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Sovietai Sutraukė 400,000 
Kareivių Prieš Japonus.

KONFLIKTAS KILO DEL!
* GELŽKELIO.

Nora ginčas bandoma išrišti 
derybomis, bet gali prieiti ir 

prie karo.
Per Mandžuriją eina va

dinamas Kinijos Rytų Gelž
kelis, kuiį iki šiol bendrai 
valdė sudarytas per pusę ki
niečių ir rusų direktoriatas. 
Tas gelžkelis Rusijai labai 
svarbus, nes jis eina į Vladi
vostoką. Iki šiol gelžkelio 
reikalai buvo tvarkomi ne
blogiausia, bet nuo to laiko, 
kaip Mandžuriją užėmė ja
ponai ir įkūrę tenai Manču- 
kuo valdžią, rusams pradė
ta daryti visokių kliūčių. 
Priėjo prie to, kad šiomis 
dienomis susisiekimas tuo- 
gelžkeliu ant Mančuli sto
ties buvo visai nutrauktas ir 
Sovietų traukiniai sulaikyti 
Mandžurijoj.

Maskvoje tas sukėlė di
delio pasipiktinimo ir pro
testų Japonijos adresu. Bet 
japonų diriguojama Manču- 
kuo valdžia Mandžurijoj 
kaltina Sovietus, buk jie su
laikę to gelžkelio lokomoty
vus savo pusėj. Gelžkelio 
valdininkai rusai sako, kad 
tai melas.

Galų gale Mančukuo val
džia pasiūlė sušaukti tuo 
reikalu konferenciją ir su
rasti, kas iš tikrųjų yra kal
tas. Maskvoje reiškiama no
ro išrišti šį kivirčą geruoju, 
bet tuo pačiu laiku pabrė
žiama, kad gali prisieiti ir 
ginklą pavartoti savo tei
sėms ginti. Ir žinios iš Vla
divostoko sako, kad Sovie
tai jau pradėjo koncentruoti 
savo kariuomenę Mandžuri 
jos pasieny. Pereitos sąvai 
tės pabaigoje tenai buvę jau 
sutraukta apie 400,000 nišų 
kareivių po generolo Bliu- 
rio vadovybe.

Sovietų politika yra to
kia: vengti karo kiek tik 
galima ir mėginti išspręsti 
gelžkelio klausimą derybų 
keliu. Bet jeigu pasirodytų, 
kad japonai nori tą gelžkeli 
pasigrobti j savo rankas, ta 
da duoti raudonajai armi
jai Įsakymą žengti per Man
džurijos sieną ir tą geležin
kelį užimti. Jeigu prie to 
prieitų, tai veikiausia kiltų 
karas.

PROTESTONAI NEPASI
DUODA FAŠISTŲ 

KONTROLEI.
Vokietijoj fašistai buvo 

užsimoję paimti protestonų 
bažnyčią savo Rontrolėn ir 
padaryti jų Hitlerio partijos 
įrankiu. Mecklenburge buvo 
jau paskirtas ir bažnyčios 
komisijonierius. Bet pasto
riai pakėlė prieš tai dideli 
protestą, ir komisionierius 
atšauktas.

LEDAI PRIDARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Perkūnija su ledais ir po- 
tviniu Texas valstijoj perei 
tą sąvaitę pridarė farme- 
riams apie $2,000,000 nuo
stolių. Be to žuvo, dvi mote- 
rįs, kurias potvinis nunešė 
su automobilium į upę.

Kuboj Prasidėjo 
Revoliucija.

Liaudis nori nuversti 
diktatorių Machadų,

Kubos liaudis atvirai su
kilo prieš diktatorių Macha- 
dą, kurį tenai palaiko Ame
rikos kapitalistai. Po visą 
kraštą ginkluoti žmonių bū
riai pradėjo pulti policiją ir 
kitus diktatūros ramsčius. 
San Louise miestely sukilę 
ūkininkai puolė laukų sar
gybos barakus, nuginklavo 
sargus ir nusinešė ginklus. 
Paskui revoliucionieriai 
užpuolė sargų stovyklas ties 
Altosongo ir Boniato, kur 
įvyko susišaudymas ir keli 
sargai, buvo užmušti. Gin
kluoti revoliucionierių bū
riai pasirodė taip pat apie 
Jibarą, Holguiną, Palmą, 
Santą Clarą ir kitose vieto
se. Sakoma, kad 30,000 gin
kluotų revoliucionierių iš 
Oriente provincijos žygiuo
ja ant Havanos miesto, kur 
gyvena pats diktatorius. Nu
sigandęs sukilusių žmonių 
diktatorius suspendavo kon
stituciją ir apskelbė karo 
stovį. Ar tas išgelbės jo 
sprandą nuo kartuvių, pa
matysime vėliau.

Apvogė Lietuvos 
Konsulą Chieagoj.

Pereitą nedėldienį Chi- 
cagoje buvo apvogtas Lie
tuvos konsulas p. Antanas 
kalvaitis. Lietuvių “Dievo 
Apveizdos” bažnyčioj tą 
dieną buvo “ekstra” mišios 
už lakūnų Darijaus ir Gi
rėno pasisekimą. Ponas 
Kalvaitis irgi nuvažiavo su
kalbėti rąžančių su davat
komis. Ir jam bepoteriau- 
jant vagys nuvažiavo jo au
tomobiliu. Tai pamoka, kad 
konsului geriau butų nepo
teriauti.

PREKYBOS KARAS 
TARP RUSIJOS IR ANG

LIJOS AŠTRĖJA.
Žinios iš Londono rodo, 

kad ekonominis konfliktas 
tarp Anglijos ir Sovietų Ru
sijos nešvelnėja, bet eina 
vis aštryn. Anglijos buržua
zija nusistačiusi neįsileisti 
Rusijos prekių, pakol nebus 
paleisti iš Rusijos kalėjimo 
du anglai šnipai. Rusija už
draudė Anglijos prekių įve
žimą. Apskaitoma, kad šitas 
prekybos karas kaštuos a- 
biem šalim apie $100,000,- 
000,000 per metus-

KOVOSE SU JAPONAIS 
KRITO 12,000 KINIEČIŲ.

Kiniečių gen. Ho Ying- 
Čing apskaito, kad ginant 
perėjimus per Didžiąją Sie
ną nuo pereito rudens iki 
šiol 12,000 kiniečių buvo 
užmušta ir 7,000 sužeista.

SIBYRE SIAUČIA 
KARŠTLIGĖ.

Žinios iš Mančuli sako, 
kad paskutinėmis dienomis 
Sibyro Mandžurijos pasieny 
400 žmonių mirė nuo karšt
ligės.

Karo Stovis Prieš 
Farmerius.

Sukilę ūkininkai užnėrė tei
sėjui kilpų ant kaklo.

Iowos valstijoj pereitą 
sąvaitę buvo toks įvykis. 
Susiorganizavo apie -100 
farmerių ir nuėję pas teisė
ją Bradley pareikalavo, kad 
jisai prisiektų jiems, jog ne
duos daugiau įsakymų par
davinėti jų farmas už sko
las. Teisėjas atsisakė pri
siekti. Tuomet farmeriai į- 
vertė jį trokan, išvežė už 
miesto, užnėrė kilpą ant ka
klo ir vėl pareikalavo, kad 
prisiektų, jog farmų dau
giau nepardavinės iš varžy
tinių. Teisėjas ir vėl atsisa
kė. Tada vienas farmerių 
patraukė už virvės ir teisė
jas suklupo. Farmeriai tuo
met liepė jam atsiklaupu
siam poteriaut už juos. Pra
dėjus teisujui kalbėt pote
rius, vienas farmerių atsuko 
nuo troko stebulės gupturą 
su tepalu ir užvožė jį teisė
jui ant plikės. Juodas tepa
las pradėjo bėgti teisėjui per 
veidą ir baltą apykaklę, o 
farmeriai semdami saujo
mis dulkes nuo kelio ėmė 
berti jomis išaliejuotą teisė
ją. Pagaliau farmeriai liepė 
jam nusimauti kelines, ku
rias jie pripylė dulkių su te
palu ir paliko teisėją besto
vint šalia kelio be kelinių ir 
visą purviną.

Valstijos gubernatorius 
šituo farmerių pasielgimu 
taip susierzino, kad apskel
bė karo stovį ir pašaukė mi
liciją “tvarkai daboti.” ’

Ligi šio panedėlio milici
ja areštavo jau 60 farmerių, 
kurie dalyvavo šito teisėjo 
pagrobime. Stebėtis reikia, 
kaip uoliai valdžios agentai 
dirba, kuomet nukenčia val
džios autoritetas. Bet kuo
met chuliganai sumuša ir iš- 
smaluoja darbininkų vadą, 
tai valdžia kaltininkų ne- 
kuomet “negali” surasti.

Inteligentai Žygiuo
ja į Washingtoną.
Pereitą nedėldienį iš New 

Yorko išvyko į Washingto- 
ną bedarbių inteligentų 
grupė reikalauti pašalpos 
“baltamarškiniams” bedar
biams. Kitos panašios gru
pės žygiuoja iš kitų miestų. 
Washingtone šią sąvaitę vi
sos jos susivienys ir turės 
dviejų dienų konferenciją, 
kuri suformuluos reikalavi
mus prezidentui Roosevel- 
tui. Į šitą žygį įneina dau
giausia universitetus ir ko- 
egijas baigę žmonės, tarp 
kurių yra bedarbių profeso
rių, mokytojų ir kitokių in
teligentų. Tai da pirmutinis 
toks žygis į Washingtoną.

HITLERIS ORGANIZUO
JA BOLŠEVIKIŠKĄ 

ŽVALGYBĄ.
Iš Berlyno pranešama, ibų. Po visą šalį busią stato- 

kad Hitleris pradėjo orga-, mi tiltai virš gelžkeliu, arba 
nizuoti bolševikų pavyzdžiu kasami tuneliai, taip kad 
slaptąją policiją kovai su žmonėms niekur nereikėtu 
politiniais priešais. Jo šnipų skersai gelžkeliu bėgius eiti 
organizacija busianti panaši nei važiuoti. Paimti prie to 
t Sovietų OGPU, tik jos tik- kių darbų bedarbiai turėsią 
slas bus visai priešingas:
Sovietuose OGPU. naikina
komunistų oponentus, o Hit- 'ga busianti mokama dides- 
lerio organizacija naikin- nė, maž daug tokia, kaip 
danti komunistus. j dirbtuvėse.

Nori Numušt laine
riams 35 Nuošimčius

Algos.
Tuo tarpu ateina infliacija 

ir pragyvenimas brangsta.
Pennsylvanijos kasyklų 

savininkai buvo sušaukę 
Philadelphijoj konferenciją 
su unijos iftstovais aptarti 
algų klausimą. Kasyklų ba 
ronai pasiūlė planą, kuriuo 
numušama maineriams 35 
noušimčiai algos, nežiūrint, 
kad dabartinė alga yra nu
statyta sutartimi iki 193C 
metų. Bet iš konferencijos 
tuoj paaiškėjo, kad anglia
kasiai tokiai permainai bus 
priešingi, ypač dabar, kuo
met šalis laukia pinigų atpi
gimo ir pragyvenimo pa 
brangimo. Taigi pasiro
džius, kad maineriai su to
kiu pasiulymu nesutiks. 
Datbo Departamento se
kretorė Perkins mušė iš 
Washingtono telegramą 
konferencijai, kad algų 
klausimas butų atidėtas ko
kiam mėnesiui, kuomet 
Kongresas bus užbaigęs 
svarstyti visokius įstaty
mus, kurie liečia pramonę ir 
darbą. Todėl derybos buvt 
atidėtos ir konferencija išsi
skirstė.

Maskva Valys Komu
nistų Partiją.

1,000,000 še
inį narių ir kandidatų.

Maskvoje paskelbtas įsa
kymas Rusijos Komunis’ų 
Partijai apsivalyti nuo viso
kių “karijeristų, veidmai
nių ir tikrų priešų.” Bus ša
linami iš partijos lygiai se
ni nariai, kaip ir nauji, ku
rie neturi pakankamo išsila
vinimo būt atsakingais ko
munistais. Iš viso busią pra
šalinta apie 1,000,000 žmo
nių.

STREIKIERIŲ MUŠTY
NĖS SU STREIKLAU

ŽIAIS.
Šį panedėlį apie 2,000 

streikuojančių odos darbi
ninkų Saleme apsupo vago
ną' su streiklaužiais ir pradė
jo bombarduoti juos akme 
nimis. Visi langai vagone 
buvo išdaužyti ir streiklau
žiai turėjo sugulti ant grin 
dų, kad išvengus smūgių 
Streiklaužių ginti tuojaus 
atpiškėjo policija. Bet teko 
ir jai paragauti akmenų. 
Trįs policmanai buvo su 
žeisti.

Parūpinsią 2,000,000 
Darbų Bedarbiams.

Sugrįžęs iš Washingtono 
į Bostoną miškų darbų d i 
rektorius Fechner sako, kad 
federalinę valdžia esanti 
pasiryžiusi greitu laiku pa 
rūpinti bedarbiams 2,000,- 
000 vietų prie veišųjų dar

gyventi kempėse, taip kaip 
ir miškų darbininkai, bet ai

Derybos Dėl Odos 
Streiko.

Tūli darbininkai g&rbarnėse 
gauna tik po $S į sąvaitę.
Pereitos sąvaitės pabai

goje Salemo mieste prasidė
jo taikos derybos tarp strei
kuojančių odos darbininkų 
ii- fabrikantų. Nuo streikie-

t ų Konsulato Langus Trutopetni
. . . * * Nežinomi chuliganai Lon-> butų davusi bedarbiams
iu dalyvav o 1- atstovų, nuo, f|one išmušė Sovietų Rusijos’ 6,600,000 vietų.

Piliečių 40 ir keliolika nuo konsulato langą, įmesdami Į Prezidentas Rooseveltas 
darbdavių. Buvo pasiūlyta 3 j akmenį,
planai streikui užbaigti,' prie kurio buvo šį panedėlį pareiškė, kad jis 

pririštas šitoks raščiukas: jau neberemsiąs 30 valandų 
“We don’t likę your Rus- darbo-sąvaitės įstatymo, ku- 
sian justice”, kas reiškia: ri senatas anądien priėmė ir 
“Mums nepatinka jūsų rusi- kuris dabar yra svarstomas 
škas teisingumas.” Matyt, žemesniajam Kongreso bu- 
čia turėta galvoje tas teisin- te. Tai reiškia, kad tam bi- 
gumas, kurį rusai pritaikė liui praeiti jau nebėra vil- 
anglų šnipams Maskvos by- ties.

Einant šituo planu, streikie- ioje. Sovietų valdžia jau nu-' Iš pradžių Rooseveltas 
riai turėtų grįžti darban sį siuntė Anglijai protestą dėl buvo tam biliui prielankus, 

bet stambus kapitalistai pa- 
i kėlė triukšmą, kad 30 valan
dų sąvaitė pakenksianti jų 
bizniams, numažinsianti jų 
pelnus. Kai kurie reakcijos 
organai ėmė net rėkti, šitoks

vienas nuo piliečių ir du nuo 
fabrikantų. Fabrikantų pa- 
-iulymus streikierių atstovai 
atmetė, o piliečių komiteto 
pasiūlytąjį planą sutiko pa
vesti ši panedėlį patiems 
streikieriams apsvarstyti.

antradieni, unija pnpazĮS- įo lango išmušimo.
tama vieniems metams “ant. ___________
išbandymo.” PasamdytiJ PASIRODĖ DĖMĖTOJI
streiko metu streiklaužiai; ŠILTINĖ,
visi turi būt paleisti ir strėi-1 _ . _.
kieriai priimti atgal į savo i Bn<fgewateno apylinke],
tuitaprakmėtr1kad°komp?l”žtoii šiltinė°’Paeitą' są-'darbo sutrumpinimas reis

ai jos neprašaiintu iš darbo vait* Registruota jau 50 .taąs_ “socializmą’’- Matyt, 
veiklesnių streikierių. Algų susirgimų Valstijos sveika- tas nksmas ir paveikė Roo- 
klausimo šitas planas, ro- . “ngumo komisijonierius d- seveltą.^
dos, visai neliečia, o streUR B«®llow sako, kad liga 
kieriai reikalavo ir algų pa- >’ra Paimama su pienu, 
kėlimo, nes dabar garbarne-
se daugelis gauna tik po $5 J 
į sąvaitę. Bet streikierių de-i 200 NAMŲ.
legatai išsireiškė, kad šitas’ Yazoo City, Mississippi 
planas jiems išrodo priimti- , valstijoj, pereitą nedėldienį 
nas. Greičiausia jį atmes . viesulas sugriovė apie 200 
fabrikantai, kurie labai prie-’ gyvenamų namų. Keturi 
šingi unijai ir norėtų praša- žmonės buvo užmušti ir apie 
iinti visus veiklesnius strei- 50 Sužeista. Beveik visi nu- 
kierius. kentėję yra juodveidžiai.

. v
Kaip Darbininkai Šventė

Pirmąją Gegužės.
Bostone darbininkų šven- joj demonstracijos buvo ūž

te šį panedėlį praėjo ramiai, 
nors Į Boston Common sodą 
buvo susirinkę apie 20,000 
žmonių ir kalbėtojai aštriai 
kritikavo kapitalistinę be
tvarkę.

Chcagoje 1 gegužės die
ną buvo net penkiose vieto
se padėtos bombos, kurios 
sprogdamos padarė apie
$150,000 nuostolių. Policija leido darbininkų organiza-• i v •• 1 *’• I • • _ j _ A . • . •! « •ir buržuazijos spauda, žino
ma, kaltina “radikalus”, bet 
mes esam įsitikinę, kad tai 
pačios buržuazijos pasam
dytų provokatorių darbas, 
kad butų kuo kaltinti “radi
kalus’’.

Didžiausia demonstraci-' 
ja buvo Maskvoje. J Raudo
nąją Aikštę buvo išrikiuota 
1,000,000 žmonių paradas. 
Virš miesto skraidė 350 or
laivių. Gatvėmis buvo ve
žamos kanuolės, tankos ir 
kitokios karo mašinos.

Vienoje reakcija padarė 
viską, kad darbininkų šven- 
ę sutrempus. Miesto vidu- 
■ys buvo aptvertas spigliuo- 
tomis vielomis ir prigrūstas 
pilnas kareivių su kulka- 
<vaidžiais. Kunigai atidarė 
bažnyčių duris, uždegė visas 
žvakes ir pradėjo belsti 
varpais, kad patraukus mi
nias nuo demonstracijos. A- 
oie 200 socialistų buvo areš- 
uota.

Ispanijoj sustojo visas ju
dėjimas ir visi darbininkai 
šventė. Graikijos sostinėje 
Darbininkų Sąjunga apskel
bė tai dienai generalį strei
ką. Bulgarijos sostinėj Sofi-

Prez. Rooseveltas Atmetė 
30 Valandų Darbo Sąvaitę.

PASIDAVĖ FABRIKAN- Angiai Daužo bovie^ tų spaudimui.

draustos, bet žmonės de
monstravo, todėl daug 
jų areštuota. Japonijos so
stinėj buvo įtaisyta demons
tracija prieš militaristus ir 
karą* Didelių demonstracijų 
buvo Paryžiuje, Meksikos 
mieste, Istanbule, Rio de 
Janeiro, Santiagoj, Berlyne 
ir kitur. Kanadoj policija

cijoms demonstruoti tiktai 
Winnipqge ir Calagary. 
Montreale eisenos buvo už
draustos. Tūkstančiai žmo
nių maršavo Londone, New 
Yorke ir kitur.

HITLERININKŲ SKY
RIUS AMERIKOJ UŽDĄ

RYTAS.
Amerikoj buvo susitveręs 

Vokietijos fašistų skyrius, 
kad pagelbėjus Hitleriui fa
šistinę propagandą čionai 
platinti. Ši organizacija jau 
turėjo 1,500 narių ir kuopų 
New Yorke, Detroite, Chi
eagoj ir kituose miestuose. 
Bet Berlyno įsakymu Vo
kietijos konsulatas Ameri
koje šitą organizaciją užda
rė, paaiškindamas, kad Vo
kietijai busią daug geriau, 
jeigu jos “politinės organi
zacijos veiks tik namie.”

68 ŽMONĖS ŽUVO NUO 
AUDRŲ.

Šį panedėlį Louisianos ir 
Arkanso valstijose siautė 
pašėlusios audros. Telegra
mos sako, kad 68 žmonės 
buvo užmušti ir nemažiau 
kaip 50 sužeista.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininko Greeno ap- 
skaitliavimu, 30 vai. dar
bo sąvaitė tuojaus duotų be
darbių armijai 6,600,000 
naujų darbų. Demokratų 
valdžia irgi nori bedarbiams 
padėti. Jai mat svarbu pa- 
rodyt kraštui, kad ji moka 
geriau šeimininkauti negu 
republikonai. Bet kokiu bu
du dabar demokratai galės 
sumažint nedarbą, kuomet 
jų bosas pasisakė prieš dar
bo valandų trumpinimą, tai 
ir jie patys nežino.

PORTUGALIJOS DIK 
TATŲRA SUGRIUVO.

Diktatūrų garbintojams 
Portugalijoj užduota skau
dus smūgis. Žmonės visuoti
nu balsavimu priėmė naują 
konstituciją, ir diktatorius, 
išbuvęs apie 7 metus, turėjo 
pasitraukti su visais savo 
ministeriais. Dabar Portu
galija vėl tvarkosi demokra
tiniu budu. Prie to daug 
prisidėjo Ispanijos revoliu
cija.

STREIKUOJA AKMENS 
DARBININKAI.

Vermonto valstijoj dabar 
eina granito darbininkų 
streikas. Dirbtuvių savinin
kai skundžiasi, kad strei- 
kieriai pradėjo daryt sabo
tažą. Montpeliero gelžkelio 
stoty stovėjo trįs vagonai 
prikrauti paminklų ir kito
kių akmens darbų. Nakties 
laiku nežinia kas visus tuos 
daiktus apliejo aliejum. Su
sigėręs į akmenis aliejus su
gadina visą darbą.

DOLERIS NUKRITO JAU 
IKI 81 CENTO.

Palyginti su Anglijos ir 
Francuzijos pinigais, dole
rio kursas šį panedėlį New 
Yorko biržoj nukrito jau iki 
81.7 cento. Kitaip sakant, 
iš $100 belįko tiktai $81.70.

Turkijoj Drebėjo Žemė.
Iš Turkijos pranešama, 

kad Smirnos apylinkėje pe
reitą sąvaitę buvo stiprus 
žemės sukrėtimas, per kurį 
sugriuvo 400 triobų ir buvo 
užmušta 40 žmonių.
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Kas Būna Kai Sprogsta Chemikalų Dirbtuve.

MIRŠTA PAŠALPINĖS 
DRAUGUOS.

Šitokia tema kalba “Nau
jienose” J. T. Bandžius. Sa
ko:

“Nemalonu apie tai kalbėti, 
dar nemaloniau rašyti laikraš
čiuose, bet ryškus gyvenimo 
faktas svilina mums akis, kad 
sunkus musų darbas laike 20- 
30 metų nyksta lietuvių gyve
nime tarsi migla ryto saulei 
patekėjus — nyksta musų pa
šalpos draugijos, kurias tvė
rėm, anklėjome, dėjome pasku
tines savo pastangas, kad tas 
draugijas išauginus, kad jos 
teiktų dvasinę ir materialę pa
galbų savo nariams apsirgus 
bei mirus, suteikus likusiai šei
mynai keliolika skatikų sava
rankiam gyvenimui.

“šiurpas ima apie tai kal
bant. Nariai išbuvę ilgą laiką 
organizacijoje, sumokėjo stam
bias sumas pinigų—o jų orga
nizacijos miršta viena paskr 
kitą, likviduojasi. Vargšai se
nesni nar&i mokėję Į jas net 
po porą desėtkų metų ir dau
giau atsisveikino su savo Įmo
kėtais centais, atsisveikina su 
vilcia ką nors gauti ligoje, su 
viltimi kad už jų tuos Įmokė
tus dolerius bent juos palaido
tų.”

Apie Chicagos draugijas 
jisai sako taip:

“Iš esamų draugijų Chicago- 
je, nemažiau 95 nuošimčiai ma
žai ko vertos, jos jau baigia 
savo gyvenimo dienas. Iš ge
riau gyvuojančių draugijų Chi 
cagoje yra sekamos: Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpi
nės Pašalpos — šita draugija 
turi virš 1,200 narių ir tame 
skaičiuje yra apie 300 čiagi- 
mių lietuvių, taip vadinamų 
jaunuolių. Turtas draugijos 
siekia iki $30,000. Į Ch. Liet. 
Draugiją S. P. priklauso vyrai 
ir moterys, pašalpos yra trys 
skyriai $6.00 savaitėje, $10.00 
sąvaitėje ir $16.00 savaitėje. 
Pomirtinės $250.00.”

Todėl autorius pataria vi
soms silpnoms draugijoms 
vienytis su stipresnėmis, 
jeigu jos sutinka silpnesnes 
priimti.

nepradėjęs dirbti. Tenai ra
šoma :

“Redaktorius J. Valaitis iš-, 
vyko Į Naująją Angliją. Į re- Į 
dakcijos štabą kviestas Pijus 
Bukšnaitis. Poetas Tvsliava 
dar nedirba redakcijoje. Per
ėmus jam redaguoti ‘Vienybę’, 
bus pranešta. Tuo tarpu laik- j 
rasti tvarko P. Bukšnaitis ir į 
D. Klinga”.

KURIE KELIAI YRA 
“TIESUS”?

“Vienybė” rašo:
“Buvęs Lietuvos premjeras

prcf. A. Voldemaras iškėlė į
fakta. kad Lietuvos mokyklose ' - i
pastebimas jaunimo krypimas 
Į komunizmą. Nors tasai kry
pimas nėra rimtas ar .didelis, 
tačiau, syki pastebėjus, kad y- 
ra, reikia ji sustabdyti pačioj 
pradžioj

štai kaip išrodo miesto gatvė po to, kai sprogo chemikalų dirbtuvė: visa eilė gyvenamųjų 
namų stovi be stogų ir be langų. Tai atsitiko anądien Surrey mieste, Anglijoj.

Ir nėra pasauly jokio kri-,buvo konfiskuotas 8 balan- taisyti knygyną, radio gar- 
“Ryto” numeris. Tai siakalbĮ ir ruošti pa kaitasJaunimas paprastai linkęs * Jaus, kurio pagalba butų; džio 

reformas ir naujus dalykus, galima išspręsti, kuris tų ke-;Įvyko jau po to, kaip cenzu- 
_____ ilin vra r iesiauris ar oorian- i m ‘•n-inaiUnlo”Senas amžius—tai konservati- i tiesiausis. ar geriau- ra buvo “panaikinta

zmo amžius. Jaunystė—refor-iris. Čia \iskas priklauso nuo 
mų ir radikalizmo amžius. Ne- poHtmijė asmens ar partijos 
stebėtina, kad jaunimas jieško Įsitikinimų.
bet kokių reformų. Tas paro- Taigi nesąmonė yra kal- 
do. kad jis sveikas, tyras jribėti apie ‘tiesius, kelius . 
pilnas idealų. Idealizmas ji ir į Voldemaro ir Vienybės 
stumia Į reformų pageidavi- vadinami tiesus keliai 

mums išrodo tikri šunke
liai.

mus. Tačiau jaunimui vado
vauti reikia senesnių, gyveni
mą patyrusių žmonių. Jauni
mui reikia, pasak Voldemaro, 
pasiaukojimo pavyzdi parody
ti.

“Voldemaro teorijos teisin
gumą tūkstančiai gyvenimo 
pavyzdžių Įrodo, štai Italijos 
jaunimas nešė raudonas komu
nizmo vėliavas, demonstravo

“Rytas” yra kunigų laik
raštis, ir jeigu jis buvo kon
fiskuotas, tai nesunku Įsi
vaizduoti, kiek “laisvės” tu
ri kairioji spauda.

D-RO GRAIČ1UNO 
ATSIŠAUKIMAS.

D-ras Graičiunas išleido 
da vieną atsišaukimą Į Ame
rikos lietuvius, ragindamas 
juos remti Kupiškio laisva
manių organizaciją, Etinės 
Kultūros Draugijos skyrių.

Atsišaukime da syki pri
menama, kad kupiškėnai

PASAKIŠKOS KAINOS.

“Naujienų” laivakorčių 
skyrius aiškina savo klien
tams, kaip galima parsitrau
kti gimines iš Sovietų Rusi
jos. Visų pirma, žinoma, gy
venantis Sovietuose asmuoi. . . .turi gauti iš valdžios a**>^|!aK''aman‘al uzslbnel* 8121

tūkstantinėse miniose. Bet kai nio otas pasas darbi-’ ^sigyti laisvas kapines, 
atėjo Mussolini su fašistine njnkui žmogui kaštuoja

liaudžiai šviesti.
Šitam darbui reikalingi 

pinigai. Apie $600, kurie 
buvo surinkti kupiškėnų rei
kalams p. Jono Kulio pa
stangomis, žuvo Elijošiaus 
banke Chicagoje. Todėl d- 
ras Graičiunas prašo dabar 
aukas siųsti tiesiai jam: 
3310 S. Halsted st., Chica
go, III.

žinoma, d-ras Graičiunas 
turi pilną teisę rūpintis ku
piškėnų švietimo reikalais. 
Bet nekupiškėnai galėtų to
kia pat teise paklaust, ko
dėl visi jie turėtų remti tik
tai Kupiškį, kuomet laisvas 
kapines ir knygyną butų ly- 

kiekvie-
Įsi-' nam Lietuvos miestely?

Lietuva Pasikvietė 
Tarptautinę ‘Burtininkę*

{Klaipėdoj išlipo madama
Laila, atspėjusi daugelio 

valdonų likimą.

Šiomis dienomis Klaipė
doj išlipo iš laivo visam pa
sauly pagarsėjusi “pranašė” 
Terfren Laila, stambi ir ku- 
ninga 38 metų amžiaus mo
teris, kuri mėgsta pranašau
ti valdonų likimą ir atspėju
si jau daug svarbių dalykų.

Klaipėdos laikraštis “Me- 
meler Neuste Nachirchten” 
rašo, kad ji atvykusi ofi
cialiai “aukštų žmonių” 
kviečiama. Matyt, tautinin
kai nori, kad šita burtinin
kė išburtų jų likimą, koks 
bus jiems galas.

Lailos biografija.

Madama Laila yra užau
gusi Indijoj, bet ištekėjusi 
už rumuno ir dabar jos pa
stovi gyvenimo vieta yra Pa
ryžiuje. Laikraščiai paduo
da apie ją šitokių žinių:

Būdama 4 metų amžiaus 
ji turėjo regėjimą, kad jos 
tėvo brolis miršta. Tuojau 
po to atėjo žinia, kad jis ti
krai miręs. Po to ji pradėjo 
regėti daug dalykų, kurie po 
metų kitų išsipildė.

Vienuolika metų madama 
Laila išbuvo viename hin- 
dusų vienuolyne Singapore, 
kur ji prasimokino pranaša
vimo meno ir savo gabumus 
labiau išvystė. Sulaukusi 17 į 
metų ji su savo mokytoju 
iškeliavo Į Konstantinopolį 
ir Europą, pranašaudama į- 
vykius ir lemdama didžiu-, 
nų ateiti.

vą.” šis vyras buvo Musso
lini, šių dienų Italijos dik
tatorius.

Kaizeris nebevaldys 
vokiečių.

1911 metais ji gavusi pa
žinti Vokietijos kaizerį Vil
helmą ir pirmame pasima
tyme pareiškusi, kad kaize
ris bus nuverstas nuo sosto. 
Kaizeris nusijuokęs ir ne
patikėjęs, bet 1916 metais 
būdamas karo fronte Liub
line pasikvietęs ją pats pa
sakęs, kad bijo, jog jos pra
našavimas gali išsipildyti. Ji 
dar lankėsi pas kaizerį 1928 
metais Doorne ir pamačiusi 
jį nuvargusį, pasakė, kad 
kaizeris Vokietijos daugiau 
nebevaldys, bet valdys jo 
vyresnis sūnūs, buvęs kron- 
princas. Pranui Juozui ji ir
gi pranašavusi ne kokią at
eitį, o Karoliui patarusi pa
čiam pasišalinti iš Austrijos, 
nes busiąs ištremtas. Tas 
nepaklausęs ir buvęs išvary
tas.

KOMUNISTAI PAKENKĖ 
MOONEY BYLAI.

Tarno Mooney gynėjams 
pasisekė atgaivinti jo bylą. 
Ji turėjo prasidėti pereitos 
sąvaitės trečiadieni. Bet 
kaip tik atsidarė teismo po
sėdis, susirinkę iš lauko ko
munistai Įtaisė demonstra
ciją, reikalaudami kad 
Mooney tuojaus butų palei
stas. Policija pradėjo de- 
monsrtantus vaikyt ir kilo 
triukšmas, kuris aiškiai gir
dėjosi teismo salėj. Dėl to 
teisėjas bylą atidėjo iki 22 
gegužės dienai.

Tuo tarpu reakciniai bur
žuazijos elementai deda pa
stangų visai neleisti tos by
los nagrinėti, nes, jų supra
timu, Mooney buvęs “atras
tas kaltu ant visados” ir jo 
išteisinimas dabar “pakenk
tų geram Californijos var
dui.”

Jeigu reakcininkams pa
siseks savo tikslo pasiekti ir 
Mooney bylą numarinti, tai 
dalis kaltės užtai kris ant 
komunistų. Jeigu ne jų de
monstracija, byla šiandien 
jau butų svarstoma.

TYSLIAVA DA NEDIRBA 
“VIENYBĖJ.”

buvom padavę 
“Tėvynės” žinią, kad 
17 balandžio dienos 
nybfia” redaktorium esąs 
pakviesta* p. Juozas Tyslia- 
va. Bet 27 balandžio “Vie
nybė^ numery skaitome, 
ted p, Tjrcliava prie jos da

iš 
nuo 

“Vie-

emblema, parodė daugiau drą
sos, atvirumo ir pasiaukoji
mo, tai jaunimas pametė ko
munistus ir nuėjo pas fašistus. 
Vokietijoj tas pats atsitiko: 
Hitleris parodė daugiau karš
čio, drąsos, veiklumo—tai jau
nimas seka jį. Lietuvos jauni
mas patriotingas. Reikia jam 
tik geros vadovybės, tai jis eis 
tiesiais keliais”.

Bet kurie keliai yra “tie
sus,” tautininku laikraštis 
vistiek neparodo. Taigi jo 
filozofavimas yra tuščia pa
saka.

Voldemaras pasakęs, kad 
jaunimui reikia parodyti 
“pasiaukojimo pavyzdį”. Ir 
“Vienybė” šitą pasakymą 
užgiria kaipo “teisingą te-• • T?onją .

Čia turime kitą nenuosa- 
kumą. Ju terminas 
teorija reiškia sistematini 
kokio nors reiškinio ar reiš
kinių aiškinimą, visuomet 
turinti tūlą laipsni netikru
mo. Todėl negalima teorijų 
skirstyt Į “teisingas” ir “ne
teisingas”.

Dabar paimkim pati “pa
siaukojimo pavyzdi”. Ką gi 
šita frazė reiškia? Jeigu ji 
reiškia, kad reikia laužtis 
tiesiai prie savo tikslo, ne
žiūrint kokios to bus pasek 
mės, tai tokio “pasiaukoji' 
mo” juk reikalauja ir komu 
nistai. Bet ir Voldemaras ir 
jo draugai iš “Vienybės” 
komunizmui priešingi. 0 
jeigu tasai “pasiaukojimas” 
reiškia pasiryžimą eiti “tie
siais keliais”, tai vėl kjla 
klausimas, ką reiškia tie 
“tiesus keliai?”

Voldemarui tiesiausis ke 
lias Lietuvoje buvo “geleži
nių vilkų” kelias. Bet eida
mas tuo keliu jisai pateko Į 
Varnius ir ant galo buvo pa 
sodintas kriminalistų suo
lam Nejaugi tuo keliu rei
kėtų vesti Lietuvos mokyk
lų jaunimą?

Komunistams tiesiausis 
kelias yra tas, kuris veda 
prie proletariato diktatūros. 
Klerikalams tiesiausis ke
lias, tai kelias Į Romą.

$283.25, o ne darbininkui— 
$566.50.

Tas sumas būtinai reikia 
umckėti Amerikos' dole

riais.
Blogiausia bet gi yra tas, 

kad tokio paso reikalavimas 
yra surištas su didele rizika, 
nes jeigu Sovietų valdžia 
dėl kokių nors .priežasčių 
atsisako pasą duoti, tai įmo
kėti už pasą pinigai prapuo
la—valdžia jų negrąžina.

Laivakortė iš Leningrado
New Yorką kaštuojanti 

$175. Prie to da prisideda 
$8 pagalvio mokesnio ir $10 
už Amerikoj
viena-
žmogui kžunuoja ^$793^ o 
pridėjus $283.25 už pasą, 
iš viso pasidaro $476.25.

Nedarbininkui žmogui at
važiuot iš Leningrado iki 
New Yorko kaštuoja $759.- 
50.

“Naujienos” deda tokį 
paaiškinimą:

“Prie darbininkų klesos pri- 
skaitomi visi tie, kurie turi 
teisę pirkti produktus iš val
džios krautuvių. O kurie kokiu 
nors budu yra nustoję tos tei
sės, skaitosi ne darbininkai, 
nors jie ir badautų.

“Todėl pirm negu nutarsite 
kviesti savo tėvus ar vaikus iš 
Rusijos, sužinokite prie kokios 
klesos jūsų kviečiama ypata 
priklauso, tik tada žinosite 
kiek jums atkvietimas kai
nuos.”

Be to da reikia atlikti 
tam tikrus formalumus ir su 
Imigracijos Biuru Washing- 
tone, nes tik Washingtono į 
sakymu Amerikos konsulas 
Rygoje gali duoti žmogui 
leidimą įvažiuoti iš Rusijos 
Amerikon.

Socialistų Partijos Manifestas Pirmosios 
Gegužės Šventėje.

Gegužės Pirmoji yra isto- \ triktuose, pietinėse vaistijo- 
rinė diena darbininkų ko- se ir Naujoje Anglijoje, 
vos prieš priespaudą ir iš- Daugelyje šalies dalių strei- 
naudojimą. šiais metais to- kuoja angliakasiai, 
ji diena turi būti išvystyta į,
didžiausią ikišiol regėtą so
lidarumo demonstraciją.
Mes turime ateiti i pagalba; Susidūręs su neturtu, var- 
savo broliams visose pašau- gu, išnaudojimu ir diktatu- 

ros pavojumi, visi darbinin
kai ir ūkininkai,, dirbą ir ne-

Darbininkai turi tobulinti 
gyvuojančias organizacija*.

CENZŪRA PANAIKINTA,
O LAIKRAŠČIAI KON 

F1SKUOJAMI.
Tautininkai Lietuvoje pa

skelbė, kad laikraščių cen 
zurą jie panaikiną ir grąži
ną spaudos laisvę.'

Bet štai Lietuvos laikraš
čiai praneša, kad Kaune

lio šalyse, kovojantiems 
prieš piktus puolimus ant 
darbo žmonių klasės.

Kapitalizmas sparčiai 
žlunga,

as.f sparčiai
žlunga. Dėdami paskutines 
pastangas gelbėti griūvan
čią tvarką, šykštus darbi
ninkų išnaudotojai mėgina 
užkrauti ant dirbančiųjų 
masių fašistinę diktatūrą. 
Jiems pasisekė Italijoje, 
Vengrijoje, Jugoslavijoje ir 
Vokietijoj. Kitos šalys irgi 
dejuoja botago plakamos. 
Miškų sodinimo stovyklos, 
kurios buvo nesenai įsteig
tos, yra tiesioginis pasikėsi
nimas prieš dabartinį algų 
standardą ir duoda pradžią 
priverstinam darbui.
Darbininkai mėtomi j kalė
jimą už savo teisių gynimą.

Darbininkai yra mėtomi į 
kalėjimą vien už tai, kad jie 
gina savo teises. Tomas 
Mooney tebėra kalėjime, 
nors 17 metų atgal jis įrodė 
savo nekaltybę. Scottsboro 
jaunuoliai neranda teisingu
mo.

Horizonte niaukiasi karo 
debesys. Viešpataujančios 
klasės Įvairiose šalyse ko
voja dėl pasaulio rinkų.

Darbininkai ir ūkininkai 
pradeda kilti prieš gyveni
mo sąlygas. Paskutiniais 
metais buvo pastebėta žymi 
pažanga organizacijose 

dviejų grupių, bedarbių ir 
ūkininkų, kurios iki šiol ne
buvo stiprios. Darbininkai 
sustreikavo protestuodami 
prieš nepakenčiamas sąly
gas Detroite ir tekstilio dis-

Klaipėda busianti 
prie Lietuvos.

Apsistojusi Klaipėdos 
viešbuty “Baltischer Hof”, 
ponia Laila dabar “varaži- 
jo” apie Klaipėdą. Ji pasa
kė laikraštininkams, kad 
Klaipėdos kraštas amžinai 
liksiąs Lietuvai kaip auto
nominė dalis. Klaipėdos uo
stas Įgysiąs Rytų Europos 
svarbiausio uosto reikšmę. 
Kraštas pagarsėsiąs kaip 
geriausias - pajūrių kurortų 

i kraštas. Klaipėdos kraštą 
tūlas vadas išvesiąs iš visų 
sunkenybių. Tas vadas bu-Atspėjo kinų-japonų karą ir

Amerikos bankų krachą. . , .......................... ; ~- siąs korpulentiskas vyras,
Ji teisingai išpranašavusi nedidelio ūgio, su apskrita, 

tokius dalykus: “Journal”■ plika galva (Niekas kitas 
gegužės 28 d., 1928 metų į-1 kaip pats Juozapas Krau- 
dėjo su ja pasikalbėjimą a- sas!) Svarbiausia, tai Klai- 
pie francuzų franko stabili- pėdos krašte greitu laiku 
zaciją, kas labai tiksliai iš- busią atrastos aliejaus vers- 
sipildė. Jau tuomet ji išpra-mės, nė kiek ne blogesnės 
našavo kiniečių japonų karą kaip ir Hanoverio. Apie tas 
ir sąryšy su tuo Japonijos versmes ji jaH “sapnavusi” 
Amerikos karą. Lapkričio 1 dar Parvžiuj būdama, 
d. 1929 m. “New York lįfe-

neturį darbų, turi, tobulinti 
gyvuojančias organizacijas, 
stiprinti jėgas ir būti prisi- 
niošę kovai už laisvę ir So
cializmą!

Mes sveikiname milijo
nus darbininkų svetimuose 
kraštuose, kurie kovoja su 
bendru priešų. Mes sveiki
name klasinio karo belais
vius Vokietijoje ir kitose ša
lyse ir prižadame jiems sa
vo pagalbą. Mes sveikiname 
Tomą Mooney ir šaukia
me visus darbininkus ko
voti už jo laisvę.
Remkim Kontinentai} Kon
gresą Ekonominiam Atsta

tymui.
Mes kviečiame visus dar

bininkus ir ūkininkus remti 
Kontinentalį Kongresą E 
koncminei Rekonstrukcijai 
ir padaryti jį tikru žingsniu 
artyn prie ekonomiškos ne
priklausomybės.

Mes kviečiame visus dar
bininkus dėtis prie musų 
Pirmos Gegužės iškilmės. 
Parodykim savo jėgą. Išei
kime kovoti prieš —

Diktatūrą,
Prieš algų kapojimus;
Prieš aprašymus ir mėty

mus iš namų;
Prieš imperialistinius ka

rus;
Už ganėtiną pašalpą pini

gais bedarbiams;
Už trisdešimts valandų 

savaitę su padidinta alga;
Už industriją ir finansus 

darbininkų kontrolėje.
Kovokime už Gyvybę, 

Laisvę ir Taiką. Kovokime 
už Socializmą.

rald-Tribune” įdėjo jos pra 
našavimą apie įvykstančią 
Amerikos bankų ir biržos 
katastrofą ir apie prohobici- 
jos panaikinimą. Be to, 
1928—1929 metų laikotar
py ji išpranašavo Rumuni
jos karaliaus Karolio grįži
mą į sostą, Kreugerio bend
rovės krachą, Tautų Sąjun
gos pasisekimus ir nepasise
kimus ir daug kitų svarbes
nių atsitikimų.

Numatė Mussolinio 
mcuimą.

Prieš 25 metus ji išprana
šavusi Mussoliniui, kad jis 
taps už karalių didesnis. Tai 
įvyko tokiu budu: Prie Švei
carijos ir Italijos sienos vie
noj mažoj geležinkelio sto
telėj ji pamatė prie sargy
bos namelio besėdintį su
vargusį keleivį, laukiantį 
atvažiuojant traukinio. Jo 
veidas buvo labai susirūpi
nęs ir nusiminęs. Laila pri
ėjusi paklausė, kuriuo keliu 
jis rengiasi važiuoti. Jis at
sakė esąs italas ir iš Italijos 
išvarytas už priešvaldišką 
veikimą, bet dabar esąs su
sektas ir greit busiąs per
duotas Italijos policijai.

Laila į jį pažvelgusi atsa
kiusi: “Ar jus žinote, kad 
vieną sykį jus busite labai 
žinomas žmogus?”

Suimtasis netikėdamas 
nusijuokęs, bet Laila atsa
kiusi: “Jus busite turtingas, 
ne tik dvasiniai, bet ir me
džiaginiai. Jus kilsite aukš
čiau ir aukščiau, o po 20 me
tų jus savo tėvynėje busite 
galingesnis už savo valdo-

sugilsiąs 
atgal.

Vilniaus kraštas, be abe
jo, grįšiąs Lietuvai, maž
daug už pusantrų metų. 
Tam padėsią Lenkijos, Vo
kietijos ir Rusijos įvykiai. 
Pabaltės valstybės, nors ir 
draugiškai santykiaus su 
Rusija, bet niekados nebgrį- 
šiančios prie Rusijos. Bolše
vizmas Rusijoj po kruvinų 
savitarpio karų ir visuoti
nio perversmo, maždaug po 
pusantrų metų pranyksiąs 
ir Rusija vėl greit atsigau- 
sianti. Vokietijoj fašistinė 
valdžia ilgai užtruksianti, 
nors valdžioj asmenų pasi
keitimų ir busią. Galop 
kron-princas įsigalėsiąs, tik 
ne kaip kaizeris, o kaip re
gentas.

Amerika busianti japonų

Vilnius Lietuvai

Su Japonija Amerika tu
rėsianti karą dėl Filipnų ir 
Havajų, ir Japonija Ameri
ką nugalėsianti. Europa, pa
mokinta karo baisenybių, 
išliksianti neutrali. Elzasas 
grįšiąs prie Vokietijos, bet 
Lotaringija pasiliksianti 
prie Francuzijos. Dancigas 
grįšiąs prie Vokietijos, bet 
liksiąs .laisvu miestu.

Lenkija pergyvensianti 
sunkias dienas, kurių metu 
Vokietija atgausianti daug 
savo provincijų. Bendrai 
žmonija einanti kultūros, 
žmoniškumo ir pažangos 
kryptimi.

Ką šita “pranašė” pasakė 
Kauno tautininkams apie jų 
likimą, neteko sužinoti.
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Kas skaito ir ražo 
Tas AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko nereikia 

To niekas nepeikia

Visi Nori Žinių, Bet Niekas Nenori Rašyt.
NEW BRITAIN, CONN.

Nežinia, kodėl iš musų] 
kolonijos retai pasirodo ži-J 
nių “Keleivy”? Gal bijoma] 
rašyti, kad netalpins. Juk] 
dabar laiko yra daug, me
džiagos irgi netrūksta, nes 
lietuvių čia yra apie 5,000, 
taigi būna visokių įvykių. 
Prie to, “Keleivio”

skas tik 4. Taigi musų kuo
pa “Vienybės” tautininkų 

neremia.
“Keleivio** skaitytojas

PATERSON, N. J.
| Šaunus pokilis pp. Jerule- 

vičių namuose.
Balandžio 22 d. pp. Jeru- 

skaityto-llevičių namuose įvyko šau- 
jų irgi yra daug daugiau ne- nūs pokilis jų vienatinio su- 
gu kokio kito laikraščio. Da- naus Vinco 25 metų gimimo 
žnai girdisi “Keleivio” skai- sukaktuvėms paminėti. Bu- 
tytojus nusiskundžiantjcad vo sukviesti visi gentys ir 

iš New Britaino nėra žinu- artimesni draugai, o taip pat 
čių. Bet rašyt nerašo. ir kai kurie miesto valdinin

kai. Svečių privažiavo iš 
Kokių būna pas mus įvykių. Jersey City, iš Kearaey, iš 

„ . ... , Brookly no ir iš kitų miestų.
Balandžio 11 d. buvo y viso 215 asmenų, prisi- 

miesto konsilmanų, šerifųir kimšo visi kambariai. Prie 
kitų mažesnių valdininkų lgražios muzikos ir dainų, 
rinkimai. Laimėjo demok-Įpp. Jeruleviėiai vaišino vi- 
ratai. Vienas ir lietuvis, Į sus skaniais valgiais ir pui- 
Juozas Savoms, buvo išrink. I
tas antram terminui konsil- Vakarienės metu buvo 

na- Antras lietuvis, adv. pasakyta daug gražių pra-
Ch. Tamulioms, ėjęs repub- kalbų įr linkėjimų jubilia- 
likonų sąrašu, pralaimėjo. Luj lietuvių ir anglų kalbo- 
Lietuviai ir Lie tuvių Amen- mis visi gerėjosi pp. Jeru- 
kos Piliečių Kliubas, norshevj^ mandagumu ir jų
neprįgulmingas, vienok rė
mė demokratus.

Kunigas Bakšys Globojo Bot. Baskų.
“Keleivio”«16 numer. buvo jonams patart, kad tie ne

rašyta apie Baskų iš Water-'pirktų nuo Kanapicko duo- 
bury, Conn., kad jis slapstė- nos, kadangi jis samdo lai- 
si už suktybes New Jersey svų pažiūrų išvažiotoją. Ka- 
valstijoje; tikrenybėje jis napickas buvo priverstas se- 
daugiau kaip metus išgyve- ną savo išvežiotoją atleisti, 
no Rochesteryje. Buvo taip. kuris daugiau 10 metų iš- 
Kada Baskus apšvilpė dau- dirbo ant to darbo. Kunigas 
gelį Waterburio lietuvių, ui Įpiršo i tą vietą Baskų. Pa- 
is pasitrankęs vienui- kitur rapijonai džiaugėsi, kad jų 

atvažiavo į Rochesterį, N. plauko žmogų įstatė į dar- 
Y. Atvažiavęs į musų ko- bą, bet vėliau tie patys pa- 
oniją jis tuojaus puolėsi rapijonai pradėjo zurzėti,

WORCESTER, MASS.

Worc ešerio bimbiniai Turto 
“sakeliais."

Dalykas štai kame, pru
seikiniai čia surengė kon
certą balandžio 23 dieną. 
Tuo pačiu laiku Bimbos pa- 
rapijonai surengė kokią tai 
“sakerių parę” P. Fašistinio 
Komiteto vardu. Kiek wor- 
cesteriečiam žinoma, tai tas 
komitetas miręs. Bimbiniai 
mano, kad fašizmas jau nu
galėtas tai ir tokia organiza
cija jau nereikalinga. Bet 
bimbiniai dabar smarkiau
sia kovoja su savo buvusiais 
draugais, pruseikiniais ko
munistais. Pastarieji gi 
bimbinius tituluoja sake
liais, nes bknbukai myli to
kias pares. Pruseikiniai 
pilna burna tvirtina, kad 
bimbinių Worcestery neli
ko, jie išsivystė į sakerius.

Kas liečia pruseikinių 
koncertą, reikia pasakyti, 
kad buvo gana geras. Da
lyvavo Stankūnas, Česnavi- 
čiutė—jie atsivežė visą pro
gramą. Buvo ir vietinių dai
lės mėgėjų darbininkų, tik 
apie juos mažai ką galima 
pasakyt, nes sulyg vyro ir 
kepurė. Kai ką reikėtų prisi 
mint tik apie M. Paruliutę. 
Matomai ji nori tapti profe
sionališka dainininke, bet 
šį kartą nepajiegė savo ga
bumų iškelt. Šalę kitų, ji 
dainavo “A voci di prima 
veša”. Čia ji tik prisikama 
vo. Kitas daineles sudaina
vo kiek geriau.

šiaip koncertas atrodė

lizniaut ir prisiplakė prie 
ranigo. Vieną šventadieni 
cun. J. Bakšys per pamoks- 
ą paskelbė, kad Rocheste-:

buk Baskus labai suktas ir 
dažnai apgauna. Bet Bas
kui pasitaikė da blogiau. 
New Yorko valstijoj reika-

ns susilaukė pavyzdingo j laujama, kad darbdavis ap
veikė jo, Bol. Baškaus, kuris; draustą savo darbininkus

JVeZai/rangN Atsitikimai Su Lietuviais.
Worce*ter, Mass.—North'

Graftone, netoli Worceste- Pittstone, Pa., 23 balan- 
rio, išdegė d-ro Puskuni-j džio dieną mirė Antanas 
gio namas. Daktaras dabar- Skirkevičius, 54 metų lietu- 
tiniu laiku yra Europoj, o jo vis.
žmona buvo išvykus į sve-' KT 1 ti , , čius tą valandą, kada ugnis Nanticoke, Pa., 22 balan- 
namuose kilo. Gaisrą pa-]įzl° ™re ^ozas Kupmevi- 
stebėjo pašaliniai žmonės amzia^s hetu-
pašaukė ugnagesius. Bet na- ] Y1S‘ zrnona’ sunus
mas buvo jau pusėtinai isi- įir dukteris.
degęs ir išdegė visas jo vi-J Wilkes-Barrėj, Pa., 21 
durys, ugnis sunaikino vi-: balandžio mirė Julija Malo-

vaišingumu. Studentas Kry 
žanauskas šitą vakarą apra

B.znn.ni.1 joroarlcai u- R | .<Morni ~ įalr ir “Evening
News” pašventė šitai gra
žiai lietuvių iškilmei daug 

Kokis metas atgal, kuni-Į vietos.
gai čia sutvėrė šv. Andrie- Jerulevičius čia yra gerai 
jaus jaunimo Kliubą. Tas žinomas lietuvių veikėjas, 
kliubas nieko gero visuome-|Jis dirba beveik visose lie- 
nei neveikia, vien kenkia ki- J tuvių draugijose, išskyrus 
tiems. Pavyzdžiui, pas mu- komunistiškas, ir visur uži- 
mis yra SLA. jaunuolių ma kokio nors viršininko 
kuopa, kuri da 1931 metais vietą. Jis yra rimtas ir tak-.pavykusiu, Gal nemažai liks 
suorganizavo Basket Bali tingas vyras. He<nAlnn vmonm buvo
Teamą. Jis susidėjo iš ge- Pokilio metu buvo gauta 
riaušių lietuvių lošėjų, ku- Į ir porą liūdnų žinių. Viena 
riems svetimtaučiai mokėjo žinia atėjo, kad Lietuvoje 
gerus pinigus, kad loštų su mirė p. Jerulevičiaus bro- 
jais. Bet jie pasitraukė nuo J lis, o kiek vėliau atėjo kita 
svetimų ir per porą sezonų J žinia, kad čia Amerikoj mi- 
lošė su lietuvių tymu. Betlrė jo dėdė, Motiejus Jerule- 
pereitą žiemą andriukai su vičius. Šitokios žinios, su- 
kunigo pagalba sudarė at- Jprantama, šeimininkus su- 
skirą tymą ir pradėjo muši- jaudino, tačiau jie stengėsi 
škiam G. L. A. tymui kenk- kiek galėdami savo liūdesio 
ti. Kuomet musų lietuvių lo-Į neparodyt, kad nesugadinti 
sėjai lošia, tai kunigas tą svečiams pakilaus ūpo. 
dieną balių ar kitką rengia. Pokiliui pasibaigus, sve- 
Pagaliau katalikai savo suĮ čiai nuoširdžiai šeiminin- 
sirinkime nutarė, kad jeigu kams padėkojo ir skirstyda- 
jų šv. Andriaus Kliubo na-Imiesi linkėjo susilaukt 50-to 
rys nueis pažiūrėti SLA. gimtadienio.,__ 1_____________i____ i--

kenkimas musų visuomeni
niam judėjimui.

ir'pelno, nes žmonių buvo 
apie 300. Be to, buvo surinkę 
daug apgarsinimų.

Buvęs.

esąs geras katalikas, teisin
gas žmogus ir tL, ir kad jis 
važinėja lietuvių apielirikė- 
se ir pardavinėja daržoves. 
Kaipo gerą kataliką visiems 
liepė remti.

Bet su daržovėmis biznis 
Baskui nesisekė ir žmogus 
atsidūrė keblioj padėty. 
Kaipo naujas gyventojas iš 
miesto pagelbos gaut nega
lėjo, o pats jau pinigučių 
matomai neturėjo. Du vai
kučiai ėjo į kun. Bakšio pa
rapijos mokyklą. Mokykloje 
pasireiškė, kad Baškaus vai
kučiai negauna gana paval
gyt. Parapijonįs kunigo pa
raginti padarė kolektą drau
gystėse ir šiaip pas žmones 
ir sušelpė Baškaus šeimyną. 
Jis pats užsilaikė ramiai.

Pas mus yra lietuvis duon
kepis M. Kanapickas. Dau
giausiai jis duoną parduoda 
lietuviams. Kaip teko nugir
sti, kunigas pradėjo parapi-

nuo nelaimės. Kanapickas 
turėjo apdraust ir Baškų. Ir 
kada padavė jo pavardę ap- 
draudos kompanijai, tai po 
kiek laiko Baškų suarešta
vo, bet uždėjus kunigui 
kauciją, jis tapo paleistas i- 
ki teismui.

Rochesterio lietuviai vi
sai nežinojo už ką tas cnat- 
lyvas klerikalas papuolė bė
don, bet dabar Baškaus Ro- 
chesterv jau nėra, o iš “Ke-

sus rakandus ii- gana turtin
gą daktaro knygyną. Sako
ma, kad nuostolių padalyta 
apie $4,000 neskaitant pa
ties namo. Kokiu budu ga
lėjo gaisras kilti niekam ne
sant namie, tai sunku su
prasti.

nienė-Ackelienė. Paliko mo
tiną, brolį, seserį ir sūnų.

Middleporte, Pa., mirė 
Baltramiejus Norkus, iš

gyvenęs tenai 40 metų. Pa
liko žmoną, dvi dukteris ir 
du sunu.

Brooklyne mirė Simas

tymo žaidimo, bus baudžia
mas. Ant galo net atkalbino 
apie pora lošėjų nuo SLA. 
tymo, kad šiam pakenkus. 
Na, o kokios to pasekmės? 
SLA. tymas nustojo lošęs; 
bet šv. Andriaus berniokai,

Columbijos Universiteto 
Studentas.

CHICAGO, ILL.
Didelės mokytojų demons 

tracijos.
. . , ... Chicagoje jau tris kartus

gerokai nudegę nagus, irgi įvyko didelės mokytojų de- 
sulindo 1 ožio ragą. Jie pa- monstracijos. Balandžio 24 
darė kunigėlio orgamzaci- dįeną 5,000 mokytojų išėjo 
jai apie $100 nedaktekhaus L gaįves viešai protestuoti 
ir veik visus losimus pralai- Įprįeš miesto valdžią, kuri 
rnėjo. Anot tos patarlės, ka- nemoka jiems algų. Gen. 
9ė duobę kitiems, o patys 1- mawes City National Ban- 
gnuvo.

HAVERH1LL, MASS.
Graži SLA. 102 kp. 

pramogėlė.
Bal. 30 d. vietinė SLA 

102 kp. buvo surengusi pra 
kalbas su pamaitinimais. 
Kalbėjo advokatai F. Bago- 
čius iš Bostono ir vietinis 
adv. Keršis. Jų kalbos žmo
nėms labai patiko. Be to bu
vo gražios muzikos, kurią 
patiekė musų jauni talen
tai, Kaminskas, Kvedaravi- 
čius ir Birutė Prakapiutė. 
Taipgi buvo sykiu ir banke
tas: skanių užkandžių ir 
gero alučio. Ypač skanios 
buvo “ausukės^ ir lietuviš
kos dešros. Užtai priklauso 
>adėka gabioms gaspadi
nėms. Žmonių buvo nema
žai; matėsi svečių iš Bosto
no ir Lawrence’o. Rep.

ko pirmininkas, supykęs ant 
mokytojų, kurie jį aštriai 
kritikavo, sušuko: “Į peklą 
tuos maištininkus!” 

Mokytojai buvo apspitę 
prasišalinęs SLA. 34 kuo-1 didesnius Chicagos bankus 
pos finansų raštininkas, Pr protestavo, kad tie bankai 
Juozas Mak—čius, kuris neduoda miestui paskolos
turėjo pas save $140.00 algoms apmokėti.^ 7 
narių mokesčių. Kuopos vai-1 . Laikraščiai rašydami a- 
dyba padavė policijai skun- pie mokytojų demonstraci- 
dą ir policija sužinojo, kur jas visai užtyli tą faktą, kad 
tas ponas yra. Tada jo žmo- Į policija žiaunai demons- 
na po kelių dienų kuopos prantus stumdė, kam jie rei- 
valdybai apmokėjo ir tasjkalauja algų. Bet policija 
fašistukas jau tą pačią die- Pati irgi negauna mokėti, 
ną sugryžo namo. Vengdami demonstruo-

Balandžio 13 d. SLA. j4"™! mokytoįl, penki di- 
kuopa išsirinko kitą finan-Pe? bankai laiki-
stj raštininką, būtent Juozą na* b?.v? ?ul?s-
Pasrenską, o buvusis visai . Mokytojai jau nebetenki 
nepasirodė susirinkime, tik kantrybes ir pradeda as 
jo žmona buvo atėjus. Ne- 2™. smerk‘» kapitalistinę 
kurie nariai reikalavo, kad \arkt ?rba’ t,kal'aui paša- 
jis butu išmestas. knis, betvarkę. Kapitalisto-

nes sistemps ramsčiai labai 
Buvo rinkimai centro se-1 susirūpinę. Mokytojai tuo 

kretoriaus. Ik. M. J. Vini- tarpu ruošiasi da didesnei 
kas gavo 50 balsų, o Ragin- demonstracijai. M. J. š

Bovo prasišalinęs SLA. ka- 
sierius su pinigais.

Šių metų kovo 20 d. buvo

nomis čia automobilių ne
laimėse buvo sužeisti šie lie
tuviai: Jonas Jasinskis, Vi
limas Puleikis, Jurgis Val
kauskas, Jurgis Lukauskas 
ir J. Saturną, o Bronius Ba
nys, 19 metų amžiaus jau
nuolis, buvo užmuštas. Be 
to, nuo visokių nelaimių 

leivio” sužinojom, kad jis' nukentėjo da sekantįs 
jau tupi džėloje. !lietuviai: Jonas Kijauskas

„ „ . ... Į išėjo vieną rytą į darbą ir
Baskaus šeimyną globoja negryžo; sekantį rytą na-

Chicago, I1L—šiomis die- Pociūnas, 56 metų amžiaus
• 1 1 . K/dnvria Dmm i 5 TT5n

draugystės. Jo žmona, kaip;muose gauta žinia, kad jis 
teko gudėt, jo nesigaili, ^" mirė širdies liga ir jau ran- 
ko: “aš jam daug kartų sa- j dasi graboriaus rankose, 
kiau, kad jis nezulikautų, (Liudvikas Rimšelis buvo su- 
bet jis neklausė. Musų ku- • žeistas prie darbo; mašina 
ntgėlis ir lyg musę perkan-jam du pirštu. Ra
dęs, dabar tyli ir nieko ne-^ Valantas, žinomas lietu

viškos valgyklos savinin-paaiškina kas su tuo geru 
parapijonu atsitiko.

Parapi jonas.
kas, nukrito laiptais nuo an
tro aukšto ir nusilaužė de

ri »• m • 1 • 4 i 11- ]šinę ranką ir susižeidė vidu-
renkl Tautininkeliai Apskelbė irius. Kazys Damanskis, ne-

Pittsburgho Lietuvius Judosiais.
Pittsburghe susidėjo 5 lietuvius “judošiais”, geriau ir paleido savo galvon du 

tautiškos asabos ir išleido pasimokinkit savo kalbos ir revolverio šuviu; nors susi- 
šitokį atsišaukimą (rašybos rašybos. įžeidė sunkiai, tačiau gyvy-
ir kalbos netaisau):

“Ar Tamstai yra žinoma 
jogiai Pittsburghe yra tve- 
rėma Vilniaus Vadavymo 
Skyriaus Komitetas, Ir tam

Pittsburgho Jonas, bei pavojaus nėra.

DAYTON, OHIO.
Darbai Daytone pasta-

Buffalo, N. Y»— Vienoj 
šeimynoj čia buvo švenčia-

lietuvis. Buvo kilęs iš Užu- 
lonių kaimo, Taujėnų vals
čiaus, Ukmergės apskričio. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Nesenai išsiuntė Lietuvon 
žmoną ir sūnų, ir neužilgo 
pats ruošėsi tenai važiuot.

Chicagos priemiesty Rose- 
lande nusišovė Stepas Mor
kūnas, 34 metų amžiaus lie
tuvis. Paliko žmoną ir 11 
metų dukrelę. Nusižudymo 
priežastis nežinoma. Su šei
myna gyveno gražiai, ir ei
damas mirti atsisveikino.

Kas Mums Rašoma.
Ruošia pikniką lakūnam*

Iš Philadelphijos p. Z. 
Jankauskas rašo:

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius čia nutarė suruošti 
14 gegužės išvažiavimą 
“Vytauto Parke” lakūnų 
naudai. Piknike pasižadėjo 
dalyvauti ir > patys lakūnai.

Lietuvi* išrinktas 
majoru.

Iš Westvillės, III.

liesto

vienas

YONKERS, N. Y.
Darbininkai pradeda 

vienytis.
Balandžio 23 d. įvyko 

tonferencija reikale bendro 
fronto. Konferencijoj daly
vavo šios draugystės: Šv. 
Vincento, šv, Jono, Lietuv. 
Am. Piliečių Kliubas ir nuo 
172 komunistų kuopos. 
Svarstė daugiausia kaip su
daryt bendrą frontą ir kaip 
tinkamiausiai apvaikščiot 1 
d. gegužės. Prie didelių re 
zultatų neprieita, tik dele
gatai nutarė, kad parengi
muose nekeknt vieni ki 
tiems, bet pritart vieni ki
tiems.

Apvaikščiojimas 1-mos 
gegužės yra bendras reika
las visų darbininkų, tode 
visi privalo bendrai jame 
dalyvauti.

St Rudzinskas.

ruciu laiku iaučiama prade- mos vedyb^ ^aktuvės. Jsi- 
tikslui yra išrinkta komisija, da j R • R P , gėrę sveteliai pradėjo gul
dei sušaukimo masinio mi- ?', . ’ d- bt- (čytis ir ant galo ėmė kums-
tmgo ir išrinkimo komiteto, “ P J • ičiomis argumentuoti. Mote
žemiau pasirašiusi komisija Lietuvių santikiai čionai relė Č—nė su dviem 
šaukia visatina susirinkimą.

“Kas jaučias lietuvių, kas 
atjaučia lietuvius, kas nori 
kad lietuvių Tauta gyvuotų, 
kas turi žmogiškus jausmus, 
kas nėra Lietuvos judošium, 
kas žino skurdą ir vargą pa
vergtam Vilniaus kraštą.
Pribukit ir išrinkit komite
tą.”

Musų tautininkų sumany
mas įkurti Vilniui Vaduoti 
Komiteto skyrių gal ir ne
būtų blogas, bet ne iš to ga- naudinfra f]arba 
lo pradėtas. Vietoj kreiptis Į 
esamas draugijas ir eiti prie 
to darbo bendrai visiems,, 
jie penki žmonės šaukia ma
sinį mitingą ir jau iš kalno 
rėkia: “kas nėra Lietuvos: 
judošium.... pribukit!”

Vadinasi, jei kas nega
lės pribūti, tam jau iš kalno 
šitie penki žmonės meta ju- 
došiaus vardą. O jeigu Į jų 
šaukiamą mitingą žmonės 
visai neateitų, tada visi 
Pittsburgho lietuviai butų 
viešai per plakatus išvadinti 
“judesiais.”

Aš norėčiau tų ponų pa
klausti: kas jums davė tei-

“kava-
butų kur-nors geresni, jei bėriais” pradėjo šventinti 
nebūtų “Dirvos” reporterio.' savo vyrą. Mat, vyras norė- 
Tas daugiausia apšmeižia'jo ją sudrausti, tada tiedu 
švarius žmones, sukiršina, “kavalieriai” sučiupo jam 

vienus prieš kitus ir iš to su- ’ už rankų, nenorėdami kad 
sidaro neapykantos. Pats jis savo žmoną muštų, ir lai- 
nepermato, kad jis kur kas kė jį suėmę, o pati tuo tarpu 
didesnis niekšas, negu tie, pasigriebus geležinį įrankį 
kuriuos jisai nešvariau- pradėjo kalti vyrui į galvą, 
šiai savo dumblu apdrabs- j Vyras apalpo ir mirė nuo 
to. Todėl patartina Dayto- \smūgių.
no darbininkijai į tuos jo] ' --------
leidžiamus pletkus nekreipt’ Clifton, N. J.— Automo- 
atvdos. bet daugiau dirbti bilių katastrofoj čia buvo

“Keleivio” skaitytojas pra
neša:

Balandžio 18 dieną pas 
mus buvo miesto valdininkų 
rinkimai. Miesto majoru vėl 
išrinktas p. Petras Gunto- 
rius, lietuvis. Lietuvių čia 
yra daug ir jie laikosi vie
nybėje, todėl rinkimus gali 
laimėti.

Francuzai pradeda kal
bėt, kad reikia sumokėti A-

sę vadinti Pittsburgho lietu
vius “judošiais”? Gal jus 
manot šitokiais šmeižimais 
parodyt savo “didelį patrio 
tizmą?” Bet kokie iš jus pa
triotai, kad jus da nemokat 
parašyt savo kalba paprasto 
plakato? Jūsų atsišaukimas 
yra pilnas kalbiškų barbari- 

‘ zmų ir gramatinių klaidų.

Daytonietis.

LAIMĖJO $500.000.

sunkiai sužeistas J. Uždavi- 
nis iš Ramsey, N. J. Taip 

į pat sužeista jo moteris ir sū
nūs. Visi padėti ligoninėn, 
bet gyvybei pavojaus nėra 
Uždaviniai verčiasi pienu ir 

j kiaušiniais, kuriuos jie par
duoda šios apylinkės lietu
viams. Linkėtina jiems grei
tai pasveikti.

ChtcagieČMU įkūrė atletų 
kliubą.

Iš Chicagos p. Jonas Ku
lis rašo:

Chicagoje įsikūrė Lietu
vių Atletų Kliubas. Laikina 
valdyba išrinkta iš šių vy
rų: pirmininku Jonas J. Ku
lis, vice pirmininku L. Min- 
gela, kasininku Petras Ka- 
tauskis, raštininku L. Mei- 
sonas. Kliubo vardas ir na
rių mokestis galutinai da 
nenustatyta.

Mirę Lietuviai.
Balandžio 23 d. mirė Mo

tiejus Yerulevičius iš Great 
Meadows, N. J. Buvo kilęs 
iš Dilgenių vienkiemio, 
Merkynės valsčiaus, Aly
taus apskričio. Amerikoj iš- 
gyveno 32 metus ir gražiai 
išauklėjo šeimyną. Visą lai
ką gyveno ant farmos ir

David Feinsof, kuris išvežio-! vertėsi daržovių auginimu, 
davo Philadelphijoj duoną, nu- Mėgdavo skaityti laikraš- 
sipirko už $2 bilietą Kubos k>-’čius, tik komunistiškų ne- 
terijai ir laimėjo $500,000. Ta- skaitė, ir buvo pavyzdingas 
čiau Kubos valdžia iš jo atima žmogus. Į kapus jį lydėjo

Klkiba* kovai su prietarai*.

Arė jas-Vitkauskas iš Lie
tuvos rašo:

Pagal užsienio pavyzdį, 
Lietuvoje pradėjo organi
zuotis neprietaringieji žmo
nės. Kliubas turės 13 punk
tų įstatus ir į jo skyrius ga
lės prigulėt tik po 13 narių, 
kad įrodžius, jog skaitlinė 
“13“ nereiškia nieko bloga.

LABRADORE RADOGA 
LYBĘ AUKSO.

Labradoro pusiasaly, ku
ris priklauso Kanadai, ras
ta labai turtingo auksu 
kvarco. Tonas tokio kvarco 
duodąs $2,000 aukso, tuo 
tarpu kaip geriausios aukso

$60.(100. o Amerikos valdžia nu-į virš 100 automobilių. Liko . kasyklos Pietų Afrikoj duo-
merikai tą $19,000,000 pro-'Taigi, ponai P. Pivarunas, lupa $253,000, taip kad iš $500,- nuliudusi žmona, trįs sūnus da tiktai $10 iš tono kvarco,
centų, kuriuos jie atsisakė J. A. Katkus, J. Virbickas, ooo jam liko tiktai $187,000. Bet jp viena duktė. Lai būna ve- Kanadoj dabar didelis są-
mokėti pereitą gruodžio, Ona Zablauskas ir K. Be- iis 'ištiek jaučiasi patenkintas lioniui lengva Amerikos že- judis. Žmonės veržiasi į La-
mėnesį. inntoitienS ažimf lrrtlininc ir duonos dautriau nevešiąsias, tmplė!inotaitienė, ažuot koliojus ir duonos daugiau nevešiąsias. įmelė!

I i
bradorą.
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvu

—Na, Maike, šiandien tai Visas pasaulis, visi daiktai 
jau šiur tavo bedieviškoms susideda iš medžiagos, to- 
teorijoms bus galas, ba aš dėl ir kiaušinis yra medžia- 
pririnkau tokių faktų, kad '
ir didžiausis jūsų vyskupas 
kun. Mockus nesumuštų.

—O iš kur tu tuos faktus 
ėmei, tėve?

—Iš moksliškų raštų, vai
ke. Juk pereitą syki tu man
liepei mokytis. Taigi aš pa
rėjęs namo ir pradėjau viso
kias gazietas vartyt. “Drau
ge” radau labai mokslišką 
vieno kunigo straipsni apie 
Dievą, kur juodu ant balto 
yra parodyta, kad jūsų 
mokslas yrą išgriautas iš pat 
pademenijos ir dabar jam 
nei mulkiai nebetiki.

—Apie kokį mokslą tu 
kalbi, tėve?

—Ogi apie tą, ką seniaus 
sakydavo, kad gyvybė gali 
atsirasti iš medžiagos.

—O iš ko gyvybė atsiran
da, tėve? Iš dvasios šven
tos?

—Palauk, palauk, Mai
ke, nešok taip greitai, ba 
aukščiau bambos vistiek ne
iššoksi. Jeigu tu nori klau
sytis, tai aš tau išvyrozysiu 
su visais moksliškais dava- 
dais, taip kaip to kunigo yra 
parašyta.

—Aš manau, tėve, kad tai 
bus nesąmoni

—Klausysi, ar ne?
-Gerai, klausau.

ga.
—Bet pagal to kunigo ra

štą, Maike. išeina kitaip. Aš 
galiu atnešti tau 93-čią 
“Draugo” numeri ir tu pats 
pamatysi, kad ant trečio pu
slapio tenai yra aiškiai pa
rašyta: “gyvybė negali atsi
rasti iš medžiagos: ji atsi
randa iš kiaušinėlių.” Tai 
kaip tas gali išeiti?

—Tas išeina nekaip, tė
ve. Tas kunigėlis, matyt, ra
šo apie tokius dalykus, ku
rių jis nesupranta, ir todėl 
išeina nesąmonė.

—Kaip tai, Maike, argi 
gali būt ant svieto tokių da
lykų, kurių kunigas nesu
prastų?

—Daugumas kunigų, tė
ve, nedaugiau už -tave su
pranta.

—Bet jie turi mokėti vi
sas maldas, vaike.

—Maldas žino ir davat
kos.

—Tu, Maike, iš davatkų 
juokų nedalyk. Su davatko
mis ir Lietuvos konsulas 
Chicagoj poterius kalbėjo. 
Tik gaila, kad jam besimel
džiant gengsteriai pavogė 
jo armobilą. Dabar reikės 
kibą aukas rinkti, kad naują 

i mašiną ponui Kalvaičiui nu- 
i pirkti. Nupirkome Dariju-

—Tu, Maike, dažnai ma-|?ui naują raplena į seną kra
ne fulinai savo dideliu mok- ju nulėkti, tai jau dalibuk
siu, ale dabar aš tau parody
siu, kad aš daugiau už tave 
žinau. Tu da niekad man ne
pasakojai apie pastorių Liu
dviką, taigi dabar aš tau ga
liu pasakyt, kad jis buvo la
bai mokytas vyras ir moks
liškais savo tyrinėjimais nu
trenkė jūsų bedieviškas te
orijas kaip perkūnija.

—Apie kg tu dabar šne
ki, tėve?

—O ką, ar jau tau nepa
tinka? Bet palauk, Maike į 
da čia ne galas. Kaip tas! 
kunigas šventablyvam savo 
straipsny toliaus parodo, tai 
tas Liudvikas pastorius su
sekė didžiausi gyvybės se
kretą. Jis prirodė, kad gy
vybė paeina ne iš medžia
gos, kaip jus bedieviškai ai
škinat, ale iš kiaušinio.

—O kas yra kiaušinis, tė
ve, jeigu ne medžiaga?

—Kiaušinis yra kiaušinis, 
Maike.

—Taip, tėve, kiaušinis y- 
ra kiaušinis, bet tas kiauši
nis yra medžiaga. Fizikos 
mokslas aiškina, kad visa, 
kas tik turi pavidalą, svorį 
ir užima erdvėje kokią nors 
vietą, visa tai yra medžiaga.

sarmata butų, kad musų tau
tos konsulas pėkščias aplink 
Čikagos stokjardus vaikš
čiotų.

—Iškripai, tėve, iš temos, 
todėl sš inešu pastatyt ši
tam pasikalbėjimui tašką. 
Man reikia skubėt lekcijas 
daryt.

—Okei, Maike. Pasimaty 
sim kitą syki.

CHICAGA KETINA UŽ-
DARYT MOKYKLAS.
Negalėdama užmokėti 

mokytojams algų, Chicagos 
mokyklų taryba pradėjo tei 
rautis, ar nebūtų nusidėji
mas įstatymams uždaryti 
mokyklas bent šešiom sąvai- 
tėm pirm laiko.

BARCELONOJ STREI
KAS SUSTABDĖ JU

DĖJIMĄ.
Pereitą sąvaitę Barcelo- 

noj sustreikavo visi vežikai, 
gatvekarių tarnautojai ir ki
ti transporto darbininkai, 
taip kad mieste sustojo vi
sas judėjimas. Streikuoja ir 
kiti darbininkai. Barcelona 
yra antras didžiausis mies
tas Ispanijoj.

Kada pasibaigs sabotožas
SOVIETŲ RUSIJOJE.

Iš musų misijos Sovietų 
žemėj.

Paskutinėm keliom die
nom pasaulis skaito nema
lonių žinių iš Sovietų Rusi
jos. Ten kas diena vis dau
giau ir daugiau atsiranda 
sabotažninkų. Visiems turė
tų būt aišku, kad čia kalta 
komunistų partija, nes ji 
skiria visus žmones į atsa- 
komingas vietas. Kas yra 
sabotažninkai? Sabotažnin- 
kai yra netik tie, kurie da
ro ir nieko nesako, bet ir tie, 
kurie nedaro jokio sabota
žo, bet atvirai kalba prieš 
savo politikierius, prieš 
tuos, kurie nieko nedirba ir 
gauna riebias algas. Šitie 
politikieriai daro sabotaž- 
ninkus iš nekaltų žmonių.

Susipratusiems pasaulio 
darbininkams yra aišku, 
kad Kremlio valdonai yra 
didžiausi sabotažninkai. 

Trečias Internacionalas nu
tarė šaukti Antrąjį Interna
cionalą i bendrą frontą prieš 
Vokietijos fašistus. Bet 
Kremlino politikieriai nieko 
nedarė per pusantro mėne
sio. Jie prabilo tik dviem sa
vaitėm prieš rinkimus, 
kuomet Hitleris Vokietijoj 
jau buvo paskirtas sudaryti 
valdžią, ir kada fašistai už
darė savo priešų laikraščius, 
kaip socialistų, taip komu
nistų ir kitų partijų. Ar tai 
ne sabotažas?

Toliau, kada Vokietijoj 
ėjo kova tarpe fašistų ir jos 
priešų, Rusijos užsienio ko
misaras Litvinovas. važiuo
damas per Vokietiją, susto
jo Berlyne ir baliavojo su 
Hitleriu, kada Vokietijos 
darbininkai buvo žudomi ir 
kalėjimuosna kišami. Rusi 
jes didvyris, darbininkų va
das Maxim Litvino vas,nenu 
ėjo prie Vokietijos darbi
ninkų vadų, bet sveikinosi 
su fašistais, kurie terorizavo 
Vokietijos darbininkus! Ar 
tai ne biaurus sabotažas?

Kremlino politikieriai 
dažnai atsiklaupę verkia 
prieš viso pasaulio darbi 
n inkus, sakydami, kad kapi
talistai grasina karu darbi
ninkų tėvynei, kad jiems 
sabotažą daro netik iš lau 
ko, bet ir iš vidaus. Bet daž 
niausią tas verksmas yra 
tam, kad pateisinus savo 
klaidas ar nepasisekimus 
Nepavyko koks nors bandy
mas, ir tuojaus prasideda 
sabotažninkų kaltinimas, 
kad nusikratyti nuo savęs 
bėdą ir surasti kitą kaltinin
ką. Ir taip vadai nesykį nu
siplovė rankas, suversdami 
visą bėdą ant nekaltų dar
bininkų, nes darbininkas 
mažai ką reiškia “darbinin
kų tėvynėj”.

Kremlino politikieriai 
skleidžia iš Rusijos žinias, 
teisingas arba neteisingas, 
bet kitų šalių komunistams 
viskas yra šventa. Ameri 
kos komunistai, kurie lankė 
Rusiją, žino labai gerai, kad 
ten ne darbininkų tėvynė, 
bet jie bažijas prieš Ameri
kos darbininkus, kad tenai 
tikras rojus.

Komunistai meluoja vie
ni kitiems. Amerikos komu
nistai nuvažiavę Rusijon 
pradeda pasakot, kad Ame
rikoj greitai busianti revo 
liuci ja ir jie paimsią valdžia 
i savo rankas. Tada Rusijos 
visi laikraščiai pradeda ra 
syti. kad neužilgo Amerika 
pasiliks raudona.

Mums, amerikonams, nu
važiavus Į Rusiją ir susidū
rus su Rusijos vargšais, jie 
mums stato klausimus 
“Kaip tai gali būti, kad jus 
amerikonai atvažiuojat gra
žiomis drapanomis? Matyt, 
kad jus ir pavalgę, kad taip 
gražiai atrodot. Musų laik 
raščiuose rašč, kad Ameri-

sijos žmonių gyvenimą, ne- 
igu komunistų spaudoj jie 
' skaitė. Rusijos darbininkas 
dažnai neturi ko pavalgyt, 

,— , . . neturi kuom apsivilkti, ne-
kos darbininkai badu nnrs- tul.j kambario gyventi, bet

. .. , . į negali ir neturi kam pasis-
Tai argi gflima sakyti, skųsti. Jeigu krautuvei pri- 

sabotazas. Čia klaidinami, truko maisto, negalėjai nu-

Sveikatos Skyrius
Šj skyrių veda x

AMERIKOS LIETUVI V DAKTARŲ DRAUGIJA.

darbininkai, sabotažuojami Į sįpįrkti. tai turi būti neval- STAIGUS NOSIES GLEIVĖS gali įsigauti į Eustaehinę 
aktai ir teisybė. i gę dieną. Tokių trukumų PLĖVĖS ĮDEGIMAS. j belę ir į vidurinę ausi. Įdegi

Kremlius apgauna musų vra kas dieną, bet tik tarpe 
misijas. Kada musų misi jos • ‘darbininkų. Valdonų krau- 
nuvažiuoja i Maskvą, tai jas'tuvėse produktų yra visada, 
apvedžioja po tam tyčia pa- bet darbininkas negali tenai 
ruoštas vietas. Parodo pa-1 ineiti ir nusipirkti, nes jis 
vyzdingą valdžios ūkį neto-. knygelės tenai neturi, 
i Maskvos. Nuveda į kalė-| Mums važiuojant iš Ru
imą, aprodo kaip Sovietų sijos, vienas darbininkas 

Sąjungoj net ir kalėjme yra štai ko prašė: sako, kada
)ilna laisvė. Perveda per 
Cremlį. O ant pabaigos nu

Rašo: Dr. A. L. Yuška, 
Gydytojas ir Chirurgas, 

Chicago, 1111.

tru
mas

• pasiekęs viršutinę dalį pertva- 
I ros ir viršutinį turbinkauliuką,
[ sumažina uostymo jausmą, taip 
pat ir skonį, žinoma, Įdegimui 
taip išsiplėtojus pažandėse gru- 
čiolai sutinsta. Užtinus nosei, li
gonis yra priverstas kvėpuoti 
per burną. Sėkmė to būna balse 
atmaina, lupų, liežuvio ir burnos 
sudžiovinimas. Ligonis užmigęs 
knarkia ir oro pritrukus daž
nai pabunda. Nosei užsikimšus, 
maži kūdikiai vargingai traukia 
iš buteliuko pieną. Tada jie ge
riau mėgsta vandenį ir pieną 
gerti iš stiklo.

Paprastai, nosies gleivės įde
gimas nebūna taip smarkus ir 
nepasiekia kitų organų. Ligo
nis bevaikščiodamas ir nevarto
damas vaistų per kelias dienas 
pagyja. Bet ne visados taip bū
na. Retkarčiais įdegimas atsi- 
cartoja po kelis kartus ir vis ar
šesnis, pastovesnis ir žymiau iš- 
siplėtoja po nosį ir kitus šali
mais esančius organus. Tokiai 
padėčiai susidarius žmogus pri
valo gulti į lovą ir gulėti iki vi
sai pasveiks. Nes nosies gleivės 
degimas neišgydytas maž daug 

per šešias sąvaitės pereina į taip 
vadinamą užsisenėjusį arba 
chroninį įdegimą. Chroninis įde
gimas arba kataras gali užnuo
dyti inkstus, širdį ir pagaminti 
narių reumatizmą.

Norint apsisaugoti nuo no
sies gleivės įdegimo arba slogų, 
reikalinga turėti sveiką kūną ir 
gerą kraujo cirkuliaciją. O kad 
eraujas geriau cirkuliuotų, yra 
naudinga kiekvieną rytą, šaltu 
vandeniu sparčiai nusitrinti ir 
negaišuojant greitai nusišluos
tyti sausu rankšluosčiu. Tokia 
maudynė turėtų būti atlikta Į 
dvi ar tris minutes. Jei po tokios 
vanos oda neparaudonuoja, tai 
eitą rytą reikia vartoti šiltesnį 
vandenį ir kūną palengva pri
pratinti prie šalto vandens.’Jei 
kas mėgsta, gali vandens prisi- 
eidęs maudynę atsigulti ir grei
tai išlipęs šiurkščiu rankšluos
čiu nusitrinti. Taip pat plačiai 
rekomenduojama ultra-Vi ©lėti
nius ir saulės spindulius, bet tai 
privalo būti daroma gana atsar
giai.

Prisilaikymas nustatytų hi
gienos dėsnių yra geriausias 
apsisaugojimo būdas nuo įdegi
mo nosies gleivės, kaip tai: ty
ras oras, saulės šviesa, vėdini
mas kambarių, švara, poilsis, 
maistingas valgis ir užlaikymas 
vidurių veikliame padėjime. Tas 
gelbsti apsaugoti ne tik nuo įde
gimo nosies gleivės, bet ir nuo 
visokių kitų ligų. Rodos, minėti 
man čia nėra reikalo, ką visi tu
rėtų žinoti, tai yra: saugotis 
nuo šalčio, alkio, nuovargio, ne- 
damiegojimo, peršalimo ir Įkvė- 
pavimo visokių dujų, durnų, 
dulkių ir nešvarumų, kurie ku
tena ir erzina nosies gleivinę 
plėvelę.

Motinos sergančios sloga tu
rėtų stengtis apsaugoti kūdi
kius, nes mažyčiai lengvai ap- 
sikrečia. Vaikams reikia pakak
tinai išsimiegoti, vakare turėtų 
laiku eiti gulti, dieną žaist sau
lės švesoje. Vakams sveika yra 
gerai daug pieno ir žuvies alie
jaus po šaukšteli. Gi susirgus, 
karštame garstyčių vandenyje 
mirkyti kojas ir gerti karštus 
gėrimus.

Nosies gleivės plėvės įdegimą 
žmonės vadina šalčiu arba slo
gomis. Nors sloga arba šaltis 
gaunama užsišaldžius, vienok 
tai nėra tikra šalčio priežas
tis. Tikroji nosies įdegimo prie
žastis yra mažyčiai gyviai, va
dinami bakterijomis. Kadangi 
kitų organų skaudėjimą mes 
taip pat vadiname šalčiu, tai no
sies gleivės jdegimas yra teisin
giau vadinti slogomis.

Priežastys, nuo kurių staigus 
įdegimas paeina, yra staigi oro 
atmaina, kūno nusilpnėjimas 
nuo kitų ligų, alkio, nuovargio ir 
uostymas aštrių dujų arba che
mikalų, chlorino, amoni jos, 
krienų ir t.t. Nusilpusi nosies 
gleivė duoda progos nuodin
goms bakterijoms veistis, suža
dinti jos įdegimą. Temperatūrai 
urnai pasikeitus, į kelias valan
das pasikeičia ir nosyje padėtis. 
Po šalto oro įtaka nosies gleivi
nė plėvė sutinsta ir paraudonuo
ja. Mažutės kraujagyslės prisi
pildo krauju ir kartais neatlai- 
kydamos didelio spaudimo trūk
sta ir kraujas bėga. Taipgi lym- 
pho dūdelės prisipildo skysčių.

Įdegus nosies gleivei, žmo
gus čiaudi ir jaučia nemalonų 
kutenimą. Praėjus kelioms va
landoms, prasideda skystos glei
vės iš nosies bėgimas ir nuo 
nuolatinio vartojimo skepetai
tės nosies galas parausta, perš
ti ir kaista. Įdegimas greitai pa
plinta po nosies lastas, retkar
čiais pareina į kauluose esančias 
daubas ir korelius. Jei įdegimas 
pasiekia kaktos kaulo daubas, 
tai žmogus jaučia viršui akių 
veržimą ir skaudėjimą. Jei vir
šutinių žandakaulių daubos ap- 
sikrečia, tai ten jaučiama skau 
dėjimas, veržimas ir visas vei 
das būna lig surakintas. Akys 
paraudonuoja, vokai patinsta, ir 
ašaros bėga. Retkarčiais užnuo- 
dijimas įsigauna į užpakalinę 
nosies dalį ir į galvos kauluose 
esančius korelius, iš kurių ne 
lengva nuodus pašalinti. Įdegi 
mas gali pereiti į chronišką pu- 
liavimą arba katarą. Užnuodiji
mas gali pasiekti kosergalio 

bile valandą. [gleivę, adenoidus, gerklę, tonsi-
Lietuviškas Kumpis, lūs ir plaučių trobeles. Taip pat

jus sugryšit į Ameriką, ir 
kada vėl siųsit savo delega-

veda puikiausion Maskvos tus į Sovietų Rusiją, infor- 
operon. Ir klausia, kaip jums į muokite juos, kad jie neitų 
visa tai pa t ink A?- žinoma, į kur juos veda musų vadai, 
visi sako, kad gerai. į bet tegul jie patys pasilei-

Šitos visos vietos vra pa-Įdžia po miestus ir musų u- 
gamintos specialiai tokioms i kius, ir tegul pamato, kaip 
misijoms. Toliaus, Maskvos įmes gyvename. Dabar jus 
politikieriai prikalba šiom atvažiavę pas mumis kalba-
misijom, kad Rusija pasiry
žus pravesti da tokius ir to-

te, kad mes gerai gyvenam. 
Mes suprantam, kad jus e-'

dus planus, kokių niekur sat klaidingai informuoti a- 
nasauly da nebuvo. Sugrįžę ■ pie gyvenimą Sovietų Są- 

Rusijo^ tokie delegatai i jungoj. Jeigu pas mus geis KUS1JOS u
sako prakablas ir susirietę' rai, tai ko jus visi ateiviai 
pasakoja apie stebuklingus j važiuojat atgal į savo šalis, 
daiktus, kurių Rusijoj visai kur yra bloga jums gyvent? 
nėra. Taip didelė didžiuma kal-

Visos šitos misijos abso- ba. .Bet musų agitatorėliai,• w v • * • T • T J _ • x "I «iučiai nieko nežino apie 
Rusijos darbininkų padėtį, 
nes su darbininkais jos ne
gyvena. Jos parsiveža ne 
'aktus, bet materijolą ko
munistinei propagandai.

kurie valgo duoną iš prakal 
bų, pasakoja visai ką kitą.

Gerbiama Amerikos lie
tuvių visuomene, netikėkite 
tiems sabotažninkams, neti
kėkite toms visoms misi-

Žmonės, kurie buvo nuva- joms, kurios yra grįžusios iš
žiavę padėti Sovietų val Sovietų Rusijos, nes tikros
džiai penkių metų planą vy- į padėties jos nenušviečia. 
kint, atrado visai kitokį Ru- j Rusijoj buvęs.

BROOKLYNO TAUTININKUOSE
PRASIDĖJO PIKTA KOVA.

Musų fašistuojantys tau- Mikalausko opozicija bijosi, 
tininkėliai jau pradeda nuo kad “naujas Mesijošius” 
kauniškės srrietonos sirgti nepradėtų “Tarkoj” spaus- 
vidurių gręžimu”, ši liga dinti savo eilių apie “utėlių 

ypač smarkiai pasireiškė suėstą Lietuvą” ir kitokių 
pas kai kuriuos žymesnius futurizmų.
Vienybės” šulus. Deltc 

pradėta daryti “Vienybėje” 
permainos. Senesnieji bor 
direktoriai su savo “vais
tais” ligonių nepagydė ir 
dabar vieni visai pasitrau
kia nuo savo džiabo, o kitus 
stumia į užpakalį vadina 
mieji “naujų kelių”jieškoto- 
įai, su Strumskiu ir Mika
lausku priešakyje. Pasek
mėje to, atleisti iš darbo 
Rudnikas ir Steponaitis.
Pats “čvfas” Valaitis” irgi

Rašant šią žinią, Tyslia
va dar nebuvo užėmęs jokio 
ificialio džiabo, tečiaus jau 
pastatytas “referee” Bukš- 
naitis daboja tvarką. Bijo
ma, kad Klinga nepradėtų 
kartais boksuotis per daug 
žemai. Kadangi Ginkus yra 
bizi su aiskrymu, tai jo 
džiabas pavestas Bukšnai- 
čiui. Dabar laukiama tautiš
koje pastogėj visokių įvykių

neaiškiai “išvažiavęs į 
ją Angliją.” Gali ir dar koks 
čyfas” kur nors “išvažiuo

ti.”
Strumskinių receptas 

maždaug esąs toks, kad 
‘Vienybė” visiškai pasiliuo- 
?uotų nuo maitinimosi faši
stine smetona. Norima su
mažinti šukavimą ir bubni- 
jimą už fašizmą, kuriuomi 
jie apkurtino savo šalinin
kus ir daugelį jų pavertė net 
savo priešininkais. O kuo
met šie patapk priešininkais, 
tai nuogas špygas pradėjo 
•odyti “Vienybei”. Kai kam 
įau pradėjo sapnuotis net 
visokios šermenys ir grabo- 
riai. Taigi ir pradėta iieško- 
i naiujo Mesijošiaus, kuris 
išgelbėtų nuo tų visokių 
baisenybių.

Kol kas žymiausiu kan
didatu į tuos Mesijošius y- 
”a didysis poetas Tysliava. 
Jam siūloma Maižiešiaus 
darbas — išvesti “Vienybę” 
iš fašistinio purvyno. Kai 
kurie žymesni “Vienybės” 
tautininkai su savo pačio
mis yra net šventai įsitikinę 
kad Tysliava su savo “lauri-į 
nėm poezijom” dar galįs, 
šiaip taip uždangstyti visas: 
fašizmo padarytas “Vieny-j 
bei” žaizdas. Jie net per ba-[ 
rikadas stato Tysliavą į Me
sijošiaus sostą. O barikados 
yra gana stiprios. Mat,

PAVASARIO ŪPAS.
Saulutė, kaip jauna naujamartė,
Rytais raudonodama teka;
Ji žiema ragožium jau pervertė,
Jau medžiai žaliuodami šneka.

Miškuose paukštelių simfonija 
Kutena atbundantį jausmą.
Ir kartais papildo harmoniją 
Dundėjimas tolimo griausmo.
Malonu, jauku—tai pavasaris, 
Energijos naujas šaltinis!
Jautiesi, žmogus, tarsi aitvaras— 
Darbštesnis, tvirtesnis, plieninis.
Pamiršim greit žiemą, tą raganą, 
Tyruoju oru vėl kvėpuosim;
Tik džiaugtis jausmai mumis ragina, 
Tik džiaugsmo dainas mes dainuosim.
Kaip paukščiai, kaip gėlės pražydusios, 
Vaizduoja grožybę ir taiką;
Lai mintys mus’, žiemą nuvytusios, 
Pakįla į nuotaiką sveiką.
Gyvenkime džiaugtis gyvenimų,
Ir patys, ir gelbėkim kitą;
Tik meilė bus svieto išganymu,

-Ta saule pavasario rytą!
Sunai Lietuvos ir jos dukterys, 
Iškrikdyti likimo nedoro,
Jau kviečia jus Laikas—Kondukteriš 
Sueit į simfonijos chorą.
Pavasary, broliai, atbuskime, 
Atbuskit sesutės—lelijos;
Vienybėj mes spėką pajusime,
Kokios pats Liuciperius bijos.

Ateinat Gandas.

BULIUS IŠGĖRĖ 3 VIED- 
RUS ALAUS.

Vabalninko valse., vieno 
ūkininko bulius šeiminin

kams nematant priselino 
prie šventėms rauginamo a- 
laus. Išgėręs trijų viedrų 
kubilą — pasigėrė. Pusę 
dienos siuto po laukus ir ką 
sutikdamas naikino, kol iš
sipagiriojo. Paskui kelias 
dienas sirgo “pagirėmis”.
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MOTERYS RAŠYTOJOS SOV. RUSIJOJ;™™*™™ rAoauAa

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI 
PAGALBOS SAUKIASI.

Sovietų moterų rašytojų 
tarpe pirmąsias vietas uži
ma su daug žymių veikalų 
A. Karajeva ir Lidija Seifu- 
lina. •

Karajeva laikoma vals-

PIRKLYS PAGROBĖ Iš 
PIRKĖJO PINIGUS, k

Vienas pilietis Šiauliuose 
balandžio 10 d., atėjęs ark
liu rinkon, ėmė derėti iš

Didelis skurdas ir hadas 
prislėgė Pietų Amerikos 

lietuvius. Jau senai jie šau
kiasi Lietuvos pagalbos, bet

PAJ1ESK0JŪNALCHICAGO. ILL. t
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR DE-1
LIKATESENV KRAUTUVE. Yra1 ___
proga padaryti pinigų pasaulinės pa- p ieš-au Prano Urbono, G u .kalių 

glr*‘ l1.^"fe kaimo, Nemakščių parapijos, apie 
“ ”* 23 metai kaip jis gyvena Amerikoje.

Buvusis Bostono airių politi-

tiečių rašytoja, nors ji 1893 pirklio Šajays Kugmano ar
as. gimė mesčionių šeimoje, klį. Piliečiui bederant, Kug- 
’ermėje. Tuo metu Rusijoj ir.an?s staiga stvėrė jam is 
markiai plėtėsi liaudininkų ' ankos pinigus, kurių pilie- 

ideologija. Visur vyravo o- tfc laikė rankoje 330 litu. ir 
>alsis “į liaudį”. Ir Karaje- ’^s.-Ieido bėgti, tačiau kiti 
va ves tik baigus gimnaziją žmonės Kuernaną pagavo ir 
išėjo į liaudį. Gavusi liau- pristatė policijai. Nuovadoj 

‘ ietą turėjo tačiau Kv.gmanas griežtai
Drogos gerai išnagrinėti atsisakė piliečiui pinigus 
iaudies gyvenimą ir tai pa- grąžinti, nes esą už arklį jau 
isrė neišdildomos įtakos vi- buvę suderėta Jr pilietis tik 
sai jos vėlesniai kūrybai, vilkinęs mokėti. Pagaliau 
Karajeva pradėjo rašyti ne grąžino 280 litų, o 50 litu kieris, Joseph C. O’Mahoney,

rinkti Lietuvoje aukas. Tam 
tikslui Draugija įvairioms 
organizacijoms ir paski
riems asmenims siuntinėja 

Lietuva jų šauksmo vis dar, lapus aukoms rinkti, ku- 
negirdi, vis dar netiesia riuos, užpildžius, prašoma
jiems savo pagalbos rankos.‘grąžinti Draugijai, o surin- die' ,įok.10jos turėjo tačiau Kigmanas 

Jie gi ten skursta prie-' ktus pinigus persiųsti šiuo J J -•«
mieseių lūšnose, skursta be adresu: Kaunas, Koopera- 
jokios pastogės, nakvodami cijos bankas, einamoji su
po tiltais, nuošaliose gatvė- -kaita 3781 Nr. 
se, uostų užkampiuose, mie-' Visi geros valios žmonės 
stų sąšlavvnuose. prašomi aukas rinkti kiek-

Daugeliš jų išblyškusiais vienai progai pasitaikius, 
veidais slankioja gatvėmis,1 . Draugijos Užsienio Lietu- 
eina nuo vieno fabriko vai- viaras Remti Valdyba:, 
tų prie kito, jieškodami kad Pirmin. Rapolas Skipitis, 
ir sunkiausio darbo, kad irVice-pir. Ona Kairiukžtiene 
sunkiausiai uždirbamo duo- Iždin. Kazys Kasakaitis, 
nos gabalo. Deja, visos jų1 Nariai: Prof. Mykolas 
pastangos neatsiekia jokio Biržiška, Vincas Dauzvar- 
tikslo: nedarbas ir krizė das, Jonas Kalnėnas.

parsiduoda už trečią dalį kiek kaš
tuoja. Pardavimo priežastis—liga.
Geras kampas prie gatvekarių ir 
Bulvaro gatvių. (19)

J. CIŽINAUSKAS
4300 So. Western Avė. Chicaga, 111.

- i

PAJIEŠKAU PUSININKO PRIE
GERO RESTAURANTO BIZNIO. JONAS BURINSKAS, kuris atvy- 
Jeigu kuris norėtų, gali pirkti vie- ko į Kanadą keli metai atgaL Turiu 

I nas už $1500. Priežąstis pardavimo— labai svarbų reikalą; kas žinote kur 
| reikalingi pinigai mortgiciui a t mokėt, jis randasi, arba kas su juom atsiti-

K. DALANGAUSKAS ko, prašau pmnešti, arba pats lai at-
84 Broad SL, New Britain, Conn. sišaukia—nesigraudins. ' (20)

ANTANAS GRŪSTAS 
R.F.D. 1 Box 168 Torringtou, Conn.

Tur:u labai svarbų reikalą iš Lietu
vos apie jo ūkę. Prašau atsišaukti, 
arba kurie žino kur jis gyveaa, ma
lonėkite pranešti jo tikrą adresą.(18) 

JOHN GRIGALIS 
141 Stata Street, Hammond, Ind.

Parsiduoda Puiki Farma.
Prie gero kelio,

tvirtai uždarė prieš juos dar
bo įmonių duris ir vartus.

Ir ne vieną rytą patekėju
si saulė apšviečia liūdną ku
rio nors musų brolio gyveni
mo galą: skurdo ir bado nu
kamuotas guli jis kur nors 
šalygatvy, šiukšlyne jau am
žinai nurimęs, amžinai nuo 
vargų ir bado atsipalaido- 
jęs. Ir net nėra kas jį rūpe
stingai ir, kaip žmogui pri
tinka, su pagarba palaidoja.

Nejaugi jie, tie tūkstan
čiai musų išeivių kalti, kad 
apleido savo tėvų žemę, 
Lietuvą?

Daugumoj privertė juos 
tai padaryti pokarinė Lietu
vos gyvenimo suirutė, kuri 
ne vieną sunkiu 
slėgė, ne vieną vertė toli 
muos kraštuos geresnio, 
žmoniškesnio gyvenmo jie
škoti.

Nenusikalto jie Lietuvai 
ir nepamiršo jie jos, todėl ir 
Lietuva, kaip tikra motina, 
neturi tų savo vaikų užmirš
ti: sunkioje gyvenimo va
landoje turi jiems savo pa
galbos ranką ištiesti.

Atminkime, kad musų iš
eiviai niekados Lietuvos ne
užmiršdavo, visuomet savo 
gausiomis aukomis ją pa
remdavo.

Kitos tautos jau senai sa
vo į vargą Įpuolusius išei
vius sušelpė ir padėjo jiems 
susitvarkyti, padėjo iš skur
do išbristi ir sutvirtėti. Tu
rėtų tai padaryti ir Lietuva, 
nes musų išeivių skurdas ti
krą gėdą musų tautai, visai 
Lietuvai daro.

Draugija Užsienio Lietu
viams remti jau pradėjo

Sekret. Petras Ruseckas.

LENKIJOJ IŠDAUŽYTOS 
VOKIŠKOS KRAUTUVĖS

Katovicuose įvyko anti- 
vokiškų demonstracijų. De
monstracijas buvo suorga
nizavusi lenkų akademikų 
sąjunga. Nors valdžios or
ganai buvo pažadėję imtis 
visų priemonių neprileisti 
prie neramumų, vis dėlto 
vakare žmonės gatvėse ėmė 
nerimauti. Susiorganizavo 
būriai, kurie puolė vokiečių 
krautuves. Buvo išdaužyta 
daugelio vokiečių krautuvių 
vitrinos. Kai kur krautuves 
buvo apgrobtos ir net apkū
lė gatvėse vokiškai kalban- 

slogučiu čius praeivius.
Varšuvoj studentų orga 

nizacija “Jaunųjų legionas’ 
taip pat įrengė demonstraci
jų. Tačiau vyriausybė de
monstracijas uždraudė.

NAUJA BEIZBOLNINKŲ, 
“ŽVAIGŽDĖ.”

Brcoklynietis Hack Wil?on 
parodytas mušant beizbolę. Jis 
yra pripažintas naujas beizboli- 
nir.kų “žvaigždė” (o gal “menu 
lis”).

_ Pajieškau pusbrolio Antano Kli-
upe’-is bsga per maičio, 1911 metais gyveno Kanado- 

farmą. Geras biznis. Kreipkitės laiš- je> 'Bridgeport mieste. Paeina iš Ka
itų arba ypatiškai prie paties savi- ninku kaimo, Skirsnemunės parapi- 

Ininko. CH. K. (20) jos, Raudonės valse., Raseinių apsk.
RFD. Box 54, Frenchtonn, N. J. Kas žino kur jis randasi, malonėkit 

pranešti, busiu dideliai dėkingas, ar
ba pats lai atsišaukia. (19)

K. KLIMAITIS
8321 Kerfoot avė. Chicago, III.

TAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį bru-pačioj jaunystėj, tik 1923 pasilaikė neva už sugaišti, paskirtas generalinio pašto vir-J^. bwnb«utterius, muses, utaes, ban 

n. viename Sibiro žurnale nęs pilietis, ilgai beside- 
juvo atspausdinta jos Dirma rėdamas, jį sugaišinęs. Po- 
apysaka. Ir tik nuo 1925 licija surašė protokolą ir pa- 
m. jos apsakymai pradeda- siuntė teismui.
ma spausdinti visuose žur- ---------------
nalU(?e ir nuo to laiko ji pa- TRUMPOS ŽINIOS 
sidare labai populiari skai- »»***»»•* 
ančios rusų visuomenės 
tarpe. Lowellio fabrikanto jach-

Vyriausia jos veikalų idė- G>»“este-
ia -kova tarp seno ir revo- ”° P?krW. ^va.tę

Bucinio valstiečių

ininko padėjėju.

APIE DARBUS.

daveškes, blusas, niežus, uodus,
| arkes, kandis, peles, žiurkes.

Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre- 
|suok:

“PAGELBA” PU B. CO.
108 W. Broadway, So. Boston,. Mass.

Detroito automobilių fab
rikai sakosi gauną daugiau Į Negirdėta Amerikos

2,500 automobilių Į dieną. J C. G LUKŠ1S ATVEŽĖ 
Jo River” iš nakties neatsikėlė kapito-^’ Jį? <>įrbtuvėje «

mo Valstietis vra konservą nas ir kitas vyras. Jiedu už ; (ilrb‘l 30>000 zmonlIJ, nors “ONYTE IR JONELIS” 
torius išprigimties. Senas įnuodijo.sugedusiu maistu!nepilną sąvaitę. | r<b,
tvi.uj w prigimties. , . . ,
gyvenimas giliai įsišaknijo vakanenę ir abu-
įo sielon ir dabar, kada re- ire*__________
voliucijos plūgas ardo viską politikierius ėmė
didelffkonfiiktas^šitos per^ AL Smito topo paskirtas A- Medvilnės audeklinės tenai 
silaužimo procesas, daugiau- ^%ff^ZY^?radeda di'bti pilmį

Pajieškau brolio Kazimiero Balči
konio arba (Balkan). Jis pats lai at
sišaukia, arba kurie žinote kur jis 
randasi, malonėkite pranešti, už ką 
busiu dėkingas. (19)

JONAS BALČIKONIS 
29 Emerald St. Gardner, Mass.

APSIVEDIMAI.

Mergele! Jei svajoji sukurti pavy
zdingą šeimyninį gyvenimą, atsiliepk 
pasiturinčiam jaunam berneliui. Pri
siųsk paveikslą ir autobiografiją.

A. B. Box 91, Weston, Ont. Canada

LATVIŲ JUODAŠIMČIAI
RUOŠĖ PERVERSMĄ.
Latvių politinė policija 

padarė kratų pas žinomos 
Legion” organizacijos va

dus. Keli žymus asmenys 
buvo suimti. Tarp suimtųjų 
yra ir tos organizacijos va
das, ats. pulk. Įeit Volde- 
mar Ozols ir du artimiausi 
jo bendradarbiai, Apinš ir 
Dubrovsks. Laikraščių pra
nešimu, vadinamu Kerens
kio įstatymu pasiremiant, 
bus pareikalauta, kad su 
imtieji išvažiuotų iš Latvi 
jos. Jie kaltinami organiza 
vę slaptas grupes su tikslu 
nuversti.dabartinę vyriausy
bę. Pasak laikraščių, vienas 
iš svarbiausių “Legion” tik-

šia ir aprašomas jos veika
luose.

Romane “Kiemas” Kara
jeva vaizduoja patriarcha
linės šeimos žuvimą. Tačiau 
stambiausias Karajevos vei
kalas yra “Miško fabrikas”, 
kuriame aprašo atsiradimą 
miško medžiagos apdirbimo 
fabriko didžiausiam SSSR. 
užkampyje, nuolatinį vals
tietiškų elementų įtrauki

mą į pramonės gyvenimą ir 
čia kylančius konfliktus 
tarp seno ir naujo gyveni
mo. Romanas duoda išsamų 
vaizdą apie šių dienų vals
tiečių gyvenimą Rusijoj,

Romanas “Aukso snapas” 
yra kiek kitokio charakte
rio. Tai istorinis romanas, 
kuriame Karajeva vaizduo
ja valstiečių baudžiauninkų 
gyvenimą.

Antra stambiausia Sovie 
tų rašytoja laikoma Lidija 
Seifulina. Ji gimė kaime 
1889 m. Tėvas jos buvo to
torius, o motina rusų vals
tietė. Geriausiu jos veikalu 
laikoma “Virinėja”, kuria
me ji vaizduoja tamsų kai
miečių gyvenimą, ir naują

globėju, 
kybės jis negalėjo tapti A-j 
merikos prezidentu, tai bus 
nors klerikališkos mokyk
los “apiekunu.”

Goodyearo zeppelinų dir
btuvė Akrone praneša, kad 
šią vasarą amerikietis ba- 
lionistas Settle kilsiąs iš 
Chicagos į stratosferą.

tybės Dramos Baletą Artistai ir Val- 
— , ... . . .stybės Dramos Studijos Mokiniai.Texas valstijoj Missouri-I .... . .. . ..T, J i-i i- . I Visi Amerikos lietuviai būtinai tn-Kansas-Texas gelzkelis pn-lri pamatyti tą filmą, nes joje be U-

715 nauju darbininkų. P“ >«*«ečių jr miesto gyve-J l nime vaizdų, bus daug gražių ir 1-
spudingų Lietuves vietų. Be te bus 
įdomus paveikslai iš Jaunų Ūkinin
kų Ratelių Darbuotės ir daug kitų 
visokių įvykių Lietuvoje.

BUS RODOMA:
Gegužės 2-3 d. šv. Juozapo para

pijos mokyklos auditorium, Water-
oury, C

Greenville, S. C.— Slate-| 
rio medvilnės dirbtuvė čia 
gavo tiek užsakymų, kadi 
pradėjo dirbti dieną ir nak
tį—110 valandų į sąvaitę, 
vietoj iki šiol dirbtų- 30 va- Į 
landų.

Marylando overallų dirb-. .. 
tuvė Virginijoj priėmė 200 t*hlėj,MZ72 v?‘

Worcestery pereitą sąvai- naujų darbininkų ir dirbai*

Gegužės 4 d. Lietuvių svetainėj, 
Stoughton, Mass.

Gegužės . 5 d. Lietuvių Svetainėje, 
307 E SL, So. Boston, Mass.

Gegužės 6-tą šv. Andriejaus pnra- 
| pijos svetainė], New Britain, Conn.

U. P. Kliubo sve- 
St, Worcester,

tę savo garaže nusišovė pla
čiai žinomas inžinierius 
Frank Lord.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
h nusišovė mokytojas Paul 
Schneider, kuris negalėjo 
gauti algos iš miesto.

Alaskoje pereitą sąvaitę 
buvo jaučiamas stiprus že
mės drebėjimas.

Ryšium su generaliu strei
ku Barcelonoje suimta 350 
darbininkų, kurie dabar y- 

laikomi garlaivy “Manu-
?1 Amus”.

Gegužės 8 dieną Lenkijos 
seimas rinks- naują prezi- 

valstietės tipą, kurią skur- dentą respublikai. Mano-
dus ir kartus gyvenimas pa
mažu priveda prie socialis

slų buvęs patraukti prie sa- tiško samprotavimo. Yra df 
vo perversmo siekiančio į viena jos žymi apysaka 
darbo kariškus sluoksnius į “Teisės griovėjai”. Tai te 
—Lačplešio ordino kavalie- ma, kuri nagrinėja bena 
rius'ir apsaugos korpuso na-: mius (bezprizomus). šis 
rius. skaudus pokarinis Rusijos

--------------- , paveldėjimas, beveik galu-
“TAUTOS ŽODIS” KON- tinai išnaikintas.

F1SKUOJAMAS. | Čia paminėtos dvi rusu 
Kauno komendantas kon- rašytojos yra vienos iš 

fiskavp šeštadienį prade- stambiausiųjų. Tačiau yra 
tą platinti antisemistišką ir dar talentingų moterų ra- 
(prieš žydus) išleistą laik- šytojų: Vera Ibner, Marije- 
raštį “Tautos Žodį” už kir- ta Saginian, Zinajida Rich 
šinimą vienos gyventojų da- ter ir k. Iš viso Rusijoj i 
lies prieš kitą. To laikraščio bendrą literatūros lobyn? 
leidimas sustabdomas vi- moteris įneša didelį įnašą, 
sam karo būvio laikui ! “D* N.”

ma, kad bus išrinktas 
oats Moscickis.

tas

Hitlerio agentas von Pa- 
pen pasirašė sutartį su Ro
mos popiežium. Dabar ka
talikų kunigai Vokietijoj 
turės remti Hitlerio fašistus.

Franconia Notch apylin
kėj, New Hampsbire valsti
joj, pereitą sąvaitę prisnigo 
8 colius sniego.

Pereitą sąvaitę buvo sun
kiai sužeistas automobiliaus 
nelaimėj Brazilijos prezi- 
fentas Getulio Vargas; jo 
žmona taipgi nukentėjo.

dviem permainom po 6 va-| 
landas.

Republic Steel kompanija 
Birminghame, Alabamoj, 
pasišaukė 300 atleistų darbi
ninkų atgal į darbą.

Clevelando ir Youngs- 
towno plieno fabrikai sako
si gauną tiek užsakymų, 
kiek neturėję jau per tre- 
jatą metų.

Gegužės 9 d. Lietuvių Bendrovės 
svetainėj, 26 Lincoln St., Brigbton, 
M

l

Chas. B. ...
Kacbislcas & Sm

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PAtABfcAU- 
JAM LAIDOTUVfiSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabus paruoštam nas $75 

iki prakilniaasių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Isitėmykit telefoną South 6683

Anglijos torams labai ne
patiko MacDonaldo pada 
ryti prižadai Amerikos pre
zidentui.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jutų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit

Lietus^
Kt

Malonėsit atsišaukti moteris ar 
mergina amžiaus 28 lig 40 be vaikų, 
kuri nereikalauja vyro turtų, bet 
gero, mokyto vyro, su kuriuomi lai
mingai galės gyventi. Man nusibo
do vienam be draugės, adresuokit:

GEORGE KAIMIETIS 
P.O. General Delivery Detroit, Mich

NUOŠIRDUS AČIŪ VAIKINAMS. 
Apturėjau nuo daugelio laiškų, bet 

per daugumą ant greitųjų visiems 
atsakymus duoti nesuspėju. Mano vy
ras miręs, aš esu našlė.

MRS. D. J. SLAKIS, Blaine, Ore.

PAJIEŠKAU DARBO Ant FARMOS 
arba galėčiau apsivest su našle mo
ters, tarp 40 ir 50 metų. Aš esu naš
lys 47 metų, vaikų netariu; blaivai, 
tabako nerūkau. Moku viską prie na
mų pataisyt, moku pentyt ir abelnai 
visokį darbą. Gerai motersi, geras 
darbininkas, kuriai toks vyras suge
dus, malonėkit parašyt. Plačiau pa
aiškinsiu per laišką. * (20)

JOE EZDĖNAS
208 W. Main St„ W«tville, I1L

Gegužės 12 ir 13 (Ld. Panelės Švč. 
parapijos svetainėj, N. 5th and Ha- 

[venreyer St-, Brooklya, N. Y.
Gegažės 14 d. šv. Jurgio parapijos 

svetainėj, 267 York St^ Brooklya, 
N. Y.

Gegažės 19 d. šv. Kazimiero para- 
I pijos svetainėj, 147 Montgomery PU 
Įpatersea, N. J.

Gegažės 18 d. L. Politikos Kliubo 
į svetainėj, 134 Scknyler Ave^ Kear-

sy, N. J.
Gegužės 22 d. Šv. Kazimiero para

pijos svetainėj, 266 E. Main St., Am 
Isterdam, N. Y.

Pramonės atgijimas pa- Gegužės 23 d. parapijos svetainėj, 
stebimas San Franciscoj, St 545 Mwbo" Are-» R<*hester, n. y. 
Louise, Seattle, Kansas Ci- visur pradžia 7j» val. vak 
tv, Minneapoly ir kitur. | c G LUKSIS

Olandijoj renkant parla
mentą pereitą sąvaitę fašis
tai nepravedė nei vieno sa
vo atstovo, nors kandidatų 
statė daug.

cd««

atidaro _ 
.moka aukštus 
ii Amerikos

Bankas
indėlius.
einamas

pigiausiai
atlieka visas kitas bankines operacijas.

Nusa-Tone
Tikrasis TONIKAS—tonikas, kuris 
atgaivina jūsų orpanizmą. Jeigu jus 
esate tik pusiau žmogus arba mote
ris, pamėginkite NUGA-TONE. Jei
gu jus ne busite užganėdinti gauto
mis pasekmėmis, dolerį, kurį jus už
mokėjote savo vaistininkui bus su
grąžintas—NUGA-TONE ima visą 
atsakomybę. Ne laukite nei dienos ar
ba nesikankinkite nei vienos nakties, 
gaukite butelį DABAR—jus geriaus 
valgysite,— geriaus miegosite — ir 
busite pilnai sveikas ir normališkas.

Derliai J
Suvis dykai dasižinosite savo ateit) 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre 
suokite. (19)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1216 N. Irving Ave^ Dcsk.

CHICAGO. ILL.

FARMA 50 AKERIŲ 
PARSIDUODA

Labai geroj vietoj, lietuvių kolioni-. 
joj; prie didelio ežero; pusę mailės 
nuo šteito kelio; žemė labai gers, vis
kas auga. Geri i budinkai, didelis 
sodnas, visi farmos įrankiai; 10 kar
vių, 2 arkliai, 2 kiaulės, 1000 vištų. 
Parsiduoda viskas. Labai gera vieta 
kam reikalinga. Savininkas turi kitą 
biznį. Daugiau klauskite per laišką.

P. SURWELL (18)
RFD. 1, Box 46 Nashua, N. H.

PASINAUDOKITE!
UŽ NUMAŽINTA KAINA 

LABAI SVARBIOS KNYGOS
Ukininkystės Knyga: Pamokinimai 

farmeriam kaip vesti ūkį, didelė 
knyga ........................................... 60c.

Aritmetika, parankiausia rokundų 
knyga, M. šalčiaus parašyta, kiek
vienam naudinga ....................... 50c

Dailydė. Mokslas Stslioriant; kaip 
pats per save išmokti to amato. 
Labai naudinga, 120 paveikslų, 50c

Prancūzų Revoliucija, su paveikslais, 
didelė knyga ............................... 40c

Sapnų Knyga, išguldymas sapnų 25c 
Pasakų Knyga, kas nenori pasakų, 

tam parsiusiu kazyrų, “Lošimas 
Kazyrom iš Pinigų”, yra dvi, po 25c

Kas nori visų—kaina $2J>6 
Prisiųsiu už $1.96

Pinigus siųskite per Money Orderį 
arba štampomis po 3e. šiuo adresu: 

PAUL MIKALAUSKAS,
.248 W. Fourth St. So. Boston, Mus.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokio* rųšies smulkiua pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimo patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 8c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karto ir mokestį.

ŽU BROADWAY.
ao unarosi um

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papooėta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą

aueirinkii
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 

DARBO VALANDAS.
NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINHKOS IR DARB1NINKUKOS.

♦ Tai gražiausia ir tartinjpaaaia eilių knyga lietnvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo įr “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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



Šešta* Puslapis

A/es Norime Aiškumo.
OBSERVATORIUS.

Kas yra tautinė bažnyčia? Kas ;spaviedoja davatkas 
“apaštališkoji suksesija?“ Kas kas raketas žydėjo.

ir dvasiš-Į piežius) tiek reiškia, kiek nuila 
(mohomedu). rabinas, lama (ti-

pakėlė Geniotj į “arkivysku
pus

Amerika religijos klausimuo
se yra laisva šalis: nori tikėk, 
nori netikėk. Jei tiki, tai gali ti
kėti kaip nori, bile tavo tikėji
mas nekenkia abelnai piliečių 
laisvei ir sveikatai, ir bile tik ti
kėjimo vadas nesidangsto kitų, 
senai Įsigyvenusių tikybų plunk
snomis, neturėdamas nuo savo 
vyriausybės tinkamų Įgalioji
mų.

Pavyzdžiui: Joks asmuo ne
gali save vadinti Romos katali
kų kunigu, jei jis neturi tos 
bažnyčios reguliario įšventini
mo. Taip pat nieks negali va
dinti save presbyterionų, meto
distų arba unitarų ministeriu, 
anglikonų kunigų arba liuteronų 
pastorium, neturįs tų tikybų re
guliarių ordinacijų (Įšventini
mų). Tačiau bile kas gali save 
vadinti, sakysim “Dangiškų Ka
talikų”, “Apaštališkų Liutero
nų”, “Predestinuotų Presbyteri- 
jcnų”, “Palaimintų Metodistų 
arba kitokių dar nesamų, neįsi
gyvenusių kultų; ir niekam nėra 
uždrausta vadintis ir garsinties 
kad ir puošniausiais titulais: ku
nigais, areikunigais, monsigno- 
rais, vyskupais, arkivyskupais, 
ir net kardinolais, popiežiais, im
peratoriais, archimandritais, 
protomonachais, archiriejais, ar 
kaip ten kam patiktų. Reiškia 
pas mus Amerikoj, iš legalaus 
atžvilgio, tikybinis šarlataniz- 
mas gali siausti ir plėtotis, tik 
su tokiais aprubežiavimais: sa- 
vo tikybinėmis idėjomis ir ritu
alu nekenk kitiems piliečiams ir 
abelnai žmonių sveikatai bei vie
šai dorai, ir neapgaudinėk žmo
nių besidangstydamas svetimais 
titulais.

Nuo apie 30 metų tam atgal, 
tarp Amerikos lietuvių reiškias: 
neprigulmingas tikybinis avan
tiūrizmas. Kiek aš atsimenu 
Dilionis bene pirmas Įkūrė ne- 
prigutmmgą parapiją Waterbu 
ry, apie 1901 metus. Tam nepri 
guhningam judėjimui pamato 
davė nesutikimai ir kruvinos 
muštynės lietuvių Romos katali
kų parapijose su savo grobuoni
škais ir nemokšomis klebonais 
dėl bjauraus airių ir vokiečių 
vyskupų išnaudojimo. Lietuvius 
katalikus prie to padrąsino pa
našus, bet daug geriau organi
zuotas ir disciplinuotas judėji 
mas pas lenkus, kurie buvo jau 
pagarsėję kaipo “niezaliežnin- 
kai” (neprigulmingi) nuo Ro
mos ir jos hierarchijos.

Pasigirti Amerikos lietuviai 
savo neprigulm ingos bažnyčios 
judėjimu bent iki pastarųjų ke- 
tvėrių metų negalėjo: neprigul 
mmgais kunigais pradėjo savt 
tituluoti visoki šaldros, absoliu
tiški analfabetai arba grašia- 
gaudos. kurie ir doriškai kartai? 
stovėjo žemiau negu romiškieji 
kunigai. Mat, Romos bažnyčia 
yra organizuota, disciplinuota Į 
staiga ir jos kunigai yra sunkiai 
baudžiami už prasižengimus — 
ne dėlto, kad nedorai elgiasi, bet 
dėlto, kad tokiu elgesiu mažina 
minių atsidavimą ir gadina biz
nį. Neprigulmingieji jokios dis
ciplinos neturėjo ir beveik dar 
dabar neturi, ir jokios bausmės 
nebijojo. Jie savo dvasiškus or
dinus (kunigystę, vyskupystę) 
nusipirkdavo tankiausiai Cbica 
goj iš keliatos aukštais bažnyti
niais titulais pasidabinusių as
menų, kurie prie tų titulų gal ir 
turėjo teisę einant bažnytiniais 
kanonais. Paprastai, pas tuos 
tituluotus “Senosios Romos Ba
žnyčios” vyskupus ir arkivysku
pas kunigu galėjo likti bent 
koks kurpius ar siuvėjas, pra
mokys į 3 sąvaites “mišias laiky
ti” ir oiKOMkėjęs $25.00, o vys
kupą — užsimokėjęs apie šimti 
nę. Tokie kunigai arba vysku
pai buvo sau Kuosi “žvejoto
ji”: užsideda, badavo, atbulą a- 
pytakly, organizuoju parapijas,

Paskutiniais laikais musų ne- betiečių) arba zaių, papuasų ar 
prigulmingų parapijų judėjimas mad&gaskariečių “ragamal”. Vi- 
tačiau pradėjo tvarkytis: atsi- si jie yra knntemporatės civili- 
rado jau apšviestesnių kunigų, zacijos (arba jos stokos) pada- 
kurie nepakenčia šaldrų savo rai ir su jais žmonija turi skai- 
tarpe. Buvo sušauktas, regis lyties kaipo su esamais fak- 
1929 metais, sinodas Pittsburge, tais. vistiek, ar jie mums patin- 
iurs nominavo kun. Vipartą ka ar ne. Mums gali nepatikti 
provizijonaliu tos bažnyčios vv- raupai, gangrena, cholera, ar ki- 
skupu ir primatu (galva) Ame- tos žmonijos Hgcs ir nelaimės, 
rikoj; o dabar, regis, yra šau- bet jeigu jos musų tarpe yra, 
kiamas antras sinodas 22-24 ge- tai negalima jas ignoruoti; tik 
ružės, šių metų, Scrantone. Ga- žmonių nuolatinė pirmyneiga su 
įima tikėtis, kad galų gale šis laiku jas teprašalins. Todėl apie 
judėjimas bus sutvarkytas ir i musų lietuvių tikybini judėjimą 
visos šarlatanizmc žymės- iš ne- ' mes interesuojames tik subjek-
prigulmingos bažnyčios praša
lintos.

Man, kaip ir daugumai “Ke
leivio” skaitytojų, religinės or
ganizacijos mažai gaivą tesuka: 
nes Įdomaujame jomis tik dėl
to, kad jos yra musų lietuvių 
gyvenimo ir veikimo dalis. As
meniškai man kunigas, abbatas. 
vyskupas, kardinolas, papa (po

tyriai: esamas apsireiškimas. 
Nuo tūlo laiko aš patėmijau

šitoj dirvoj du pažymėjimo ver
tu asmeniu: pirmas, tai kun. 
Valadka. o antras tai arkivys
kupas Geniotis. Abudu man te
ko asmeniškai kelis sykius suei
ti. kalbėtis ir juodu psichologiš
kai išmatuoti.

(Bus daugiau)

“BIRUTE” VYKUSIAI PASTATE
SCENOJE OPERETĘ “RAGANIŲ”.

CHICAGO, ILL._

Balandžio 16 d., Chicagos 
ietuvių rinktinė meno me
dėjų publika turėjo progos 
pasigerėti “Birutės” scenos 
mėgėjų puikiai suvaidinta 
iviejų aktų operete “Raga- 
.įius.”

Veikalo turinys maž-daug 
toks:

Dalykas vyksta vienam

ra gero talento.
Aleksio rolėj A. Kamins

kas buvo neblogas, bet., ko 
tai stoka vo; tai scenos tikro
jo gyvenimo.

Aleną, Aleksio sužiedoti- 
nę vaidino p-lė Elena Pečiu- 
kaitė. Nežinau, ar kas galė
jo matyti kokių trukumų jos 
vaidinime. Man žiūrint iš
rodė, kad ji nebuvo p-lė Pe-iyaivnac vyliui v imliam i xbažnytinėms kur įvyksta e.luka,.t?’ -gyTX°„^' 

Aleksio ir Elenos vestuvės. Isl° salotines, Aleną gy- 
Susirinkę kaimiečiai šoka ir yen.,n!«- J,os «esta!> ™™lka 
lainuoja Tuom tarpu AlekJ!r. da!na buv0 su^rlnto su 
rfui įsisuka i galvą kvaila ■kleK1,lenu moI”entu- 
minUs ir jis'pasikviečia ra-1.. Alenos1.?,«!lno5r%?' 
gani,-burtininką. Raganius ^nes rolėj Nora GugĮene, 
Susikviečia būrį velnių ir pa- musų Nora’ kalP ir V1SU°-

jamina meilės lašų, kuriais 
pavaišina susirinkusius kai
miečius. Išgėrę tų lašų visi

met, mokėjo puikiausia at
vaizduoti vaidinamojo vei
kalo charakteri. Ji tarsi gy-■Alivviuc, lCcvly L Lt Vlcl . • i . • ••

oradeda mylėtis,' nežiūrint ve"°. tuo kar». >
<as kokio amžiaus; seniai
mylis su jaunom mergelėm, 
o senės su jaunais vaikinais.
Čia pasidaro gražių juokų, 
gražios muzikos ir 
Juokingiausia vieta, kur se- ,uct pi~ 
įa davatka Partlienė (Bro- kam cla 
nė Tverijonaitė) susimyli su 

’-enu dvarponiu Marmadu- 
<u (A. Pečiukaičiu) o jo nu-

vaidino. Scena jai yra jos 
gyvenimo namai; jos malo
nus balsas, tiksli gestikulia
cija, mimika ir graži šypse- 

Halnn’ na kuria jau nebe mėgėją, 
* bet profesionalę artistę. Bet 

akyti komentarus, 
juk Nora yra žinoma kaipo 
meno pažiba nuo savo jau
nų dienų. Iš publikos jai bu-

[VIS, SO. BOSTON

Lietuvos Universite
to Knygynas Dėkoja 

“Keleiviui” Už 
Knygas.

Didžiai gerbiami Tams
tos!

Reiškiu Tamstoms Uni
versiteto Bibliotekos ir Bi
bliografijos Instituto padė
ką už atsiųstas Institutui 
knygas. Tai praturtino musų 
□žrubežinių lietuviškų leidi
nių skyrių ir leidžia mums 
tinkamai suregistruoti pas
kutiniais metais kitų valsty
bių lietuvių kolonijose išlei
stas knygas.

Prašyčiau ir ateityje ne
atsisakyti padėti Institutui 
knygų registracijos darbe ir 
kiekvieną, kad ir patį ma- 
žiausiąji leidineli, atsiųsti 
Institutui.

Atsiųsti leidiniai surašyti 
“Bibliografijos Ž i n i ose”
1933 metų.

Su aukšta pagarba, 
giliai dėkingas

Prof. Vac. Biržiška.
Universiteto Bibliotekos
ir Lietuvos Bibliografijos Į Traukiniais, funikulieriais;

Instituto Direktorius.

Humoristi

*

i“

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE 

VAUKSBAN, ILU

KAL NO PONAI BALIAVOJA.
Spaudos žmonės sugalvojo 
Pasireikšti Lietuvoje;
Viduj Metropolio salių 
Davė kuklų spaudos balių—

Tarp šulų ir diplomatų 
Krizės aiškiai nesimato; 
Užsidėjo juodus frakus 
Ir girkšnoja sau koniakus— 

Su maniškom ir balnieriais

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Arejui-Vitkauskai. — A-
čiu už prisiųstas žinutes, bet 
kokie veikalai yra statomi 
Kauno teatre ir kokie artis
tai tuose veikaluose daly
vauja, musų visuomenei A- 
merikoje neįdomus daly
kas. Parašykit geriau kaip 
gyvena darbo žmonės, o ne 
kokius “benefisus” artistai 
duoda.

W. KiklevičiuL— Prisių
sto recepto neskelbsime, nes 
vaistus nuo vidurinių ligų 
gali duoti tiktai valdžios 
pripažinti gydytojai.

Rusijoj buvusiam.—Drau
go straipsni apie sabotažą 
Rusijoj sunaudosime kiek 
sutrumpinę, nes dabar, po 
Anglijos inžinierių bylos, 

kai kurios dalys jau nus
tojo reikšmės.

V. Gladui.—Ačiū už pri
siųstą “Los Angeles Times”.

J. M. Kisseliui. ;— Labai 
ačiū už iškarpą iš “Cleve
land Press’.

Kitas dargi nuo Rietavo 
Į šį balių atvažiavo—

Gerti tris sykius valytos 
Susirinko mus elitas; 
Visuomenė, vyriausybė 
Išsigerti už teisybę—

Kokia krizė, koks bankrotas, 
Jei krušdnu ir fokstrotais, 
Krupninku bei juoda kava 
Mes pagrindžiam spaudą savo?

Kaip kauniečiai čia gyvena 
Pamatysim ant ekrano; 
Pamatysim už du litus,
Kaip čia linksminas elitas.

Už parduotą čia degtinę,
Sako steigsią ligoninę,
Ten kaž kur paliai Klaipėdą, 
Nes mus spaudą gripas ėda—

Sodžiuj ukius licituoja,
O čia ponai fokstrotuoja 
Ir už paprastą degtinę— 
Lengvai išmeta šimtinę—

Toki baliai ne prieš gerą:
Ar sulauksim kokio karo;
Ar gal būt pasaulio galo.
Ar išviso liūdno galo.

JoL Boks.

JIS NORŽTŲ BŪT ANTSTO
LIU.

Nei vienam vadui aš nepavydžiu 
Net dvaro centro, nei namo didžio; 
Vien* tik vieną aš turiu geismu, 
Kodėl aš nesu antstoliu teismo?...
Jei aš turėčiau antstolio vieta,
Aš aprašyčiau gražųjį svietą;
Aš aprašyčiau piliečio trobų.
Arba uždėčiau valdiškų globų...
Už įvairiausias valstybei skolas 
Sukurčiau puikius aš protokolus.
Aš aprašyčiau karvę ir vištų 
Ir visa neščiau į musų iždų. .

Aš išrokuočiau piliečio tartų.
Kad jis per amžius neįsikurtų; 
Suregistruočiau jo inventorių—
Kaip aš rašyti, Dievuliau, noriu!...
Kaipo tie ponai eičiau į Kričių 
Ir visa, visa ten surašyčiau;
Stalus ir lovas, geldas ir šluotas... 
Visos mus gličios butų iššluotos!.

Butų taip miela musų tėvynėj.
Butų ir žmonės kaipo šilkiniai...
Dabar piliečiai baisiai ištvirko— 
Ūkio mašinų jie prisipirko;
Aliai daiktelį aš suskaityčia 
It visa, visa ten surašyčia;—
Aš aprašyčia kiekvienų plytų-.
Mutų tėvynė būt išvalyta!
Kad aš mokėčiau plunksnų vedžioti, 
Aš jiem neduočiau ir išsižioti...
Tarpe miškelių ir tarp dirvonų 
Butų širdelei baisiai malonu.
Oi, Tu Dievuliau, kuom nusidėjau. 
Kad šios karjeros aš nepradėjau? 
Nešuos į kapų tų patį geismų—
Kodėl aš nėsu antstoliu teismo?. .

Jai “Vapsvoj”

mylėtinė ponia Sangažienč v°!teikt! gėlių bukietai. 
(Nonra Gugienė) nebeturi - Ra^niaus rolėj K. Pazer
<ą mylėti, o meilės ji kupi- skis sukurė labai gerą bur-
la. Tuom tarpu Mvvkža ‘in"lk<> liPį 
Raganius (K. Pažerekis), ]0 da,naT™° d>kc'J»
orie kurio ji prisikabina ir 
susimyli. šlubis Nataras

tų būti geresnė. 
Nataro rolėje

(Dr. K. Kliauga) susimyli ,Kbau«?; ma"r,™«-
Dr. K.

DR. J.NARCUS
I* MASKVOS IR KAUNO 

Specialistaa slapti} ir krMriaką tiff« 
Motery ir vyr*, kraojo ir »d— 

Elektriką ir G06 gydoma
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston
TeL Capitol 2257 Highlandt 3311 
Valandos: Noe 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vaL po pietį}.

X

Valdyte 1333
Jos. Mačiulis—pirmininkas,

906 Preucott SL, Waul«gan, III.
R. Balis—vice-pirmininkas,

838 So. Jackson SL, Waukegan, III. 
B. J. Masiliūnas, užrašu *—Irai

818—lOth PL, WacUtegan. HL 
B. Sirvidas, turtų raštininkas,

HM—lOth St, -No. Chicago, III.
K. Vaitekūnas, kasierius,

no — 8-th sL, WaokegaB, DL
Kasoa globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson sL, WaukagaB, 10. 

Bertha Dtkšieaė
630 8th St., Waukegan, IU.

Knygiai:
K. Dambrauskas.ll^O^h st . No. Chicago, DL 
F. Marcinkus,

732 So. Jackson St., Waukegan, IH1 
Maršalkos:

R. Geniotis, J. Stočkus.
Draugijos susirinkimai bona kas 

paskntinį aetvergų kožno mfinsslat 
7:30 vakare. Liuosyhės Svetainėje,

KAIP PABĖGTI SU 
GASPAMNE.

Bėgant su gaspadine per min
kštą purvyną, pakelk ją paėmęs, 
kad jos kojos nesiektų žemės, o 
žmonės atradę tavo tik pėdas, 
manys kad tu vienas pabėgęs.

HITLERIS IR GRIPAS.

Hitleris labai pasipiktino su
žinojęs, kad Vokietijoje siaučia 
“ispanka.”

—Nacionalistų valdomoje Vo
kietijoje gali būti tik vokiškai 
tautiškas gripas!—piktai suriko 
Hitleris.

Del kiaušinio neverta per
daug išsižiot, nes jis gali būt jau 
pasenęs ir gero išsižiojimo ne
vertas.

M

PELNINGAS DALYKAS.

- Automobiliaus pamuštas žy
delis:— Oi, jeigu jam dar vie
ną rozą per mane pervažios, 
tai aš galėsiu pats automobilį 
nusipirkt!

ui jauna Kašte (Jule Gap- 'e.ido kitaif arti?Uis' Jis vai' 
’rienė). o rietus kunigas Da- dm0 v,sa' «eraL
^enVčriibatai/’^viHo- gal‘ ras.tusi

ja iš Aleksio (A. Kamin- Jmaat bendra,
tko) jo sužiedotine Aleną fe,k’a P^kyt, kad vetka- 
(Elena Peeiukaitč): J“*™

Taip supinti meilės tink- elito priguli režisieriui Kl. 
lu visi darė gražų vaizdą Jurgelioniui ir dirigentui J. 
scenoje, ypač kad visa tai Bijanskui, bet daugiausia 
buvo apvilkta gražia daina tiems vaidintojams, kurie 
ir muzika. savo rolėmis sukurė taip

Dabar pamėginsim tru- gražų meno vaizdą, 
puti pakalbėti apie artistus Nevisai smagu, kad taip 
mėgėjus. Senos davatkos puikaus veikalo pasiklausyt 
Partlienės rolėj Bronė Tve- atvyko neperdidelė publika, 
rijonaitė atliko savo užduo- Reikia žinoti, kad tokiam 
ti taip gerai, kad tarsi ne- veikalui pastatyti reikia pa
vaidino, bet 'gyveno tikru dėti daug triūso ir išlaidų, 
gyvenimu. Kastės rolėje Ju-1 taigi kuomet publika nemo- 
lė Gapšienė neatsiliko nuo ka visa tai tinkamai įver- 
savo motušės nei dainoj, nei tinti, darbuotojų ūpas puola 
vaidinime. Protestonų ku-’ir nukenčia kulturiniš dar- 
nigo Dilio rolėj Stasys Rim- bas.
kus buvo nepavaudojamas. Dabar lauksim 7 d. gegu- 
Jo judėjimas ir didelis gra- žės, kuomet bus Vaidinama 
žus balsas pilnai vertas pa- dvjejų veiksmų komiška o-

Imant platesniu kritikos

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti 

D-ra Mai gėrio K«y»» 
GONORĖJA 
paplitusi lyties Kga. 

KoSteoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arte pop 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

VIENA GALVA ANT PEČIŲ
GERIAU NEGU DEŠIMTS 

NUKIRSTŲ.

Anglijos karalius Henry VIII 
siuntė savo ambasadorių Fran- 
euzijon įsakydamas atlikti šni
pinėjimo misiją. Ambasadorius 
bijojo tokio darbo ir maldavo 
paliuosuoti jį nuo tų pareigų.

—Pene,—aiškinosi pasiunti
nys.— tu žinai, kad jeigu fran 
euzai suseks mane, tai nukirs 
mano galvą.

—Nesibijok,—karedius jį ra
mino.—jeigu jie tau nukirstų 
galvą, tai keršydamas už tave 
aš nukirsčiau 10 galvų fra ne u- 
zams.

—Bet kas man iš to —-sako 
ambasadorius,—jeigu nei viena 
iš tų 10 galvų netiks prie mano 
kaklo.

KELEIVIO” KALENDORIUS 
19S3 Metant.

kas

gynmo.
A. Pečiukaitis suvaidino 

senio dvarininko Marmadu- 
ko rolę gerai, bet kažin ko
dėl vietose lyg jautėsi nena
tūralu, buvo kaip kas perdė
ta. Bet tai jaunas scenos mė
gėjas ir matyt, kad pas jį y-

peretė “Pepita”. Ją stato 
scenon “Pirmyn” Choras, 
K. Steponavičiui vadovau
jant Veikalas bus vaidina
mas Lietuvių Auditorijoj. 
Bilietai, perkant iškalno, 50 
centų. Pradžia 6-tą valandą 
vakaro. K. L.

“Aušros” Knygyne
GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 

SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS:
Pilnas LaKo žodynas Lietuviškai Angliškai ir 

Angliškai Lietuviškai, pusi. 1274, apd. kaina 
buvo $10.00, dabar uz .... •.....•.••,•.•«• $9.D0

Nantą 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 del tikinčiųjų, 
naudinga pasiskaityti laisviems žmonėms. Daug 
faktų apie tikėjimus ir kunigiją. Kaina $6.00, 
dabar už ............ ...........................................a... $$J6

Rymas. Garsioji Emil Zolo apysaka apie Rymą. Pusi.
432, audimo apd. Kaina $2.50, dabar už .... $1.5d

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

AUŠRA
3B53 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

§IŲ metų “Keleivio” Kalendorius yra labai 
įdomus. ’ ‘

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai, 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų? 
Ką reiškia laivų signalo raidės “S O S”? 
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 
Ar galima iš kalno įspėti orą? 
straipsnis).
Kodėl kryžuočiai neįstengp užkariauti Lie
tuvą?
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė 
Ką reiškia Newtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai?
Kas yra “Slaptasis Intenmchmaias”
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių grųžikai ir kaip jie 
sodus, o taipgi kaip su jab kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai 
ir vaisiai?

Visi šitie klausimai 1933 metų Kalendorioje 
vai ir suprantamai išaiškinti.
Be to, skaitytojas ras daugybę visokių 
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, 
paveikslų.
Kalendoriam kaina 60c„ bet “Keleivio”
jmm tik 2S esutat
Mokestį gaSmu prMųsti karta sa 
Galima taipgi įvyaioti popieron kvoterį ir prMųs
ti konverte atskirai. Galima prisMA Ir 
mis. Tik prašome amiųsl
Jungtinėse Valstijose jos

juokų b

LEMS
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
I

(Nuo unitų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Juros Siaubas Anglijos Pakrašty*

Pabėgęs Kalinys Jakavičius Apiplėšė Du 
imones ir Juos Sunkiai Sužeidė.

Ties Pakapių kaimu, Jos- "“ T . 2377
vainių valse. Kėdainių aps.
du ginkluoti plėšikai užpuo- KOTU OJA VOKI SKAS į 
lė grįžtančius iš Kauno du XT PREKES. _ 
žmones: Boleslovą Skurdie-, ^epersenai Panevėžio gy-. 
ką ir Janę Markeviėaitę, dal nutarė boikotuoti voki- 
gyv. Kėdainiuose, ir keliais skas prekes ir Šiomis .dieno- 
šūviais iš šautuvo ir brau- mis kojotą jau pradėjo, 
ningo sunkiai sužeidė abu- v Du iį?mb«s pirkliai Dem- 
du ir juos apiplėšė. Su- ,b<* ir JSacas atšaukė volas-
žeistieji randasi Kėdai
nių apskrities ligoninėje, 
kur jų gyvybei gręsia pavo
jus.

Tą pačią dieną apiplėšta 
Ona Ambraškienė, gyv. 
Graužiu kaime, Josvainių 
valse., Kėdainių aps. Išvog
ta pinigai, Įvairus auksiniai 
bei sidabriniai daiktai ir rū
bai (vertės virš tūkstančio 
litų).

Vietos policija nustatė, 
kad apiplėšimą padarė kali
nys Jonas Jakavičius nese
nai pabėgęs iš Kėdainių 
sunkiųjų darbų kalėjimo su 
savo draugu, kurio asmeny
bė dar nežinoma.

Vietos policijos žiniomis, 
kalinys Jonas Jakavičius 
nesenai buvo baustas Kau
no apygardos teismo už į- 
vairius panašius prasikalti
mus aštuoniais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo, ir sė
dėjo “Bajorų” kalėjime 
Kretingoje, kur dar neatli
kęs bausmės, pereitų metų 
pabaigoj pabėgo ir slapstėsi 
Krakių, Gimkiškio ir Jos
vainių valsčiuose. Slapsty
damasis kai. J. Jakavičius 
padirbo.nemaža vagysčių, 

už ką buvo sulaikytas ir pa
talpintas Kėdainių s. d. ka
lėjime, iš kurio kovo mėne
si pabėgo. Visą dabartinį 
laiką slapstėsi Vendžioga- 
los valsčiuj.

Kalinys Jonas Jakavičius 
ginkluotas brauningu ir 
trumpu vokišku karabi
nu. Dar nesugautas, slapsto
si Vendžiogalos ir Babtų 
valsčiuose.

Sąrišy su apiplėšimu are
štuotas pil. J. Šileika, pas 
kurį laike kratos rasta dalis 
pavogtų daiktų iš Onos 
Stankevičienės.

koms firmoms duotus stam 
bius užsakymus. Vokiškos 
firmos Į tai atsakė, kad Vo
kietijoj žydai neterorizuo
jami, tai esą išmislas.

Vyriausias * Panevėžio ra
binas Kanemanas iš Kauno 
gavo 100 žodžių telegramą, 
kurioje Panevėžio žydai ra
ginami tęsti vokiškų prekių 
boikotą, šaukti 
mus.

Paskutinėmis dienomis apie Angliją siautė baisi audra ant 
juros, šis paveikslėlis parodo, kad vanduo kįla debesiais ir ver
čiasi per laivą.

KOKS NIEKŠINGAS 
DARBAS!

šiomis dienomis Ragai- 
nįų km. Raudėnų val9Č. T. 
Aleksandravičiūtė, savo te

susirinki- vo buvo nugabenta Į Kuršė- 
' nūs pas gydytoją, kur paai-

DIRŽU IŠSKYRĖ MEILU 
ŽIUS.

Akmenėj yra smulkaus 
kredito ūkininkų bankelis 
Ten praktikavusi viena lat
vaitė, baigusi Rygoj gimna- es4>
zįją * • Džiovintų

Gyvačių Gaudymo 
Sezonas Baigėsi.

Nuo Marijampolės į ry- 
us, Gudelių, Iglikėlių ir ki
tų vals. ribose yra didžiausi 
plotai balų—pievų, čia “pa
liomis” vadinamų. Tik atši
lus pavasario orui, šiose pa-., 
liose prasidėjo savotiškas 
judėjimas. Kiekveną dieną 
tose Įgaliose galima buvo 
matyti bruzdant burius 
žmonių, daugumoje vyrų ir 
vaikų. Jie čia suinteresuoti 
savotišku darbu — gyvačių1 
gaudymu. Sugautas gyvates 
veža i Marijampolę, Prienus 
ir kitus miestelius ir čia par-! 
duoda gana pakenčiamomis I 
kainomis po 1-2 litu už štu-' 
ką. Mat, dar ir dabar žmo
nėse yra įsitikinimas, kad 
gyvatė yra geras vaistas. 
Vaistams gyvatės žudomos, 
jų mėsa džiovinama, užpila
ma degtine, o jau tokia deg
tinė geriama nuo įvairių li- 

labai “mafija”, 
gyvačių mėsos

LIETUVIAI!
Tiesiai | Klaipėdą!

Su Didele Vasarine Ekskursija 
Laivu FREDERIK VIII

Iš New Yorko Birželio 3, 1933 *
Nereikia aei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Kiti Išplaukimai iš New Yorko:
United States Gegužės 20 United States Birž. 24
Frederick VIII Liepos 8 United States Rugp. 5

Del platesnių ipformaciju, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas .vietinius agentus

SC ANDIN A VIANAMERIC AN LINE
27 Whitehall SL 
New York, N. Y.

248 Washingtoa St. 138 N. LaSalle St. 
Chicago, 111.

Mažeikių Policininko Užmušėjas Nusišovė.

Šiomis dienomis kino škėjo, kad ji yra žemiau 
Sirenos” vadovybei žydųk™tinės peršauta. Ligonė1 

sporto kliubas įteiks Pane- aPie tai nieko savo tėvams 
vėžio žydų sąrašą, kurie at- nesakė. _
sisako lankyti kino teatrus,) Tik vėliau, kai Aleksan- 
jei juose bus demonstruoja- dravičiutė pasidarė visai 
mos vokiškos filmos. silPna ir paprašė atvesti ku-

Balandžio 3 d. prie kino viską savo tėvui pa- 
”Sirena” stovėjo du sionisti- sakė. Vieną dieną, niekam 
nių organizacijų atstovai, nesant namuose, pas juos iš

Netoli Akmenės yra dide- maišoma ir i pašarą—tai gy
lis grafo Zubovo Dabikinės ™llai. bunT. visiškai kitokį: 
dvaras su pienine. Prieš kiek! kiaulės greit nutunka, kar- 
aiko čia atsikėlė jaunas pie- i v^s daugiau pieno duoda, 

nininkas. Jis buvo vedęs ir’^kliai pasidaro gražesni., 
turėjo vieną vaiką. Pieni-1®^ vjsoms bekarstvoms 
ninkui dažnai tekdavo būti buk, tinkančios tik “morčia-
bankely. Pienininkui, kaip vos > ^ 7*’ koY? mėn- 
žemaičiai sako, “įkrito į a- tos-,.. , S1OS savotiškos

kurie perspėdavo žydus, 
kad čia demonstruojama 
vokiška filmą.

Be “kontrolės” “Sirenon” 
pakliuvusiam daktarui buvo 
pasiųstas raštukas, kurį per
skaitęs daktaras “Sireną” 
apleido.

gretimo kaimo atėjo D. Bal- 
trušis ir ją prievarta išnieki
nęs. Paskui grąsindamas re 
volveriu, liepė apie tai nie
kam nesakyti. Bet staiga re
volveris išsišovęs ir ji nuvir
tus ant žemės. Baltrušis, 

manydamas, kad Aleksand
ravičiūtė negyva, išvartė

ATRADO MILŽINIŠKĄ '.kambary 
SENOVĖS KAPINYNĄ I atgytų butą plėšiko.

Mikitų sodžiaus, Lekėčių Į Aleksandravičiūtė kitą die
vai., Šakių apskrities žmo- n4 mirė- Baltrusis sulaiky- 
nės, kasdami akmenis, rado tas-
didžiules krūvas žmonių ir 
arklių griaučių 5 hektarų 
plote. Šiauriniam to didžiu
lio kapinyno krašte randa
mi daugiau arklių griaučiai 
ir pakinktai (balnų, kilpų 
liekanos), be to rasti ginta
ro karoliai. Spėjama, kad 
tie kapai iš X—XIV šimt
mečio.

Kapinynu susidomėjęs 
Kauno miesto muziejus bei 
archeologai.

KAUNE 690 KALINIŲ.
Paskutiniais daviniais 

Kauno s. d. kalėjime yra 
690 kalinių, 650 vyrų ir 4( 
moterų. Kaliniai suskirstyti 
grupėmis. Pirmoj grupėj y- 
ra 617 vyrų ir 37 moterys. 
Antroj—20 vyrų ir 3 mote
rys. Bendroj grupėj 13 vy
rų.

ŽUDĖSI NUSTOJĘS TAR
NYBOS.

Semeliškių pašto laisvai 
samdomas tarnautojas — 
laiškininkas Mikas Macke
vičius, pasiėmęs šautuvą į- 
staigos prieškambario prie
angyje kėsinosi . nusišauti

IŠRASTAS APARATAS
APSAUGAI NUO PLĖ

ŠIKŲ.
Iš Jonavos mums rašo, 

kad pil. X. išrado filmavi
mo prietaisą ir užpatentavo 
prekybos departamente. A- 
paratą esą vertės turėti ban

JONAVOJ BAIGIA STA 
TYTI TILTĄ

Per Nerį p. Naniotas bai
gia statyti medinį tiltą, kas 
sutrumpins kelią jonavie
čiams gyvenantiems kitoj u- 
pės . pusėj. Pageidautina, 
kad- tilto statybą priimtų 
speciali komisija. Pernai 
priėmus be komisijos grėsė 
pavojus autobusams. Butų

kį” praktikantė. Prasidėjo medžioklės sezonas jau pa- 
flirtas. Dažniau ir dažniau; s*baigė. 
pienininkas lankydavo ban
kelį. 300 KARTŲ VOGĖ IR NĖ
. Pienininkas žmonai da- VIENĄ KARTĄ NEĮKUU 

resi abejingas. Vieną vaka- yQ
rą išėjus pienininkui mieste-!
lin, žmona jį pasekė ir už- Šiaulių apygardos teis- 
klupo įsimylėjusius... Kitą mas savo išvažiuojamoj se- 
dieną ji nuėjo bankelin ir sijoj Mažeikiuose šiomis 
šeimos griovėją iššaukė dvi- dienomis teisė Viekšnių 
kovon. miestelio gyventojus Igną

—Arba aš arba tu su juo Dambrauską, 61 metų am 
gyvensi,—sušuko pieninin- žiaus, ir A. Šiupį, 44 metų 
ko žmona, paduodama amž., kuriuodu laikotarpy 
praktikantei revolverius. nuo 1929 iki 1932 m. siste- 

Ši prašė palaukti dar nors matingai vogė iš Viekšnių 
vieną dieną ir tada ji duos m. pirklių Giberio, Volper 
galutinį atsakymą. Vakare to ir Dovidovičiaus sandėlio 
apie tai papasakojo savo javus. Pažymėtina, kad per 
meilužiui ir jie nutarė kliu- minimą laikotarpį Damb 
dytoją iš kelio pašalinti, rauskas su šiupiu “aplan 
Susitaria jai duoti 12,000 lt., kė” sandėlį apie 300 kartų, 
kad tik ji iš kelio pasitrauk- sistematinįai “lankydami 
tų. Bet žmona su tuo nesu- jį po du kartu kas sąvaitę, 
tinka. Pienininkas pradėjo ir nė karto neįkliuvo, tik pa 
girtauti ir vis rečiau pas sa- skutinę vagystę beaiškinant, 
vo žmoną būti. kilo įtarimas prieš Šiupį,

Apie meilės istoriją suži- kurs, radus pas jį per krah, 
nojo praktikantės tėvas ir pavogtus kviečius, prisipaži 
atvažiavęs bankelin, nusi- no ir išdavė Dambrauską 
juosęs diržą dukterį suplie-. Teismas paskyrė juodviem 
kė. Vėliau ją parsivežė na- po 4 metus sunk. darbų ka- 
mo ir niekin- neleidžia. Įėjimo.

kuose, ir kitur, nes aparatas 
automatiškai plėšikus nufil- gera, kad sumažintų moke-
muosiąs. ‘stį už naudojimąsi tiltu.

EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
iŠ Yorlco

į KLAIPĖDĄ 
Per Godienburgį

GREITA
________ _ KELIONE
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS" 

PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKIMAI IS NEW YORKO
S. S. DrottmngltelM -----  Gegužė* 20
M. L. KmgBholm ------------ Birželio 3
8. S. Drottimųtlmlm -----  Birželio 12
M. L Gripsholm --------------- Liepos 3

EKSKURSIJOS 
*M.L. Gripsholm, Gegužės 27 
•Tiesioj? į Klaipėdą be persėdimo.

Informaciją ir laivakorčių kreipki- 
/ tės j vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST, NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, III 181 N. Mkhigaa Avė. 
BOSTON, MASS. 18 State Street 
DETROIT. MICH. 73 Monroe Street

DIDELE VASARINE 
EKSKURSIJA į LIETUVĮ

Rvnąieme Vadovybėje
AMOUKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS 1$ NEW YORKO

GEGUŽES 20 D., 1933 
PAGAUSĖJUSIU GARLAIVIU

STATENDAM

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia proj?ą pa
togiai keliauti by kūrino metų sezonu. 
I ABI PUSI. NEW YORKAS-

Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele
žinkeliais susisiekimas iš Hambur

go. Informacijų kreipkitės 
i vietinius agentus arba

E T U V O

$17 J*

MMB8IG-*MERIC*N ŪKE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

[KeJaivi*; bw leidžiam! j laivą < t* d., pa t v«l. vakare)

prilytą patanMatajai. Specialiai pauimtaminimei, kaip jva 
koncertai, jotam! paveikiai ir tt. Tyro aro vėdinamo* kajataa, nekoriea 
su reguliariem lovomis ir nitu ir teito bėgančiu vandenio, graėiaa

• Tai yra rala proga teliepti tolime maleaiata apImtyMta ir tavo 
tautiečiu draugijoje too garlaiviu, turit papenėjo tarpe lietuvių p aa a La į a 
visos adei pirmiau rengtu Lietuviu Ebtorsiju, atliltų ta tolio didtlh

5, 9. .
«W N. Mala thaat, Mo

<•30 t marle Ava., C»r 
MOUS. P.

1730-20* Stroot, Setroi 
..NAUJIENOS."

1777 So. HafttgJ Street, 
SEKVS. J.

431 tark StrMt, Harttoi 
SIDANAS, K.

1*2 W. (roadvay, So. I

■ Infon—aju Maukite Pan
n, N. T.

TREČIOKAS. A. S.
197 Adams Stroat, Navart, N. J.

URMAS. J. J.
1*7 Oak SPrsat, Lavranca, Mate 

VARASIUS. A. S.
12* t Carson St., Rtttburgh, Ra. 

„VIENYIE,"
m Grand Stroat, IreeMyn. N. Y. 

VELECKIS, A.
502 Socth Ava.. Iridyapert, Conn. 

WASMNCR, C J.
1921 Carasn St., Hmbaru, Ra. 

ŽEMANTAUSKAS. JOHN
130 Caagrats Ava., WatarPary, Cean.

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 I^aivu
BERENGAR1A

Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 
į Lietuvą keleivis.

— šią ekskursiją už(;yrė —
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA

Laivakortes parduoda visi f unartt agentai.

CUNARD LINE
33 State Street 
Boston, Mass.

£

Į RenaVo miestelį užėjo 
nepažįstamas pilietis pas p. 
Budrienę prašyti valgyti. Ši 
atsisakė -duoti. Tada tas pil., 
eidamas pro p. Gedučio 
talvę, Renave buvo paste- 
)ėtas, kad jis yra tas pats 
žmogžudys, kuris Mažei
kiuose nukirto policininką, 
nes buvo bepirštis. Po to, 
jau iš kalvėje buvusių žmo
nių buvo pradėtas sekti, 
žmogžudys nuėjęs km. 
nuo kalvės įėjo pas pil. A. 
Druskinį ir gavo valgyti. 
Valgydamas ant įtariamo
sios rankos laikė užmovęs 
kepurę, kas dar labiau pa
vyko įtikinti, kad žmogžu
džio butą to paties, žmog
žudys, pajutęs pavojų ėmė 
bėgti, sekamas kelių šaulių 
ir kaimiečių. Bėgdamas at
sišaudė besivejančius, bet 
nieko nesužeidė. Perbėgęs 
šilių, Vadagių kaimus per
plaukė upę Varduvą ties 
Mažaičių k. galu ir- pasida
vė į Motvydžių k., kur vėl 
gavo perplaukti tą pačią li
pę. čia jis pasislėpė p. Ge
čienės eglyne. Matydamas, 
kad ji supa iš visų pusių kai
miečiai, vėl perplaukė upę 
Varduvą ir ėmė bėgti Su- 
dintų kaimo laukais. Maty
damas pagaliau, kad išbėg
ti nesiseks, pats nusišovė į 
galvą. Pas žmogžudį rasta 
pasas ir brauningas su 3 šo
viniais. Tai tas pats Uosis.

žmogžudžio gaudyme dau
giausia dalyvavo kaimiečių 
ir brakanierių su šratiniais 
šautuvais. Atvykusi iš Sedos 
policija jau rado žmogžudį 
nusišovusį.

VYRAS PAPIOVĖ 
ŽMONĄ

Skuodo vai. Sodalės kai
me įvyko žiauri šeimos tra
gedija.

Balandžio 16 d. šimutis 
su savo žmona parvažiavo 
iš Skuodo jomarko. Įėjus į 
kambarį, jis dūrė žmonai 
peiliu į krutinę, nuo ko ji 
mirė vitoje. Po to, jis atbė
go į policiją ir pareiškė nu
žudęs savo žmoną. Šimutis, 
nors ir grįžęs iš jomarko, 
buvęs blaivus, nes jis degti
nės negerdavo.

Velionė buvo 22 m. am
žiaus. Prieš vestuves jie 
smarkiai mylėjosi ir vedę 
pradžioj laimingai gyveno. 
Tačiau paskui, pasakoja, 
pasireiškė iš vienos pusės 
neištikimybė. Prasidėjo vai
dai ir nesantaika. Vaikų jie 
neturėjo.

/
Kalbama, kad nužudymo 

dieną buvo pagaliau nutarta 
persiskirti ir gyventi atski
rai Tačiau peilis perskyrė 
amžinai: vienas nukeliavo į 
kapus, antras į kalėjimą...

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
trąakmiM fltavinti Salimam garlaivio Bremer- 

bavene užtikrina ąal**X<>m>ą kaSoaę į LIETUVĄ.
"GREIČIAUSIAS KELIAS i SENĄJĄ TĖVYNĘ

, Informacijų klauskite pas vietinius ape-ntus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

alit pamatyt visą 
Lietuvą

. Skaitydami Dr. Margerio knygą

AmeriUecio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 poslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdaras. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, vMcą matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

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

Knyga kaštuoja tik $1 Pinigas siųskit mmtey order’iu 
arba registroatame MBie.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

■ ■ .------------ - .. --- -  . . .. -Jl
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Vietines Žinios
Mississippi Upei Patvinus.

Jauna mergina išviliota ir 
nužudyta.

Pereitos subatos rytą ne
toli nuo North Adamso lau
kuose rasta nužudyta Leahį 
Johnston’aitė, 18 metu mer
gina. Išeidama iš namu va-

DID1S KUNIGAIKŠTIS 
AREŠTUOTAS SU LIE

TUVAITE
Policija sugavo Austrijos 
Leopoldą girtą automobi

lium važiuojant.
Šiomis dienomis Bostono

priemiesty Dorchestery po- kare ji pasakė savo tėvams 
licija sugavo buvusi Austri- einanti pas kaimynus vaiku 
jos didįjį kunigaikštį Leo- padaboti, bet ištikrųjų iš- 
poldą girtą važiuojant au- važiavo su savo mylimuoju! 
tomobilium. Jis važiavo pas daktarą prašyti pagal- 
taip greitai, kad policija tu- bos. Daktarui atsisakius jai 
rėjo toli jį vytis. Sugautas pagelbą duoti, ji išvyko su 
jisai teisinosi, kad jis ve- savo mylimuoju labai susi- 
žąs namo p-lę Eleną Žukai- rūpinusi. Iš ryto žmonės ra- 
tę, 22 metų šviesiaplaukę do ją nužudytą. Spėja- 
lietuvaitę, kuri tarnaujanti ma, kad tai jos meilužio 
Back Bay kliube prie gar- darbas. Kas tas meilužis per 
derobos. Jis tame kliube per vienas, tikrai da nežinoma 
naktį linksminęsis ir dabar bet numanoma, kąd jis yra 
norįs parvežti panelę namo. vedęs vyras, kuris įtraukęs 
Bet jam teisintis nesisekė, mergaitę Į bėdą bijojo skan- 
nes jo liežuvis labai painio- dalo ir dėl to ją nužudė.
josi. Policija liepė jam iš- ---------------
lipt iš automobiliaus ir at- Bankininkas McKnight ga- 
sistot ant kojų. Jo “impe- vo 7 metus kalėjimo, 
ratoriškoji didybė” nenore- Žlugusio Medford Trus; 
jo klausyt. Tuomet policija Company banko preziden- 
be jokių ceremonijų tą “di- tas McKnight šį panedėl: 
dybę” ištraukė iš vežimo ir buvo nuteistas 7 metams ka- 
liepė pastovėt. Kunigaikštis Įėjimo už išeikvojimą žmo 
pasirodė girtas ir buvo a- nių pinigų tame banke. Be 
raštuotas. Teismas nubaudė to, Suffolko apskrity jam 
jį $50 pabauda. Leopoldas yra keliama kita byla dėl pa

štai vaizdas iš Mississippi upės potvinio. Paveikslėlis parodo 
\Vebb'o miestely, kurs stovi ties Mississippi ir Tallahatchie upių 
susiliejimu.

Fabrikantai norėtų šaudyt Lankėsi “Vienybės” 
streikierius. žmones.

Negalėdami sulaužyti sa- Pereitą sąvaitę “Kelei- 
vo darbininkų streiko, Lyn- vio” redakcijoj lankėsi dir- 
no garbarnių savininkai bęs “Vienybėj” raidžių rin- 
pradeda nertis iš kailio.Vie-. kėjas Steponaitis ir redak- 
nas jų pareikalavo, kad ma-į torius Valaitis. Pirmasis at- 
joras Įsakytų policijai šau- važiavo į Bostono darbo jie-

Šokdami iš degančio namo * 
susižeidė 6 žmonės.

Pereito rfedėldienio naktį 
VVinthrope užsidegė St. Derį 
nis apartamentų bildingas.1 
Spėjama^ kad namas buvo? 
uždegtas tyčia, nes ugnis ant 
syk apėmė visą jo apačią ir 

į užtvėrė žmonėms išėjimą. 
Gyventojai buvo jau sumigę 

j ir prikelti nebegalėjo per 
duris išeiti, nes laiptai de
gė. Žmonės pradėjo šokti iš 
liepsnojančio namo per lan
gus. Daugelis jų miegojo 
nuogi, todėl šoko nespėję 
apsirengti. šeši asmenys 
šokdami susilaužė kaulus ir 
kitaip susižeidė. Tūla Mrs. 
Moore, 70 metų senė, šok
dama nusilaužė abidvi ko
jas. Mrs. Bums, 26 metų 
moteris, nusilaužė ranką. 
Mrs. Murphy išmetė nuo an
tro aukšto du savo vaiku ant 
šalygatvio, o paskui pati nu-į 
šoko. Visi sužeisti. Gaisrą 
pirmutinis pajuto jos vyras, 
kuris pašokęs iš lovos prikė
lė visus gyventojus. Kitaip 
gal butų sudegę apie 30 
žmonių. Gaisrą gesinant 
pritroško 12 ugnagesių.

JTšpentykit
Namus

MOORE’S PENTU

ŠĮ
»3
«»

■oS<»
2. t*

O:
2 x

'Vienintelė Krautuvu So. Bostone, 
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus

Tel. Porter 3789

Dr. Jdm Repshis
(REĘftYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valaudoo: 2-4 ir 7-9

Nedčliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaiatai $1.00
DR. G. L KILLORY
M Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-j 

Specialistas Kraujo, inkstų ir
Nervų Ligų.

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

apeliavo. našių prasižengimų Indus-

$87,000,000 nemokėtų 
taksų.

Taksų komisionierius 
Long raportavo anądien le- 
gislaturai, kad dabartiniu šiomis dienomis mirė tei- 
laiku esą $87,000,000 neiš- sėjas Thayer, kuris pasmer- 
kolektuotų taksų, ir jis pra- kė mirčiai Sacco ir Vanzetti. 
našavo, kad apie’15 milionų Sakoma, kad nuo tos nelem 
iš šios sumos turės valdžiai tos bylos jis neturėjęs nei 
žūti. vienos ramios valandėlės.

dyt įstreikierius, kurie ne
šiojasi į kišenius prisidėję 
akmenų, nes akmenys yra 
“pavojingas ginklas.” Bet 
miesto vyrialisybė atsakė, 
kad akmuo nėra pavojingas 
pakol jis nėra mestas.

Odos darbininkų streikas
trial Banke, nes jis buvo ii i tęsiasi. jau antras mėnuo ir 
šito banko valdininkas, ii dažnai būna susirėmimų su 

streiklaužiais. Streiklaužiui 
Hossmanui buvo suskaldyta 
galva ir jo gyvybė dabar pa
vojuje. RIšium su tuo yra 
suimti 4 streikieriai.

šitas bankas taip pat žlugc 
su žmonių pinigais.

CLEVELANDE ŽIAURIAI NUŽUDYTA 
LIETUVAITE, NELE ZINKEVIČIŪTE.

Suimti 3 vyrai, kurie buvo 
išvežę ją automobilium

nakties laiku.

Anksti 24 balandžio rytą 
Clevelande buvo atrasta 
Edgewater Parke žiauriai 
nužudyta Nelė Zenkevičiu- 
tė, 21 metų amžiaus lietu
vaitė. Jos lavonas gulėjo

Orlaivis nukrito tarp 
minios.

Pereito nedėldienio vaka
rą East Bostone įvyko orlai
vio katastrofa, kurioj žuvo 
lakūnas ir katinas. Lakūnas 
buvo mėgėjas, fotografas iš 
amato, Edward M. Jenna, 
37 metų amžiaus vyras. Ji-

__________ sai pasisamdė orlaivį East
Bostono aviacijos lauke ir NuSOVe Peruvijos pakilo oran. Bet greitai ne-

PrCZidvntCĮ. teko kontrolės ir jo orlaivis
. . ... pradėjo kristi galva žemyn
įvyko ruo,.ami«!tiesiai { Marine Par^

buvo susirinkusi 300 žmonių 
žmonės

kurios iškarpą “Keleiviui” 
prisiuntė drg. J. M. Kisell.

škodamas, nes su “Vieny 
be” persiskyrė, o antrasis 
sustojo čia pasiteirauti tarp 
savųjų, ar negalima butų su
ruošti kokią nors pramogą 
“Vienybės” naudai.

Iš pasikalbėjimo su p.
Valaičiu paaiškėjo, kad Ty
sliava prie “V.” dar nedir
ba, nes tam esą kliūčių.

Valaitis būtinai turėjęs iš
važiuoti pinigaut, nes pini
gų “Vienybei” reikią “gvol- 
tu.” Ant namo buvusi už
traukta didelė paskola pi
giais pinigais, o dabar pri
sieiną atmokėti brangiais, 
kas laikraštį smaugte smau
gia. Aršiausia esą tas, kad 
namas dabartiniu laiku vi
sai neapsimoka, nes rendos 
nupuolė ir pajamos nepa
dengia išlaidų.

Bet klausimas, kur gi 
Vienybės” žmonės padėjo 

tuos $24,004.00, kuriuos jie 
pasiskolino iš Susivienijimo 
ant savo namo? Juk tai di
delė krūva pinigų. Nejau gi 
viską suėdė “Vienybės'" lei- F°ston*fI>o 
dimas?

Reikalauja 5 centų alaus.
Ware miestelio atstovas 

Roland D. Sawyer įnešė le
gislaturon bilių, kuriuo rei
kalaujama ištiiti kiek alaus 
padarymas kaštuoja, kad 
butų galima nustatyti priei
namą jo kainą. Dabar alus 
darbo žmonėms neprieina
mas sako Sawyer, nes už sti
klą reikia mokėti nuo 10 iki 
15 centų. Jis pataria nusta
tyti 5 centų kainą stiklui, 
taip kad ir darbininkai ga
lėtų gerti.

CAMBRIDGE. MASS. 2 šeimynų 
namas parsiduoda. 5 ir 6 kambariai, 
visi itaisyrBJri, arti lietuviškos baž
nyčios ir mokyklos. Didelis jardas, 
vieta garadžiui. Pašaukit —telefonu: 
Porter 0507-W. (20)

žemiausiomis
PRISTATYMAS VELTUI. . 

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

užeikite pas mus.

Flood Smake
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 4703-M

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta. 
.Jeigu norite, kad Jūsų automo

bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkit 
linų pas mus

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

Telefonas: So. Boston 9777.

TYPWRITERIAI SPAUDA

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

OPTOMETRISTAS
UETUVYS’

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

J. L. PA4AKARNIS, O. D. 
447 Broadnay, So. Bootoa.

TeL Uaivonity 046«

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETlJVt DENTISTt 
VALANDOS: 0-6 ir 7-0.

678 Massachusetts Avė., i
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Atentatas
'į karą prieš Boliviją.
Pereitą nedėldienį Limos i minia. Nusigandę______

parke kniūpsčias, juodu ap- mieste buvo nušautas Peru-1 pradėjo bėgti į visas puses 
siaustu apklotas. Jos galva vijos respublikos preziden- Orlaivis nukrito jų tarpan 
buvo pramušta keliose vie- tas Luis Chanchez Cerro. [ir užmušė vieną katiną, ku- 
tose, veidas sudaužytas ir Atentatas įvyko ruošianties i rį vaikai buvo atsivedę į 
du dantys išmušti. Drapa- j karą prieš Boliviją. Limos! parką. Lėktuvas sutyžo ii 
nos ant jos kūno buvo su- mieste tą dieną buvo didelis lakūnas mėgėjas užsimušė 
draskytos į skutus, o pieva kariuomenės paradas, ku- ant vietos.
aplinkui buvo išmindžiota riame dalyvavo apie 30,000 -----------------
ir kojomis išspardyta, kas naujokų ir savanoriu. Para- Reikalauiama nemokonKM liudija, jog mergina buvo do pažiūrėti buvo atvažia- trZnS^^^k  ̂
parversta ant žemės ir smar- Vęs ir prezidentas Cerro. vaikam*
kiai gynėsi. Nežiūrint kad policija jį la- i Miltono kuri£

Policija tuojaus pradėjo bai saugojo, visgi pne jo ,ei(,žia j pėdinės mokyklas 
sekti, kur Zenkevičiutė tą prisiartino nežinomas as- vajkus pareikalavo kad 
naktį buvo ir su kuo ji drau- muo ir paleido du šuyiu. A- mokykįy valdyba duotų vai- 
gavo. Nustatyta, kad ji išėjo budu pervere prezidentui į Kam’ nemokamus busus. Li- 
iš namų apie 5 valandą ne- krutinę ir Jis krito vietoje gi šiol yaikai ir buyo nemo. 
dėldiemo popieti, sakyda- negyvas. Policija ir karei- į kamai yežami šiomis
ma tėvams, kad einanti ap- viai tuojaus puolė soviką ir dienomis mokyklų valdyba 
lankyti savo draugę “Oną”, sukapojo jį kardais. Kaip; pareikabyo mokesnio-, To- 
Nuvykusi pas tą Oną polici- vėliau sužinota jisai vadi- ,Ri vaikų yra apie 300 gį 
ja sužinojo, kad abidvi mer- nosį Abilardo Huartado ž panedėli‘tėvai išsiuntė juos 
gmos buvo nuėjusios į pn- "• —1 --------- r ‘
vatinį rautą, kur buvę daug 
vyno ir per naktį ėjo šokiai. Į 
Apie 2 valandą nakties Zen
kevičiutė norėjusi važiuoti 
namo, bet pavėlavusi į gat- 
vėkarį. Tuomet 3 šokikai 
apsiėmę parvežti ją namo 
savo automobilium ir ji su 
jais išvažiavusi.

Apie 6 valandą ryto, taigi 
praslinkus vos tik keturioms 
valandoms, žmonės rado ją 
nebegyvą parke.

Surinkusi šitokias infor
macijas, policija tuojaus su
ėmė tuos.tris vyrus, kurie 
vežėsi velionę savo automo
biliuje. Vieno jų buvo labai 
apdraskytas veidas. Policija 
spėja, kad Zenkevičiutė 
gindamosi jį apdraskė.

Šita šiurpulinga tragedija 
buvo aprašyta “Cleveland 
Press” 24 balandžio laidoje,

Mendoza ir prigulėjo prie į £ ir u u fbu.
nnn7ir»inoc nortnno Izy-ivy i * . ° £ ... * * .opozicines partijos, kuri j 
priešinasi karui. Ji puldami 
kareiviai su policija pradėjo 
šaudyt, daug nekaltų žmo-: 
nių sužeisdami ir vieną už-į 
mušdami. Esą sužeistų net j 
pačių kareivių ir policijos. i

sus ir važiuot nemokant 
“fėro”, o jei konduktoriai jų 
neveš, tėvai žada eiti į teis
mą.

99j Netyrinės alau* 
i Atstovas Manevitch buvo 
f įnešęs legislaturon pasiūly
mą paskirti komisiją alaus 

Į“raketui” ištirti. Jisai nuro
dė, kad visą laiką prieš a-

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

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

(27)
A. VALANCHUS

303 Canton Street, Randolph, Mass.

Geriausios mašinėlės už 
Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. prie Broadvay So. Beatos

ToL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS-

VALANDOS: Nuo 0 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.

Valgomieji daiktai pabran
go, bet ne visi.

Prasidėjus kalboms apie 
pinigų infliaciją, pradėjo 
brangti visokios prekės 
Valgoiųieji daiktai irgi pa
brango, tačiau nevisi. Pa
brango sviestas, kopūstai, 
binzai ir kitos daržovės, 
toauliena, antys, vėžiai per 
pereitą sąvaitę pasiliko se
nomis kainomis, o vietomis 
la ir atpigo.

Du South Bostono bandi
tai, Anderson ir Tobin, ku
be pereitą antradienį suim
ti plėšiant krautuvę, yra pa
statyti po $10,000 kaucija 
kiekvienas.

Brocktone policija areš
tavo 6 Bostono moteris su 
keliais žymiais Brocktono 
biznieriais. Jie kaltinami 
‘nemoraliu pasilinksmini
mu.

KAS NORI MAINYT ARBA PIRKT
19 šeimynų mūrinis namas ir didelis 
kampinis storas. Norėčiau mainyti 
ant farmos arba ant mažesnės stu- 
bos. Matykit savininką dėl platesnių 
informacijų. (19)

J. THOMPSON
2 St. Paul St. Cambridge, Mass. 

TeL Uni. 6696

§0KIAl
Rengia Liaudies Draugija
GEGUŽĖS 6 D, 1931 M. 
Lietuvių Metod. Žinyčioje 

kamp 4 ir Atlantic sts. So. Bostone
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečia

me visus ateiti ir linksmai vakarų 
praleisti, įžanga 25c ypataL

NEPIRKIT DAUGIAU 
ANGLIŲ.

Butų didelis neišmanymas kūrinti 
virtuvės pečių anglimis, kuomet galit 
įsitaisyti OIL BURNERĮ. Ypač pa
vasarį ir vasarų anglis netinka. Alie
jus greit užsidega, neduoda pelenų, 
nėra dulkių ir pigiau kaštuoja. Aš 
parduosiu ir ant išmokėjimo ir pats 
{statysiu. (?)

P. KETVIRTIS
326 Broadvay. So. Boston, Mass. 

Tel. S. Boston 4618-W

SINGER SEWING 
MACHINE

Dabar randasi naujoj vietoj, po 
389 BROADYVAY, SO. BOSTONE
Yra r.aujų ir vartotų siuvamų maši
nų. Hemstitching padarome jums be-

Ties East Bostono polici
ia Tado nežinomo Žmogaus i laukiant, Taisome bile kokios išdir- 
lavoną vandeny. Jo diržo Vystės mašinas. (20)
3agty buvo raidė “A.”

AMERIKA TURI 134 BI
LIJONUS SKOLŲ.

Kapitalistinė spauda ap
skaito, kad visos Jungtinių lauš įvedimą buvo skelbia* jrrmziM ntr i w 
Valstijų ilgalaikės skolos—ma, jog alus busiąs parduoti AUTOMOBILISTAI 
valdžios, korporacijų ir pa- • damas po 5 centus už stiklą,
vienių žmonių — siekia o dabar kai kurie hoteliai 
$134,000,000,000, kas reiš- lupa po 25 ir 30 centų. Le
kia daugiau kaip 40 procen- gislaturos pareiga esanti ap- 
tų visų šalies turtų. Prie tų saugoti publiką nuo tokio 
skolų nepriskaityti da mor- “raketo”. Tačiau legislatura 
gičiai. ant namų ir kitos jo pasiūlymą atmetė, 
trumpalaikės skolos. Jeigu
visas skolas sudėti, tai joms Medforde šį panedėlį tro- 
padengti reikėtų parduoti kas užmušė 13 metų vaiką, 
visus šalies turtus. 1 Raymondą Whitcherį.

Cambridge’aus miestas 
surinko jau $19,800 už alaus 
’aisnius.

Telefonas: So. Boston 4677

BAY VIEW
Taisome visų isdirbysčių Au- » 

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

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

Tel. So. Boston 2351-R

STUDEBAKER IR ROCKNE
♦ Automobilis ir Trokų Agentūra.
J Taisome visokių isdirbysčių auto-
* mobilius. Taisymo ir demonstravi-
• mo vieta:
’ 1 HAMLIN STREET

ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

*«• mv. . peter Trečiokas ir Jae Kapoti
Steve Janeliunas, savininkas, j , "pririnkai.

Telefonas So.

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagaL, reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mų.

258 W. Brosdmay 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS

Tel. Brockton 4110

NAUJA LIETUVIŠKA

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

‘ siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų

D. CABIT, (Reg. Aptiekorios) 
1M DORCHESTER STREET

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, J173 ir 2TH

MEDĖLIOMIS: 
flri 1 v. po pietų

tik ousitaras.
Seredomis flri 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

H BROADWAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

Joseph IF. Casper
(KASPARAS)

UETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvię Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 
So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa, 

Dw» vww legaKao
317 E STREET,
(Ka

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
UETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja *X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plautių ligų. Ekzaminuoja kraujų šlapu
mų, ir ipiaudalūs savo laboratorijoj. Sutoflda patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 16 motų praktikos
Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.

534 EAST BROADMAY SOUTH BOSTON, MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
yra tikrai 

w vaistai

Per 30 meta praktikos, 
ūmi aso ŠALČIO.
Nors sunkteuetoi sloga 

teiks stebėtinų palengvini!
Niekados nelaukite kol šaltis smarBal pas ju 

paguldys i lovų. Tada gali būt paastanės blogos. Tarėlrito vi
satos aus šaltis valetų eava namuose. Pajotų kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų 

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiantiame jums i 
■amas ai Sl-00. ‘ ‘ “

jus isiftalės ir

y

K. SIDLAUSKAS
AmnoKUB

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
■MasuraumaimauMB^raMamm




