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GERIAUSIAS KNYGAS i 
DEGINA ANT LAUŽŲ.

Visas pasaulis smerkia ne
pateisinamą fašistų smurtą 

ir terorą.
Pereitą sąvaitę Vokietijos 

buržuazija Hitlerio ranko
mis užgrobė visą socialde
mokratą partijos turtą, na
mus, sales, valgyklas, krau
tuves, spaustuves, knygynus 
ir pinigus. Tuo pačiu laiku 
buvo uždrausta ir socialde
mokratą vadovaujama ko
vos organizacija Reichs- 
banner, kurios tikslas buvo 
ginti respubliką.

Darbininką unijos, kurios 
buvo taip pat socialdemo
kratą vadovaujamos, Hitle
rio bandą jau prieš tai bu
vo užimtos. Dabar unijoms 
vadovauti bus pastatytas 
fašistiškas komisaras, kuris 
turės diktatoriaus galę or
ganizacijose.

Konfiskuotos knygos krau
namos ant laužą ir degina
mos viešose aikštėse. Visi 
Markso, Kautskio, Lenino, 
Trockio, Liebknechto, Ro
žės Luxemburg, Emiliaus 
Vanderveldės, Tomo Man 
no, Heinricho Manno ir ki
tų tarptautinio maštabo ra
šytojų raštai uždrausti ir 
naikinami. Net tokio moks
lininko, kaip prof. Einštei
nas, knygos yra pasmerktos 
sunaikinimui. Kas tik už 
socializmą, kas prieš karą, 
kas prieš buržuazijos šuny
bes, viskas naikinama.

Eidama šituo keliu Vo
kietijos buržuazija tikisi su
naikinti didžiausia ir sti 
priausią politinę partiją, ir 
pažaboti visas ekonomines 
darbininkų organizacijas ir 
uždrausti streikus, kad be 
jokios opozicijos galėtų iš
naudoti žmones ir tukti jų 
prakaitu.

Ir šitą šlykštų savo planą 
ji vykina “patriotizmo” ir 
“tautybės” vardan, kaip ir 
visuomet buržuazija atlie 
ka purvinus savo darbus 
“tautos labo” skraiste prisi
dengusi.

Bet Hitleris, kuris yra vo
kiečių buržuazijos įrankis, 
savo tiksle/ nepasieks. Jis 
gali sudeginti milionus kny
gų, gali uždaryti visus laik 
raščius, gali uždrausti orga 
nizacijas, gali laikinai su
trukdyti darbą. Bet jis nega
li sustabdyti progreso, ne
gali išnaikinti socializmo 
dvasios, kuria yra ligi kau
lų persiėmę apie 10,000,000 
gerai išlavintų ir apšviestu 
Vokietijos žmonių.

Laikinai galima užtvenkt 
ir Elbos ar Reino upes. Bet 
oakilę vandenys išgriaus ir 
nuneš visus tvenkinius. Taip 
bus ir Vokietijos buržuazi
jai. Kils revoliucija ir nu
šluos ją nuo žemės veido su 
visais jos hitlerininkais, 
hindenburgais ir kitais jos 
šunimis.

Pennsylvanijos, New Jer
sey ir Deleware valstijų 
pieno farmeriai nutarė pri 
sidėti prie visuotino farme
rių streiko ir neparduoti 
miestams jokių produktų.

Kun. Tumas Mirė.
Kauno laikraščiai prane

ša, kad 29 balandžio tenai 
mirė kun. Tumas, žinomas 
rašytojas ir visuomeninin-į 
tas. Po savo raštais jisai pa
prašydavo Vaižganto slapy- 

varde. Savo laiku jisai buvo 
atvažiavęs Amerikon su 
cun. Olšausku pinigų rinkti 
klerikališkos '“Saulės” na
mams Kaune. Tačiau ju
dviejų gyvenimo keliai bu
vo skirtingi. Kuomet pralo
tas Olšauskas buvo atsida
vęs slaptai-palaidam gyve
nimui ir ant galo pasmaugė 
vieną savo meilužių, tai ka
nauninkas Tumas buvo at
viro budo žmogus ir dau
giau pasišventęs visuome
nės darbui, negu bažnyčiai, 

astaruoju laiku jisai ėjo su 
autininkais. Dėl to jį ir pa 
laidojo valstybės lėšomis, 
dalyvaujant vyriausybei, u- 
niversitetui ir kariumenei, 
tartum kokį generolą.

Kap. S. Darios.

Lietuvis Peršautas 
Plėšikaujant.

Forest City, Pa.— Pereitą 
sąvaitę Uniondale miestely 
buvo peršautas Antanas 
Paukštis, kuris yra žinomas 
taipgi ir Poškos vardu. Jį 
peršovė per galvą tūlas 01- 
lin Yale, kurį Paukštis su 
savo sėbru Juozu Skubičium 
buvo užpuolę ir norėjo api
plėšti. Pradėjus užpultajam 
šaudyt, abu užpuolikai pa
bėgo. Vėliaus jiedu atvyko į 
St Joseph’s ligoninę Car- 
bondalėj, prašydami per
šautajam Paukščiui pagal
bos. čia juodu Carbondalės 
policija ir suėmė.

Be šito užpuolimo, polici
ja juos kaltina da ir vagonų 
plėšimu. Sakoma, kad ei
nant prekių traukiniui jie
du nuo vagono viršaus nusi- 
leisdavę iš virvių padaryto
mis kopėčiomis ties vagono 
šonu, atlupdavę duris ir iš- 
mesdavę prekes palei gelž- 
kelio bėgius, o vėliau jas su
rinkdavę. Jiedu patys prie 
to dabar prisipažino, nes 
policija iki šiol negalėdavo 
suprasti kas ir kokiu budu 
tuos vagonus išplėšdavo. Iš 
vienos stoties traukinys išei
davo užantspausduotais va
gonais, o į kitą ateidavo jau 
atplėštais. Bausmė už tai 
gręsia sunki, bet Paukštis 
įos gal ir nesulauksiąs, nes 
jo gyvybė esanti pavojuje.

APIE WILKES BARRE 
UŽSIDARĖ 8 KASYKLOS.

Wilkes Barr’ių'apylinkėje 
Glen Alden Coal kompani
ja šiomis dienomis uždarė 8 
anglies kasyklas, kuriose 
dirbo apie 8,000 žmonių 
Kompanija aiškina, kad ne
turinti rinkos anglims. Kaip 
dabar gyventi paleistiems 
darbininkams, nežinia.

New Yorke teismas nu
sprendė, kad lenkų ristikas 
Stasys Zbyszko turi užmo
kėti buvusiai savo merginai 
Wladziai Buszyk . $18,000 
už su vadžiojimą.

ORLAIVIS {RENGTAS 
GERAI.

sies sąvaitės pabaigoje Da
rios so Girėno jau ruošiasi leis
tis oro kelionėn per jūres. Jeigu 
oras bus palankos, jiedu žada 
išlėkti iš New Yorko 29 gegu
žės dieną. Ją tikslas — lėkti tie
siai į Kauną. Jeigu viskas gerai 
klosis, jiedu turėtą pasiekti Lie
tuvą j kokią 30-35 valandas. Ar 
tai pavyks, prigulės nuo oro są
lygų, nuo mašinos patvarumo ir 
nuo pačią lakūną sumanumo.

Pereitą nedėldienį atlekiant 
jiems iš Chicagos į New Yorką 
sugedo kompasas ir lakūnai pa
klydo. Didelis lietuviu būrys iš
laukė jų nuo pietų iki vakaro 
Floydo Bennetto lauke, o jiedu 
nusileido Netrarko Airporte.

Jų orlaivis pakrikštytas “Li- 
tuanica”.

(Lakūnų biegrafija telpa ki
toj “Keleivio” vietoj). Lakūnas S. Girėnas.

JAPONŲ ARNUA LAUŽIASI 
ARTYN PRIE PEKINO.

Washingtono Polici- Maineriai pasisamdė Išdegė Antras 
ja Apsupo Veteranus Anglių Kasyklą, i Maine o Miestas.
Rooseveltas siūlo jiems

darbą miškuose, po $1 
į dieną.

Kaip jau buvo “Keleivy” 
rašyta, Washingtonan vėl 
pradėjo žygiuoti karo vete
ranai. Jie reikalauja, kad 
valdžia išmokėtų jiems va
dinamąjį bonusą. Preziden
tas Rooseveltas, pasikalbė
jęs su savo patarėjais, pa
siūlė veteranams eit prie 
miškų darbo. Sako, jeigu jus 
neturit darbo ir neturit iš ko 
gyventi, eikit valyt ir sodint 
miškų. Valdžia duos maistą, 
drapanas ir mokės po $1 į 
dieną.

Bet veteranai, pasirodo, 
tekio darbo nenori. Jie pasi
ryžę neiti iš Washingtono 
patol, pakol nebus išpildy
tas jų reikalavimas. Pereitą 
nedėldienį jų skaičius Wa- 
įhingtone buvo jau 1,200 ir 
kas dieną vis atvyksta dau
giau. Valdžia apgyvendino 
juos Fort Hunt’e ir maitina. 
Pereitą nedėldienį nusiuntė 
ir jurininkų kapeliją, kad 
duotų “valdžios svečiams” 
koncertą.

Tačiau dalis veteranų at
sisakė nuo tų vaišių ir apsi
gyveno Washįngtone po at
viru dangum. Visi jie atvy
kę iš karingo Brooklyno. 
Pereitą nedėldienį jie iškėlė 
<avo vėliavas ir mare prie 
Baltųjų Rūmų. Bet nepasie
kus prezidento dvaro, juos 
apsupo policija: “Kur ei
nat?”—“Norim prezidentą 
matyt”, atsakė brooklynie- 
čių veteranų vadas.

Prezidentas tuo tarpu va
žinėjosi savo jachtoj po Po- 
tomac upę. Po trumpo pasi
kalbėjimo, policija nuvarė 
veteranus atgal ir įsakė 
daugiau tokių demonstraci
jų nedaryt Kaip išrodo, gali 
būt vėl triukšmo.

Iš Pennsylvanijos laikra
ščiai praneša, kad 600 ang
liakasių iš Lykens ir Wico- 
nisco miesčiukų, Pottsvillės 
apylinkėj, įkūrė kooperaty
vą, pasisamdė iš Susųuehan- 
na kompanijos Short Moun- 
tain anglies kasyklas ir pa
tys darys biznį: vieni anglį 
kas, kiti vežios ją trokais Į 
namus ir pardavinės žmo
nėms. Pinigai už parduotą 
anglį eis į kooperatyvo ka
są, iš kurios bus mokamos 
unijos nustatytos algos ang
liakasiams, paskui apmoka
mos visos išlaidos, o kiek 
liks pelno, tai bus dalinama 
lygiai tarp visų. Kooperaty
vo nariai visų pirma turi i- 
nešti kooperatyvan po $25, 
už ką gauna po vieną šėrą. 
Kobperatyvas pavadinta 
Lykens Short Mountain 
Coal Co. vardu, šitaip susi
organizuoti maineriams pa
dėjo vienas vietos bankinin
kas. Tos kasyklos pereitą 
rudenį buvo uždarytos ir 
nuo gruodžio mėnesio iki 
šiol maineriai buvo be dar
bo. Dabar jie tikisi turėti 
darbo į valias ir pasidaryti 
gerą pragyvenimą, nes dirbs 
patys sau ir niekas jų neiš
naudos.

Kodėl negalėtų taip pa
daryti angliakasiai kitose 
vietose?

230 namų nuėjo su durnais;
1,500 žmonių liko be 

pastogės.
Vos tik kelios dienos at

gal Maine’o valstijoj išdegė 
Ellsvvortho miestas, o šį pa
nedėlį liepsnos sunaikino 

Auburną. Ugnis kilo iš ga
ražo ir tuojaus apėmė visą 
darbininkų gyvenamą kvar
talą, kuris susidėjo iš medi
nių triobų. Vietos ugnage- 
siai pasirodė per silpni, su 
tokiu gaisru kovoti, todėl, 
buvo sušaukti gaisrininkai 
iš Lewistono, Rumfordo, 
Portlando ir kitų apylinkės 
miestų. Iš viso suvažiavo, 10 
miestų gaisrininkai. Nežiu 
rint to, liespnos prarijo 2 
dirbtuves, bažnyčią, sina
gogą, apie 20 krautuvių, 
vieną banką, dvi kepyklas, 
dvi vaistines, 4 garažus ir 6 
gazolino stotis. Gyvenamų 
namų sudegė 231, taip kad 
1.500 žmonių liko be pasto
gės.

Aubumo miestas stovi a- 
pie 30 mylių į šiaurę nuo 
Portlando, tik per upę nuo 
Lewistono. Jis apgyventas 
daugiausia franeuzais; yra 
ir lietuvių keliolika šeimy
nų. “Keleivis” tenai turi 7 
skaitytojus.

Pasaulis Prieš Vo
kietijos Fašizmą.

Anglai ižujo Hitlerio pa
siuntinį kaip vilką.

Vokietijos buržuazija 
pradeda iš savo fašistinio 
svaigulio atsipeikėti. Ji pa
matė, kad pasaulis jos tero
rui namie nepritaria, bet 
smerkia. O dabar kaip tik 
artinas nusiginklavimo kon
ferencija Ženevoj. Vokiečių 
militaristams svarbu turėti 
šitoj konferencijoj kuo dau
giau šalininkų ir pritarimo, 
kad galėtų padidinti savo 
armiją ir laivyną. Todėl jau 
dabar Hitleris pradėjo siun
tinėti savo atstovus į kitas 
valstybes, kad patirtų tenai 
visuomenės nusistatymą lin
kui dabartinės Berlyno val
džios. Į Washingtoną buvo 
tuo tikslu atvažiavęs Dr. 
Schachtas, o Londone lan
kėsi Dr. Rcsenbergas. Ang
lai jį priėmė labai nedrau
giškai. Vienas Darbo Par
tijos atstovas parlamente 
tuojaus pareikalavo, kad 
Anglijos valdžia šitą Hitle
rio agentą išvytų, o gatvėse 
prasidėjo prieš jį pikčiau
sios demonstracijos. Kur tik 
jis pasirodė, anglai šaukė: 
“Šalin Hitlerį”! “šalin fa
šizmą !” “Šalin žmogžu
džius!”

Tuo pačiu laiku Ameri
koj, Francuzijoj ir kitur y- 
ra organizuojami boikotai 
Vokietijos prekėms.

Pamatę šitokį užsienio li
pą, Vokietijos fašistai su
prato, kad nusiginklavimo 
conferencijoj Ženevoj daug 
pritarimo jų smurto politika 
neturės. Todėl nutarė išnau- 
jo sušaukti Reichstagą, ku 
rį su tokia neapykanta ir 
panieka jie nesenai buvo iš
vaikę. Jie mano, kad parla 
mentui susirinkus pasaulio 
opinija pasidarys jiems pa
lankesnė. Tuo budu patys 
smurtininkai užduoda sau 
moralį smūgį: jie parodo, 
kad tik parlamentui, visuo
menės rinktai valdžiai pa
saulis turi pagarbos.

KINIEČIŲ KARIUOMENE 
BĖGA BETVARKĖJ.

“Gyvenkime kaip broliai, 
kitaip mes jus piausim”, 

sako japonai.
Japonų armija pradėjo 

smarkiai laužtis iš šiaurės ir 
veržtis artyn prie Pekino, 
dabar vadinamo Peipinu. 
Kiniečių kariuomenė, kuri 
mėgino jiems priešintis, bu
vo sumušta ir dabar bėga 
didžiausioj betvarkėj Peki
no link, o japonai paskui 
J3-

Virš Pekino miesto, kur 
yra 2,000,000 gyventojų, 
pereitą sąvaitę pasirodė ja
ponų orlaivis ir pradėjo 
perti į miestą lapelius. Ki

niečių policija tuojaus pasi
statė kulkasvaidžius ir pra
dėjo šaudyt į orlaivį, bet jis 
puvo taip aukštai, kad kul- 
casvaidžių ugnis jo nesiekė.

Tuose lapeliuose japonai 
vadina kiniečius savo “bro- 
iais azijatais” ir pataria 

jiems nesipriešinti, nes ki- 
aip neteksią savo “kvailų 
galvų.” "

Girdi: “Broliai aziatai! 
Husų armija labai gailisi 
cvailų jūsų kareivių, todėl 

duoda jums rimtą įsakymą: 
Liaukitės priešiniesį japo
nams * ir mančukuanams. 
Atsimeskite nuo savo mar
šalo Čian Kai-šeko. Jeigu 
jus šito rimto patarimo ne
paklausysite, tai Peipiną ir 

Tientsiną ištiks tokia pat 
tragedija, kokia ištiko Ku- 
peikau miestą.”

“Broliai azijatai”, sako 
lapeliuose japonai. “Mes 
visi kalbame vieną kalbą ir 
priklausome vienai rasei, 
odėl privalome gyventi 
eruvoje ir tarpti. Kodėl mes 
turėtume vieni kitus skersti? 
Jus, Kinijos kareiviai, esate 
Čian Kai-šeko įrankis jo 
sauvalei palaikyt. Jeigu jus 
nuo jo neatsiskirsite ir ne
tapsite nauji žmonės, galin
goji musų armija išnaikins 
jus visus. Nukentės visi ly
giai: ir gerieji ir blogieji. 
Visi jus neteisite kvailų sa
vo galvų dėl Čian Kai-šeko 
užsispyrimo.

“Ar tai nebus baisu?”
Iš šitų lapelių turinio ga

lima suprasti, kad japonai 
taikosi užimti visą Kiniją ir 
įkurti vieną “brolių azijatų” 
valstybę. Prieš “geltonąjį 
pavojų” tuomet tektų vieny
tis visoms baltveidžių tau
toms.

Kruvinos Riaušės 
Vienoje.

Vienoje pereitą nedėldie 
nį susirinko iš visų Austrijos 
kraštų apie 40,000 heimweh- 
rininkų minėti 250 metų su
kaktuves nuo išlaisvinimo 
Vienos miesto iš turkų jun
go. Heimwehras yra Austri 
įos fašistų karinė organiza- 
rija ir eina ranka rankon su 
dabartine Dolfusso valdžia 
Maršuojant šitiems juoda- 
šimčiams Vienos gatvėmis, 
Dublika juos ujo kaip vil
kus. Dėl to ujimo buvo su 
imta 530 žmonių. Įvyko ir 
muštynių tarp publikos ir 
fašistų. Buvę šaudoma iš re
volverių ir svaidoma akme
nimis. Daug žmonių buvę 
sužeista. Prieš fašistus ėję 
socialistai ir Austrijos na
riai, nežiūrint kad tarp sa 
vęs šitos dvi grupės irgi ne 
sutinka.

Audėjai Sukilo Prieš 
Unijos Vadus.

Salemo ir Danvereo mies
te streikuoja audėjai, o Pea- 
bcdy mieste sustreikavo ir 
dažytojai, kurie priklauso 
tai pačiai kompanijai. 
United Textile Workers of 
America unijos prezidentas 
McMahon pareiškė, kad ši
tas streikas esąs “neteisė
tas'’ ir liepė streikieriams 
grįžti darban. Bet darbinin
kai patarė jam eiti į peklą 
>u fabrikantais smalos virti 
Darbininkams pritaria ir 
vietos unijos vice-preziden- 
as Levesąue. Taigi nežiu- 
int kad unijos centras 
streikui priešingas, Saleme 
oereitą nedėldienį įvyko 
nasinis streikierių mitingas, 
nutarė centro neklausyti ir 
tęsti savo kovą prieš išnau- 
lojimą iki galo.

Graboriai Reikalau
ja Hitlerio.

New Yorko žydai pereitą 
sąvaitę surengė milžinišką 
demonstraciją prieš Vokie
tijos fašistus. Nors tai buvo 
žydų protestas, demonstra
cijoj dalyvavo ir kitų tautų 
žmonės. Jos priešaky ėjo 
gen. John F. O’Ryan. Ga- 

įtvėmis maršavo 100,000 
žmonių, o nuo šalygatvių 
pritarimų jiems reiškė d a 
kokie 200,000 galvų. Ypa 
tingo dėmesio traukė viena? 
demonstracijos skyrius, ku
rio dalyviai buvo apsirengę 
graboriais ir nešė iškėlę di- 

su užrašu:

50,000 ŽMONIŲ VOKIE
TIJOJ SUGRUSTA KALĖ- 

JIMUOSNA.
Sugrįžus iš Vokietijos a- 

merikietė rašytoja' Dorothy 
Tbomspson sako, kad da
bartiniu laiku Vokietijoj y- 
ra sugrusta į kalėjimus 50,-!delį plakatą

LIETUVIS IŠRINKTAS 
MIESTELIO MAJORU.

Seatonville, III. — Lietu
vis Jonas B. Kairys tapo 
antram terminui išrinktas 
šio miestelio majoru. Kairys 
yra da jaunas vyras, vos 27 
metų amžiaus. Lietuvių čia 
nedaug, vos tilTapie 10 šei
mynų, taigi aišku, kad jį tu
rėjo remti ir kitų tautų žmo
nės.

000 žmonių. Į “Duokit šen Hitlerį”!

Pereitą sąvaitę Italijoj 
buvo sušaudytas iš užpaka
lio laivyno karininkas Ųgo 
Travaglia, kuris išdavė 
franeuzams Italijos milita- 
ristų slaptus planus.
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Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

ŽMONIŲ SKERDIMAS
VARDAN TIKYBOS.
“Draugas” rašo, kaip ke- 

liatas šimtų metų atgal ka
talikų misijonieriai buvo 
pradėję platinti katalikų ti
kėjimo “šviesą” Japonijoj 
ir kas iš to atsitiko. Girdi:

“Pagonu vadai nusigando ir 
jų pastangomis japonų vyriau
sybė griežtai uždraudė japo
nams išpažinti Kristaus moks
lų. Sukelti baisiausi persekio
jimai. Nagasaki kalno pašlaitė
je 26 japonai katalikai buvo 
nukryžiuoti. 24 jų buvo atga
benti net iš Kyoto, o 2 kiti 
savanoriai prisijungė prie anų, 
kad būti jų kentėjimų už tikė
jimų dalininkais.

“žiauriausieji katalikų per
sekiojimai Japonijoj tęsės apie 
300 metus. Japonija nuo viso 
pasaulio buvo užsidariusi. Nie
kas iš svetimšalių nebuvo Ja- 
ponijon Įleidžiamas, taip pat ir 
japonai kitur neišvykdavo. Ja
ponų pagonis istorikas Take- 
goši pripažįsta, kad persekio
jimų laikotarpiu daugiau kaip 
250,000 katalikų nužudyta. Be 
to, dešimtys tūkstančių iš sa
vo tėviškių buvo ištremta.’’.

Tai matot, kokie žiaurus 
buvo pagonys!

Bet ar katalikai buvo ge
resni? Ar popiežiaus kry
žeiviai nedegino Lietuvos 
kaimų ir nežudė jos gyven
tojų? Kas gi išgriovė ir su
degino Kauno pili, jeigu ne 
katalikų tikėjimo “šviesos 
platintojai?

Katalikai skerdė vardan 
Kristaus netiktai stambel 
džius, bet ir tokius pat Kri 
staus garbintojus kaip jie 
patys. Kas gi nežino “Šv. 
Baltramiejaus Nakties”, 
kuomet francuzai katalikai 
piovė ir degino krikščionius 
hugenotus?

Jeigu “pagonys” buvo kur 
žiaurus krikščionybės skel
bėjams, tai juos galima dar 
pateisinti, kad jie gynė savo 
tikėjimą.

Bet kuo galima pateisinti 
kryžiaus kareivius, kurie 
puolė niekuo jiems nenusi
kaltusius žmones?

riausias tų žmonių sūnūs gy
dytojas. duktė — mokytoja, 
jauniausia duktė vaistininkys- 
tės mokslą baigia. O senukai 
‘Maikio’ skaitytojai Įdomus ir 
plačiai su gyvenimu apsipažinę 
žmonės: apie viską sugeba 
‘gerokai apsigraibyti’ ir bile 
kuriame klausime netaip len
gvai ‘nuperkami, ar parduoda- 
mi.

“Tėvynės” rašytojas sa
kosi parašęs tai dėl to, kad 
atsiradę “perdaug mokytų” 
vyrų, kurie prie musų spau
dos nėra niekuo prisidėję, o 
mėgina ją kritikuoti, kad ji 
neatlikusi savo pareigų kul
tūros darbe.

Žinoma, taip kalbėti gali 
tik ignorantai. Jeigu ne mu
sų spauda, tai visuomeninio 
lietuvių gyvenimo Ameriko
je šiandien visai nebūtų.

LAKŪNŲ DARIAUS IR GIRĖNO 
BIOGRAFIJA.

Kas tas kap. S. Darius? < valsčiaus, Raseinių apskričio. Į
o, r. . . - ,„„ Jungtines Amerikos ValstybesSteponas Darius gimė 1897 A J

• n j tz - i • atvyko 1910 metais, m. sausio 9 d. Kubiskes kaime, * x ..Eilę metų ėjo -mokslus, dirbo 
spaustuvėje.

šiame vaizdelyje yra parodyti trys atskiri dalykai, būtent: (1) Apie 300 kalinių, kurie 
buvo pristatyti prie Mississippi upės išdilusi/ pakrančių sustiprinime, kad apsaugojus tūks
tančius namų nuo potvinio pavojaus. (2) Bedarbių armija pristatyta prie miškų darbo rauna 
dviejų metų pušaites Washingtono valstijoj, iš kur jos yra siunčiamos i kitas vietas perso
dinimui. <3 Siųmo kunigaikštpalaikis Damras Damrong Devakula. kuris atvažiavo Washingto- 
nan kaipo Siamo pasiuntinys. Jis čia stovi su valstybės departamento vaidininku Robbinsu.

nutapyta. Gal būt nenuro
dė dėl to, kad Rivera yra 
žinomas kaipo vienas ge
riausių artistų piešėjų ir 
geriausia gali darbą atlikti 
vaduodamasis savo liuosa 
vaizduote. i

Bet Rivera yra bolševikiš
kų palinkimų ir, kada vieną 
sieną nupaišė, ant Rockefel- 
lerio dangoraižio pasirodė 
milžiniškas Lenino atvaiz
das. o toliaus, vaizdo gilu
moj, minios darbininkų su

“SANDAROS” BYLA 
PASIBAIGĖ.

“Sandaros” 18-tam nu
mery redakcija praneša, 
kad jos byla su darbinin
kais jau pasibaigė. Tos by
los istoriją ji nupasakoja 
taip:

“Pereitų metų liepos mėne
sy pora. trejetą asmenų pagal
ba išpustų ir netikrų sąskaitų 
—‘claims’ išgavo iš teismo pro
testuotą vekseli—‘judgement "raudonomis vėliavomis, 
note’ ir išvežė spaustuvę. Ku-| jJew Yorko buržuazija 
ris nors kiek apsipažinęs su į apkvaito, 
šiais dalykais, beabejo. supras., Kilo baisiausis skandalas! 
jog tai buvo daroma išimtinai ■
keršto motvvais—sugriauti bi-i .. . -. o , i sisauke artistą pas save, uz-zm ir suteikti Sandarai mora-! ... . . , * _.
li smuri Soaustuvė atsidūrė mokeJ° Jam suderėtą

"" 1 suma ir 1 ietie nertis šalin rialistai, da\ ę bene didžiausandėly, kur ji išgulėjo arti ir ‘ .pe "CSOS šalin j ---- 2___.
metu. O tuom tarpu viena ir'darbo nebaigus

KODĖL VOKIEČIAI VERŽIASI Į RYTUS
Tautų būdas net tukstan- Nitschės filosofija net 

čiais metų nedaug tepasi- krikščionybės prineipte vi- 
keičia. sai pakeitė ir pateisino tin-

Biblijos žydai su savo gu- kamus germanų psichologi- 
dravojimais pasiliko ir da- jai tautinius egoistinius dės- 
bar tie patys, kokie buvo nius. Hitlerio“Mein Kampf” 
Jokūbo, Mozės laikais. tikrai sutampa su germanų

Atsiminkime, kaip Joku- ^utO8 šimtme-
bas savo brolį apgavo, kaip Knzetyn, ka-
Jahvę pergalėjęs Izraelio |ra! 5U vis pa
vardę igiio, kaip Juozapasi Jv!!^ina; Oermanal pasigai- 
savo brolius mėgino. lėJ,mo kitiems nepnpazm-

Čigonai Herodoto laikais 
buvo bastūnai — tokie jie 
pasiliko ir dabar.

davo.
Teisybė, yra didelis skir

tumas tarp Cezario ir šiųsiliKo ir (iaoar. į
Tik ilgos nelaimės, išsisė-:f len^ germanų. Senovės 

Rockefelleris tuojaus pa- mimai gali tautos būda pa-į £™Z
mažu pakeisti.

Mongolai, karingi impe- zaris apie švabus rašo, kad
pas juos didžiausia būdavo

i šią pasaulio užkariautoja nesulaukęs dvide-
'Džmmsehana. nurimo j simties metų jaunikaitis tu-

antra pusė turėjo užsistatvt po , .. , * ,
penkine lakstančius doleriu korporacija buvo padarui- 

• si su artistu Rivera sutartą,

Detroito General Motors Džingischaną, nurimo, 1 ai
tūkstančius

‘bondsa’ arba užstatą. , . .. . _
•‘Galutinas bvlos' sprendi- nepytų JOS tnobe-

. . .. . .. ,. šio sienas pasaulinei Chica-
mas įvyko pereitam treciame- , - . , ,
nv prie teisėjo Stantou. aps- K08 parodoj, avvaizduoda-
.'... . . x- . . mas masmenjos įssivysty-krities teisme. Nuo pat ryto ~ .į •. . . - . 77 ____ mą. Bet po šito incidento
iki vakaro tęsęs ginčai, argu-. T . ..... . . ; • v sutarti nutraukė. Reiškia,
mentai. irodvmai. Pagaliau, r v .nors tu geras artistas, bet teiseias įsnese nuosprendi, ■. . ® , i”., , . . , , .... jei ne musu spalvos, tai meskad spaustuve buvo neteisėtai r - ’.. . . . . tavęs nenorim,išvežta ir dabar tun būt gra- „-t • , _ , ,Na, kas gi sake, kad me-žinta savininkui. M. Narvidui, 
Sandaros menadžeriui. Prie
šingoji pusė bėgyje poros mė
nesių gali paduoti apeliaciją, 
pristatydama naują užstatą. 
Ką jie darys dar nežinia. Ape
liacija ištrauktų jiems mažiau
sia penkius šimtus dolerių.”

Šitame pasakojime yra 
kelios Įdomios vietos. Visų 
pirma, “Sandara” nenori 
pasakyti, kas jos spaustuvę 
buvo užgriebęs ir dėl ko. Ji 
vos tik puse lupų prasitaria, 
kad tai buvę “pora, trejetą 
asmenų.”

Ištikrųjų gi tai buvo “San
daros” darbininkai, kurie 
uždėjo spaustuvei areštą dėl 
nemokėtų jiems algų.

Toliau “Sandara” sako, 
“iš- 
Ta-

nas nepažįsta 
nei politikos?

nei partijų,

priėmė budizmą. [rėdavo susiartinimų su mo-
Skandinavai :per aštuonis senovės svabai

šimtmečius grobe Europa i negerdavo, prabangos da- 
tik du šimtmečiai kai atsi-i^10* ’*’** ."«vart<Mlavo, 
sakė nuo užkariavimų, tur '"1"0 ia^ai neišlepinta tau-
but, dei didelio iSsėmimo. ta'„ ,

-r.  ......................... , . . . Dabar kas kita.

JoKieca, jau du tukstan- Rer!vnas !vtiniu palaidu.
na, metų pasiimk.-, tdue pa-, t ,^1^ Pa.
tys—narsus, arogantiški, !rvž- J r
brutališkos jėgos garbinto- - Vokiečių mokyti vyrai

MUSŲ SPAUDOS NUO
PELNAI AMERIKOS L1E 

TUVIŲ KULTŪRAI.

“Tėvynėj” tilpo gražus 
straipsnis apie tai, kiek mu
sų spauda yra prisidėjusi 
prie pakėlimo Amerikos lie
tuvių kultūros.

Suvažiavę čionai iš Lie
tuvos kone visi bemoksliais, 
i kokią trisdešimtį metų mu
sų ateiviai netik išmoko 

. skaityt ir rašyt, bet pasivijo 
ir senus amerikonus, kurie 
nuo mažens čia gyvena ir 
mokyklas lankė.

Kad nuopelnas užtai pri
klauso musų spaudai, “Tė
vynės” rašytojas paduoda!kad jų sąskaitos buvo

Afde Graikų Išmin
čius.

jai, svetimo turto norėtojai, 
savimi labai pasitiki.

Mes būdami ketvirtoj 
gimnazijos klasėje versda- 
vom iš Ictynų kalbos Ceza
rio komentarus apie karą su 
galiais.

Karas tasai buvo pirma-

mano. kad vokiečių tautai 
reikalinga stengtis daugiau 
užsiimti žemės ukiu ir nesi
teikti miestuose. Iš to kyla 
noras, taip tariant, tautos 
gelbėjimui, varyti koloniza
ciją į rytus. Matome, kad 
vokiečiai ir pagal savo isme šimtmetyje prieš Kristų, torfnes tradicKjjį fr pagal 

prtes du tukstancus metų budą> ir Uut08
,. j... . . v Atsiminkime germanų va-! geibėjimo reikalu yra stum- 

VO naktį stebėt, svaigzdzm. Kar- do Ariovisto derybas su Ce-i?ė stumiami i rytus. Iš kitos 
ta Jis ijejo SU viena senute ir, gįs reikalavo, kad A- pusės ir ]enįai atrodo norj
bežiūrėdama? i dangų, priėjęs riovistas neskriaustų gailų,

žymus graikų astrologas ma
tematikas Falesas dažnai išeida-

duobę, jon Įkritęs. Senutė juok
damasi pasakė Falesui:

—Kaip gi tu gali žinoti, kas 
daresi danguje, jei tu net ne
matai. kas yra po tavo kojom L.

Falesas Į tikrą sąmojingą pa
stabą neturėjo ką atsakyti.

pustos” ir “netikros”.šitokį pavyzdį:
“Rašančiam šiuos žodžius, a- čiau teismas apie tai nieko 

pie dvidešims penki metai at- °^sako. ^1S įiePė spaustuvę 
gal. teko tūlai šeimai veik prie- grąžinti p. Narvidui dėl to, 
varta užrašyti laikrašti. Tos kad buvo įrodyta, jog ji yra 
šeimos nariai tais laikais vos nuosavybė, O jis UŽ San- 
tepajėgė 'Maiklo su tėvu’ dia- daros” darbininkų algas ne- 
logus pasiskaityti. Tačiau, be- atsako.
skaitydami ‘Maiki’, jie prade- Darbininkai gali jieškoti 
jo ir kitais laikraščio rašiniais 8avo algų iš Sandaros to- 
domėtis. Laikui bėgant, pra- liaus. Sandara džiaugiasi 
moko gerai skaityti ir jau vi- ^a(į tas jiems kaštuos $500. 
są laikrašti perskaitydavo. O Džiaugtis iš skriaudos ne- 
dar už kiek laiko to laikraščio gražu.
jau neužteko: jie pradėjo ieš- __
koti ir kitų laikraščių, knygų *££££. FNINA
ir pagaliau susidomėjo visu. LRLrELLEKlUl LENINĄ, 
net ekonominiu ir socialiu kra- New Yorke Rockefelleris

Temistoklas išleido savo duk
terį už labai doro, bet neturtin
go žmogaus. Savo draugams jis 
aiškinosi:

—Verčiau yra turėti žmogų 
be turto, negu turtą be žmo
gaus.

kad raekraustytų į Galliją iš 
anapus Reino daugiau ger
manų ir ne-timinėtų nuo 
arallu žemių saviškiams so
dinti.

Ariovistas atsakė, kad pa
saulis turi priklausyti drą
suoliams. kad galias jis su
mušęs kare ir elgsis su jais 
taip, kaip norės. Jei Ceza-

karc su vokiečiais. Laikas, 
rodos, yra palankus labiau 
lenkams, negu vokiečiams.

Iš SSSR pusės Lenkijai 
negręsia puolimas, nes So
vietų Sąjunga turi gana dar
bo su Japonija ir su savo na
miškiais. Be to, Stalinas ne
nori karo ir dėl neišbaigtos 
socialistinės ekonominės 
programos. Iš kitos pusės

što bei pasaulio gyvenimu. Ir pasamdė meksikieti artistą, 
šiandie te šeima yra kulturin- Di^o Riverą, kad' nutapy
ta ir inteligentiška: žilaplau- tų Radio triobėsio sienas 
kiai *Maikio’ skaitytojai yra taip vadinamam “Rockefel- 
i«jf gyvenimo mokyklą ir jau lerio Centre”. Už darbą su- 
pasistengę savo jaunąją kartą derėjo $20,000, bet kontra-
išauklėti intelektualais: vy- Rte nenurodė, kas turi buti’a-š mirčiau kaltas?

Teismo sprendimu miriop nu
teistas Sokratas turėjo išgerti 
nuodų. Pats Sokratas ramiai iš
klausė teismo sprendimą, tik jo 
draugai labai nerimo. Matyda
mas kai kuriuos net beverkian
čius. Sokratas pasakė:

—Ko gi jus verkiat? Ar jus 
nežinojot senai, vos tik aš gi
miau. aš jau pačios gamtos bu
vau nuteistas mirti?

Jo mokinys Apollodoras atsa
kė, šluostydamas ašaras:

—Man skaudu, Sokratai, kad 
tu miršti -nekaltas...

—Mano mielas Apollodorai,— 
atsakė Sokratas šypsodamasis ir 
glostydamas savo mokinio gal
vą,—nejaugi tu norėtum, kad 

Kn.

ris norįs kariauti, tai Ario- vokiečiai per keletą metų 
vistas esąs tam pasirengęs, gali taip sustiprėti, jog su 
Karas ištiko. Ariovistas bu- lenkais, o gal ir su francų- 
vo sumuštas ir tik jėga iš- pajėgs apsidirbti. Len- 
varytas atgal už Reino. ikams laukti pavojinga.

Jau tada gennanai buvo: Gaj būt, kad esame len- 
ęrerai kariškai organizuoti, kų—vokiečių karo išvakarė- 
Cezaris šiaurės Germani joj! Gal laukiama tik, kad
’-ado švabus fSvebos), ku
rie jau tuomet laikė nuolati
nę armiją, švabų dalis kas
met būdavo siunčiama ka
riauti į svetimas šalis, o li
kusieji namie išlaikydavo 
tą armiją, kad ateinančiais 
metais vėl butų leidžiama į 
karą kita tautos dalis. Iš 
svetimų pirklių svabai tyčia 
pirkdavo tik tiek, kiek rei
kalinga apsiginklavimui, 
prabangos dalykų bevek ne
įsileisdavo, vynas budo už
draustas įvežti, kad nesu- 
moterintų vyrų. Vogti pas 
kitas tautas nesiskaitė blo
gu dalyku.

keliai pradžiūtų.
Tradicinis germanų tau

tos temperamento karingas 
Įtempimas vėl gali sukelti 
naują tarptautinę audrą.

Ar pavyks taikos globė
jams nukelti tą audrą į toli
mesnę ateitį, turi būt neuž
ilgo paregėsime.

ATSIDARĖ WEST SHE-
NANDOAH KASYKLOS.
Laikraščiai, praneša, kad 

pereitą sąvaitę Pennsylva- 
nijoj pradėjo dirbti West 
Slienandoah anglių kasyk
los, kurios* stovėjo uždary
tos beveik 5 mėnesius.

Kvėdarnos vals., Tauragės aps
krityje iš tėvų Jono Romualdo 
Dariaus ir motinos Augustincs 
Vaišvilaitės. Tėvas mirė 1905 
m. Po to Steponas su motina, 
patėviu ir seserimis 1907 m. at
vyko Į Ameriką ir apsigyveno 
Newarko mieste (New Jersey 
valstybėje). 1908 m su tėvais 
persikėlė į Elizabethport’ą (N. 
J.), i lietuvių ir airių gyvena
mąją vietą. Ten pradėjo eiti 
mokslą ir kartu kovoti su airiu- 
kais. 1909 m. drauge su tėvais 
persikėlė i West Pullman’ą, Illi
nois, kur toliau tęsė mokslą. 
1912 metais Steponas Darius i- 
stojo Į West Pullmano pradžios 
mokyklos beisbolo komandą ir 
labai pamėgo sportą. Tais pat 
meteis baigė tą mokyklą ir ru
denį Įstojo i Curtiss High 
School. Mokėsi architektūros ir 
žaidė beisbolą šios mokyklos 
komandoje. 1913 m. perėjo į 
Engleu'cod High School. 1916 

m. (per 3% metus) baigė Har- 
rison Technical High ketvertų 
metų kursą.

šešioms dienoms praėjus po 
to, kai Amerika paskelbė karą 
Vokietijai, 1917 m. balandžio 
mėn. 12 d. Steponas Darius Į 
stojo Į Amerikos kariuomenę ir 
su 149-ju lengvosios lauko arti
lerijos pulku (42-ios divizijos 
sudėtyje) rugsėjo mėnesį pasie
kia Francuziją. Ten, karo Jauke 
1918 m. liepos mėn. 14 d. buvo 
lengvai apnuodytas nuodingo
mis dujomis, o rugpiučio mėn. 
kautynėse ties Paryžium buvo 
sužeistas.

1919 m. rudeni S. Darius pri 
sideda prie Amerikos lietuvių 
savanorių organizavimo. Drau
ge sn jais 1920 metais nuvyko Į 
tėvynę ir Įstojo į jaunąją Lietu
vos kariuomenę. 1921 metais 
baigęs karo mokyklos 4-ją laidą 
buvo pakeltas Į leitenanto laip
sni ir. pats pasiprašęs, buvo pa
skirtas i karo aviaciją. 1922 me
tais jau pradėjo savarankiškai 
skraidyti lėktuvu. Lietuvos karo 
aviacijoje buvo laikomas vienu 
iš geriausių lakūnų; tai pats 
girdėjau iš daugelio Lietuvos 
karo lakūnų.

Taip pat jis daug prisidėjo 
prie Klaipėdos sukilimo organi
zavimo. pradžioje bendradar
biaudamas Vyriausiajam Klai
pėdos Gelbėjimo Komitetui. Su
kilimui prasidėjus, jis buvo 3- 
čios sukilėlių grupės vado padė
jėja. Sukilusiems Klaipėdos 
krašto lietuviams užėmus Šilu
tę, Darius siunčiamas Į kitą ko
vos lauką — Klaipėdos miestą 
vaduoti. Drąsiems sukilėliam^ 
pergalėjus franeuzų karinome 
r.ės ir vokiečių žandarijos pasi-. 
priešinimą, Darius su savo bu
riu Liepų gatve Įžengė i atva
duotąjį Klaipėdos miestą. Pra
sidėjus deryboms tarp sukilėlių 
vadovybės ir okupacinės fran
euzų kariuomenės vadovybės, 
jis buvo perkeltas į sukilėlių 
štabą. Paskiau vadovavo 8-jai 
sukilėlių kuopai. Už narsumą 
S. Darius buvo apdovanotas 
garbės medaliu.

1927 m. kap. S. Darius grižo 
į Ameriką ir čia išlaikė egzami
nus profesinio lakūno laipsniui 
gauti. Tais pačiais meteis jis 
dalyvavo Įvairiose lėktuvu grei
tumo lenktynėse ir lenktynių 
skridime nuo Atlantiko ligi Ra
miojo vandenyno.* 1929—1931 
laikotarpyje buvo nuolatinėje 
Chicago Daily News Air Ex- 
press lakūno tarnyboje. Nors jis 
yra gerai patyręs lakūnas, betgi 
prieš skrisdamas Į Lietuvą mo
kėsi dar astronominės naviga
cijos, kad galėtų greiau orien
tuotis nakties metu viršum 
vandenyno.

Kas tas lakūnas S. Girėnas?

Stasys Girėnas gimė 1895 m. 
Vytogalos kaime, Kaltinėnų

Prasidėjo didysis karas. Girė- 
mas savanoriu Įstojo i Ameri
kos kariuomenę, kurioje užbai
gė kary aviacijos mechanikų 
kursus. Po karo grižo Chicagon.

čia su keliais kitais savo tau
tiečiais 1921 metais suorganiza
vo Chicagos lietuvių taksių 
bendrovę, kuri gyvavo ligi 1929 
metų.

Bet noras skraidyti padangė
mis buvo pas jį stiprus. Tad 
Stasys Girėnas Chicagoje pir
mas iš lietuvių 1923 metais nu
sipirko trivieti lėktuvą. Tais pa
čiais metais užbaigė lakūnų mo
kyklą ir nuo 1924 metų tebėra 
profesiniu lakunu.

S. Girėnas savo lėktuvu ve
žiodavo keleivius, norinčius iš
kilti iš triukšmingojo miesto į 
ramią, tylią, saulėtą erdvę pa
silsėti ir visus žemės gyvenimo 
rūpesčius užmiršti. Savo trivie
čiu lėktuvu jis galėdavo vežti 
po du keleivius. Tuo budu Girė
nas yra vežiojęs apie 5000 žmo
nių.

Be to dar jis net 52 žmones 
išmokė skraidyti. Lš tų jo moki
nių du yra lietuviai: Klimas ir 
ristikas Vydžius.

S. Girėnas ne tiktai gražiai 
skraido, bet ir puikiai daro pa
vojingas figūras ore: mirties 
kilpas, suktuką ir t.t.

Amerikos lietuviai jo gabu
mus ore matė per Lietuvių A- 
viacijos šventę Įvairiose dides
nėse kolonijose.

Amerikos Legiono Chieagos 
lakūnų postas 1931 metais su
rengė aviacijos šventę. Stasys 
Girėnas per tą šventę laimėjo 
gražią dovaną už tai. kad moto
rą sustabdęs iš 1000 pėdu ank
sčio nusileido i pažymėtą vietą.

Taigi Stasys Girėnas yra ge
rai Įgudęs lakūnas ir aviacijos 
mechanikas.

Ir kap..Darius ir lak. Girėnas 
padangėmis skraido jau dešimtį 
metų ir kasdien susiduria su 
mirties pavojum, kurio laimin
gai išvengia, nes abudu yra jau 
seni ir Įgudę lakūnai. O dabar, 
besirengdami iš šio krašto skri
sti i Lietuvą, j te savo gyvybe ri
zikuoja labiau, negu kada nors 
save gyvenime galėjo rizikuoti. 
Taigi nėra prasmės pavydėti la
kūnams tos garbės, kurią jie 
teisingai pelnytų, nuskridę Į 
Lietuvą ir grįžę tuo pačiu lėk
tuvu atgal.

Darius yra padaręs sutarti su 
Lietuvos ir Amerikos vyriausy
bėmis dėl pašto vežimo. Be to, 
buvo reikalingas Washingtono 
leidimas skristi iš šio krašto per 
Atlantiką. Argi šių dviejų res
publikų vyriausybės nežinojo, 
su kuo reikalą turi? Argi jos 
galėtų duoti tokius Įgaliojimus 
abejotinos sąžinėft asmenims, 
kurie galėtų viešai “pasipini
gauti” ir valdžią apgauti? To
kius apgavikus abiejų kraštų 
vyriausybės greit surastų bet 
kurioje pasaulio dalyje...
Tad šalin visas netyčia atsira

dusias abejones ir piktas apkal
bas! Teisingų žmonių galvose 
negali boti jokių abejonių, kad 
lakūnai Darius h* Girėnas tikrai 
skris Į Lietuvą. Galėtų būt tik 
abejonė: ar jie oru pasieks Lie
tuvą? Tačiau tai pareis nuo lėk
tuvo patvaros ir nuo abiejų la
kūnų gabumų. Bet mes žinome 
Dariaus ir Girėno prityrimą 
skraidyme ir matėme stiprias 
jų rankas. O jei kartais rū
stusis Atlantikas ir prarytų 
juos, tai mes žinosime, kad jie 
garbingai žuvo.

Laimingos kelionės, sparnuo
ti musų drąsuoliai! Nuskriskite 
ir Amerikos lietuvių milijono 
vardu pasveikinkit musų Lietu
vą! Tegul Ji per amžius gra
žiausiai gyvuoja!

' Petras Jurgėla.
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To niekas nepeikia

SHENANDOH’RYJE SUSTREIKAVO 
DVIEJŲ KASYKLŲ MAINERIAI.

Unijos viršininkas sako, 
kad streikas “nelegalus”.

Shenandoah, Pa. — Ka 
sykiu kompanija žinoma 
kaip “P. & R . C. & I. Com- 
pany” čia nieko darbinin
kams nesakydama sulaužė 
pasirašytą su jais sutartį ir 
nukapojo angliakasiams at
lyginimą po 30 ir iki 60 cen
tų nuo prikrauto vagonėlio 
anglių. (Pirma buvo moka
ma nuo $2.00 iki $3.60 už 
vagonėlį).

Kadangi unijos viršinin
kai nieko iš to nedarė, tai 
angliakasiai protestuodami 
prieš šitokią skriaudą aps
kelbė dviejose tos kompani
jos kasyklose streiką. Vadi
namoj “Maple Hill” kasyk
loj metė darbą 850 žmonių, 
o “Ellangowan” kasykloje 
išėjo apie 700 darbininkų. Iš 
viso sustreikavo apie 1,550 
raainerių.

Vietoje užtarti už darbi
ninkus. United Mine Wor- 
kers of America unijos 9-to- 
jo distrikto prezidentas 
Brennan išėjo viešai prieš 
juos, pareikšdamas, kad 
streikas esąs “helegalus”, 
nes laužo sutartį su kompa
nija. Ponas Brennan liepia 
visiems sustreikavusiems 
grįžti atgal į darbą, o algos 
klausimą palikti Sutaikymo 
Tarybai (Conciliation 
Board) išspręsti. Kitaip li
nija nesiimsianti atsakomy
bės už tuos mainerius.

Maineriai dėl to labai su
pyko prieš Brennaną ir atvi
rai kalba, kad jis parduodąs 
darbininkus kompanijai.

Shenandoah’rio dienraš
ty “Evening Herald” 9 ge- 
jružės tilpo vieno maineric 
šitoks atviras laiškas Bren- 

’ nanui:
“U.M.W. of A. 9-jo dis

trikto prezidentas Brennan 
paskelbė spaudoj savo pa
reiškimą, kuriame jis sako, 
kad Maple Hill ir Ellango- 
wan kasyklų streikas esąs 
‘nelegalus’. Bet prezidentas 
Brennan nei žodžio nepasa
ko apie kasyklų kompani
jas, kurios atvirai laužo sa
vo kontraktus. Jisai atvirai 
skelbia, kad jeigu angliaka
siai negrįš darban, tai uni
ja nesiimsianti atsakomybės 
dėl jų. Kitais žodžiais, pre
zidentas Brennan atvirai 
skelbia ‘juodą listą’ šito 
streiko vadams.

“Pasakyk, pone Brennan, 
kodėl Maple Hill ir Ellango- 
wan kasyklų bosai neatsiun 
tė savo pasiūlymų į ta Susi
taikymo Tarybą (laidojimo 
duobę) pakol darbininkai 
dar dirbo kasyklose?

‘Tonas Brennan atlaiko 
konferenciją su bosais ir 
tuomet skelbia savo pareiš
kimus spaudoje, visai nepa
sitaręs su eiliniais unijos na
riais. (Įsakymas iš viršaus 
apačion).

“Pone Brennan, tamsta 
buvai išrinktas tarnauti U- 
nijos nariams, o dabar el
giesi kaip despotiškas ca
ras. Kodėl nesušaukti uniji- 
stų masinio mitingo ir ne
paaiškinti jiems tikrąjį da 
lykų stovį?

“Pone Brenna, ką tamsta 
su savo sėbrais esi padaręs 
bedarbiams maineriams pa 
gelbėt? Nieko.”

“Kel.”

sunki mainenų
Scranton, Pa. — Anglių 

kasyklos musų apielinkėje 
sustojo visos, padėtis žmo
nių neapsakomai sunki. Kas 
bus toliau, sunku pasakyti.

F. Simoliuna*.

PATERSON, N. J.

Ir musų padangėje nevisai 
ramu.

Balandžio 30 d. nusinuo- 
dino gazu Petras Paukštys 
r V. Bigas. Pastarasis buvo 
atvažiavęs iš Easton, Pa., o 
Paukštys iš Massachusetts. 
Abu dirbo šilkų išrlirbystėje 
r kartu abu laikė kamba
rius. Kaip policija Įsilaužė 

jų kambarius, tai Paukštį 
ado pririštą prie lovos su 
liržu— ir abu buvo negyvi. 
Gazc lempa buvo atsukta ir 
visi gazinio pečio kranai at
sukti. Ar juodu abu susitarę 
nusižudė, ar kaip kitaip at
sitiko, kol kas da nepaaiš
kėjo. Bėdos jiedviem nebu
vo, nes abudu dirbo ir galė
jo pragyventi.

Dabar lietuvių tarpe eina 
visokių paskalų. Vieni pa
sakoja buk kas tuodu sen
berniu buvo apdraudęs, kiti 
kalba, kad per daug gėrė. 
Pinigų pas juos nerado.

# ♦ *
Keletą mehi atgal, geras 

katalikas Tam—kas vedė 
kunigo gaspadinę, paskiau 
pirko karčiamą. Biznis su 
karčiama ėjo blogai, tai prie 
to pradėjo bizniaut su mer
ginoms. Bet tuojaus suuodė 
valdžia ir vieną gražią die
ną visus nusivežė į policiją, 
po tam tas merginas nuga
beno į šv. Jono- ligoninę. 
Peržiurėjus daktarams pa
sirodė kad merginų butą ne
sveikų. Dabar kai-kurie pa
sakoja, kad tas biznis T— 
kui labai brangiai kainavęs 
ir valdžia uždarė jo karčia 
mą. Lietuviai pasidarė iš to 
savotišką juoką. Vieni ki
tiems pasakoja, kad vai 
džia uždarė Tam—ko far- 
mą ir atėmė karvutes, nes 
sirgo “sukatom”.

Valdžia uždarė ir kitam 
lietuviui M. D—liui farmą, 
bet jis kai-vučių nelaikė.

Bendras frontas!

Balandžio 23 d. bimbi 
niai šaukė “bendrą frontą”. 
Šaukė visi balsu. Delegatų 
suėjo 19 iš 5 draugijų ir 
kuopų. Pasipešę tarpu sa
vęs, karštai “revoliucijonie- 
riškai” padiskusavo, pasiba 
dė pirštais ir nutarė rengti 
prakalbas ir kviesti keturių 
kampų kalbėtojus. Visi kal
bėtojai turėsią būt 4 skirtin
gų srovių. Matysime kas iš 
to viso išeis. Bet nutarimas 
skamba neblogai.

Lietuvius padėjo ant 
“juodo listo.”

Čionai yra marškinių dirb
tuvė, kurią lietuviai vadin
davo “Levajus”. Joje dirbo 
daug lietuvių. Komunistams 
buvo geriausia dirbtuvė. 
Toje dirbtuvėje darbiniu 
kai turėjo uniją ir $3,000 

pinigų.
Pereitą metą darbas visai 

sumažėjo ir žydas bosas pa 
sakė, kad ant kokio laiko 
darbininkus paleidžia.

Kadangi darbininkai tu
rėjo savo uniją, tai tuojaus 
sušaukė darbininkų susirin
kimą. Į susirinkimą subėgo 
ir žydeliai komunistai ir 
prikalbėjo darbininkus pa
skelbti streiką ir susirašyti į 
Adatos .Uniją. Darbininkai 
paklausė ir tuojaus paskel
bė streiką ir ėmė šapą pi- 
kietuoti, nors niekas tenai 
nedirbo. Pikietavo du mė
nesiu, pinigus, kurie buvo 
ižde, išbaigė ir vadovai ko
munistai išvažiavo į New 
Yorką. Ar tas buvo padary 
ta sužiniai, sunku pasakyt,

Kernų Spiritas Užima Gazolino Vietą.

Čia parodytas pirmas vagonas iš komų padaryto spirito, kuri pradėta vartoti gazolino 
vietoje automobiliams varyt. Nebraskos politikieriai sustoję prie šito vagono džiaugiasi kad 
dabar jau prasidėsiąs “prosperity”, nes farmeriai turės kur parduoti savo komus.

bet pinigus iš kasos išeik-1 
vojo ir vadovai dingo.

Po 6 mėnesių pradėjo imt 
darbininkus atgal į darbą, 
>et tų, kurie pikietavo, ne- 
jriima nė vieno. Lietuviai, 
curie nori dabar ten gauti 
darbą, turi atsivesti kunigą. 
Dabar į tą dirbtuvę sugužė
jo visos biznierkos, o- bolše
vikai keikia komisarus, kam 
išeikvojo unijos pinigus ir 
pabėgo.

“Keleivio” Report

PITTSBURGH, PA.

Kokio styliaus bu* Lietuvių
Kambarys Pittsburgho 

Universitete?

Visi skaitytojai jau žino, 
kad Lietuvių Kambarys 
Pittsburgh’o Universitete 
bus įrengtas lietuvių styliu- 
mi.

Koks Lietuvių stylius? Pa
tys lietuviai gal ir nežino... 
Gal turime klausti kitatau
čių. Jie mums pasakys. Ita
las netaip senai parašė kny
gą, kur pabriežia, jog lietu
vių ornamentacijos stylius 
atsižymi lengvumu. Tai y- 
pač esą įdomu, jog jų kai
mynų vokiečių kūryboje 
stambumas, sunkumas me
tasi į akį. Lietuviai tuom 
neužsikrečia.

Yra 17 tautų, ką rūpinasi 
suruošti savo kambarius 
Pittsburgho Universitete.

Graikai per tūkstančius 
metų turi nusistovėjusį sty
lių, o ginčijasi: ar Mėsišką
jį, ar bizantiškąjį stylių pa
naudot. Rodos, pirmasis i- 
ma viišų. Italai mano 15-to- 
io šimtmečio Venecijos sty
lių čionai įamžinti.

Musų styliu ir visus deta
lius nuspręs Lietuvos me
nininkai. Jie žino musų sty
lių. Jei jie negana žino, tai 
Kambario Klausimas pilną 
žinojimą iškels aikštėn.Nau- 
da musų menui ir meninin
kams iš to bus didelė.- O pa 
skui ir visi lietuviai pradės 
pažinti savo meną,- savo sty
lių.

Taigi visi ruoškim savo 
aukomis Lietuvių Kambarį.

LKF. Spaudo* Komisija.

SKAITYTOJU BALSAI.

Springfield, UI. Musų a-
pielinkėje veik visos mainos 
sustojusios, dirba tik apie 
porą. Darbo visai negali 
ma gaut. Padėtis darbinin
kų tiesiog pasibaisėtina, rei
kia gyventi pusbadžiai

A.

Gerbiamoji Redakcija: 
Siunčiu du doleriu Mai

kio tėvui ant batų. Jau ilgas 
laikas kaip pas mus buvo 
Maikis su tėvu. Mano vai 
kai labai jo išsiilgo, nes jie 
išmoko lietuviškai skaityti, 
Maikį su tėvu skaitydami.

Su pagarba,
Feliksas Dubžinskn.

ATVIRAS LAIŠKAS 
P. V—KUI.

Polemika ir Kritika Rusai Parduoda Ja
ponams Gelžkelį.
Japonijos vadai labai nu-

Jus pastaruoju laiku pra- džiugo gavę nuo savo am- .
dėjo rašyti į “Laisvę” ko- basadoriaus iš Maskvos ži- * 
respondencijas ir šmeižti nių, kad Sovietų Rusija no- 
socialistus. Balandžio 22 d. ri parduoti savo dalį Kini- 
“Laisvės” laidoj jus rašote: jos Rytų Gelžkelio Man- 
“Kuomet drg. žaldokas per- džiurijoj, kad išvengus gin- 
skaitė bedarbių reikalavi- čo su Japonija. Tačiau lai
mus federalei ir valstijos kydamiesi rytiečių papro- 
valdžiai, tai ponia Matu- čia, japonai stengiasi dide- 
liauskienė sušuko, kad rei- lio savo noro prie to gelžke- 
kia įdėti ir dešimts dievo lio nerodyt ir nuduoda, kad 
prisakymų, kad juos bedar- tas gelžkelis jiems nėra taip 
biai kalbėtų.” jau labai reikalingas. Tuo

Na, argi taip Matuliaus- budu jie tikisi gauti jį pige- 
kienė sakė? Sakė, prie pa- sne kaina, 
duotų reikalavimų da porą Sovietų užsienio reikalų 
pridėti, tai bus lygiai de- komisaras Litvinovas for- 
šitms dievo prisakymų. maliai pasiūlė japonų am-

Taigi jus parašėte nei šį, basadoriui Maskvoje tą 
nei tą. Žinote, kad netiesą gelžkelį pirkti ir kapi gali- 
rašyti negražu. Baltimorės ma greičiau pradėt tuo klau

KAIP MES ŠVENTĖM I-JĄ GEGUŽES. lietuviai pažįsta Matuliaus- simu derybas. Nors kainos
BALT1MORE, MD. . . . , . ~ kienę kaipo gera darbuotoją Litvinovas nepažymėjo, ta-

rai darbu ir todėl mažai uz- jr jugų šmejžtaf nepaga(1vs Hau Japonijoj manoma.
jos gero vardo. Jeigu netu- kad rusai norės už savo da- 
rite ką rašyti, tai nesamo- lį nemažiau kaip 300,000,- 
nių nerašinėkite. ! 000 aukso rublių. Rusai su

jus rašote: “Reikia paša-,tinka parduoti savo dalį Ja- 
kyti, kad socialistai labai i ponijai, arba tiesiai Manču- 
rupestingai mokinasi de- kuo valdžiai, kurą japonai 
šimts dievo prisakymų ir a-yra sudarę Mandžurijoj iš 
pie dešimts jų jau įstojo į savo pakalikų.
biblistų susaidę.” į Japonijos ambasadorius

j Jeigu jus, ponas V-kau, J Tamekiči Ota Maskvoje pa
gyventumėte ant Marso ir įstebėjo Litvinovui, kad jei-

dirba. Bet ūpas pas rubsiu-Vietos socialistų partija 
parengė and pleciaus prie V!H?. ^,a?. 11 .gy'enarn s.u 
miesto salės prakalbas. Ko-'vllm laukdami geresnių lai- 
munistai rengė demonstra
ciją, bet nedaug maršavo.
Atmaršavę ant pleciaus kur 
socialistai sakė prakalbas, 
tuoj iš komunistų abazo 
pradėjo baubti. Atrodė la
bai blogai; bet ką darysi,

ku. Z. G.

BALTIMORE. MD.
Ir vėl K. M. kabinasi prie 

Kriaučiaus. .

Aš parašiau į “Keleivį”, 
kad vienas komunistas burfanatikus neišmokysi. Toks ...............................................  . ------------------------------- - ............... ........, —~

komunistų elgėsis tai pa- dingierius įsnese už valgi iš ten parašytumėt apieBal-igu Sovietai parduos gelžke- 
mėgdžiojimas tų davatkų, Y?.sin}tV, "2 tal timorės socialistus, tai šaky-!lį tiesiai Mančukuo val-K Manais metais . „ . .. . -----,---------- —

nepatinkama .ra?°: Socialistų todėl niekus rašo. Bet jus
geltoniapio 9-tam numeryje gyvenate Baltimorėj ir ge- 
jis šoka šmeižti komunistus. raj žinote, kad socialistai

‘Laisvės 97-tam nu- čiau_ i • - j  ’ kad nežino žmogus ir džiai, lai jie tuo pačiu aktu 
bus jau davę tai valdžiai sa
vo pripažinimą. Kol kas Ja
ponija yra vienatinė valsty-

kurios svaidė 
kiaušiniais 
kalbėtoją.

Vakare A. G. W. unijos
ckvrins Lietuviu loviuipv nesideda i biblistų susž
parengė prakalbas. Kalbėjo k?k*- taĮ k?m’"1^ burdm- dę”. Tai kokiu tikslu jas pripažįsta kaip teisėtą val-
L. Pruseika. Jis aiškino apie ^^udė* ant taip daro.te? Juk ..tai. dži* Litvinovas atsakė, kad
eezužinės šventės pradžia ir aR"k;iaude ant $o0. bu- jUms, nei tam laikraščiui Sovietams tai nedaro dide-
jofreikšmę. Aiškino ir ^pie ^S’ne^a^^S garbėsvnW!UO(,a- Pa^iaU’ nes Rusi>
Vokietijos republikos per- des’,ne! adreso. Kaip ponas V-kau, ar jus mano- rinti to geležinkelio ginčą
versmą, Hitlerio įsigalėji- ^^vaMentuvėį0 pS- kad sYeik.° Pro.to užbaigti kuo greičiausia
mą. Pruseika užtai knitino FJv xai(lenunes PlonuK gus tikės j tai, ką jus rasote Japonijos valdžios atsto- 
socialdemokratus podrau^ apie socialistus? vas Tokio mieste pasakė
apkaltino ir komunistus ponas K. M. nesą- Jus da prikišate socialis- laikraščių korespondentam,
kad jie reikalavę daueian mones ra*“#8 * ke,ik™« t?™- “šovinizmą”, o kaip kad Japonija vfetiek nesi- 
kovot prieš socialdemokra- or-ana’ tai J1S mano, kad įf išrodo, tai jus nežinote nei skubisianti tą gelzkelj pirk
tus negu prieš fašistus V’S1' k^ daro. Aš ką ra- ką tas žodis reiškia. Da kaip ti, nes ji norinti ištirti, ar 

S F ' šiau apie burdingierių, tai jus, ponas V—kau, klupojot kitos valstybės neturinčios
Pruseika be reikalo kalti- žinau kad tikra tiesa ir man prie altoriaus, socialistai jau prie jo kokių priekabių, 

na socialdemokratus. Kiek nesunku to burdingieriaus skelbė tą mintį, kad reikia Kaip žinia, tas gelžkelis bu- 
man žinoma, Vokietijos so- vardas paduoti, tik dėl tūlų draugiškai sugyventi su ki- vo pastatytas daugiau kaip 
cialdemokratai gynėsi ir priežasčių kol kas aš jo da tomis tautomis. Socialistai ir 30 metų atgal. Nors jis eina 
smarkiai kovojo kad išlai- neskelbiu. Bet kodėl p. K. dabar neturi jokios neapy- per Mandžuriją, kurią da- 
kius respubliką, o kemuni- M. taip ilgai nereikalavo to kantos prieš juodukus, o bar turi užkariavę japonai, 
štai dažnai paremd.avo fa- burdingieriaus vardo? Da- kad neina su juodukėmis Kinijos valdžia vistiek tvir- 
šistus, kad sutriuškinus re- bar tarpe vietos komunistų šekti, tai dar nėra šoviniz- tina, kad pusė to gelžkelio 
spubliką. Tai kam Pruseika kilo maištas dėl nigerių ir mas. Jus turite gražų gyve- priklauso jai. Pretensijų 
primeta kaltę socialistams? vieni kitus koliojasi šovinis- namą namą ir aš gerai ži- prie jo reiškia taip pat fran- 

Ka Pruseika pasakė anie tais ’r kita’P- Todėl, matyt, nau, kad jeigu juodis ateitų euzai ir amerikonai, kurie 
unijas ir kokią taktika rei- K- ir n0ld žinoti to bur- išnomuoti kambarius, jus prie Kerenskio valdžios yra 
kia vartoti paskelbus stre; rlin?ieriaus vardą. Aš žinau pakratytumėt rankas nuo jo. aprūpinę gelžkelį riedama- 
ką, aš pilnai 'sutinku su jo “triksus" Dau- Bet ant kitų lojate. Pagal- ja medžiaga.
išvadomis Mat, bimbiniai ffiaus nei nesiginčysiu su tuo vokit nors kiek! Z. G. šiaip ar taip to gelžkelio

-------------------------------——— klausimas bus išrištas, vie-
Santa Clara provincijoj, nas dalykas visgi yra labai 

Kuboje, revoliucionieriai aiškus, tai tas, kad Sovietu 
pereitą sąvaitę apšaudė Rusija labai vengia ginčų, 

pasažieriai kurie galėtų ją priversti prie 
karo su Japonija.

Jis iš savo piršto iščiulpė nesideda i “biblistų susai- bė pasauly kuri tą valdžią

K. M. Kriaučių*.laikosi savotiškos taktikos.
Jeigu ne jie vadovauja strei-
kui, tai nežiūrint kokiose są- “STEBUKLADARIS” GA- 
lygose streikas esti, jie tie- VO 50 METU KALĖJIMO, 
siog streikus krikdo. Tokia Texas valstijos teismas 
taktiką Pruseika pasmerkė pereitą sąvaitę pasmerkė 
ir skaudžiai bimbinius užtai 50 metų kalėjimo Paulą 
vanojo. Oakley. religinį fanatiką,

Prieš mane sėdėjo Žaldo- kuris ‘‘Dievo Įkvėpimu” gy- 
kas, ir kada Pruseika įsi- d ė ligonius ir nugydė 3 me-
smaginęs pradėdavo bimbi
nius barti, tai Žaldokas tik 
pasiraivydavo ir kai kada 
sumurmėdavo. Abelnai.

tų amžiaus mergaitę.

traukinį. Keli 
buvo sužeisti.

RIAUŠES ROMOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOJE.

PHILADELPH1A, PA.

Italų katalikų “panelės 
švenčiausios” parapijoj čia 
kilo kova tarp parapijonų 

. ir kunigų. Dėl ko tamsus ita-
Chas. BarclMn. — Korės- ]aj prieš savo “dvasios va-

.ir dus” sukilo, sunku tikrai pa-
įs LTRB. prakalbų laikras- rirti, nes laikraščiai prieža- 
tin nedėsime, nes mums tai sties nepaduoda, nenorėda- 
neisrodo rimtas darbas. Įm^ matyt, nusidėt kardino- 

J. T. Kibartai. — Apie tai Daugherty. Gana to, kad 
“pono •’ titulą savo laiku bu- kardinolas liepė bažnyčią 
vo gana plačiai masų. spau- užrakinti ir nakties laiku sa-‘ 
doj rašoma ir niekas neįro- kramentus iš jos išnešti. 
dė, kodėl lietuviai turėtų ti- Žmonės pradėjo rinktis į 
tuluoti vieni kitus “ponais” šventorių ir laikyti tenai mi- 
ar “poniomis”. Beveik visi tingus. Kardinolas pašaukė 

riaus susirinkimą, tai pa- be išimties tuo žodžio pikti- policiją, kad išmuštų katali- 
kvietus pasakė tinkamą pra nosi. Tačiau užvaldžius kus iš šventoriaus. Ir polici- 
kalbą. Lietuvą tautininkams, “po- ja pradėjo švaistyti lazdo-

Susirinkime dalyvavo no” titulas pasidarė priva- mis į visas puses. Kilo di- 
daug unijistų vyrų, bet m o- lomas dalykas. Išrodo, kad džiausios riaušės. Įniršę ita- 
ters į susirinkimą nežinia jis neišnyks, patol, pakol lai išgrūdo policiją iš šven- 
kodel neateina. Rubsiuviu žmonės neišvys iš Lietuvos toriaas ir užtrenkė geleži-

Pruseika reikalus nušvietė 
neblogai, tik klausytoju bu
vo nedaug. Taip mes šven
tėm Gegužinę.

Gegužės 3-čią, A.C.W. 
unija laikė susirinkimą savo 
raštinėje. Nutarėm siųsti 
delegatus į Washingtono 

Kontinentali Kongresą. De 
legatais išrinkom K. Matu 
liauską ir V. Pečiulį.

Kadangi Pruseika buvo 
Baltimorėj ir atėjo į skv-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

spiaudė policmanams į akis.
Kalbėtojai sakydami pra

kalbas aštriai smerkė savo 
kunigus ir kardinolą. Vie
nas pasakė, kad geriau baž
nyčią sudeginti, negu duoti
kardinolui šeimininkauti.

Tai beveik toks įvykis, 
kaip Kražiuose.

Mussolini* apdrabstyta*

gyvenimas blogas, nes ma- visų “ponų nius vartus. Italijonkos

Einu anądien viena Phi- 
ladelphijos gatve, žiuriu, 
prie muro sienos prilipintas 
Mussolinio paveikslas. Ma
tyt, jį prilipino tenai jo pa
ties agentai. Jis stovi kruti
nę išvertęs ir vieną ranką 
aukštyn iškėlęs, o apačioje 
angliškas parašas: “Musso- 
lini speaks”. Bet jo didybė 
visas purvais apdrabstytas. 
Mat, čia jam ne Italija.

Viena* iš skaitytojų.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

bičių, ir laukai žaliuoja, net

Daktarus Padarė 
Butlegeriais.

Degtinę dabar galima pirkti 
i keisair, bet žmonės nesi

skubina.
Wariiingtono valdžia pa

siryžo išvaryt iš biznio slap
tus butlegerius, o tą biznį 
pavesti daktarams. Dakta
ras dabar gali užrašvt “ligo
niui” ant syk visą keisą deg- 

, tinės kaipo “vaistą.” J keisą 
eina 12 kvortų arba 24 pain- 
tės. Mokyti valdžios vyrai 

i Washingtone apskaičiavo,
. kad geras ‘‘ligonis” per mė
nesi gali keisą snapso iš
gerti, todėl po 30 dienų jis 
gali kreiptis i daktarą ir 
gauti receptą kitam keisui.

Už receptą daktaras turė
tų skaityt nedaugiau kaip 

SI. c degtinei kaina numa
toma S 1.75 už paintę. Ap- 
tiekoriai galės ant syk lai
kyti pas save 10 keisų deg
tinės. o tą išpardavę galės 
daugiau pirkti iš valdžios 
sandėlių. Jie galės pirkti jos 
tiek. kiek tik galės išleisti.

Šitaip pereitą savaitę ra
iše Bostono dienraščiai. Ta
čiau ši panedėlį, kai atsida
rė daktarų ofisai, “ligonių” 
buvo nedaug. Ir tie patys 
apsivylė, nes degtinė netaip 
jau pigi, kaip laikraščiai

Iš Husų Kovos Fronto.
Pennsylvanijoj susidarė 

nauja darbininkų organi
zacija.

Balandžio 29 ir 30 dieno
mis Readingo mieste Įvyko
pažangiųjų Pennsylvanijos — - v-
darbininku konferencija. , T“«! ■ kad
kurioj dalyvavo 250-delega- '>amiesl. net ir ‘ Mooney pa
tų nuo 45 politinių ir ekono- buosavimo kongresą n ko
munų darbini ūkų ir farme- Pianistai negali sugalvoti 
rių grupiu, ir ikurė “Suvie- !'lek» K?1:“?!0’ . t,k
nytų Pennsylvanijos Darbi-
ninku Sąjungą”, kuri angli

dėl Mooney bylos tiek vei
kimo, kiek komunistai, tai 
lik dėl to, kad socialistai 
nenori iš tos bylos daryti 
sau biznio, kaip tai dar<5 
komunistai.”

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVI V DAKTARV DKAIGUA.

TŪLI NOSIES NENORMALU
MAI.

Rašo Dr. A. Yuška, 
gydytojas - chirurgas, 

Chicago, 111.

zmegaus nosies per-

kuris būna nosies pagrindu, pa
sikelia augštyn ir sumažina vie
tą, kurioje taJpinasi pertvara, 
tarpe pagrindo ir kaktos kaulų 
apačios. Besiformuojanti per
tvara, iš viršaus ir apačios' kau
lų spaudžiama išauga gana

—Sveikas gyvas, tėve!
—Gerai, Y ke, kad vy

resnį už save pasveikini, ale 
aš vistiek ant tavęs piktas.
' —Už ką?

—Ogi kam tu mane pri- 
gundei eit pas kunigą su be
dieviškais klausimais.

—Man rodos, kad tu čia 
klysti, tėve. Kiek aš atsime
nu, aš nesiunčiau tavęs pas 
kunigą su jokiais klausi
mais.

—Kaip gi tai nesiuntei! 
Sakei, kad eičiau ir paklau- 
sčiau, kodėl šventas tėvas 
senovėj degino ant laužu 
mokslo vyrus ir kodėl mu
sų klebonas niekad apie tai 
nepasako mums pamokslo.

—Ir tu nuėjai?
—Šiur, kad nuėjau!
—Na, ir kas buvo?
—Oeri apturėjau sarma

tą, ir dae oi. Sako. esi se
nas ir durnas, kad bedievi
škų zaunų klausai. Tik tu 
pamislyk. Maike, kaip mano 
unaras galėjo jaustis, kada 
klebonas mane durnium pa
vadino! Kad nors niekas 
nebūtų girdėjęs: o dabar ir 
jauna gaspadinė tenai buvo, 
ir vargomistra. ir vyčių ge
nerolas gavo durniaus var
dą... Kad bučiau galėjęs, tai 
i žemę bučiau sulindęs iš 
tokios sai-matos. Ir tai vis 
per tave, Maike.

—Man tavęs gaila, tėve. 
bet ne aš čia kaltas, kad 
jūsų klebonas toks netašy
tas žmogus. Jam nebuvo 
jokio reikalo tavęs plūsti. 
Jis galėjo paaiškinti dalyką 
mandagiai. Dabar ir tu pats, 
tėve. gali matyt, kad ne visi 
kunigai via inteligentiški 
žmonės. Yra tokių storžie
vių, kuriems geriau tiktų 
galvijus ganyt, negu žmones 
mokyt.

—Ju rait, Maike. Ale dau
giau apie tai nekalbėkim. 
Geriau pasakyk tu man, kur 
galima velnią nusipirkti?

—Atkartok, tėve; aš ta
vęs nesupratau.

—Aš noriu "inot, Maike, 
kur velnius p, ’uoda.

—Velnių niekas nepar
duoda, tėve, nes tokių su
tvėrimų visai nėra.

—Aš žinau, kad vra.
—Kur?
—Aš buvau, Maike, nuva

žiavęs pas savo kurną Vis- 
girtą ant farmos ir jis man 
sakė, kad jo kaimynas turi 
aitvarą, kuris jam visko 
prineša. Ir teisybė, Maike, 
pas tą jo kaimyną viskas se
kasi kaip, iš pypkės: ir gyvu
liai gražus, ir sodas pilnas

~ į ’ . pranašavo kad ji bus. Rimtimiela ziuret. O mano kūmas £ tjekorhi kį w

ir ant mišių duoda F P*" tortinės niekas negali už
sn.nkauja. bet jam kaip ne- ,L75 , parduoti. Tik-
svseka taip nesiseka. Taigi ir į p^eškari^ degtinė, a.

ir as, Maike, norėčiau įsitai- - ’ , a ®. - ipie 18 metu senumo, kas-s>-t tok! lekajų kaip tas ma- uojant,.
no kaimynas turi. Gal tada ?3 00 už int Jei kas 
geriau butų gyventi. duoda pi?iau7jie sako;tai

—Prietarams netikėk, tė- negali būtį tikrai gera degti- 
ve. Tokių dalykų, kaip vėl-.nė.
niai ir aitvarai, pasauly vi- Be to. daktarai nelabai 
sai nėra. įnori čielais keisais “vaistus”

—Tai kodėl mano kumui užrašinėti. Juk daug geriau, 
nesiseka, o jo kaimynui se-Heigu ligonis pirks po paintę 
kasi? Jis neina bažnyčion, i ir už kožną receptą mokės 
skaito bedieviškus raštus, ir'PO ŠI, negu 24 paintes už 

viena receptą. Kiti daktarai 
gal iš principo nenori degti
nę čielais keisais užrašinėti.

vistiek jam sekasi.
—Jam sekasi dėl to, tėve, 

kad jis geriau moka gyven- 
:i. Vieton gaišinti laiką baž
nyčioj, jisai skaito pamoki
nančius raštus ir žino kaip 
ūkininkauti. Tavo kūmas

nes jie gerai supranta, kad 
tai ne medicinos praktika, o 
paprasta butlegerystė. Jie 
nenori būt butlegeriai, vis-

, . . ... įtiek kad demokratų valdžianuneša penkinę kunigui irjir ina juos t0 - 
pats poteriauja, bet kopur 1
tai nuo to geriau neauga• OįKiEK TAUTŲ PASITRAU-
tas jo kaimynas nusiperka 
už penkis dolerius trąšų ir 
patręšia savo dirvą. Dėl t' 
pas jį viskas gražiai auga. ,

KĖ NUO RUSIJOS PO 
REVOLIUCIJOS.

Rusijos revoliucija pa-
Jis moka ir bites tinkamai kaip 260,-
prižiūrėti, ir gyvuliai pas jį
tarpsta.

—Tai sakai, velnias 
nepadeda?

—Ne, tėve. Kas tiki i vėl 
nius ir kitus nebūtus daik
tus, ta? nieko neturi.

Apkraus Biednuo- 
menę Mokesčiais.
Kongresas yra nutaręs su

kelti $3,300,000,000 vie
šiems darbams organizuoti. 
Tą sumą, žinoma, valdžiai 
paskolins kapitalistai. Bet 
valdžia turės jiems mokėti 
užtai procentus, kurių pa
reis apie $220,000,000 me
tams. Taigi dabar kilo klau
simas, iš kur gauti pinigų 
tiems procentams apmokė
ti? Spykeris Reiney pasiūlė 
apdėti mokesčiais tokius 
dalykus, kaip kava, arbata 
ir bananos, kuriuos vartoja 
daugiausia biednuomenė. 
Ir šį panedėli žinios iš Wa- 
shingtono sako, kad ponas 
Rooseveltas, gerai pavalgęs 
ir karališkoj savo jachtoj po 
Potcmac upę pasivažinėjęs, 
priėjo išvados, jog apdėji- 
mas mokesčiais tokiu daly
kų yra geriausia išeitis. Tai
gi išrodo, kad biedni darbi
ninkų vaikai, kurie perka 
bananas, turės sudėti $220,- 
000,000 į metus taksų, kad 
valdžia turėtų iš ko užmokė
ti savo kapitalistams pro
centus.

000 keturkampių mylių pa
vergtų žemių ir arti 25,000,- 
000 žmonių.

Jamį Štai pasitraukusios nuo 
! Rusijos tautos, jų žemės ir 
gyventojai:

Sveiko
darbininkų judėjimą. Argi tvara turėtų būti tiesi ir lygi, 1'reiv?-
tai nedrumsčia Mooney rei- bet nevisada taip yra. Didesnis 'aikų apsaugojimas nuo su- 

nuošimtis žmonių turi pertva- sižeidifhų yra beveikk neišven-
----------------- rą tai į vieną pusę, tai į kitą ritmas. Bet nosies įdegimus ar-

Heywood Broun išstojo sekusią arba kreivą. Dau- p3 atsikartojančias slogas rei-
:: Socialistu Partiios gelis žmonių nosies pertvara Kla išvengti ir patemi-

ų jos. iškreipytą visai nepatėmįja įkį ’US vaiką turint adenoidus, kuo 
Laikraščių rašytojas Hey- sulaukia pusės amžiaus arba ?reičiau prašalinti juos. Tokiu 

" net senatvės. Kadangi ta ypa- budu galimft sumažinti nosies 
tybė apsireiškia beveik visados Fertvaros iškraipymą.
pas vaikus, tai jie išauga visai j POLYPAI
nežinodami, kad jų alsavimas:
būna nenormalus. Jie dažnai! PoIypai tarsi vandenio Pus" 
jaučia galvos skaudėjimą. Tik hkės nosyse’ tokiŲ zmoniy ku‘ 
po pusės amžiaus, kai kurie turi užsisenėjusSas slogas, 
pradeda jausti užimą, skambė
jimą ausyse. Kiti žmonės dažnai 
gauna kaulų tuštumose, daubo
se arba koreliuose Įdegimą, ži
noma, ligonis priveistas kreip
tis pas gydytoją, kuris, sura 
dęs iškraipytą nosies pertvarą, 
operacijos budu tai išlygina.
Jei dar nėra ausyje daug žalos k*a prašalinti ir priežastis

, , ........ . m’Avrėipadaryta, tai girdėjimas pasi
taiso ir įdegimai kaulų daubose 
arba koreliuose sumažėja arba 
pranyksta, žemiau paaiškinsiu 
keletą priežasčių, nuo kurių 
daug žmonių turi iškraipytas 
nosies pertvaras.

Visokios rųšies nosies sužei
dimai, atsikartojantieji nosies 
gleivinės įdegimai arba nuola

Šitą’ padaryti darbininkai užėJu? debesiui sų sniegu ir tinės slogos ir adenoidai di

skai pavadinta: “The Uni 
ted Workers’ Federation of 0 
Pennsylvania.”

Sąjunga priėmė socialisti- 
šką “principų deklaraciją”, 
kurioj tarp kita ko sakoma:

Amerikos gyventojų di- wooj Broun nutarė išstoti iš 
dziuma susideda iš rankų ir Socialistų Partijos, nes par- 
proto darbininkų. Jie gami- tjja kelis kartus jį aštriai 
na šalies turtus, bet gyvena pakritikavo. Visų pirma jam 
dziausiame skurde. Jie ap- buvo duotas pamokinantis 
velka ir maitina turtinguo- papeikimas pereitą vasarą, 
51HS’» °. turl lenktis kuomet jis demokratų kon-
pnes jų vadinamą aukštes- vencijoj Chicagoj šaukė ura 
nvbę. Darbininkai palaiko už Al. Smithą. Dabar vėl 
gyvybėj visą industriją, ta- jam buvo duotas papeiki- 
ciau neturi balso jos vedi- rnas už’ j0 prakalbas komu- 
me. Jie sudaro didžiumą ir nįstų mitinguose, 
gali šitą beteisę atitaisyti, ' ’ _
tik jie turi išmokti vartoti Dėl to Broun pareiškė įš- 
savo galią. stojas iš Socialistų Partijos

“Viešpataujančioji klasė ir tversiąs naują partiją, 
ir jos politiniai parsidavė- daug laisvesnę, kurioj jis 
liai nekuomet nepakeis ši- busiąs vienatinis narys, 
tos sistemos, nes jie iš jos .šitokiam vėjagalviui, ži- 
naudojasi. Tiktai darbinin- žinoma, vieno žmogaus 
kai gali'panaikinti dabarti- “partija”- geriausis daly- 
nę pelno sistemą ir pastatv- Kas-
ti jos vieton tokią sątvarką,
kur reikmenys butų gami- PERKŪNIJA SIAUTĖ SU 
narni vartojimui. Ir jų parei- SNIEGU,
ga yra tokią permainą pa- '
daryti.” ' Stakliskese 14 balandžio

gali tiktai susivieniję. Todėl griaustiniu, perkūnija sude 
nauja sąjunga ragina rankų g?P° p taku skių miestelio 
ir proto darbininkus vieny- pl katukeviciaus Juozo 
tis ir nuversti kapitalistu daržinę. Del nepaprasto vė- 
k]asę ‘ jo buvo pavojaus artimiems

_______ trobesiams, bet dėl sniego,
o taip pat energingo pasi
darbavimo vietos gaisrinin
kų komandos su piliečiais 

Komunistai užsimanė su- per pusvalandį gaisras buvo 
šaukti “Mooney paliuosavi- lokalizuotas.
mo kongresą”, kad galėtų Pažymėtina, kad buvo la- 
ta proga pareklamuoti poli- bai šalta bei snigo, ir visi 
tinį savo kromelį. Sccialis- setbisi tekiu perkūno atkak
tai tam jų “kongresui” ne- lumu. Be to buvo pastebėta 
pritarė, nes ir pats Mooney gaisrų nuo perkūno ir kito- 
nenori su jais nieko bendra se vietose.
turėti. Jisai pareiškė, kad -----------------------------------—
jau keliolika metų jie renka 
jo vardu aukas, bet surinktų 
pinigų jam niekad neati
duoda. Jis išsitarė, kad jo

Tautos Keurk. Žmonių
vardas: mylios: skaičius:
Lenkai ... . 43.804 12.247.609
Finai .... 125.S89 3.241,000
Estai . 36,000 1,750,000
Latviai .. 27.000 2.500,000
Lietuviai 22^90 2^46,000
Besarabai 17.330 2^13,000
Karšo srit is 7,780 492,000

Iš viso 260,493 24,689,609
Visos paminėtos čia tau-

tos susikūrė savo nepriklau 
somas valstybes, išskyrus tik 
besarabus. kuriuos prisijun
gė Rumunija.

NAUJAS CHICAGOS 
MAJORAS.

Edvard J. Kelly, kuris buvo 
išrinktas Chicagos majoru, vie
ton užmuštojo Cermako.

Komunistai drumsčia 
Mooney bylos reikalą.

ižiumoje duoda pradžią pertva
rai išsikraipyti. Besimokinan
tieji vaikščioti kūdikiai dažnai 
pavirsta ant nosies ir sulen
da arba perlaužia nesukietėju- 
sią kremzlę arba kaulą. Tarpe 
kremzlės ir gleivinės plėvelės 
jribėga kraujo. Kremzlė suau
ga, sukietėja, bet pasilieka ne- 
Tormali ant visados. Taipgi pa- 
lugę, vaikai bežaizdami dažnai 
-•usižeidžia nosį. Dažntis nosies 
gleivinės įdegimai arba adenoi- 
lai užkemša nosį. Per bumą 
ilsucjančių vaikų suauga siau
bas ir augštas gomurys. Vadi- 
.įas burnos viršutinis kaulas,

KAUNO TVIRTOVĖ RUSAMS 
KAŠTAVO 20fi00fi00 AUKSO RUBLIŲ

bylai butų geriau, jeigu ko- jje stalį ja j, ,tiprino per 371 tiktai pasirašė ant tokios su- 
mumstai sa\ o skymais jos metU8, o atidavė vokiečiams mos, o gavo tiktai apie 1,- 
visai nedrumstų. į 2 sąvaites. i 500,000 litų, o 2,500,000 lt

Bet komunistai lieka vis /buvo kyšis, kad brangiai
komunistai. Iš Mooney by- Rusams pradėjus atsalti užmokėtų už žemę. Nors 
los jie būtinai nori pasida- nuo Vokietijos ir artėjant suma irgi buvo anais
ryti sau kapitalo ir “pakel- su Francuzija teko galvoti, iaikais gana didelė. Staty
ti” savo vardą. Todėl ir *ad anksčiau ar vė.iau teks ^oju Kauno tvirtovės buvo 
rengdamiesi prie šito “kon- galingąją Vo- i^aro inžinierius Ševcov’as
greso” jie pradėjo skelbti kiečių imperija, kurią tuo jr inžinieriai padėjėjai Ven- 
melą ir šmeižti socialistus, ^ku valdė apsukrus pohti-jdziagolski ir Krasovski. Jie 
Jų tojo “kongreso” organi- kas Bismarkas. Caras Alek- uždirbo po 100,000 rublių, 
zatoriai Louis B. Scott ir sandras III, užėmęs sostą' j^t fortų nebuvo pabaigę. 
Robert Minor išleido aplin- \881 m , davė karo mimste-| Rugų karQ ministeris pa. 
kraštį, tvirtindami, kad i iui įsakymą sudalyti planą. raatęg> ka(J Kauno tv5rtoPėn 
socialistai esą “priešingi” visos eiles tvirtovių Nemu- cnViSto m_
Mooney paliuosavimui. Gir- no—Bugc upių linijose.
di, Socialistų Partijos sek- Kaunan 1887 m. atvyko _ ,
retorius (’iarence Senior kelios komisijos su genero- komisijai. Po to rusai vis 
sąv? Prakalboj Clevelande ]ajs priešaky ir pradėjo ma- dar statė ir stiprino Kauno 
viešai pareiškęs, kad Moo- tavimus Kauno apylinkėse,' tvirtovei fortus, tad neap- 
ney už dinamito vartojimą žemės daugumoje tuo-j siriksime pasakę, kad ru- 
buvęs ismestas iš Socialistu meį už Kauno miesto buvo sams Kauno tvirtovė apsiė- 
Partijos ir jo vieta esanti privatinės, tad jas pirmoje jo iki 1915 metų ne mažiau 
kalėjime. , eilėje teko atpirkti. Kadan- 20,000,000 aukso rublių.

Dėl šito komunistų melo gj tuo laiku rusų valstybėje1 Už šiuos pinigus dabar 
drg. Clarence Senior išleido kyšiai buvo įprastas daly- butų galima pastatyti vidu- 
šitokį pareiškimą: kas, tai kas duodavo didės- tinį miestą su elektra, van-

“Pagrindo šitai komuni- nį kyšį, to žemę brangiau denfiekiu, kanalizacija ir 
stų klastai davė mano pra- įvertindavo. Pav., už Fre- kitais patogumais. Rusai gi 
kalba, pasakyta andai Ohio dos dvaro netoli Kauno (tuo gindami Kauno tvirtovę jo- 
valstijos socialistų konfe- laiku Fredos dvaras turėjo je laikėsi tiktai Apie dvi sa- 
rencijoj. Toj kalboj aš pa- apie 30 valakų žemės, t y. vaites ir spaudžiami vokie- 
žymėjau, kad nežiūrint to apie 300 hektarų) rusų vai- čių generolo Litzmano ap- 
fakto, jog Mooney su po- džia užmokėjo dvaro savi- leido Kauną, palikdami ja- 
cialistų Partija nesutinka, ninkui Kazimierui Godliau- me 1,000 patrankų ir 20,- 
partija visuomet reikalavo skui ir jo įpėdiniams 800,- 000 belaisvių. Taip niekais 
jį paleisti ir nesiliaus to 000 rublių (apie 4,000,000 nuėjo rusų 100,000,000 li- 
reikalavus toliaus. Be to d a litų), taigi po 13,333 litus tų, nes prie šiandieninės 
as pabrėžiau, kad jeigu So- už hektarą. Bet ištikrųjų tai technikos tvirtovės kare la- 
cialistų Partija neparodo Gcdlihuskas ir jo įpėdiniai bai mažą rolę telošia.

jau buvo sukišta apie 10, 
000,000 rublių, pavedė už 
baigimą fortų ekonominei

chroninį katarą 
kaulų tuštumose, 
auga be jokios 
priežasties. Šieno

nosyse arba
Kartais jie 
surandamos 
liga (Hay

Fever) sergantiems žmonėms 
nosyse dažnai priauga polypu. 
Jei jų daug priauga, tai uždaro 
per nosį alsavimą. Polvpus rei- 

iš-
gydyti.

NOSIES AKMENYS.
Nosyje lygiai kaip ir tulžies 

pūslėje arba inkstuose susifor
muoja, susikristalizuoja skys
čių ištarpoje esančios visokios 
druskos ir per keletą metų su
daro didoką, kietą akmenuką, 
kuris užkemša nosį ir pagamina 
gleivinių audinių įdegimą. Už- 
sisenėjusios slogos, sukrekėjęs 
kraujo gabaliukas, bakterijos ir 
t.t. gali būt pirmutiniu bran

duoliu, apie kurį ištarpoje esan
čios druskos pradeda prisišlieti 
iki susidaro akmuo, žinoma, 
reikia prašalinti iš nosies ak
menuką ir visi negerumai nuo 
jo praeinantieji pranyks.

KRAUJO Iš NOSIES TE
KĖJIMAS.

Kraujo tekėjimas didžiumoje 
paeina nuo pratrukimo mažos 
kraujagyslės arba venos, arba 
visokios rųšies žaizdos, kaip 
tai prabrėžimas nagais, sumu
šimai. Taipogi daugelis užkre
čiamųjų ir sistematinių ligų, pa
vyzdžiui: karštligė, plaučių įde
gimas, tymai, škarletina, kok
liušas, diphterija ir rožė. šir
dies ir kepanų ligos, mažakrau
jystė, aukštas kraujo spaudi
mas ir apysenių žmonių sukie- 
tėjusios kraujagyslės būna prie
žastim kraujo sruvenimo.

Iš nosies kraujo tekėjimas 
dažnai patsai per save pradeda 
lašėti ir savaimi paliauja. Bet 
retkarčiais būna reikalinga ma
ža pagalba. Jei pasitaiko smar
kus kraujo plūdimas, tai ant no
sies ir sprandą reikia dėti šal
tas skaras arba ledus, o kojas 
karštame vandeny mirkyti: no
sį suspausti ilgai palaikyti ar
ba vata užkimšti, nešnirpšti jos 
ir pačiam ligoniui užsilaikyti ra
miai. Jei tokia naminė pagalba 
negelbsti, tai, suprantama, rei
kia šaukti gydytoją arba važiuo
ti į ligoninę. Nors labai retai, 
bet pasitaiko tokių asmenų, ku
rių esti nenormalus perskystas 
kraujas, žinoma, tokiems ir pa- 
pagalba būna abejotina. Se
niems žmonėms turintiems ne
sveiką širdį arba sukietėjusias 
iš nosies kraujo nubėgimas bū
na naudingas nes apsaugoja 
kraujagysles .nuo pratrukimo 
smegenyse, kas gyvybei esti pa
vojinga. Jei žmogus nustoja 
daug kraujo, tad dažnai yra rei
kalinga atpildyt. žmonės, ku
riems iš nosies kraujo tekėji
mas atsikartoja, neturėtų varto
ti daug kavos, alkoholio ir mė
sos. Pasitaiko matyti žmones, 
kraujui iš nosies bėgant, užri
ša ir užveržia rankų mažuosius 
pirštus. Toks gydymo būdas y- 
ra visiškai bevertis.
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Įvairenybe?
Veteranai Ruošiasi Gėlių Sąvaičiai.

Vyskupai Nutarė 
Apsčiai Duoti Sakra
mentus Hitlerinin

kams,
Esseno “Nationalzeitung” 

paskelbė Kelno arkivysku
po sreneralinio vikariato in
strukciją. kaip turi elgtis 
dvasininkai su nacionalfa- 
šistų partijos nariais. S’a 
instrukcija papildomas šių

KUR DINGO 13 SUIMTŲ
JŲ RUSŲ INŽINIERIŲ?
Savo laiku iš Maskvos bu

vo pranešta, Jtad kovo pra
džioje bolševikų OGPU. su
ėmusi 31 anglų kompanijos 
tarnautojų dėl sabotažo ir 
šnipinėjimo.

Iš šio skaičiaus tik 18 as
menų buvo atiduota viešam 
valdžios teismui. Del likusiu 
13 asmenų lemties ligi šiol 
nieko nėra žinoma. Kaip

metų kovo 28 d. Fuldos Ugandai vaikščioja, visi trv- 
skupų konferencijos pareis-1 lika suimtųjų buvę OGPU 
kimas. Instrukcija nustato- (kolegijos slaptai iš anksto 
ma, kad nacionalfašistu nusmerkti. Kalbama apie 
partijos nariams gali būti dar daugiau mirties spren- 
nevaržomai teikiamas sa- dimų.' Ligi šiol dėl trylikos 
kramentas. Kunigai neturi bkimo nė OGPU, nė kita 
pagrindo atsisakyti laidoti kuri °£lcĮalė įstaiga nieko 

nacionalfašistus. S a k r a-1 nepaaiškino. ,
mentas bus teikiamas ir di-1 --------------- *
dėsniais būriais atvykstan- LENKAI ŽADA KANUO- 
tiems uniformuotiems na-| LEMIS SU HITLERIU i 
cionalfašistams. Tačiau KALBĖTIS,
toliau nustatoma, kad įnešti “Gazeta Polska” įdėjo

Amerikos karo veteranai kas metai turi gėlių sąvaitę, kuomet jie parduoda gatvėse aguo
nėles ir surinktus pinigus skiria likusioms karo našlėms ir našlaičiams. Tai liūdnas kapitalisti
nio karo rezultatas.

Beždžionių Kergi- TRUMPOS ŽINIOS
mas Su Žmonėmis f

>y i New Yorko buržuika
jyevyKO, Frances Spence užvedė

Iš Maskvos pranešama, orieš Metro-Gold\vyn filmų

PER VELYKAS KAUNE 
BUVO SMARKIŲ MUŠ

TYNIŲ.

Muštynių metu smarkiai 
sužaloti žmonės. Antai. Ro-

i bažnvčia oolitiniu nartiiu buv Lenkiios finansų mi- kad nesenai Taškente mirė kompaniją bylą, reikahu- čkovo Alekso, gyv. Apynių 
•* •• k A. - , • • Drof Ilia Ivanovič Ivanov dama So0,000 atlvginimo g-vėj 11 nr. perdurtas kiau-

STSVtekbUetai?snUpfe“S tS e^reZenUltaS S’ - ^las, nukirsta ausis,

poUtto'zmolos autoritetas, kuris mėgi- ** ” ~
organizacijų iškilmes. Perlus. nokergtl žmones su bez-
laidotuves už bažnyčios ri- Matuševskis nurodo, kad dzionemis, norėdamas^ įs- 
bų bus leista nešti politirv {vokiečių nacionalistų sieki- vys^ nauJ^ bezdzionzmo- 
organizacijų vėliavas, ta-Įmai toli gražu neapsiriboja
čiau neleidžiama, bent daly- lenku koridoriaus grąžini- smulkmenos nėra žinomos,
vaujant laidotuvėse dvasi- mu. Kylanti galingos Vokie- tlk tlek pranešama, kad sa
ntakui, prie jo rengti poli-'ti jos imperijos šmėkla. Per v0 eksperimentams jisai 
tiniu demonstracijų. (Pamarį vokiečių nacionalis- vartojęs dvi pataites bez-

‘ --------------- (tai ties kelią į Kievą, Ant- dziones šimpanzių veisles, ir
Padidėjo P^au^eTultat3^

nedarbas. • Lenkijos teritoriją ‘ apkar-
Tarptautinio Darbo Biu-^ ° ?ves£ F3.™ diktatūrą 

ro paskelbtais daviniais ne-1 Europoje. Tai jų vyriausias
KRYŽIAIS KROSNIS 

KŪRENA.
Jau prieš kurį laika Lauk-

inoo Lenkiia nei manvti nema- sody (Šiaulių apskr.) buvo JU trijų menesių SIU 1933 -t manyu neuid__ iLj :s t____________
darbas pasauly laike pirmų ir vienintelis tikslas. Bet

metu nalvginant su Dereitu nanti kalbėtis apie bet kokį pastebėta, kad iš Laukso-
1932’ metu^tuo DačiuPlaiko savo siem> Pakeitinrą. Ta te- džio—Nočiunų katalikų ka- 
1932 metų tuo pac u a o galima kalbėtis tik Py kažkas vagia medinius
tarpiu, smarkiai auga. Miueus

Rpdarhin skaičius n#>r mi patrankomis. Ir į reikalavi- kryžius. Manoma, kad zmo- Bedarbių ska c us p pakeisti sienas Lenkija nes neturėdami už ka malkų
netus 3 menesius paaugo: P*****®“ .kiiv^i ne .tikrai atsakysianti Hitleriui nusipirkti ir arti miško ne

sant kryžius vagia ir kūrena.
Kryžių kurentojai labai 

stropiai jieškomi. Laukso
džio klebonas kun. Vaitie
kūnas taip įpyko, kad net 
paskelbė duosiąs po 50 lt.

Čili respublikoj 116 nuošim
čių; Estijoj ir Švedijoj 
nuoš., Čekoslovakijoj 
nuoš., Olandijoj 26 nuoš.,

Yj patrankų ugnimi. 
61

AMERIKIETIS PAMETĖ
Šveicarijoj 22 nuoš., Austri-j 1,000 DOLERIŲ, 
joj 11 nuoš., Suomijoj 11J Nepersenai grįžęs iš A-

12 į™ arba padės surastiUL. ėjo balandžio 21 d.

krašte 6 nuoš., Dancige 10 1 vietinius bankus Šiauliuo- AeSul Pašvilpia, 
nuoš. iškeisti į litus 1000 dole- vl<5OS fašistu

Tik 4 kraštuose, būtent Lietuvos bankas tą die-
Vokietijoj, Australijoj, ir na dolerių visai neėmė, o 
Kanadoj ir šiek tiek Lenki- kiti bankai pasiūlė Peleckui 
joj pastebėta mažas nedar- {f ik 880 litų už $100. Neno-

ORGA- 
NIZACIJOS LATVIJOJ 

UŽDARYTOS.
Balandžio 12 d. Rygos

bo mažėjimas, bet kas liečia vedamas tokiu žemu kursu apygardos teismas paskelbė 
Lenkiia ir Vokietija tai save dolerių keisti, Peleckis ravo sprendimą vadmamų- 
bedartilų neva sumažėji- (susidėjęs juos atgal į kišenę, fašistinių organizacijų 
mas yra fiktyvus, kadangi į parėjo namon. Bet namie reikalu, šiuo sprendimu vi- 
ten daugelis bedarbių tapo * Peleckis kišenėje rado tik sos trys organizacijos, ku- 
išbraukta iš bedarbių sąra-’tuščią vietą, dolerių joje ne- nos buvo apkaltintos per
sų, kaip nustoję teisės nau- bebuvo. Peleckis mano pa- versmo siekiančiu veikimu 
dotis bedarbiu parama. 4 metęs juos, kišęs į kišenę ir — latvių nacionalsocialistų 

.prakišęs pro šalį.
DIDELIS ŽYDŲ POGRO
MAS ČERNOVICUOSE.
Černovicuose įvyko dide

lės antisemitinės riaušės. 
Riaušes pradėjo apie 250 į 
demonstrantų, susirinkusių 
viešoj aikštėj. Demonstran
tai šaukė “Mirtis žydams” 
ir iškūlė daug langų ir puo
lė žydus praeivius su revol
veriais, peiliais ir lazdomis. 
Daugiau kaip 100 žmonių 
buvo sužeista, jų tarpe daug 
sunkiai. Tvarką sugrąžino 
kariuomenė ir policija, 20 
žmonių buvo suimta.

Vėliausios žinios iš Mas
kvos sako, kad Sovietų val
džia nutarusi parduoti * Ki
nijos Rytu gelžkelį Manču- 
kuo valdžiai nežiūrint jokių 
Kiniios pretenzijų, nes sa
botažas jau baigiąs tą gelž- 
kpli naikinti. Suardyta esą 
50 lokomotyvu, 958 keleivi
niai vagonai. 855 prekių va
gonai, bėgiai išardvti 52 vie
tose, sugadinti 124 triobė- 
siai ir telefono bei telegrafo 
susisiekimas buvo nutrauk
tas 775 kartus.

TIKRAS DIDVYRIS.

nutraukė ją vienam Kubos kito subadyta galva, trečio 
saliune geriant prie baro ir krūtinė ir 1.1. Velykų aukos 
paskui šita filmą buvo vie- paguldytos miesto ligoni- 
šai teatruose rodoma. Gerti nėn.
mėgsta, bet nenori, kad svie- -------------------------  - • ■
tas žinotų. Tai tokia buržu
azijos dora.

partija, “Ugunskrust' są 
junga ir fronto kovotojų 
“Legion” sąjunga — užda
romos.

“’SiSSS0“ PAJIESKOJIMAl
Douglas Schall, senato- Tajiešlau Ju-gio Draugelio, paei-

riaus Schallo sūnūs, pereitą ra »š Mariimpolėe apsk Trakų kai- 
., .... . , r .z n»c; 33 me ai kaip Amerikoj, pirmiauSąvaitę laimėjo bylą prieš gyveno Brook’yn, N. y. Girdėjau buk 

Standard Oil Company of !.nir^ Gerbiami “Keleivio" skaityto- 
VT t i • a i Ja*, kūne z: na t Pas su juo atsitikoNcW Jcrsey, SU kurios troku arba kur j?s randasi, prašau pranešt 
jo automobilius susikūlė ir šiuo »<^«: SADAUSKAS (22) 
jį sužeidė. Teismas nuspren- sis E^t Street, Buffaio, ję. y. 
dė, kad aliejaus kompanija
užmokėtų senatoriaus sunui koJf Kana^eh ^euT .ųS vy

ru 
kur

£

$60,000 atlyginimo. Sužei- labai svarbų reikalą; kas ii: 
dimas padaryta 1930 me- įis randasi- arbas.u Juo“ .. ,.. . ko, prašau pranešti, arba pats fei at- 
tais, Mary lando valstijoj. sišaukia—nesigraudins f 20)

ANTANAS GRŪSTAST 
R.F.D. 1 Box 168 Torrington, Conn.JIEšKAU DARBO PRIE APŽIŪRĖ

JIMO NAMŲ- Turiu vienų 9 metų .. _ . T’
mergaitę, bet galėčiau ir viena atva- Pajieškau pusbrolio Antano Kli- 
žiuoti į darbų. Moku gerai namų dar- maičie, 1911 metais gyveno Kanado- 
bų ir geriem žmonėm bučiau gera Bridgeport mieste. Paeina iš Ka- 
darbininkė. Platesnių žinių norint, ninku kaimo, Skirsnemunės parapi- 
at-akvsiu per laišlca. (21) Raudonės vaisė., Raseinių apsk.

MRS. ANNA BUKEVIČIENĖ Kas žino kur jis randasi, malonėkit 
27 Lark St., So. Boston, Mass. pranešti, busiu dideliai dėkingas, ar

ba pats lai atsišaukia. (19)
K. KLIMAITIS

8321 Kerfoot avė. Chicago, I1LVASAROS VAKAC1JA
PAS LIETUVIUS ANT
N'AN'TASKET BYČIŲ. Pajieškau Wiliamo Karečkos, (jau-

Išrandavojam Kambarius visam se- nojo) angliškai vadinasi Billy Kary. 
zonui, ant mėnesio ir ant suvaitos. Prašau atsišaukti arba kurie žinote 

Visi parankumai dėl maudymosi, kur jis gyvena, malonėkit pranešti jo 
Yra kambariai nusirengimui ir šiltas tikrų adresų. ' (21)
anduo nusiplovimui. (25) MRS. BARBORA DAUKŠIENĖ

QUINCY V1EW ! Cherry St., Cambridge, Mass.
10 Quincy St. N'aatasket, Mass.

Parduodu Arba
AČlOJJt,

Mainau.
APSIVEDtįdAI.

STORAS APAČI' 
lubų tenementas 4 iiįmų; 
60x120 pėdų; 4 obelys. Kotičius

ant antrų Mer^in<>S’ *?"?*. <**#>*
lotas su Jaunu Pasiturinčiu perneliu, malo

nėkit parašyt laišką ir* prisiųsti savo
suštymo a^mu ir vkafe P**“*1*

i O vJL .. v;,; reikalaujant sugrųzinsm. (21)įrengimais, ir 2 karų garažus ir kiti 
budinkai, 4 lotai žemės, 20 kelmų obe 
lų. Kotičius ant 13 Merton St., Mon-

S. P. 193 Grand st. Brooklyn, N. Y. 

Pajieškau gyvenimui draugo nuoteito Mass Frank Buivvdas <211 gyvenimui oraugo nuoteiio, Mass. rranK Buivydas, ..(31) % įki 4- mety. nerelk>Uuju joltįų

Parsiduoda Puiki Farma.
Prie gero kelio, upelis bėga per 

farmų. Geras biznis. Kreipkitės laiš
ku arba ypatiškai prie paties savi
ninko. CH. K. (20)
RFD. Box 54, Frenehtowa, N. J.

Philadelphijoj policija 
mėmė vežiką Vanderslice, 
kuris rašinėjo Pennsylva- 
nijos gelžkelio kompanijai 
aiškus ir reikalavo padėti 
jam nurodytoj vietoj $75,- 
900, kitaip grąsindamas 
•progdinti keleivinius tos 
kompanijos traukinius. Su
imtasis sakosi išbuvęs jau 
18 mėnesiu be darbo ir no
rėjęs gauti kiek pinigų savo 
žmcnai ir vaikams užlaiky
ti.

Ohio valstijoj pereitą są
vaitę sudužo busas, kuris ė- 
io iš Detroito į New Yorką. 
Katastrofoj sužeista 18 
žmonių, šeši labai sunkiai. 
Velaimė įvyko nakties lai
tu, kuomet buvo tirštas rū
tas. Busas išėjo iš kelio ir 
oataikė į medį.

North Andover miestely, 
įetoli Bostono, pereitą sa
kaitę traukinys užmušė 0- 
įutę Sluškonytę, 5 metų am
žiaus lietuvaitę. Ji žaidė ant 
;elžkelio bėgių.

Bulgarijos sostinėj Sofi
joj pereitą sąvaitę fašistų a- 
i;entai nužudė bulgaių ko- 
nunistų partijos vadą Petrą 
Vapetovą.

Vokietijos fašistai išleido 
įstatymą, kuriuo draudžia
ma žydams turėti žemę.

NUSIŠOVĖ 180 MARGŲ 
SAVININKAS.

Pagėgių apskr. Pelėnų 
kaime, nusišovė ūkininkas 
Svaras, 180 margų ūkio sa-!- 
vininkas. Jis turėjo daug 
skolų/Tą dieną kai nusišo
vė turėjo įvykti varžytynės 
jo turtui parduoti. Neper- 
nešdamas to smūgio, nu
traukė ryšius su gyvenimu.
k arMtiOTsm1
| Chas. B.
I Ktclmskas & San

Štai kur tikras didvyris. Jisai | 
sveria 750 svaru ir 15 metų kaip | 
nebuvo išėjęs iš namų, nes ne- 3 
gali išlįsti per duris. Per dieną P 
jisai suvalgo 12 svarų niakaro- g 
nų, 7 svarus dešrukių. 3 kvor- fi 
tas aiskrymo. 70 kiaušinių ir ant y 
syk išgeria galioną kavos. Rei- 3 
kia 9 yardų audeklo jam kelines S 
pasiūti. Jis vadinasi Joe Raggio 3 
ir gyvena Philadelphijoj, J

GRABOR1VS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU 
JAM LAIDOTUVftSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių
Pacrabm paruošiant nno $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CT1AS. B. KUCHALSKAS 

1*37 So. Para Street 
BAl.TIMORE. MD

fsitėmykit telefonų South

PUIKI FARMA
255 akrai. 135 dirbamos žemės, . 

ipelis teka pro triobas. šaltinio van-l, 
luo bėjra j sinkų, 18 kambarių stu- 
ba sa visais įtaisymais, štymo šilti
na, elektrikos šviesa, maudynė, ke
letas ruimų, kieto medžio grindys 
zarnišiuotos, 3 barnės karvėms, ce- 
ncnto grindys; 37 galvijai, 29 kar
ės, kiti priauganti, bulius ir daug 

karvių — registruoti; 2 geri arklia1: 
režimų ir visokių mašinų kokių tik 
-eikalinga dėl farmų yra užtektinai: , 
r visos mašinos naujos; didelis so
das, 50 vištų. Už pienų gamta 
ant mėnesio; pienų paima iš namu. 
Arti plento, į miestukų ir fabrikus 
pusantros mailės. Parduoda su vi-- 
kuom už $12,700.00. Stuba viena ver
ta tų pinigų Platesnių žinių klausk 
pas:

A. ŽVINGILAS
R. F. D. 1 Jewett City. Conn.

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
.1 Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų choras.
2. šokim, šokim—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 25c.
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

Duetas .......................... 25c
7. Kur Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. Žinai Mano širdį. Solo.
9. Sveikas Drūtas.

Mišrus Choras.............. 25c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutč. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo. 25c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė Man.

Solo ir Choras ........... 25c
17. Paklausykit jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 25c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt Žemėn.

Solo ........ ............... 25c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.

Choras .......................... 25c
Be to, visas čia suminėtas 

dainas mes turime atskirais la
pais po vienų. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. Imant 
didesnį skaičių, imi 10, 20, 30 
egzempliorių, atiduodame la
bai pigiai.

“KELEIVIS”
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CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi solistų, patartina su
vaidinti “LIETUVAITĘ”.

Muzika Lietuvaitei parašė 
komp J. ŽILEVIČIUS. 

Muzika nesunki, meiiodija 
graži ir nesunku išmokti. Per
statant “Lietuvaitę” reikia vie
no gero soprano ir vieno gero 
tenoro. Kiti solistai gali būti 
silpnesni.

“LIETUVAITĘ” perstatant 
reikaiinga orchestra.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina susipažinti su dai
na “AI.ENUTE” Choro daina 
nesunki ir jų dainuoja pra
džioje. uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajie- 
gumo.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

PAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį bra

dų: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežus, uodus, 
arkes, kandis, peles, žiurkes.

Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre- 
uok:

“PAGELBA" PUB. CO.
108 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PUIKI FARMA!
175 akrų žemės, 40 akrų miško, 5 

ruimų stuba, barnė ir kiti budinkai, 
2 mulai, 1 arklys, 2 karvės, 3 tely
čios, 21 avis, 5 kiaulės, 60 vištų. 
Traktorius su noragais ir diskoms ir 
daug kitų farmos įrankių. Kaina 
$4000, įnešt reik $3000. Klauskit šiuo 
adresu: (20)

MRS ZUZANA ADAMS
R. 3, Bex 58a, Berlin, Md.

FARMĄ PARSIDUODA.
100 akerių geros žemės, 7 ruimų 

stuba, barnė. 8 karvės, arkliai, įran
kiai, vežimai; arti prie miesto. Kai. 
na už viskų $2,200. Klauskit arba pa- 
matykit ypatiškai. (22)

MRS. CONOR
Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

turtų, darbų bus galima gauti čionai 
kur aš gyvenu. Aš esu našlė. Plates- 
nias žinias suteiksiu per laiškų. (21) 

M. N.
P. O. Box 13, Weston, Ont. Canada

PAJIEŠKAU DARBO Ant FARMOS 
arba galėčiau apsivest su našle Mo
tera, tarp 40 ir 50 mėtų. Aš esu naš
lys 47 metų, vaikų neturiu; blaivas, 
tabako nerakau. Moku viskų prie na
mų pataisyt, moku pentyt ir abelnai 
visokį darbų. Gerai moterai, geras 
darbininkas, kuriai toks vyras suga- 
dus, malonėkit parašyt. Plačiau pa
aiškinsiu per laiškų. (20)

JOE EZDĖNAS
208 W. Maia St. Westville. II.
Pajieškau apsivedimui vaikino arba 

našlio be vaikų, ne jaunesnio 45, ne- 
senesnio 50 metų, geistina kad turė
tų keletu tūkstančių dolerių. Aš esu 
našlė 46 metų, turiu mergaitę 10 me
tų, turiu 3 namus, man reikalingas 
gaspadorius. Kam reikalinga tokia 
žmona, nesigailėsit. Reikia būt links- 
maus budo. Bereikalingai nerašinėkit.

M. ŽILI (20)
6003 So. Morgan St., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 28 lig 38 metų am
žiaus; aš esu vaikinas 38 mėtų. Ma
lonėsit atsišaukti ir prisiųsti savo 
paveikslų; ant pareikalavimo paveik
slų sugražinsiu. (21)

JOE LUKYS
P. O. Box 17 Robson, W. Va.

PASINAUDOKITE!
UŽ NUMAŽINTĄ KAINĄ 

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 Stalioriaut; 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, “įlosimas 
Kazyrom iš Pinigų”, yra dvi, po 25c

Kas nori visų—ksina $2.50 
Prisiųsiu už $1.00 

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

g PAUL MIKALAUSKAS,
.248 W. Fonrth St. So. Boston, Mass.

Prašau atsiliepti rimtus ir sųžinin- 
gus vaikinus. Tikslas vedybos. Turite 
suprasti Aludės biznį ir reikalingas 
tam kapitalas. Turi būt aukšto ūgio 
vyras. Grožis nesvarbu, bet ypatybė. 
Prašau Kanados vaikinus atsiliepti 
tarp 30—45 metų. Esu Amerikos pi
lietė. Antrašas:

PILIETĖ V.
3653 So. Halsted St. Chicago, IB.

BARGENAS
PIGIAI PARSIDUODA ŪKĖ, 40 ak- 
kerių, su visais gyvuliais, padarais. 
Parduodu labai pigiai. Klauskit: (22) 

ANTON MACHUTA
R. 2, Box 42 Brandi, Midų

GAMTA YRA GALINGA
Rašykite dėl kokio kūno 

vaisto žolės jums reikia, ir mes pri
siusime pilnų aprašymų vaistažolės 
su kuria galėsite pats pasigydyt.(21)

ILLINOIS HERB PRODUCTS CO.
Suite 514 1*8 N. Dearborn SU, 

CHICAGO, 1LL.

-i

SAUGIAUSIĄ 
rietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigam* 
rasit

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

PapooMa daugelio spalvuotą puikią paveikslą, 
223* pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tiukaną

deklamuot viešuose suelrinkim

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir tnrtingiansia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti save knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius gulima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

"KELEIVIS”
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dilo Bankas
priima indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kitas bankines operacijas.

Ltc
tuęos



šeit&s Puslapis

Moters Teismas Lietuvoje.
Tauragėj užėjo teismų; Gyn. Toliušis tvirtina, išnyktų, vyrai pirmieji pasi- 

manija. Nesenai teisė inteli-! kad moters esmė esanti mis- kartų, 
gentą, o balandžio 8 d. mo- lė, ir vyrams sunku esą ją, Krygeris pabrėžia, kad 
terį inteligentę. Teismui Įvertinti. Gražių moterų tu- moters jaučias tiek nekal- 
pirmininkavo Pranculis, rėti tautai didelė garbė. Ar tos, jog jos net šiame teis- 
kaltino Štuopis, Mičiunas ir švedai nesidžiaugia Greta me nemato reikalo save 
Mačernis, gynė Toliušis, Garbo? Moters daugiau at- ginti. Pačios racters- jau- 
Navasaitis ir Krygeris, o jaučiančios ir muziką. Esą čiančios, ar jos galinčios 
ekspertu buvo Tallat-Kelp- ii- moterų išradėjų. Liaudies gimdyti ar ne, o be to, kar- 
ša. meną sukurusios ir išlaikiu- tais ir patys vyrai priverčią

Atidarydamas posėdi tei- s*os moters. Ar galima e- jas negimdyti. Moterims rei- 
smo pirmininkas pasakė, są užmesti moteriai, kad ji kią daugiau duoti ir tik tad*' 
kad ir senovės laikais ir da- gražina savo kūną, jei ir daugiau iš jų reikalauti, 
bar vien tik moters esančios vYrai rait4 savo usus? Mo’ i Tohau replikos. Ypa 
visuomenės santvkiu švel- ters skatinančios vyrus kur- čiai sąmoningai replikavo 
nintojos, kad jos greitu lai- & Mickevičių, Gethę Toliušis ii- Štuopis. Mačer 
ku Igysianeios visas teises, paskatinusios kurti moters, nis replikuodamas karščia 
bet tuo pat turėsiančios Aistrus žvėriškumas pasi- j vos.
ir daugiau pareigu. Teismas reiškiąs ne pas moteris, bet; Teismas pasitaręs 20 min. 
turis pasakyti ar moteris Pas '7™^- Gyvenimas rodąs vienbalsiai nusprendė, kad 
geru keliu einanti, ar ne. i kad vyrai net pletkovoją

. ; daugiau už moteris. Bend-
Moteris kaltinama: nei- raį, gyvenimo daviniai kal-

KELEIVIS, SO. BOSTON

moierų ydos esančios ne 
masinio pobūdžio ir todėl 
neranda pagrindo jas “nu-

nanti tinkamai savo pareigų ba už* moteris. Jei
kaip motina, žmona ir šei---- -—----------------------------------------------------------------

niu atžvilgiu esanti mažai ! KUOMET BANKAI UŽSIDARĖ.
kulturiniususipratusi, kulrurmiu at- , 

žvilgiu daugiau laipinantis 
savo išorine, ne dvasine,1 
kultūra.

moters bausti.” V. B.

Baltrus Ragaišis yra viengun- nei vaiku, nei pačios, ir neturi 
gis amerikietis. Jis taip senai at- nei vienos bankinės knygelės, tai 

Įvyko Amerikon, kad nei pats ne- jis tikrai yra bomas ir dac oi. 
Štuopis kaltina ne moteli atsimena. Ragaišis išvertė akis ir žiuri,

žmogų, bet jos ydas. Kalba Visokius laikus Ragaišis Ame- Tuo tarpu ir barberys prideda 
apie materalę ir dvasinę rikoj matęs—ir šilto ir šalto .savo pastabą:
kultūrą. Materiale kultuia ragavęs. Bet Amerikoj, kaip jis 
laikina, dvasinė—patvares- pats sakosi, aukso kalnų nera- 
nė, o moteris domintis tik dęs.
materiale kultūra. Moters į Sprendžiant pagal jo išvaizdą 
poezijoj atsilikusios. Tik ir apsiėjimą. Ragaišis vargingai 
baleto mene moters neapsi- gyvena. Visuomet prastai apsi- 
leidžiančios, nes jos turin- rengęs, prastai maitinasi ir nie- 
Č1OS norą patekti i sceną ti- kur neišgali centą-kitą paaukau- 
kslu patikti vyrui ir matyti ti. kuomet kyla koks visuomeni- 
savo paveikslus išlipintus ško darbo parėmimo reikalas, 
ant tvorų, čia moters kaltos' ....... ....
noru domėtis dalykais ne-1 Daugeim, buvo ne,snsa- 
duodanėiais tautai nieko klaus‘.mas: ,k‘“k! ?'s «°ks 
konkretaus. Motole iškylai,- '• ei. nei '“kų,
čios tik negražios ir turin- ° gerai. “^.rixb.vo. nes 
čios kokius kūno trukumus. "<'pras“? » J? ™"<*
šiaip jos pletkaujančios ir ne™n k“® pasirodyt- 
mokančios tik vieną paslaptį zmones pakalba vienaip ir ki-
išlaikyti, kiek jos turi meta ta,p ir v« pam,rSta nes k,ek- 
Moters teršiančios tikrą iii- ™nas J,jk ,uri užtektinai 
teligentiškumą ir lig šiol bu- c,a klU tartus
vusios musu kultūrinio gy- f^rdaug rūpintis.
venimo stabdžiais. ' ,r eal butu ",ekas ir "ieka<1

apie Ragaiši plačiau nesužinoję, 
jei bankai nebūtų užsidarę. 

Užsidarė bankai, vienas, ki
Mičiunas kaltina, kad mo

terys nenorinčios gimdyti, __________ _____
kad neištikimos, kad joms tas trečias ir net keliolika trum- 
truksta pedagoginio susipra- pu laiku
tilUO. - • i , Į Nedarbo ir visokiu sunkumų

Mačernis sako, kad mo- nukamuoti žmonės dabar tapo 
terš vengdamos gimdyti ve- vagiškai prispausti—žlugo ju pa
dangos tautą prie žuvimo.'skutilfiai sutaupinti centai.’ 
Statistiniais daviniais nu
stato, kad mirimų skaičius! Bėda dldelė visiems- ir tik 
esąs kas met lygus, o gimi- nesutiksi, ant visų veidų matosi 
mai mažėją. Jos mėgstan- budna išraiška, susikrimtimas.
čios kalbėti’ apie aukštą po-' Nueinu viena vakar^ P3* bar’ 
litiką, o nežiurinčios; ką jų zda?kut-‘ plaukų kirptis ir ran- 
vaikai namie darą. Jos du ten bur? besišnekučiuojant, 
skverbiančios Į valstybines ^’T’6 ?l- randasi ir Ragaišis, 
vietas, bet Į tą darbą žiurin-' }ieni kalba apie tai. kiti
čios paviršutiniai. i aP’e ka- ° ®agaisis vien a-

Ekspertas Tallat-Kelpša pie bankus- 
mano, kad vyrai nemoką Į- 
vertinti to, ką moters jiems

—Tai rupūžės, tai begėdžiu, 
—keiksnoja Ragaišis,— suėmė 

ir užsidarė! Taiaukojančios. 'Jos padori zmoal“ p'n,au\ a l. ,,, 
nės, sąžiningesnės, kantras- va,:y ,a,.ap,ple’,ma’ >*art 
nes, daugiau pakeliančius
skausmo, nebijančios mir
ties. Jei moterų kosmetiko
je matoma bloga, tai vyrų 
skonis pakrikęs. Be to, mo
terų aprėdas sveikatos at
žvilgiu esąs geresnis, kaip , ,vyru ‘ r jiems bombą nuėjęs.

Gyn. Navasaitis sako, kad”iek“ska'eWromis į padan- 
moters savomis jėgomis i- ?w Mlektu: Tai "e aertas' „ek 
gavo sau lygias teises, kad, p,",g0 s“e’tl.
jos nenorinčios gimdyti tik i ats'l,ep,a v,e"“
aplinkybių dėliai, ekonomi-'kyIuk““ ka"'p»--ka"’ t» ‘a'P 
nių sąlygų dėliai. Juk kiek daUk ’'ebartaa„ ap,e žmonių 
ju vaikų prarijo karas, o ar ; ™ “omų pinigą,
tai joms neskaudu, ar jos; n^M.e:0 tu luk banku'!"e 
negalinčios pagalvoti, kad,nle 0 nc rėjai... 
busimas karas vėl tų aukų S J —Nesvarbu, —atkirto senis, 
jų pareikalaus. Kas Įkai- — tas visai nesvarbu, ar aš tu
nuos, kiek skausmo gimdy-J rėjau, ar ne. bet aš sakau, kad 
me moters perneša. Persi-.tai yra vagystė, apiplėšimas! 
skyrimai kyią iš vyrų pasės, ) Pagaliaus Bučerys Dešra, ku- 
nes vyrai vedą per Vėlai jau- ris visuomet mėgsta kitus paer- 
nas merginas, 1932 m. buvę>inti. priėjo prie Ragaišio ir sa- 
72 persiskyrimai, ir tik 6^0:
is moterų kaltės. Moters pu- —Tėvai, paaiškink mums, ko
lbai kas mėnuo lšleidžian- kią tu šelmystę savo gyvenime 
čios tik 4 litus, 0 vyrai pratesi kam padaręs. Mano manymu, 
ruk< net 40. Prašo išteisin-1 kuomet žmogus Amerikoj sulau- 
ti. 1 kia tavo amžiaus, neturėdamas

tijas!
! —Kam čia juos karti, tėvai,
'—Įsikiša barberys,—jie ir patys 
galą gaus, kuomet ateis laikas. 

| —0. jeigu aš galėčiau.—per
traukia Ragaišis. —tai mesčiau 

kad tie

No. 20, Gegužės 17 d., 1933

Pavoaario Reginys Naujoj Anglijoj.

Ižio menesi per j\aujają Angliją perėjo didelė sniego 
pūga. Vaizdelis parodo užsnigtus aut mobilius Vermonto vals
tijoj.

komis išsitraukė iš kišeniaus sa
vo penkias bankines knygeles. 
Vienoje jų buvo §5.000.00, o ki
tose po mažiau, bet mažiausia 
suma ant vienos knygelės buvo 
$750.00.

—Tai koks aš dabar esu jums 
bomas? Ką dabar jus sakysite, 
a?

Padaręs toki pareiškimą, Ra
gaišis Įsidėjo knygeles i kišenių, 
spiovė į “spituna” ir išėjo lauk.

—Ot tau ir skurdžius!— pa
reiškė barberys.— O kiek sykių 
aš turėjau ji nukirpti dykai? Pi
nigų vis neturėdavo...

kiek sykių aš jam esu da-

—Ką tu žinai, gal tėvas turi 
daug vaikų... Juk jis savo laikais 
buvo gana smarkus bernas!

Tas Ragaišiui jau buvo per
daug. Jis sprogo tartum bomba:

—Durniai! Bepročiai! — su
šuko Ragaišis.—jus patys esat
bomai! O gi štai kas.—pažiurė-j'^ kvoderi ant “beef stew”?— 
kit!

Ir Ragaišis drebančiomis ran-
papildė bučerys Dešra.

Atliktas Kriukis.

Humoristika

*

*

*

4
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reikalinga permaina.
Vienas musų tautietis Balti- 

morėj nuėjo pas daktarą ir 
skundžiasi:

—Ką daryti, daktare, kad a- 
peiito visai neturiu? Nežiūrint 
ką žmona siūlytų, man nesinori 
ir gana.

Daktaras apžiurėjo musų tau
tieti ir sako:

—Pasamdyk gerą virėją, o 
viskas bus gerai.

Grįžtančių Lietuvai Žiniai.
(Lietuvos Vashingto- ka(J jfe buVQ vartojami,

Grįždami Lietuvon apsi
gyventi ar ilgesniam laikui 
praleisti amerikiečiai daž
nai vežasi su savim daugiau 
ar mažiau Įvairių vartotų 
naminių daiktų, 

i Einant Lietuvos Įstaty
mais, tokie daiktai gali būti 
įvežti be muito, jeigu šių 
daiktų savininkas turės ata
tinkamą paliudijimą iš Lie
tuvos Konsulato ar Pasiun
tinybės. Praeityje dažnai 
pasitaikydavo, kad vykstan
tieji Lietuvon tokių paliudi
jimų neturėdavo, arba su
teikdavo konsulatams nepil
nas žinias apie savo veža
mus daiktus. Dėl to, atvykus 
Lietuvon, tokie asmenys su
darydavo daug sunkumų 
Lietuvos muitinėms, kurios 
privalo daboti, kad Lietu
vos įstatymai butų vykdomi.
Dar daugiaus sunkumų ir 
nesmagumų žmonės susida
ro patys sau, nes muitinės 
turi teisės reikalauti sumo- .. .
lcėjimo muito už tuos daik- ""“l“ 15 ->° u^at?‘ 
tus, kurių nėra konsulatų! multlnes ", 7ar
paiiudytuoU surašuose. t™1 yynausybes į-

J 1 sakymą daryti visų galimų
Išvengimui nesusipratimų palengvinimų atvykstan- 

įr nesmagumų, patartina, tiems Lietuvon. Bet yra aiš-

NA. O KAS GI JAM KAULUS 
SULAUŽĖ?

Moteris padavė teisman savo 
vyrą už žiaurumą. Sako, jis ma
ne primušė, pasodinkit ji džė- 
lon.

Teisėjas pažiurėjo į vyrą ir 
sako moteriškei: -

—Aš nesuprantu, kaip jis ga- 
' Įėjo sumušt tokią drūtą moterį, 
'kaip tamsta, žmogus turi vieną 
ranką pasirišęs, vienos akies vi
sai neturi ir eina tik ant vienos 
kojos. Kaip gi jis galėjo tamstą 
sumušti?

—Ponas teisėjau.—sako mo
teris.—kaip jis pradėjo muštis, 
tai jis buvo da sveikas.

IŠTVIRKIMO SKONIS. 
Senmergė bijosi cibulio iš to

lo. sakydama, kad cibulis smir
da. Bet tuo pačiu laiku ji apsi 
kabinusi bučiuoja pasmirdusi 
šuni. ir tas jai visai “nesmir- 
da”.

BIMBIŠKAS BAŽNYČIOS 
VARPAS.

Katalikų kunigas sumanė 
naują varpą savo bažnyčiai nu
pirkti. Jis tuo tikslu apsilankė 
•ir pas savo parapijonus Bimbą 
ir šeškauską. kurie abu greta 
gyveno. Kunigas sako:
—Aukok it naujam varpui, nes 

jis jūsų vardu Dievui garbę 
skambins ir garsas jo eis tie
siog i Dievo ausis.

Kuomet varpas jau buvo nu
pirktas ir parapijonys jau ne
kartą girdėjo ji skambinant, ku
nigas užėjo pas šeškaukus ir 
klausia:

—Na, o kaip jums patinka
naujas varpas?

šeškauskas pažiurėjo kreivo
mis akimis i jegamasti ir išme
tinėja:

—Jei bučiau žinojęs, kad tu 
mus taip apgausi, tai nei vieno 
cento nebūčiau davęs.

—Kame dalykas ?—nustebo 
kunigas.

—Dalykas tame. kad jis vi
suomet skambina tik Bimbos 
vardu. Vis Bim-bam ir Bimbam. 
O pats sakei, kad ir mano vardu 
jis skambins. Argi tai ne apga
vystė ?

šitų
pa-

VAISTINĖJ.
Vaistininkas. — Nuo 

pigulkų tamstos viduriai 
sveiks.

Ligonis:— O kažin, ar ma
no galva nuo jų irgi pasitai
sys ?

Vaistininkas.—čia tik 
tai, o ne koks mokslo kursas.

MOTERIS VIS MOTERIŠKAI.
—Juozai, ar tu mane nori ves

ti iš meilės ar vaduodamasis 
protu? . - /<■

—Kas per klausimas, mano 
brangieji! Apie mano protą čia 
ir kalbos negali būti.

Susitikęs Baltrų Jonas klau
sia:

—Ar gali man pasakyti, kaip' 
iš galiu atrasti Obuolių gatvę? ;

Baltrus:. — Tu neatrastum, 
kad ir pasakyčiau.

Jonas:—Kodėl?
Baltrus:—Todėl, kad aš ir 

pats nežinau, kur ji yra.

PROFESORIŠKAI.
T mokslininko kabinetą Įbėgo

tarnas šaukdamas visais nas
rais:

—Degam!
—Pranešk apie tai mano žmo

nai—atsakė mokslininkas.—Ži
nai. kad aš i namu ūki nesikišu!

Yyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

I>-ro Marcertn Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties ligą. 
Kaštuoja tik 50 centą. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pa*
autonu:

DR. MARGERIS
342) S®. Halsted Street. 

CHICAGO. ILL.

“Aušros” Knygyne
GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 

SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS:
Pilnas Laiio žodynas Lietuviškai Angliškai ir 

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

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

Bedievio šventraštis. Didelio formato, apd. pusi. 900, 
virš 200 paveikslų. Baisi knyga dėl tikinčiųjų, 
naudinga pasiskaityti laisviems žmonėms. Daug 
faktų apie tikėjimus ir kunigiją. Kaina $6.00, 
dabar už ...........................................................  $3.50

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

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

arba kad tuos daiktus ke
liautojas paveldėjo.

4) Taisyklė*
Jeigu daiktus Lietu

von veža svetimšalis, tai į- 
tatymas reikalauja, kad už 

Įvežamus Lietuvon nors ir 
vartotus naminius daiktus, 
jis duotų Lietuvos muitinei 
atatinkamą užstatą pinigais 
arba tinkamo banko garan
tiją. Šis užstatas bus lygus 
Įvežamų daiktų muitui. Jei
gu šiuos daiktus Įvežusis iš
gyvens Lietuvoje daugiau 
vienų metų, tai jis bus lai
komas nuolatiniu Lietuvos 
gyventoju ir jo užstatas bus 
jam grąžintas. Jeigu jis ne
išgyvena Lietuvoje vienų 
metų, tai išvažiuodamas iš 
Lietuvos jis turi išsigabenti 
su savim visus savo Įvežtus 
daiktus ir tuomet jo paliktas 
muitinėj užstatas bus jam 
grąžinimas. Jeigu jis neišsi- 
veža daiktų, tai už neišveža- 
mus daiktus bus paimtas 

Lietuvos muitinės ir val-

prieš išvažiuosiant Lietu
von, pasirūpinti iš Lietuvos 
konsulatų gauti visų veža
mų Lietuvon vartotų nami
nių daiktų paliudytą surašą.

Be šio surašo, įstatymai 
reikalauja dar sekančių ži
nių:

1) Jei knuutomaąi į Lae-
gpsifyventi, tai turi 

būt pažymėta, ar važiuo
jantis yra Lietuvos pilietis, 
ar kitos valstybės pilietis. 
Jei Lietuvos pilietis, tai nuo 
kurio laiko lig! kurio laiko 
jis gyveno užsienyj. Jei vyk
stantis Lietuvon asmuo yra 
ne Lietuvos pilietis, tai ligi 
kuriam laikui jis mano gy
venti Lietuvoje.

2) Jei prašoma įleisti Lie
tuvon palikimą — reik pa
žymėti, kad gaunantis pali
kimą asmuo yra Lietuvos 
pilietis ir gyvena Lietuvoje, 
bet yra gavęs palikimą už 
sienyje.

3) Jei prašoma įleisti Lie
tuvon kraitį,—reik pažymė
ti, kad keliautoja yra ište
kėjusi (kada ir kur) už Lie 
tuvos piliečio ir tuo įsigiju
si Lietuvos pilietybę.

Visais viršminėtais atsiti 
mais turi būt sudarytas pil
nas ir tikslus visų vežamų 
daiktų surašąs; šis surašąs 

j turi būt paliudytas Lietuvos 
Konsulato Amerikoj (Chi- 

'cagoj ar New York’e); pa
liudyme turi būt pažymėta, 
kad surašė išvardyti daik
tai tikrai priklauso tam ir 
tam (vardas pravardė) ir

ku, kad jie neturi teisės lau
žyti'šalies įstatymų. Patys* 
keliautojai turi pasirūpinti, 
kad prie įstatymų reikala
vimų butų prisitaikinta. 
Kuomet jie tai padarys, jie 
įsitikins, kad jų kelionė bus 
smagi, kad jie išvengs daug 
bereikalingų nesmagumų ir 
laiko trukdymo ir muitinėse 
ar kur kitur jie visuomet su
sitiks su mandagiu ir malo
niu apsiėjimą

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

VAUKEGAN, ILL.
Valdyba 1933 metams

Jos. Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott SL. Waukegan, III.

R. Ralis—vioe-pirmininkas,
838 So. Jackson St.. Waukegan, III. 

B. J. Masiliūnas, užrašą raštininkas,
818—lOth PI., Waukegan, III.

B. Sirvidas, turtų raštininkas,
164—lOth St., No. Chicago, IU.

K. Vaitekūnas, kasierius,
72C — 8-tb sL, Waukeg*n, HL 

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So. Jackaon st, Waukegan, IU. 
Bertha Dikšienė

630 8th St-, Waukegan, IU.
Knygiai:

K Dambrauskas,
118—10-th st., No. Chicago, I1L 

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

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

paskntinj ketvergi kožno mėnesio, 
7:30 vakare. Liuosybes Svetainėje,

DR.MARGER1S
Gydytojm ir

Vi

3325 So. Habted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

C^ alit pamatyt visą 
’ Lietuvą a*#

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerild^io Įspudžioi Lutm»je
Tai didelė, graži ir be galo' įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
tori net 429 puslapius ir daug pavoksią, {rišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jautės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoj'ą. Tiesiof 
šventas Tamstą privalumas nusipirkti ją^—dar daugiau: 

nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja t* $2. Pinigus siųskit

AUŠRA
3883 SO. HALSTED ST..

Adresuokite:

DR. MARGERIS, 
S. HALSTED SY. CHICAGO, ILL
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu»ų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

TI Palvini* Philadelphiįoi.

TRYS ŽIAURIOS ŽMOGŽUDYSTES.
75 metų senė su bernu nu

žudė 80 metų savo vyrą.

Pabebirnio kaime, Šim
kaičių vals., Raseinių aps. 
šiomis dienomis buvo tris 
žiaurios žmogžudystės.

Pirma žmogžudystė to
kia : Stepas Gelumbauskas 
išvežė bekonus į Šilaukio 
stotį, o namie paliko senus 
tėvus ir berną. Seniai, ma
tyt, dėl kažko susikivirčijo 
ir senė geležine kačerga 
smogė savo vyrui iš užpaka
lio į galvą. Senis krito be 
žado, bet dėl smūgio, tur 
būt, butų nemiręs. Tada se
nė kviečia į talką berną, ku
riam pažadėjus 1000 lt, 
kad vyrą pribaigtų. Bernas 
senės prašomas Gelumbaus- 
ką užsmaugęs. Nužudytas 
Gelumbauskas buvo šar
vuojamas, o senė paslėpus 
pėdsakus ir pradėjus ruošti 
laidotuves. Senuką papuošti

KELEIVIS, SO. BOSTON

Patvinus andai Delaware upėj, vanduo apsėmė kai kurias 
pietvakarines Philadelphijos miesto dalis, šis vaizdelis paro
do, kaip tas potvinis išrodė.

pametė lentini loviuką, į- 
kreikė šiaudų ir čia apgy
vendino metų amžiaus mer
gytę. Ji buvo nevaloma, 
marinama badu, apkibus 
parazitais, o jos guoly raitė
si kirmėlės. 1

Ignatavičius motinai grie
žtai drausdavęs mergaitei 
duoti valgyti ir abi: neišti
kimą žmoną ir nelaimingą 
mergytę skaudžiai mušda
vęs. Žmona kelis syk buvo 
pabėgus, bet Ignatavičius 
vis ją susigrąžindavęs.

Mergytę maitindavus mo
tina vogčiomis, naktį, kai 
vyras nemato arba kur išei
na.

Kadangi mergaitės nega
lėjo nukankinti, tai Ignata-

Darbuojas.
mergaitės krutinės ir nelai- *rieš Velykas buvo kratų ir 
mingoji po poros valandų suėmimų.

mirė. I Prieš Velykas tautininkų
, ..... . T. , Mirusi mergytė buvo pa-ižvalgyba areštavo poetą K.
buvo pakviesti kaimynai.Jie jaidota> Aplinkinės moteiys,1 Borutą. Jo byla perduota 
lavona Drause. skuto barz- ianky<jamos pašarvotą mer- Kauno apyg. teismo valsty-

gaitę, pastebėjo mėlynes, bės gynėjui, 
galvoj ir paleido kalbas, • Be to, žvalgyba dar areš- 
kad mergaitė nužudyta, Ži-t tavo poetą Jakubėną, mo- 
nia pasiekė policiją. j kytcją kraštotyrininką, F.

Lavoną skrodžiant gydy-į Šinkūną, dr. Šuvalį (žydų 
to jas mergaitės skrandyje'tautybės), Br. Migliną, Vil- 

,rado kiaušinių kevalų, mie-jčinską, Klimavičių (Alytu- 
a‘ žiu grudų ir didelę geležinę je) ir Ambrašką. Žvalgyba 

sagą. Mat, Ignatavičius no
rėjo ją užspranginti ir mer
gytei viską kimšo Į burnelę.

lavoną prausė, skuto barz 
dą, šukavo ir bešukuodami 
rado galvoj skylę, o apie 
gerklę buvo pajuodę. Tuoj 
buvo įtarta, kad senukas nu
žudytas ir apie tai pranešta 
policijai. Policija senę Ge- 
lumbauskienę ir berną St. 
Kvietkų areštavo. Juodu 
bu uždaryti Raseinių kalė
jime, tardomi prisipažino. 

Reikia pažymėti, kad ve-

PASIGĖRĘ BLAIVININ 
KAI SUSIMUŠĖ.

Velykų proga Katalikų 
blaivybės Vilijampolės sky
rius Ateitininkų salėje su
rengė vakarėlį. Vakarėly 
atsirado gana daug girtų, o

Hitleris Padarė Lie
tuvai 3,000,000 Litų 

Nuostolių.
Dancigo vokiečiai fašistai 
nepriima Lietuvoj užsakytų 

ąžuolų.

Tūlas laikas atgal Lietu
vos valdžia buvo pardavusi 
vienai vokiečių firmai Dan
cige ąžuolų už 3,000,000 li- 

įtų.
Miškų departamentas už

sakytą miško medžiagą pa
gamino, suvežė į Vievio, A- 
lytaus. Žąslių ir kt. stotis 
gabenti Klaipėdon. Tačiau 
firmos atsiųsti brokeriai pa
gamintos medžiagos nepri
ėmė : tai netiesus esą ąžuo
lai, tai fanierai per minkšti, 
o blokams per kieti.

Ir sukirstų ąžuolų vokie
čiai neima.

Tai padaro Lietuvai 
3,000,000 litų nuostolių.

Negana to, vokiečiai da 
reikalauja iš Lietuvos val
džios apie 16,000 litų atly
ginimo už išlaidas, kin ių 
jiems pasidarę važinėjant iš 
Dancigo į Lietuvą.

Tikroji ąžuolų neėmimo 
priežastis esąs hitlerininkų 
“patriotizmas”, kuris reiš-

PER HAMBVRGĄ
Muk nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.

1 ABI PUSI, XEW YORK AS-#17 0.50 
KAUNAS, TRECIA KLASE —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacij i kreipkitės 

į vietinius agentus arba

E T U V O

HAMBURG-AMERICAN LINE
BOYLSTON ST'., BOSTON

UKMERGĖ YRA SENIAUSIA PARA
PIJA LIETUVOJ.

1388 metais miestelis buvo 
Vytauto išplėštas ir 

sudegintas.>

Ukmergė, be abejo, viena 
seniausių istoriškų Lietuvos 
vietų. Ji minima seniausiose, 
)eveik prieš 600 metų, vo- 
<iečių kovų kronikose.

Ukmergė buvo 
naikinama netik svetimų 
užpuolikų, bet ir savųjų 
“tautos vadų”. Pavyzdžiui, 
388 metais “gerasis” musų 
iunigaikštis Vytautas, ko
vodamas su Skirgaila, kitu

gė. Vieni ir kiti savo įrody
mus remia dokumentais, 
šaukiasi nabašninko K. Bū
gos liudymų, pagaliau re
miasi žmonių kalbos tradi
cija.

Kurių teisybė — nežinia. 
Vokiečių kronikose užtin- 

dažnai karna Vilkamergen, Vilken- 
bergen, Vilkomir ir pan. Bet 
ukmergiškių tarpe yra nuo
monių, kad Vilkmergė sla
viškas padarinys ir taisyk
lingai vadinti reikia Uk
mergė. Tam ginčui priker-

policija, patyrinėjus, rado i neapykantą ir kovą ki- 
slaptą bufetą, kurį tuojau itoms tautoms. 
konfiskavo. Degtinė ir alus
bus parduodami iš varžyty

lionis Jurgis Gelumbauskas R it& su.
buvo Ia.syu paz.uru žmogus ,ži ^nkauliai « jlaužta 
labai apsiskaitęs ir nuolat i.rutjng
vedė karą; bet kultūringą,;1' j suimtas ir
- apylinkes kunigais ?r,pa/ėtas Raseinių ka!žjinlan.

ui/-.iioie oolimn * c
su
tamsuoliais prietarų šalinin-
kais. Jis savo priešų buvo baj vi Iin.
gerbiamas, o salmintaj la-,k žlįonžs 
bai mylimas dėl iškalbingu-į } tik ir k
mo. Gelumoauskas savo pa- ^a 
žiūras skelbdavo atvirai,1
buvo . pirmasis Šimkaičių .Trečią žmogžudystę papildė 
valsčiuje laisvamanių orga ! vaikai,
nizatorius. j Šakynos kaime, Gruzdžiu

Gelumbauskas palaidotas .valsčiuje. didžiojoj sąvai- 
Vadžgiry, laisvuose kapuo- tėj vaikai berinkdami Vely- 
sc- į koms kiaušinius užmušė Pa-

■ kamaniuką, 10 metų vaiką 
iš Burbinų kaimo.

..Tame pat; kaime ir vals- ku jau mokvk, Iankvdami 
ciuje Simo Ignatavičiaus -r Jį šuįkiuko
žmona turėjo meiluži. Vie- d Alejuniukas jį ap-
nas Ignatavičiaus sūnūs la- Dabar Pajį*amį.
bai panašus į meiluži, o t e- njukas buv0 išvestas vienas 
liau gimus duktė dar pana- kiauįinėti ir ant ke.
sesne į meiluži. Ignatavičius užmuštas. Įtariamas Šut- 
nutarc kad ta duktė yra ne kiukas 15 m. Mažesnieji
jo. Nelaimingą mergytę g- vajkaj pasakė motinai, kad 
natavucius pradėjo kankin- jog su?i „
to: rudenį pne durų virtuvėj į ,-ado negyvą

ir šalip padėta kepurė su 10

Antra žmogžudystė daug
žiauresne.

Šiuodvi žmogžudystės la-

■ kiaušinių.

’ KAUNO SIUVĖJAI STEI- 
! GIA KOOPERATYVĄ.
• šiomis dienomis Kaune 
įvyko siuvėjų susirinkimas, 
kuris nutarė įsteigti koope- 
ratyvę siuvyklą. Išrinkta 
valdyba. Siuvykla— koope
ratyvas busianti didelė, nes 
joj bus siuvėjų apie 150.

E K »K U R S I J OS

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
Iš New Yorko

į KLAIPĖDĄ 
Per CothenbuTgtį

GREITA 
KELIONE

FUETŪVĄ7«r ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 
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turėjusi žinių, kad minėti 
asmenys priklausę nelega
liai organizacijai.

LIETUVOS DARBININ
KAI SLAPTA BĖGA 

LATVIJON.
Nors šiemet Latvija Lie

tuvos darbininkų ir nebeįsi 
leidžia, tačiau daug jų

nių. Ne tik blaivininkai, bet 
daugelis ir blaivininkių — 
zitiečių buvo girtų. Girti 
pradėjo smarkiai muštis, su
sikruvino. Policija apie 10 
girtų ir kruvinų blaivininkų 
nugabeno į nuovadą ir ten 
surašė protokolus.

KAUNO ŽYDAI NUTARĖ 
GRIEŽTAI BOIKOTUOTI 

VOKIEČIŲ PREKES.
Balandžio 22 d. vakare 

ateitininkų salėje sionistų 
organizacija surengė didelį 
mitingą dėl boikoto vokie
čių prekių.

Kalbėjo M. Kanas ir R. 
Rabinavičius. Kalbos buvo 
karštos ir mitingas audrin
gas. Kalbėtojai nurodė hit
lerininkų barbariškumą ir 
įžūlumą kitų tautybių at
žvilgiu.

Priimta rezoliucija, kuria

musų “tautos vadu”, išplė
šė Ukmergės miestelį ir vi
są paleido su durnais.

Prie Ukmergės nekartą 
atriedėdavo net Lyvžemio 
ordeno banga. Bet nevisada 
aimingai atgal besugrįžda- 
vo. Iš ordeno žygių aprašy
mų galima padaryti išvadų, 
kad jau XVIII šimt čia bu

= i- giami du padavimai.
Tie, kurie miestą vadina 

Vilkmergė, pasakoja, kad 
senovėje toje vietoje, kur 
dabar riogso miestas, buvu
si didelė pilis. Toj pily gy
venusi žinovė (merga), ku
ri turėjusi prijaukintą vilką. 
Nuo jos vardo vad. Vilkmer
gė (vilko meiga).

. .. x . Tie gi, kurie miestą vadi-
a tiesaus kelio tarp Vilniaus; na Ukmergė, tvirtina, kad
ir Rygos, toje pat vietoje, 
cur yra dabartinis plentas. čia butą ne pilies, bet baž

nyčios. Toje bažnyčioje bu-
Delto, spėjama, kad Ukmer- vusj vaynutė, graži pašven
tė tais laikais buvo didesne—j0 ^Vejo duktė. Toji vaidi-
net uz Kauną. į pamilusi karžygį

Antras minėtas tarpusa-
PER VELYKAS ALYTUJ 

NUSIŠOVĖ MOTERIS.
Pirmąją Velykų dieną 

Alytuje pas Klimovą besi
us* linksminant staiga įvyko ___________  ____

Rokiškio apskr. vistiek į ją baisi netikėta nelaimė: ka- žydų pirkliai ir žydu visuo- 
iškeliavę. Perėję slaptai Įėjimo prižiūrėtojo .žmona menė boikotuotų visa, kas 
sieną pasisamdo latvių u- staiga pakilo nuo vaišių sta- vokiška: prekes, filmas, 
kininkams, kurie juos su lo, keistai pratarė kelis ne- spaudą ir t.t.
džiaugsmu priima, nes lie- suprantamus žodžius ir pa- ‘------------
tuvius laiko daug geresniais sišalinusi į gretimą kamba; NEGERAI PADIRBĘ
darbininkais, kaip savo tau-'n, susirado lovoje draugės PASAMS POPIERIŲ, 
tiečius. Gyvena, supranta- revolverį ir vienu šuviu įstri- Kaip jau buvo vi
ma, neužsiregistravę latvių ząi galvą persisove. Į nykio daug reikahj ministerija y-
valdžios įstaigose. vietą atvykęs gydytojas mo- ra nusįstačiusi šiemet pa- 

tenskę rado jau nebegyvų. keisti ridaug Tam
Manoma, kad jai sųmiso reįkaĮuj ministerija naujai 

protas nuo persigenmo, nes atidarvtame Petrašumų po- 
— kalėjimo viršininką njpria11s fabrike

PASIGĖRĘ VALMNIN 
KAI KELIA SKANDALUS

Velykų pirmą dieną Gus-* P®? pieriaus
taičių kaime, Vilkaviškio buvo didelis gir- 5000 tonų popieriaus pasam,
apskrity, pas Banionį buvo, tuokliavimas. Fabrikas popierių padarė,
suruoštas pasilinksminimo j arki vai bet ministerijos paskirta ko-
vakaras. kurio pelnas skir- PABRANGO ARKLIAI, misija popieriaus nepriėmė: 
tas labdaringiems tikslams. ‘ Paskutiniuoju metu Lie- vieni lapai per ploni, kiti per 
Tačiau vakaro nuotaiką su-'tavoje labai pabrango ark- stori, nežymus vandeniniai 
drumstė ir jo tvarką suardė liai. Ligšiol blogą arklį bu- ženklai ir bendrai, popierius 
atvažiavę girti keli Žaliosios vo galima nupirkti ir už 5 pasams esąs netinkamas.
valdininkai. Negana to, kad lt., c dabar už tokį pat reik į ------------
jie netvarką kėlė. bet pil. mokėti 50 lt. Vidutiniško HITLERININKAI UŽ- 
Bliumą primušė ir vos ne- gerumo darbinis arklys da- DRAUDĖ “LIETUVOS 
peršovė. ] bar kaštuoja iki 300 lt., o ŽINIAS.”

--------------- 'geresnis 500—700 lt. Berlyno “Vossische Zei
ŠINKŪNAS SU MIGLINU, • Arkliai pabrangę todėl, tung” paskelbė visą eilę už-

JAU PALEISTI. >kad prasidėjęs arklių parei- draustų Vokietijon įvežti
P. Šinkūną ir Br. Migliną kalavimas eksportui karo laikraščių.Tarp jų yra pažy- 

žvalgvba iškvotus paleido. Į reikalams. mėtos ir “Lietuvos Žinios "
Iš paleistųjų teko sužino-*

ti, kad buvę kvosti dėl siųs-: 
tų užsienin pinigų vienam' 
kitam politiniam emigran-' 
tai. •

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą!

Su Didele Vasarine Ekskursija 
Laivu FREDERIK VIII 

Is New Yorko Birželio 3, 1933
Nereikia nei vizą nei pereiti pambežinĮ 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali Imt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Kiti Išplaukimai 
United States Birž. 24 
Frederiek VIII Liepos 8

iš New Yorko:
United States Rogp. 5 
Krederik VIII Rngs. 2

Del platesniu informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

ARBA

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Wh»toh«H SL 
New York, N. Y.

248 Waohington St. 
Rmton. Mass.

130 N. IjuSsH- SL 
Cbicago, IH.

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

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

Cunard Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGAR1A
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis.
— ŠIĄ EKSKURSIJĄ UŽGYRft —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortes parduoda visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
33 State Street 
Boston, Mass.

priešą. Užtai žyniai nuteisė 
ją dievams paaukoti (aukos 
merga). Todėl ir vadina 
Ukmergė. *

vio kovų epizodas ties Uk
merge, tai mušis tarp kara
liaus Zigmanto I ir Švitri
gailos. Tame kruviname mū
šyje dalyvavo ne vien lietu
vių, gudų ir lenkų kariuo
menės, bet* dar vokiečiai, če
kai ir sileziečiai.

XIV šimt. Ukmergė pasi
daro apskričio centras. Pc 
kiek laiko, dėl kažkokių su
metimų, ji priskirta Upytes 
apskričiai. Tais laikais mie
stas priklausęs kažkokiam 
Markoniui.
Ukmergės dabartinis plen

tas, pradedant Daugpiliu, 
baigiant Marijampole, pra
dėta tiesti Napoleono lai
kais.

Per Ukmergę teka nedi
delis upelis “Ukmergytė”. 
kuris įteka į Šventąją. Jos 
santakoje riogso didžiulis 
piliakalnis — praeities le- 
gendariškų įvykių vieta.
Čiabuviai pasakoja, kad dar 
prieš 30 metų aukštutinėje 
piliakalnio dalyje kyšojo 
stori, apipuvę ąžuoliniai rą
stai—pilies likučiai. Apie 
patį piliakalnį seneliai pa
sakoja, kad jį supylė švedų 
kareiviai savo kepurėmis.

Istoriniu žvilgsniu Uk
mergė yra įdomi da ir tuo, 
kad čia buvo įkurta pirmu
tinė Romos katalikų parapi
ja. Pirmutinę bažnyčią čia 
pastatė Jogaila 1388 metais.
Ji stovėjo toj pačioj vietoj, 
kur ir dabartinė bažnyčia 
stovi.

Paskutiniu laiku ukmer-< 
giškiai kėlė didelį ginčą dėl 
Ukmergės vardo. Vieni sa-

ka^ Ukmergė; kiti - wįdintai, ji]5ų jūms st].
V Ukmerge, arba V llkamer- (grąžint! — be joąią jums ekspensų.

MEILĖS TRAGEDIJ/A 
OBELIUOSE.

Obeliuose pas pil. Kra
sauską apsigyveno policijos 
vachmistras Speičys. Spei- 
?ys greit įsimylėjęs Kra
sauskienę ir pradėjęs su ja 
Hirtuoti. Krasauskas iš pra
džios nekreipęs dėmesio, 
bet vėliau pradėjęs pavydė- 
ti Ilgainiui Krasauskas su 
Speičiu pradėję kivirčytis. 
Jau anksčiau kelis syk vos 
nekildavę muštynių, bet per 
Velykas Speičys nutarė pa
daryti savarankišką .spren
dimą: jis priėjo prie lovoj 
Tulinčio Krasausko ir iš re
volverio paleido į jį keletą 
šūvių. Paskui Speičys pats 
atsigulė į Krasausko lovą ir 
keletą šūvių paleido į save. 
Speičys sau geriau pataikė 
negu Krasauskui. Krasaus
kas nors labai sunkiai sužei
stas, bet dar tebėra gyvas 
Rokiškio ligoninėj, o Spei- 
čys tuojau mirė. ši tragedija 
labai sujaudino visą Obelių 
apylinkę.

Nusa-Tone
tūkstančiams vyrą ir moterų yra šal
tinis grąžinantis sveikatą ir linksmu- 
-ną— tikras gyvenimas su pagelba šio 
TIKRO TONIKO Kuomet vyrai ir 
moterys pasiekia viduramži, visi or
ganai pradeda darytis silpnesni-Iiems 
reikalingas yra tonikas. Štai kodėl 
NUGA-TONE “pastate daugelį ant 
kojų.” Byle vaistynyčia parduos jums 
trisdešimts dienu treatmertą. Varto
kite jų dvidešimts dienų pagal paduo
tas direktyvas, ir jeigu busite neuž-

7 DIENOMIS l LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausią koffonf j LIETUVA. 
GREIČIAUSIAS KELIAS I SENĄJĄ TftVYNŲ

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH 6ERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 20, Gegužės 17 d., 1333
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Aštuntas Puslapis

IORAS NORI GRIAU- Adv. Keenan pateko bėdon.
TI SOUTH BOSTONĄ, j Gerai žinomas South Bo- 

------t— .. stono lietuviams advokatas
>ja statyt pavyzdin- Wilfred g Keenan šią są- 

namus miesto pinigais. vaįtę yra teisiamas vyriau-
Laikraščiu reporteriams šiame tribunole (supreme 

kad majoras court) dėl papirkinėjimo 
' daro velniškai drąsu prisaikintųjų šuolininkų. At- 

tf milžiniškai dideli planą sirado vienas žydas, nesenai 
miestui atnaujinti. Jo tiks-Pats išmestas iš advokatų 
las nugriauti visas pasenu- luomo už kysininkystę, ku- 
sias miesto dalis, prašalinti r*s įskundė Keenaną. Jis 
visas landynes, taip vadina- ?ako, kad jis buvęs tas as- 
mus “slums”, o jų vieton muo, per kuri Keenanas 
pristatyti miesto pinigais -! duodavęs ‘'džiurininkams i 
pavyzdingu gyvenamų na-.kyšius. Ačiū tiems kyšiams 
mų„ kaip Austrijos sostinėje • Keenanas laimėjęs didelę 
Vienoj pristatė socialistu bylą prieš Bostono Elevated ( 

kompaniją, prieš New Eng- iadministracija.
Curley planuojąs griauti

penkis Bostono distriktus, 
būtent :Charlestowną, North 
endą, West endą, South, 
endą ir dalį South Bostono.1 yra buvusis advokatas Ma-

• Planas šitam darbui da'yer Kettleman. 
nėra galutinai išdirbtas iri 
jo smulkmenos da niekam1 
nežinomos, bet bendros Ii-Į 
nijos jau nustatytos. Šita

land Tėlephone & Tele 
graph kompaniją ir prie: 
kelias kitas kompanijas. 

Šitas Keenano išdavikas

J

Riaušės Concordo 
kalėjime.

Concordo pataisos na-
milžinišką projektą dabar netoli Bostono, be
studijuoja keli geriausi mie- reitą nedėldienį įvyko riau- 
sto architektai ii- civiliai in- ^s- Negalėdami pakęsti 
žinieriai. viršininkų žiaurumo ir biau-

Esą jau apskaičiuota, raus maisto, kaliniai sukilo 
kad įvykinimas šito plano valgomam kambary ir pra- 
gyveniman kaštuos apie dėjo svaidyt į sargus puo- 
$40,000,000. Curley žada dai* ir bliudais. Kalėjimo 

reikalauti, kad šitą sumą vyriausybė skelbia, kad 
Bostonui paskolintų Re- riaušės buvo numalšintos 
construction Finance Cor- gražiuoju: nebuvo vartoja-
poration.

Paskelbtas siuvėjų 
streikas.

. Šį antradienį Bostone ta
po paskelbtas moteriškų 
drapanų siuvėjų streikas, ši
toj siuvėjų šakoj yra 3,000 
darbininkių, kurios sudaro 
iš viso 7 unijas, ir visos nu
tarė streikuot Streikas ne
liečia vyriškų drapanų siu- i 
vėjų nei moteriškų apsiaus
tų siuvėjų; jis taikomas vien 
andarokų ir dresių dirbtu
vėms. Streiko tikslas yra: iš- ... _ , . ...
naikinti “svetšapes”, praša- 1>200 akrų muko.
linti mažų mergaičių darbą,!. 'azIU0^”t Bostono 
nustatyti 8 valandų darbo!’ PI>™0Ut,h;! P^eitg sąvaitę 
dieną ir išreikalauti tinka- , buvo pradėję ^kiai deg- 

nra.rvv.mmni .la. Vnri « mls,ka>- Vienoj Vietoj 1,- 
200 akrų plotas. Kovai su

mi nei ginklai, nei lazdos. 
Vis dėlto viena gazinė bom
ba, kad ir “netyčia”, bet 
sprogo, ir 6 kaliniai buvo 
sužeisti.

Už 745 dolerius 10 metų 
kalėjimo.

George Martini, kuris pa
vogė vienam restorane iš 
seifo $745, gavo 10 metų 
kalėjimo. Tai ve, ką reiškia 
vcgti ne pagal Įstatymus. 
Kas vagia legaliu budu, tas 
kalėjiman neina.

PICKVVICK ALE

Prigėrė besimaudydamas.
South Bostono juroj žmo-;

T«L P»rter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9 -

Nedėliomis ir Šventadieniais 
ana 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
Inman Kt. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Ogi metai patyrimo ir darymas alaus, 
suteikia mums tą gabumą patiekti į 
PICKWICK ALE tas dvi daugiausiai 
pageidaujamas aluje ypatybes...

Gardžiausią SKONĮ 
Aukščiausią KOKYBĘ
PICKWI€K ALE parduodamas bonkose 
arba iš bačkų pas geriausius pardavėjus 
restoranuose, valgyklose ir viešbučiuose.

Eos/oa,Mass. 
BREWERS SINCE 1870

Karpenteris Laisniuotas
Nuo Fundamento iki Stogo ir p»p- 

_ . . . T . . tina m. Jei turit būdavot ar Darais . tnes jau maudosi. Ir pereitą triobesį, paklauskit mus. mes apro- 
sąvaite besimaudydamas Kuosim kiek tas darbas kainuos. Del į
pngere Arthur Hurley, 23 rom užJyką Darbą padarom -ki ,r! 
metų vyras. Policija rado jo jž žemiausia^ kai^g 
lavoną 20 pėdų nuo kranto.
Tai buvo pirmutinė šio sezo
no maudymosi auka.

mą pragyvenimui algą, kuri 
turinti būti nemažesnė kaip 
$45 į sąvaitę.

Rado nušautą kumštininką. ____________
Anksti šio panedėlio rytą' šuliny prigėrė du vaikai. 

Revere miestely, netoli Bos-: Quincy Pointe pereitą ne
temo, buvo rastas nušautas į dėldienį du maži vaikai į- 
kumštininkas George Brog- krito į apleistą šulinį ties 
nat kūno policija senai jau robo dirbtuve ir abudu pri- 
iieškojo už žmogžudystę j gėrė. Vienas vadinosi John 
(jis buvo nušovęs vieną įta-, Cormier; antras Richard 
lą Revere “spykyzėj ). Ne-; Stephenson, abudu po 2 mė
tok tos vietos, kur gulėjoĮ ty amžiaus.
Brognos lavonas, buvo pa- __________
liktas automobilius su New j Gubernatorius atmetė labai 
Hampshire valstijos blėto-! gerą įstatymą, 
mis. Automobiliu je buvo j Massachusetts valstija 
kraujo, bet šiaip jokių kovos buvo priėmusi bilių, kuriuo 
ženklų nesimatė^ Kraujo,. buvo draudžiama valstijos 
matyt, pribėgo iš Brognos tarnautojams ir valdinin- 
galvos, kun buvo Persaut? kams vartoti valstybinius 
dviem suviais. Koks gyveni- automobilius privatiniems 
mas, tokia mirtis. j tikslams. Tačiau gubernato-
_ . Z ~ . - ! rius Ely tą bilių atmetė, nes
Banditai atėmė iš ligonine* lietė ir jj pat|

degtinę. ________
Trįs ginkluoti banditai; Pavogė Federal National 

pereitą sąvaitę užpuolė Beth , Banko knyga*.
Israel ligoninę Roxbury, į Uždarytojo Federal Na- 
surišo sargą ir susikrovę Į i tional Banko resyveris Pear- 
savo troką 100 keisų geriau-: son praneša, kad iš seifo tą
sios ruginės degtinės pabė- po pavogti svarbus to banko 
go. Ligoninei ta degtinė kai-. rekordai, be kurių negalima 
navo $4,200, bet jos par-,susekti visų šmugelių. Kas 
duodamoji vertė butų apie rekordus pavogė, nežinia.
$10,000. ' ---------------

Ant Washingtono gatvės 
į vagys nakties laiku išmušė 
ĮWashington Jewelry kom 
panijos langą ir pavogė už

PAUL TURKŠTIS 
124 Dresser St. So. Boston. Mass.

Parduodu Saldainių Štorą
Sumaningas žmogus gali padaryti 

gerą pragyvenimą. Norinti gali pirkt
Roxburyje trokas sutriuš- ir SU namu Parduodu pigiai. (21) 

kino ant gatvės Ingramų 3 188 w bŽ5o«, Mass.
metų vaiką. Nelaime įvyko
akivaizdoje motinos, kuri ?atiduoda gbhralir pigiai 
stovėjo tarpduryje ir matė kambarių, naujos 
kaip jos vienatinis vaikutis gvišc>j,^sSnmmer House- so" 
iragingai žuvo.

I 
t

iš MASKVOS IR KAUNO 
pecialistas slaptų ir kroniškų *igų ’ 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. • 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St-, Boston •
’el. Capitol 2257 Highlands 33151 
'alandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. J 
Nedėliomis: iki 5 vaL po P*6*1!- Į

DR. J. MARCUS

Telepbone 
SO. BOSTON 

1058

gaisru buvo suvaryta 500 
žmonių ir tuo tarpu ugnis 

j sustabdyta.
Pirmas piknikas.

SLA. 365 Jamaica Plain 
kuopa rengia pikniką gegu
žės 28 d., Lebefs Grove dar
že. Kitas draugijas prašome 
tą dieną nerengti, bet atsi
lankyti Į musų parengimą.

Kuop.

PAJIEŠKAU partnerio i bizni
Vyro ar moteries; turi but neve- 

lęs Duodu paskolas ant namu. (22)
MISS M. ZAMBACEVIČIŪTĖ

44 Aspinvall Rd.. Dorchester. Mass.

4 lotai žemes, iš ' 
mylių, apgyventa lietu- ! 

•jais. Priežastis—turim* išvažiuoti.
J. LUKAS, (23)

Hooper Rd.. Readville. Mass.

Bostono 10
BAY VIEW 

MOTOR SERVICE \

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
SO Scoilay Stjuare, Kuom 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas kraujo, inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo Ji iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

UETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir nmbiyopiakose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamn- 
laiku.

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

REIKALINGAS VIDURAMŽIS 
VYRAS, kuris supranta dirbti ant 
'atmos pas gerus žmones. Tik ne 
girtuoklis. Užmokestis nedidelis, dar
ias pastovus, ant visados. Kuris no
rėtų dirbti prašom atsišaukti laišku.

A. B. 253 Broaduay, So. Boston.

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

ANT RENDOS
5 puikus kambariai su naujausiais 

įtaisymais. Randa pigi, savininką ga
lima matyt bile laiku.

292 E. Ninth St, So. Boston
-PARDUODU PIGIAI

800 balandžių, kralikus, guinea 
pigs (kiaulaites). Išsiuntinėju po vi
sas Suvienytas Valstijas ir Kanadą. 
Atidaryta nuo S rvto iki 8 vakare.

AL’S PCT SHOP
169 Friend St.. Boston, Mass.

Katilo sprogimas suardė 
namą.

Flaherty namuose Nor- 
woode pereitą nedėldienį $250 auksinių daiktų.
sprogo perkaitintas katilas ---------------
(boileris) virtuvėj. Sprogi- East Bostone gatvėkaris 'į Vieta vadinasi

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au- 

•tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuoj amas ir kaina pigiausia.

PARSIDUODA NAMAS„ .. . . . i2 šeimynų ir storas groserne. prie j
štoro yra 3 kambariai gyvenimui.! 
Priežastis pardavimo, savininkas tur ’ 
kitą užsiėmimą. Matyt galima po 5 
vakarais. (21)

281 E Street. So. Boston. Mass.

S INGE R SEWING 
M ACHINE

Dabar randasi naujoj vietoj, po i 
389 BROADM'AY, SO. BOSTONE I
Yra naujų ir vartotų siuvamų maži
uj. Hemstitching padarome jums ba-' 
aukiant Taisome bile kokios išdir- 
□ystės mašinas. (2*t)

Telefonas: So. Boston 4677

STUDEBAKER IR ROCKNE
Automobilių ir Trokų Agentūra, 
’aisome visokių išdirbysčių auto-

mobilius. Taisymo ir demonstravi- {
mo vieta:

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

*eter Trečiokas ir Joe Kapočiunas, } 
savininkai.

ALUS IR 
VYNAS

WILUAM ZAKON 
And SONS

20 CROSS STREET 
kampas Endicott 
BOSTON, MASS.

-Cy Pranešu drau
gams lietuviams, 
KAD MES SU
GRĮŽOM I SE- 
NĄ BIZNI. 
Mes pristatysim 
jums j namus ge. 
riausią ir gar
džiausią visokios 
rųšies ALŲ ir 
VYNĄ (taipgi 
Kings Alų) ren-

Vestuves, Krikštynas, 
Balius, Piknikus. Taipgi Draugijoms, 
Kliubams ir Organizacijoms rengiant 
vakarienes ir mitingus.

Mes kalbam lietuviškai.
Tel. LAFAYETTE 73*9.

Tel- Univsrsity 94SS

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

L1ETUVC DENTIST* 
VALANDOS: 9-« ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO)

- CAMBRIDGĘt MASS.

ToL So. Boston 26SS. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.

mas buvo toks smarkus, kad užmušė 4 metų vaiką, kuris' STEVETS REPAIR SHOP 
sugriovė beveik visą namą, žaisdamas nušoko nuo ša-1565 Eighth st. So.Boston, 
padarydamas už $6,000 lygatvio ir pataikė tiesiai po' Tel. So. Boston 2351-R
nuostolių. gatvekario ratais. * Steve Janeliunas, savininkas,

r , - -

giant jums

Scredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio”

VI BROADWAY, tarp C Ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

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

MRS. A. VALANCHUS 
303 Canton Street. Randolph. Mass.

TYPWRITERIAI-SPAUDA
Geriausios mašinėlės už pusę kainos. 
Parduodam. Rendavojam ir Mainom.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. prie Broadway So. Boston

PARSIDUODA NAMAS IR 
KRAUTUVĖ

Namas gražus, kambariai pa
togus, apačioj Drabužių ir Ceve- 
rykų Krautuvė. Visoki paranku
mai ir patogumai. Graži vieta, 
ant didžiosios gatvės ir skvero. 
Prie-pat lenkų bažnyčios. Ta vie
ta yra apgyventa lietuvių ir len
kų. Gabus žmogus darys gražų 
gyvenimą ir dolerį* Parsiduoda 
pigiai.

PETRAS BĄRTKEVICIUS 
678 North Main Street 

MONTELLO, MASS.

/špentykit
S,TG Namus

MOORKS PENTU

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 MOADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 158 Mest 7th Street 

So. Boston TeL 1437-M
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Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Sodare
Hardware Co.

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

LIETUVBKA

riEKA
NAUJA

APTIEK
Mes užlaikome visokių Valetų ir 
Gyduolių. Nuo Patrnkimo, 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 paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorins) 
1W DORCHESTER STREET 

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2S29, 2171 ir 27M

NEPIRKIT DAUGIAU 
ANGLIŲ.

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

P. KETVIRTIS 
326 Broaduay, So.

Tel. S. Boston 4618-W

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas,

317 E STREET, 
(Kampas Breadway)

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriansias patarnavimas 
. laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patamavi-

258 W. Broadmay 
SO. BOSTON, MASS.

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

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių Ugų. Eksaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 16 metų prsktltss.
Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:39 vak. ___  Tel. S. B. 2712.

534 EAST BROADWAT SOUTH BOSTON, MASS.
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