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Nanckestery Sustreikavo 
10 Tūkstančių Audėjų.

DIDELĖS MUŠTYNĖS SU
STREIKLAUŽIAIS.

Prieš streikuojančius darbi
ninkus pašauktos 4 kompa

nijos kareivių.
Manchester, N. H.— Šį 

panedėlį čia įvyko smarkios 
kautynės tarp streikuojan
čių audėjų ir streiklaužių. 
Daug žmonių buvo sužeista. 
Vienas audeklinės forma
lias buvo nuvežtas ligoninėn 
be žado, taip streikieriai jį 
“pafiksino”. Prieš streikie- 
rius buvo pašaukta viso mie
sto policija, bet eidami štur
mu streikieriai nunešė ją 
nuo kojų ir suvarė į dirbtu
vės kiemą. Triukšmas ir rik
smas buvo toks didelis, kad 
rodėsi, jog didžiausi Amos- 
keag audeklinių murai bus 
nukelti nuo pamatų.

Vietos buržuazija taip 
nusigando, kad majoras 
tuojaus pareikalavo kariuo
menės. Buvo prisiųstos 4 
kompanijos milicininkų. Da
bar Manchesterio miestas 
išrodo kaip karo laukas.

Audėjų streikas prasidė
jo pereitą sąvaitę. Visų pir
ma Amoskeag kompanija 
paskelbė, kad šio mėnesio 
pabaigoje ji uždarysianti 
savo audeklines iki liepos 
mėnesio. kuomet ji atidary
sianti jas pakeldama 15 
nuošimčių algų.

Unija tuoj sušaukė mitin-. 
gą ir pareikalavo, kai algos 
butų pakeltos dabar, ir tai 
ne 15 nuošimčių, bet 421/? 
nuošimčių, nes jau tiek 
kompanija yra šįmet darbi
ninkams .numušusi, neskai
tant apkapojimų pereitais ir 
užpereitais metais.

Kompanija šitą reikalavi
mą atmetė, todėl pereitą 
pėtnyčią unija paskelbė 
streiką. Apie 10,000 darbi
ninkų išėjo kovon, bet kai 
kurie pasiliko dirbti. Todėl 
šį papedėlį buvo padarytas 
šturmas ant didžiųjų Amos
keag audeklinės vartų ir 
streiklaužiams užkurta pir
tis. '

Streikui vadovauja Uni
ted Textile ,Workers of 
America organizatorius Ho- 
race A. Riviere. Jis paskel
bė, kad šį antradienį, ket
virtadienį ir šeštadienį po 
pietų bus laikomi masiniai 
streikierių mitingai Victor 
Parke. Policijos viršininkas 
sako, kad jeigu mitingai bus 
ramus, policija jiems nesi
priešins. Kariuomenė veikia 
iš vieno su policija.

MORGANO BANKĄ 
TYRINĖJA

šią savaitę Senato komi
tetas Washingtone pradėjo 
tyrinėti Morgano banką 
New Yorke, didžiausią ka
pitalo tvirtovę netik Ame
rikoj, bet gal ir visame pa
sauly. Washingtonan yra 

pašauktas pats J. Pierpont 
Morganas, kurio paprasta 
publika niekad nemato, 
kaip kokio dievaičio. Ka
dangi jis yra stambiausis 
Amerikos plutokrštijos šu
las, tai šitais tyrinėjimais 
domisi visa šalis.

Kubos Kraugeriai 
Karia Žmones.

Senatorius Borah reikalau
ja kad Amerika įsikištų.
Kruvinasis Kubos despo

tas Machado pradėjo karti 
žmones ant medžių už daly
vavimą revoliucijoj. Sun
kiausia kovą eina Santa da
ros ir Camaguey provincijo
se, kur keli šimtai piliečių, 
pasidalinę į atskirus burius, 
kovoja prieš biaurią dikta
tūrą. Viename susirėmime 
su kariumene 17 gegužės 
krito 30 aukų už Kubos lai
svę. Bet radikalų-revoliucio- 
nierių partijos vadai sako, 
kad įvykiai tose dviejose 
provincijose nesą da tikroji 
revoliucija. Kovotojai tenai 
išėję į laukus ir miškus del 
to, kad namie jiems pavo
jinga gyventi, juos nakties 
laiku galį užklupti valdžios 
galvažudžiai. Revoliucijai 
laikas da nesąs pribrendęs, 
nes revoliucionieriai da ne
turį pakankamai ginklų ir 
amunicijos, todėl įsakymas 
visuotinam sukilimui da ne
sąs duotas.

Jungtinių Valstijų senato
rius Borah reikalauja, kad 
Washingtorio valdžia įsiki 
štų į Kubos reikalus ir su
draustų diktatorių Machadą 
nuo žiaurumų! ”Aš nenoriu, 
kad tie neapsakomi žiauru
mai ir represijos Kuboje 
butų ilgiau tęsiami”, sako 
jisai. “Kuboje nėra spaudos 
laisvės, nėra žodžio laisvės 
ir nėra asmens laisvės. Ša
lis valdoma smurtu. Val
džios darbai yra tiek šlyk
štus ir žiaurus, kad žodžiais 
sunku juos nupiešti. Tokia1’ 
padėčiai reikia padaryti ga
las.”

Amerika ” gali padaryti 
tam galą, nes Kubos dikta
torius Machado yrą Ameri
kos kapitalistų bernas.

Latvijos Buržuazija 
Nusigando.

Ryfnos miesto darbininkų 
sąjunga savo metiniame su
sirinkime priėmė rezoliuci
ją, kurioj pasakyta, kad dar
bininkai turi but pasirengę 
vartot fizinę jėgą prieš fa
šizmo ir buržuazinės reak
cijos puolimus.

šitas darbininkų pareiški
mas taip nugąsdino “tautiš
kąją” buržuaziją, kad suju
dino visą vidaus reikalų mi
nisteriją ir. prokuratūrą. 
Buržuazija reikalauja, kad 
valdžia imtųsi griežtų prie
monių prieš šitokį “pavo
jų”. Pasirodo, kad buržua
zija mano, jog tik ji viena 
gali vartoti fizinę jėgą savo 
politikai vykinti.

KAD 3 IŠGELBĖT, 5 
PRIGĖRĖ.

St. Clair ežere, netoli 
Detroito, pereitą subatą ap
virto valtis su 3 žmonėmis. J 
oagalbą jiems pribuvo mo
torinis botas ir visus išgel
bėjo. Bet tuo pačiu laiku bo
tas smarkiai pasvyro ant šo
no ir 5 jo žmonės nukritę į 
vandenį prigėrė.

Norėjo Nusižudyti
Aukso Karalius.

Wall Streeto bankininkas 
Harrimanas mėgino peiliu 

nusidurti.
Šį panedėlį New Yorke 

Virėjo prasidėti bankininko 
Harrimano byla dėl banko 
knygų klastavimo ir val
džios apgaudinėjimo, bet 
pereita sąvaitę Harrimanas 
kažin kur prapuolė. Dabar 
pasirodo, kad jisai nuvyko 
i Roslyno miestą ant Long 
Islando, pasisamdė tenai 
nežymu viešbutį ir norėjo 
nusižudyti. Nusipirkęs už 50 
centų peilį jisai mėgino per- 
sidurti juo per širdi, bet pei
lis atsirėmė į šonkaulį ir 
Harrimanas, paviršium su
sižeidęs ir pamatęs kraują, 
nusigando ir nebegalėjo sa
ve pribaigti. Dabar jisai gu
li New Yorko ligoninėj ke
lių detektivų saugojamas, 
kad nesumanytų žudytis iš 
naujo.

Harrimanas yra žinomas 
ant Wall Streeto kaipo 
“aukso karalius”. Jis buvo 
uždaryto H arriman National 
Banko and Trust Company 
galva ir kas metai darė me
lionus dolerių pelno. Kad 
nereikėtų mokėti valdžiai 
daug mokesčių, jisai klasta- 
vo savo banko knygas, slėp- 
damas-pajamas. Dėl to jis ir 
pakliuvo į teismo rankas*

Veteranai Rašosi 
Miškų Armijon.

Žinios iš Washingtono 
sako, kad susirinkę tenai 
karo veteranai jau pradėjo 
rašytis “miškų armijon”, 
kur jiems bus duodamas 
maistas, drapanos ir moka
ma po $1 į dieną. Jie susi
rinko į Washingtoną reika
lauti bonuso, bet valdžios 
pasiūlymas sugadino jų pla
ną. Sakoma, kad apie 3000 
veteranų jau užsirašę “miš
kų darbams”, ir tik kokie 
300 to darbo nenori. To
kiems valdžia perka gelžke
lio bilietus grįžti atgal ir pi
nigus už bilietus išskaito iš 
priklausančiu jiems "bonų. 
Pereitą nedėldienį veteranai 
buvo nuvykę į Ariingtono 
kapineš Washingtone ir pa
gerbė Juškos ir Carstromo 
kapus. Juška ir Caristrom 

buvo užmušti pereitą pava
sarį. kuomet Hooveris liepė 
kariuomenei išvyti vetera
nus iš Washingtono.

SALEMO AUDEKLINĖ 
UŽSIDARĖ.

Salem, Mass. — Pequot 
Mills audeklinės viršininkai 
čia paskelbė, kad jie neati
darys savo dirbtuvės pako’ 
darbininkai nesutiks dirbti 
kompanijos sąlygomis. O tos 
sąlygos tokios: darbininkai 
turi operuoti 24 stakles, vie
toj iki šiol buvusių 20 stak 
lių. Tai yra neapsakomas 
žmonių išnaudojimas ir dėl 
to darbininkai sustreikavo.

NEPAVYKO PANAIKIN
TI MIRTIES BAUSMĘ.

, Califomijos legislaturor 
buvo įneštas bilius, reika
laujantis panaikinti mirties 
bausmę, o jos vieton įvesti 
amžiną kalėjimą. Senatas 
tačiau šitą bilių atmetė 33 
balsais prieš 6.

Pieno Streikas 
Tęsiasi.

Wisc<m*ino farmeriai su
mušė šerifo kviestinius.
Nors buržuazinė spauda 

buvo paskelbus, kad farme
riai pieno streiką atšaukė, 
streikas tačiau eina įvairio
se valstijose ir farmeriai ko
voja ne juokais. Šimtai far
merių pikietuoja kelius ir 
jei pagauna kuri farmerį 
vežant miestan pieną, tuoj 
verčia baltąjį skistimą ant 
juodos žemės. Valdžia duo
da sargų tiems, farmeriams, 
kurie nori streiklaužiauii. j 
todėl dažnai įvyksta-susirė-i 
mimų. Wisconsino valstijoj,1, 
Bonduelo miestely, apie 500 
farmerių anądien pastojo 
kelią pieno trokui, kuris 
važiavo penkių šerifo kvie
stinių lydimas. Skersai ke
lią farmeriai padėjo blanką 
privarytą ilgų vinių. Neno
rėdamas subadyti savo gu
minių ratų, trokas turėjo su
stotu Tuomet farmeriai 
puolė pilti žemėn vežamąjį 
pieną. Šerifo samdiniai pra
dėjo svaidyt į farmerius a- 
šarines bombas. Bet farme
riai pradėjo tas bombas 
gaudyt ir svaidyt jas atgal 
į valdžios bernus, paskui 
nutraukė juos nuo vežimo, 
išdirbo gerai kailį ir išliejo 
visą pieną.

New Yorko farmeriai 
streiką jau laimėjo. Jiems 
nustatyta 4 centai už kvor
tą pieno kaipo žemiausia 
kaina.

Šiaurės Illinojuje farme
riai da streikuoja. Nerimo 
dvasia apėmė visus Ameri
kos farmerius, nes kapitali
stų tvarka pradėjo jau visi
škai varyt juos iš gyvenimo.

BEPROTIS UŽMUŠĖ LI
GONINĖS PRIŽIŪRĖ

TOJĄ.
Worcesterio beprotnamy 

ivvko tragedija. Bepročiui 
Wakefieldui pradėjo vai
dintas galvoje, kad jį nori 
papiauti ienai gengsteriai. 
Apsėstas šitokių halucinaci- 
ių, jisai pagriebė grindims 
šluot šepetį ir prisitaikęs 
prie užveizdos Stapletono iš 
užpakalio užmušė jį.

MŪŠY KRITO 100 SU
KILĖLIŲ-

Ekvadoro respublikoj, ties 
Ambato miestu, pereitą su- 
batą valdžios kariuomenė 
molė sukilėlius, kurie buvo 
•.enai apsikasę šalia tilto. Po 
smarkios kovos sukilėliai 
buvo iš apkasų išmušti ir 
turėjo betvarkėj bėgti. Dau
giau kaip 100 jų buvo už
mušta. '

IŠ VOKIETIJOS IŠVAŽIA 
VO 50,000 ŽYDŲ.

Žydų pagalbos draugija 
New Yorke praneša, kad 
gelbėdami savo gyvybę ir 
sveikatą iš Vokietijos pabė
go jau 50,000 žydų nuo to 
laiko, kaip tenai pradėjo 
dūkti nacionalistai.

DALGĖ PERSIPIOVĖ 
SAU KAKLĄ

Iš Lietuvos pranešama, 
kad Jutkonių kaime, Kupi
škio valsčiuje, norėdamas 
nusižudyti 18 metų amžiaus 
Jonuška persipiovė dalge 
kaklą.

Stalinas Leidžia Tro
ckini Grįžti.

Bet stato sąlygą*, kurios 
Trockis ne^riimsiąs.

Paryžiaus komunistai sa
kosi gavę žinių, kad Troc
kio ištrėmimo laikas jau pa
sibaigęs ir Trockis nusiun
tęs savo atstovą Maskvon 
pasitarti- su Stalinu apie 
Trockio grįžimą į Sovietų 
Rusiją.

Trockio šalininkai sako, 
kad Stalinas sutinkąs Troc
kį įsileisti, bet statąs vieną 

lyga, būtent: tegul Troc
kis paskelbia viešai prisipa
žinimą prie savo klaidų ir 
pasižada jų daugiau neda
ryti. Šitoks Trockio pareiš
kimas, mat, pateisintų Stali
no poziciją ir sustiprintų jį 
kc munistų partijos akyse. 
Bet Trockio draugai sako, 
kad jis šitokių sąlygų nepri- 
imsiąs, nes jis yra įsitikinęs, 
kad ne jis klysta, bet pats
Stalinas.

Pasmerkė Sušaudyt 
4 Komunistus.

Bulgarijoj karo teismas 
pasmerkė 4 komunistus su
šaudyt, 5 nuteisė penkioli
kai metų kalėjimo, o du iš
teisino. Visi 11 buvo eks- 
kareiviai ir juos kaltino dėl 
platinimo revoliucijos pro
pagandos kariuomenėj.

TRIUKŠMINGAS BAT
SIUVIŲ STREIKAS.
Wevmouth, N. H. —Ne 

senai čia sustreikavo viena
tinės dirbtuvės batsiuviai. 
Kapitalistai norėjo tuojaus 
streiką užgniaužti, todėl 
prisivežė daug policijos su 
šautuvais ir ašarinėmis bom 
bomis iš kitų miestelių. Po
licija tuojaus pradėjo strei- 
kierius vaikyt ir sukėlė to
kias riaušes, kokių šis mie
stelis da nebuvo mątęs. Dar
bininkai pasipiktinę kapita
listų šunybėmis nutarė da 
griežčiau kovoti už savo 
teises.

GOLFŠTROMAS DUO 
SIĄS KARŠTĄ VASARĄ.

Bostono uostan atėjo 
United Fruit kompanijos 
garlaivis “San Blas”, kūno 
kapitonas Grant sako, kad 
šiltoji jūrių srovė, kuri teka 
nuo Meksikos įlankos į rytų 
šiaurę ir yra žinoma Golf 
Štromo vardu, -paskutiniais 
aikais pakeitė savo kelią ir 
labar eina 150 mylių arčiau 
prie Naujosios Anglijos pa
kraščio. Jos kėlias dabar 
oraeinąs už 80 mylių nuo 
Nantucketo švyturio. Todėl 
galimas esąs daiktas, kad ši 
vasara Naujoj Anglijoj būs 
daug karštesnė, negu papra
stai.

ŽMOGŽUDYS PRARIJO 
ADATĄ.

Thomaston, Me.—Čia sė
li kalėjime Roland Willer, 
23 metų vyras, kuris nušovė 
abudu savo uošviu. Pereitą 
ąvaitę jisai nutarė pasida
ryt sau galą ir tuo tikslu 
orarijo adatą. Bet adata į- 
-trigo jam gerklėj ir jis pra
dėjo šauktis pagalbos. Ka
lėjimo daktaras padarė o- 
peraciją ir adatą išėmė.

Rooseveltas Kviečia Sovietas 
Londono Konferencijom

Prasidėjo Tarno 
Mooney Byla.

Iš San Francisco prane
šama, kad šį antradienį te
nai prasidės Tarno Mooney Šiomis dienomis prezi- 
nauja byla. Mooney jau at- dentas Rooseveltas nusiun- 
gabentas iš San Quentino ^Sovietų . vai;
kalėjimo į San Francisco. Pak™tiiną dalyvauti 

Jeigu šioj byloj teismas pri- kuri 
pažins jį nekaltu, tei Mo<b rinkti Londone, 
ney turės but paleistas; bet šitas Roosevelto žingsnis 
jeigu atras jį kaltu, tai iš padarė Maskvoje labai rim- 
naujo jam gręs mirties bau- įspūdžio, nes iki šiol tarp 
smė. Bet visi bešališki žmo- Jungtinių Valstijų ir Rusi
nėk vra isitikine kad Mnn- J0S nebuvo Joknl tiesioginių 
nes yra is uk nę, kad Moo- sanįjjęj^ viena valdžia su 
ney yra- nekaltas ir kad teis- tiesiai nesusirašinėda- 
mas jį išteisins. vo.

---------------- i Maskvoje todėl daromos
Hitleris Siuto Len- išvados, kad šitas Roosevel- 

kanu Klaioėda ‘° pakvietimas J™ ,jau JE:mas zlngsms pne atnaujim- 
‘Naujienos” paduoda chi- mo diplomatinių santikių 

cagiškės “Tribūnos” korės- tarp Rusijos ir Amerikos, 
pondento pranešimą, kad Pakvietimą Maskva mie- 
Hitleris per savo įgaliotinį lu noni priėmė ir pareiškė, 
Rosenbergerį pasiūlęs Ang- ka<^ už kelių dienų atsiū
ti jos valdžiai šitokį planą: sianti Washingtonui savo o- 

Lenkų koridorius yra di- ficialV pranešimą apie tat 
dėtis pavojus Europos tei- Tu® Pačiu laiku Sonetų lai
kai, nes jis atskiria nuo Vo- kraštis “Za Industrializaci- 
kietijos visus Rytprūsių vo- ju” įdėjo dgą straipsnį apie 
kiečius. Todėl tą koridorių busimą ekonominę konfe- 
reikia panaikinti, o Lenki- renciją Londone, ir paarė
jai išėjimą į jūres padaryti kad ekonominio susiar- per Klaipėdą/ Kad Lietuva tinimo neužtenka, bet reikia 
nekeltų triukšmo, ji turi sa- būtinai ir diplomatinius san- 
vo ginčą del Vilniaus užmir- tikius uzmegsti. Tai reiškia 
šti ir padaryti su Lenkija Jau aiškų paraginimą Ame- 
taikos sutartį. , nkai: pripažink mus ir mu

šite vokiečių planą Ang- tvarką!
tijos valdžia įteikusi Lietu- . ? iš visko išrodo, kad Ru- 
vos atstovui Londone, kad slJa bus pnpazinta. 
jis nusiųstų jį Lietuvos val
džiai. i

Ar tai tiesa, sunku kol kas
pasakyti. Chicagos" “Tribū
nos” korespondentai dažnai Federalinė valdžia stato 
parašo visai nebūtų dalykų. Colorados upėj didelį tven-

---------------- kini, iš kurio bus semiamas
$115,000,000,000 NUKRI- vanduo laukams laistyt 

TO AMERIKOS TURTAI. Hooverio valdžia pavadinu-
Kapitalistų organizacija, tą tvenkinį , j°_yardu-- 

kuri vadinasi National In- Hoover Dam. Dabartine 
dustrial Conference, prane- Hooverio vardą fe-
ša, kad nuo 1929 metų iki braukė ir tą projekte Pava" 
šiol Jungtinių Valstijų turtų Boulder Dam. Tven-
vertė nukrito 115 bilionų į1"30^1^131 P38^
dolerių; i $165,000,000.

1929 metais visos šalies'
turtų vertė buvusi $362,- 
000,000,000; gi 1932 metų 
pabaigoje šita suma nukrito 
iki $247,000,000,000.

BOMBA UŽMUŠĖ 100 
ŽMONIŲ.

Tientsino mieste, Kinijoj, 
gelžkelio stoty, pereitą są
vaitę įvyko baisus bombos 
sprogimas, kuris užmušė a- 
pie 100 žmonių, daugiausia 
kareivių ir pabėgėlių iš šiau
rės Kinijos. Manoma, kad 
tai japonų agento darbas. 
Bomba buvusi taikoma Ki
nijos atstovui Hwangui.,

PAKĖLĖ 2000 DARBI
NINKŲ ALGAS.

Collinso-Aikmano korpo
racija, kuri dirba autoihobi- 
tiams ir rakandas apmuša
lus, pakėlė savo darbinin
kams 5 centus ant dolerio 
algos. Tas liečia 2,000 dar
bininkų.

PIRMAS TIESIOGINIS 
SUSINĖSIMAS.

Maskva pakvietimą priima 
ir laukia Amerikos pripaži-

Išbraukė Hooverio 
Vardą.-

LAWRENCE’O AUDRIŲ 
ALGAS PAKĖLĖ.

Jeigu tikėti kapitalistų 
spaudai, tai šį panedėlį 
Lawrence buvo pakeltos 
12^ nuošimčių 13,000 au
dėjų algos, šitas pakėlimas 
paliečius American Woo- 
len, Pacific Mills ir Arling- 
ton Mills darbininkus.

SUSTABDĖ FARMŲ 
APRAŠYMĄ.

Bank of America Cali
fornijoj paskelbė farme
riams palengvinimų ir ių 
farmų už nesumokėtas sko
las dabartiniu laiku nepar
davinės.

VANDUO NUNEŠĖ 
VAIKĄ.

Lawrence, Mass.—Perei
tą subatą 8 metų vaikas, 
David Keefe, netekęs lygs
varos įpuolė čia Merrima- 
cko upėn ir vanduo jį nune
šė. ■>
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KALTINA KOMUNISTUS Į SAKO, KOMUNISTAI TI-
KRA1 PADĖJO HITLE

RIUI ĮSIGALĖTI.
Pasiklausykite, ką komu

nistas rašo iš Vokietijos apie 
savo draugus komunistus:

“Vokietijos komunistai su 
savo 5 ar 6 milionais balsuoto
jų buvo visiškai bejėgiai; jie 
nesugebėjo mases suorgani
zuoti, nemokėjo jas Įtikinti, 
kad kovą reikia vesti, kol dar 
fašizmas nepriėjo valdžios. 
Komunistai mėgo pasakoti, 

kad, girdi, darbininkams vis 
viena, ar fašistų ar ‘socialfaši- 
stų’ valdžia, pertat masės visai 
ir nesibaukštijo, kad valdžia 
gali patekti i fašistų rankas. 
Komunistai tyčia vedė tokią 
politikai kad fašistai prieitą 
prie valdžios: juk kur tik ga
lėjo dergė demokratiją, kaišio
jo koją socialdemokratams, ė- 
jo bendrai net su fašistais 
prieš socialdemokratus ir tuo 
budu pagilino darbininku ski
limą. įnešė į mases nepasitikė
jimą vienų kitais, užnuodijo 
darbininkų savy tarpius santy
kius. Kada priėjo ir vieniems 
ir kitiems riestai, tada pasiro
dė visas tos politikos pragaiš
tingumas—darbininkai nebe
surado bendros kalbos.. Prie
šas laimėjo ir šiandie, engia vi
sus.

Šitokį laišką išspausdino 
pruseikinių komunistų orga 
nas, “Naujoji Gadynė”.

Komunistai, žinoma, gali

IR SOCIALDEMOKRA
TUS.

“Lietuvos žinios” mano, 
kad dėl Hitlerio įsigalėjimo 
visų pirma yra kalti komu
nistai, kurie visą laiką skal
dė ir demoralizavo Vokieti
jos darbininkų klasę, o pa
skui kalti ir socialdemokra
tai, kurie nemokėjo ar neno
rėjo fašizmui tinkamai pasi
priešinti.

Rašydamos apie Pirmos 
Gegužės šventę ir reakcijos 
įsigalėjimą, Kauno liaudį 
ninku dienraštis sako:

“Šiemet viso pasaulio darbo 
žmonių laisvės ir solidarurr. o 
šventė apvaikščiojama niūrio
je atmosferoje.

“Europoje įsigali fašistiška 
reakcija, žymėdama savo kelią 
civilizacijos ir kultūros verty
bių naikinimu.

“Hitlerio nacionalizmo lai
mėjimas Vokietijos darbo žmo
nių milijonams atėmė žmogaus 
ir piliečio teises ir jie tapo 
vergais. .

“Nėra reikalo kartoti, kad 
hitlerizmo laimėjimui dirvą 
paruošė Kominterno agentai, 
suskaldę Vokietijos darbo kla
sės jėgas ir jas demoralizavę.

“Bet kalti ir Vokietijos so
cialdemokratų vadai, savo lai
ku neturėję drąsos ir sumanu
mo užgniaužti pakėlusį galvą 
hitlerizmą. Organizuotų darbi
ninkų milijonai neišgirdo iš jų sakyt, kad šito laiško auto 
jokio kovos šūkio, o girdėjo' rius rašo netiesą. Bet nejau 
vien tik ‘tolstojiškus’ kvieti- gi jie gali geriau žinoti Vo- 
mus nesipriešinti. j kieti jos padėtį negu tas

“Rezultatas —demokratinės žmogus, kuris Vokietijoj gy 
ir respublikoniškos tvarkos vena ir, kaip matyt, gerai 
žlugimas, Vokietijos kultūros partijų santykius tenai pa- 
katastrofa ir pavojus Europos žįsta?
taikai. Į Antras dalykas, juk visi

“liūdnas Vokietijos pavyz- mes gerai atsimenam, kaip 
dys dar kartą rodo, kad de- nelabai senai da Vokietijos 
mokratija tik sujungtomis, so- komunistai Prūsijos seime 
lidariomis pastangomis gali balsavo kartu su hitlerinin 
apginti savo ir savo krašto lai- kais, reikalaudami socialde- 
svę; kad ir fašistai ir darbo mokratų ministerių rezigna- 
žmonių vienybės skaldytojai cijos.
komunistai yra didžiausi darbo Nors būdavo atsitikimų, 
klasės laisvės ir gerovės prie- kad Vokietijos > komunistai 
šai.” mušėsi ir su hitlerininkais,

tačiau kur kova eidavo tarp 
Nėra abejonės, kad tame socialdemokratų ir hitleri- 

yra daug tiesos. Bet taip ninku, * komunistai padė- 
patyra tiesa ir tas. kad daug davo pastariesiems, 
lengviau yra kritikuoti, ne- šitą dabar pabrėžia ir 
gu veikti. Vokietijos sočiai- “N. Gadynės” koresponden- 
demokratai išrodo kalti, kad tas iš Vokietijos: “Komuni- 
be kovos leido fašistams įsi- štai tyčia vedė tokią politi- 
galėti. Bet kodėl Lietuvos ką, kad fašistai prieitų 
liaudininkai, turėdami savo prie valdžios... dergė demo- 
rankose valdžią ir kariuo- kratiją, ėjo bendrai net su 
menę, davėsi fašistams taip fašistais prieš socialdemo- 
lengvai nuversti? kratus.”
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BEDIEVYBĖ EINANTI 
BAŽNYČIOS SVEIKA-

TAI.
“Draugas” rašo:

Vadinasi, Vokietijos ko
munistai sulošė darbininkų 
klasės judošiaus rolę.

PRASTI LIETUVYBĖS 
PALAIKYTOJAI.

Musų klebonai dažnai 
mėgsta pasigirti, kad jų ba
žnyčia esanti geriausia lie
tuvybės palaikytoja. O tuo 

Tėję. Emil Combes vra paša- tarpu faktas yra toks, kad
kės: ‘As noriu Francuz, i baZnyt™S . 1,e.tUV1’» >aU"?
rikalizmui fak, padaryti. Duo>aS Pats P,rm,aUS1S ^ute-

kit man ne daugiau, kaip šešis «-«t „H 1 Vyčių organas, Vytis , 
lietuviškai beveik jau ir ne
rašo. Kunigų “Draugas” 
taipgi kiša anglų kalba ra
šytus straipsnius apie spor
tą, nors tikras anglas “Drau
go” angliškos kalbos gal ir

“Kat. Bažnyčios priešai ma
no, kad smurtu esą galima Ba
žnyčią ir Jos įtaką -visuomenei 
likviduoti, kad Bažnyčios jėga 
esanti tik ekonomiškoje gero-

mėnesius laiko, ir klerikalizmo 
Francuzijoj nebebus:’

“Combes’o ir jo vienminčių 
pastangomis Francuzijoj Ka
talikų Bažnyčia nuo 1906 metų 
yra atskirta nuo valstybės ir į 
formališkai apiplėšta. Jos kon-' ,
fiskuotu turtų vertė siekia 350, neį“J>raJt. ...
milijonu frankų. Bet kaip tik I Š,t» fakt« PnPazlsta pa-
nuo 1906 metu prasdiėjo reli
giškas francuzų tautos atgimi-

tys kunigai, štai, jų “Darbi-

mas.

Jeigu taip, tai kuo dau
giau bedievybės, tuo ge
riau turėtų būt bažnyčiai.

Kam gi tuomet kunigai 
rėkia. kad Kurijos, Meksi
kos u* Ispanijos bedieviai 
griaują bažnyčias?

ninkas’' rašo:
“ ‘Draugo’ sporto skyriaus 

vedimas anglų kalboje ir vietą 
užimantieji ‘personalai’ bei da
viniai lietuvybei atneš tiek 
naudos, kaip šiaudas skęstan
čiam.

“ ‘Vytis’ lietuvybei, jei grei
tai nekeis savo programos, 
nieko gera nerodo, bet žalingą

Pilniausi Bankiniai Parankamai
* v

Naminiai ir Užsieniuose
*

Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos 
Finansine Įstaiga

"FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
1784 1933

Skyriai Visose Miesto Dalyse

Didelė Demokratijos Pareiga.
Vokietijos nacionalistams 

paėmus valdžią į savo ran
kas ir valstybės vairą griež
tai pasukus sutarčių ardy
mo, kerštų ir bendrai karo 
link, pasaulinė politika tu
rėjo persiorientuoti, ypač 
Europos valstybių politika.

Jau nusiginklavimo kon
ferencijos metu mes paste
bėjome, kad SSSR ima nau
ją užsienių politikos kryptį, 
kuri nuo Vokietijos linksta 
Francuzijos, Anglijos ir A- 
merikos pusėn.

Kaip antitezė tai valsty
bių grupei susidaro nacio
nalistinių — fašistinių vals
tybių grupė iš Vokietijos, I- 
talijos, Austrijos ir Vengri
jos, kurios siekia sulaužyti 
Versalės sutartį, atgauti juo 
daugiau žemių ir laisvas 
rankas, kad laisvai galėtų 
vykdyti savo sumanymus.

Kadangi demokratija 
bendrai yra taikos ir susita
rimų šalininkė, tai Makdo- 
naldas pabandė tarp valsty
bės grupių pajieškoti gali
mumų kompromisams.Neki- 
taip reikia žiūrėti į jo kelio
nę Romon. Demokratija tam 
ir demokratija, kad išban
dytų visas galimas susitari
mo pastangas. Deja, jos ne
davė teigiamų rezultatų. Ta
tai konstatavo ir Francuzi-
jos ir Anglijos parlamentai.' bių vra dar skandi.

Kadangi paskutinio karo,„avija, Mažoji Antantė, Pa-
... • -j,-Į balti io valstybės ir Sovietų

ateiti ir gėdą sumanytojams Rusiją. Skandinavija
bei patarėjams.”

Tai ve, prie ko priėjo ku
nigų ganomoji lietuvybė.

I Bet ar galima norėti, kad 
I vyčiai brangintų lietuvių 
Įkalbą, kuomet patys klebo- 
(nai pamaldose savo kalbos 
(nevartoja?
( Romos katalikų bažnyčios 
tikslas yra ne lietuvybę pa
laikyti, bet gąsdinti tamsias 
minias velnio ragais ir rink
ti popiežiui pinigus. Bet 
Amerikoje augusį jaunimą 
tokie dalykai nepatraukia ir 
todėl jis greitai nuo lietuvių 
traukiasi.

nugalėtoja yra demokratija, 
parlamentarinės demokrati
nės valstybės, jos ligšiol te
bėra Europos ir net pasauli
nės politikos šeimininkės, 
tai demokratijai nieko dau
giau neliko daryti, kaip tik
tai pasakyti, kad jos yra tai
kos sąlygų saugotojos ir kad 
jos neleis įžeisti mažųjų 
tautų bei valstybių, ku
riems nacionalistinių impe
rialistinių valstybių grupė 
planuoja galą; neleis keisti 
sutarčių, kurios paskatintų 
ių imperialistinius apetitus, 
ir neleis ginkluotis.

Kaipo tolimesnis tos poli
tinio kitimo raidos tęsinys 
yra Anglijos ir Francuzijos 
ministerių kelionė Ameri
kon, kurioj susitiko trijų di
džiausių ir galingiausių pa
saulio demokratijų atsto
vai. To susitikimo rezulta
tuose—taikos, teisybės sau
gojimo ir mažųjų tautų už
tarimo viltys. Jei ne jų suta
rimas. ne jų autoritetas — 
pasauliui belieka vienas ke
lias — įnaują karą ir nau
jas žmonijos nelaimes, ku
rios pasauliui gali būti kata

Tegyvuoja tarptautini* so
cialistini* solidarumas!

Per terorą Hitlerio mini
sterija pasiekė Vokietijoj 
valdžios. Dešimtys nužudy
tų, šimtai sužeistų, niekina
mų ir kankinamų yra pirmo
sios “tautos atgijimo” au
kos. Vis- tebesikartoja už
puolimai beginklių, politiš
kai net visai neitralių asme
nų, antisemitizmas siaučia 
savo šlykščiausią forma.

Kalėjimai perpildyti, 
kaip karo metu, ruošiamos 
koncentracijos stovyklos, 
viešai prisipažįstamą, kad 
laikomasi dvejopos teisės. 
Naujieji valdytojai pirmiau
sia suėmė ir sugrudo į kalė
jimus šimtus komunistų va
dų, kaltindami juos mela
gingu reichstago padegimu. 
Prieš profesinių sąjungų na
mus, prieš darbininkų spau
dą, prieš visas institucijas, 
kurias sukurė darbininkų 

organizacijos, - siaučiama 
vandališkiausiu budu. Dar
bininkų organizacijų turtas 
pasidarė laisvai galimas 
grobti, sistematiškai užda
rinėjama viena organizacija 
po kitos.

Sukišusi į kalėjimus arba 
terorizuodama grasinimais, 
Hitlerio valdžia per šimtą 
komunistų ir socialdemo
kratų; atstovų į reichstagą 
neįleido. Visi komunistų 
rinkikai, beveik 5 milijonai 
darbininkų, liko be savo at
stovų. Jau šituo faktu su
tryptos pagrindinės demok
ratinio parlamentarizmo 
teises. Reichstagas ypatin
gais įgaliojimais leido tero-

p. , . . t, .. - T. ristams stoti prie valdžiosv ? J1’J vairo visai laisvomis ranko-
kaip sakyta, linksta demo-Vi atst0.
kratinių valstybių grupes vauti interc.

sus, visos liaudies teisės tuopusėn. Daugiau net: pasku
tinės žinios prapeša, kad 
SSSR veda su Mažosios An
tantės valstybėm derybas 
nepuolimo paktui sudary
ti. Žinant, kokie SSSR. 
santykiai buvo kad ir su Ru
munija dėl Besarabijos ir 
kaip tie santykiai keitėsi; 
kad pagaliau sudaryta Len
kijos SSSR nepuolimo su
tartis, — darosi aišku, kad 
SSSR užsienių politika 
smarkiai pakito. SSSR Va
karuose nori užtikrinti sau
gumą, nes jai rupi Rytai, 
kur bręsta rimti įvykiai. To
kiu budu, artimiausiai atei
čiai SSSR reikšmė Europos 
Vakarams atkrinta.

Tokiu budu, belieka da
bar demokratinių parlamen
tarinių valstybių ir fašisti
nių nacionalistinių valstybių 
santykis. Pastarosios tarėsi 
Romoj, pirmosios' tarėsi 
Washingtone. Aišku, pa
saulio likimas pareis nuo 
Washingtono sutarimo. Tu
rime vilties tikėti, kad de
mokratijos dvasia ir taikosstrofingos, o kai kūnas ma- M į , idealai 

zasias tautas gali visiškai iišk , aukštumą.
nušluoti nuo žemes veido. :Tokia įidelė ^„1^^ 

Beje, be nurodytų valsty- PareiK» Prieš pasaulį

se
na jau taikos šalininkė. Ma
žoji Antantė ir kitos mažo
sios valstybės, prie kurių 
tenka priskirti ir Daniją su 
Olandija, atsidūrė Vokieti
jos nacionalizmo bei impe
rializmo pavojuje, nes, hit
lerininkai akiplėšiškai grą- 
sina su jomis “atsiskaityti”. 
Pabaltijo valstybės, nežiu- 
žint į kai kurių tautinių gai
valų aklumą, negali nebūti 
taikos ir savo nepriklauso
mybės saugotojomis. Tai 
vis valstybės, kurios negali 
neparemti didžiųjų valsty 
bių demokratijos gerųjų pa
stangų.

BIJOSI, KAD ROOSE
VELTAS NE “SUSOC1A- 

L1STINTŲ” AMERIKOS.
Kongresmanas James M. 

Beck, Pennsylvanijos repu- 
blikonas, kalbėdamas aną
dien Massachusetts bankie- 
rių susirnkime papasakojo 
plutokratams “baisių” daly
kų. Rooseveltas esąs pavo
jingas žmogus. Jisai su savo 
demokratišku Kongresu lei
džiąs įstatymus farmeriams 
ir bedarbiams remti, o fab
rikų ir bankų visai nežiūri. 
Jei taip toliau eisią, tai A- 
merika busianti susocialis- 
tinta lygiai taip kaip Rusi
ja, Rooseveltas esąs tikras 
“diktatorius”.

lieka ir toliau pamintos.
Mes keliam balsą! Mes 

nenuilstamai šauksim viso 
civilizuoto pasaulio sąžinę 
priešintis neapsakomai be
gėdiškiems ’ darbams, ku
riuos diena iš dienos Vokie
tijos smurtininkai papildo.

Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo Vykdomasis 
Komitetas, kurio pasitarime 
vokiečių darbininkų klasės 
atstovai dėl esamos padėties 
Vokietijoj šį kartą dalyvaut 
negalėjo, siunčia Vokiečių 
darbininkų klasei savo karš
čiausius sveikinimus, pir
miausia toms persekiojimų 
aukoms, kurie kankinami 
kalėjimūos arba sužaloti pa
dėti į ligonines. Soc. Darb. 
Internacionalo Vykdomasis 
Komitetas su nustebimu 
konstatuoja esant tuos mi
lijonus proletarų, kurie, ne
žiūrėdami persekiojimų ir 
šmeižtų, liko ištikimi savo 
įsitikinimais, pirmiausia so
cialdemokratai darbininkai, 
kurie davė galimybės savo 
partijai rinkimų kovoj visai 
pilnai atlaikyti puolimą. 
Internacionalas yra tvirtai 
įsitikinęs, kad Vokietijos 
darbininkų masės ir ateity 
bus atsparios prieš fašistų 
smurtišką viešpatavimą ir 
pagaliau jį nugalės.

Naujieji Vokietijos val
dytojai slegia kiekvieną pa
sireiškimą demokratinių, 
pacifistinių ar internacio
nalinių įsitikinimų ir skel
bia karą Socialistiniam Dar
bininkų Internacionalui, mi
lijonų proletarų organizaci
jai, kuri su didžiausia ener
gija kovojo už laisvę ir ap 
sisprendimo teisę visų tautų, 
nežiūrint skirtumo, ar jos 
buvo kare nugalėtojos ar 
nugalėtosios; tie ponai nori 
Vokietijos darbininkų kla
sės ryšius su savo broliško
mis partijomis kituose kra
štuose laikyti valstybės iš

davimu. šitų jėgų laimėji
mas pradeda naują erą Vo
kietijos imperialistinės po
litikos, kuriai naujieji ponai 
viešai smurto metodas prisi
pažįsta. Prieš nacionalisti
nio kiršinimo orgijas, ku
rios Vokietijoj keliamos, 
vokiečių socialdemokratijai 
tenka sunkus ir reikalaująs 
pasiaukavimo uždavinys,— 
proletariato masėse giliau 
negu kada nors įugdyti są
monę, kad tiktai tarptauti
nis klasių solidarumas gali 
išspręsti ir nulemti proleta
rinį apsigynimą ir proletari
nę pergalę.

Šioi sunkioj pasiaukavi
mo reikalaujančioj kovoj, 
kurioj eina reikalas kartu ir 
socializmą ir demokratines 
laisves, kuriomis jis remiasi, 
apginti, visos S.D.I. pri
klausančios partijos viso
mis pastangomis padės Vo
kietijos darbininkų klasei, 
veikdamos kiekviena pagal 
savo vietines galimybes ir 
laikydamos tarptautinio so
lidarumo.

S. D. I. šia proga primena 
savo programą, kuria rei
kalaujama bendro, visiško, 
lygaus, kontrolinio nusigin
klavimo ir kovą prieš kiek
vieną ginklavimosi formą.

Vokietijos įvykių pamo
kos demokratinių šalių dar
bininkams rodo būtiną rei
kalą visomis priemonėmis 
ginti laisvės teises, visų ša
lių darbininkams nedaryti 
jokių nusileidimų naciona
lizmui ir fašizmui^ prieš jį ir 
prieš jo keliamą karo pavo
jų, jeigu tat reikalautų ir di
džiausių aukų, tarptautišku- 
mo, taikos ir laisvės dvasią 
sukaupti ir tarptautinės so
cialistinės išsivadavimo ko
vos interesus, kurie sutampa 
ir su tikraisiais tautų intere
sais, laikyti savo aukščiau
siu tikslu.

Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas, reikšdamas 
karščiausią savo sąjausmą 
Vokietijos darbininkų kla
sei, taip pat prisimena žūt
būtinį pasipriešinimą, kurį 
reiškia Austrijos draugai 
prieš šturmuojančią jų kra
šte kontrrevoliuciją, solida
rizuoja su jais Raudonosios 
Vienos ginime ir pakartoti
nai šaukia viso pasaulio 
darbininkams:

Visų šalių proletarai, vie
nykitės!—nes tik jūsų vie
nybėje yra jūsų išsigelbėji
mas ir socializmo laimėji
mas.

Iš “Socialdemokrato”.

MANO PASTABOS
“Viena* broli* kaipo du 

anūkai”.
Mahanoyaus “Saulė” ra

šo, kad jos mieste miręs An
tanas Gegužis, kuris, tarp 
kitų, palikęs “vieną brolį 
kaipo du anukus.” Na, im
kit ir supraskit, kaip jūsų 
brolis galėtų būti jums du 
anūkai. 0 “Saulė” sako, kad 
velionis Gegužis tokį brolį 
turėjo. Reikėtų jį pasiūlyti 
kckiai cirko kompanijai. O 
gal “Saulės” gazietos re
daktorius apsiimtų padaryti 
su juo “sorkes.”

Majoras užsimanė 
“bulerardo.”

“Darbininkas” 27-tame 
numery praneša, kad Bosto
no majoras Curley darysiąs 
naują “bulevardą”. Bet aš 
skaitau vietos dienraščius ir 
niekur nesu matęs, kad ma
joras norėtų keisti savo airi
šką pavadinimą buliaus var
du. Naujausis jo sumany
mas yra ne “bulevardaa”, 
bet bulvaras.

Daktaro Yla.
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Trečias Puslapis

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

HOT SPRINGS, ARK. 

Kur iš kalnų muša karšti
CHICAGOS SKLOKINIKŲ TRIUMFAS 

IR NEPASISEKIMAI.
CHICAGO. ILL. šiuo kartu neapsigavo, nes

iš kalno su “ščyraisiais” pa- . ... . ,
darė kontraktą, kad baubi-I T. ’!“*4 «• daugiausiaiKaip pažiūri bešališkai, 

tai tarp “tiesiosios” komu
nistų linijos ir“sklokininkų” 
linijos nėra jokio skirtumo, 
nes kaip pirmieji taip ir an
trieji įsikabinę j Stalino 
skverną garbina Maskvą. O 
vis dėlto kova tarpe But- 
kaus-Pruseikos ir Andriulio- 
Bimbos Co. tebesitęsia už 
lietuviško komunistinio kro- 
melio vadovavimą. Skirtu
mas gi tarp jų tik tame, kad 
vadinami “sklokininkai” 
nėra tokie nachališki aky- 
plėšos, kaip “ščyrieji”. 
(Bent taip atrodo Chicago
je).

Per keletą pastarųjų me
tų Andriulis su savo buriu 
tiesiog terorizavo “skloki- 
ninkus”.'Jei pastarieji su
rengdavo kur prakalbas, 
kad ir už kelių šimtų mylių 
nuo Chicagos, tai “Vilnies” 
štabas keliais dokais nuve
ždavo tam tyčia ištreiniriuo- 
tų baubėjų, kad suardytų 
“sklokininkų” parengimą. 
Iš šalies žiūrint tas atrodė 
gana šlykščiai, tokius daly
kus galėtų atlikti tik niek
šingiausi chuliganai; bet 
Andrulio “vaiskui” baubi
mas buvo “revoliucinė” ko
va už komunizmą.

Galų gale “sklokininkai” 
pasiryžo padaryti tam galą 
ir surengė debatus. Per il
gą laiką Andrulis nuo deba
tų išsisukinėjo, bet, matyt, 
gavęs Įsakymą nuo kokio 
nors aukštesnio komunistų 
“vyskupo” stojo debatuoti. 
Debatus “sklokininkai” su
rengė 12 gegužės d., Lietu
vių Auditorijoje. Bet ir čia 
Andrulis pasielgė andruliš- 
kai. “Vilnyje” apie debatus 
nepaskelbė, tik telefonu ir 
asmeniškai pranešė savo pa
sekėjams, kad ateitų. Ko
de! Andrulis apie debatus 
neskelbė, tai nesunku su
prasti. Mat, nenorėjo, kad 
atsilankytų kiti jo parapijo
nys, kurie galėtų padidinti 
“sklokininkų” eiles arba 
palikti neutraliais, kaip jau 
daugelis yra padarę.

Debatai susidėjo iš “trijų 
raundų”. Debatų tema bu
vo: “Ar skloka yra darbi
ninkiška”? Andrulis turėjo 
Įrodinėti, kad “skloka“ yra 
priešdarbininkiška, o E. Bu
tkus—kad ji darbininkiška.

Tik pradėjus kalbėti pir
mame “raunde”, Andrulis 
visiškai iškrypo iš temos ir 
tiktai kandžiojo jam nepa
tinkamus asmenis, kaip 
Grigaitį, Strazdą, Piuseiką, 
Mickevičių ir organizacijas, 
kurios neturi nieko bendra 
nei su komunistais, nei su 
skloka.

Antrame “raunde” And
rulis jau taip buvo pykčio ir 
nepasisekimų suėstas ir ner- 
vuotas, kad visas drebėjo, 
lyg epušės lapas. Sulyg vie
no juokdario pareiškimo, 
atrodė tikras Frankenštei- 
nas. Butkus, matyt, buvo 
gerai pasirengęs ir turėjo 
atsivežęs “car load’ą” faktų 
ir Įvairių iškarpų iš laikraš
čių, kurie išeina net tolimoj 
“matuškoje” Rusijoje, r 
tais faktais jis Andrulį api
bėrė lyg kulkasvaidis kulko
mis. Vieną iškarpą perskai
tė (rodos iš “Priekalo”), 
kur patsai lietuvių komuni
stų “popiežius” Angarietis 
yra pasakęs, kad “Andrulis 
yra buržuazijos valdininkė
lis, sėdintis darbininkų kan
celiarijoje.”

Po visų šitų smūgių “ečv 
rieji” komunistai pradėjo 
baubti, bet pirmininkas juos 
nuramino. Mat “sklokinin-

IŠVAŽIAVO LIETUVON VINCAS
KARALIUS, SENAS VEIKĖJAS.

IS KANADOS LIETUVIŲ VEIKIMO.

x ■ i. i bwvo Įkūręs “Kardą”, liatas kitų. Vis tai laisvama-
Mlestas stovi tarpe kalnų Draugiją”, išleido niško turinio leidiniai

ir daugiausiai uz-, . .. Paaukavęs visą savo jau-mo nebūtą. Negalėjimas gi silaiko tokh> zmoni* ’™-|d,Ug lll“van'“i‘k’f k-ySM-

baubti yra praradimas “šfr 
rųjų” labai svarbaus ginklo, 
nes tai būdavo vienatinis jų 
būdas kovoti su savo prie
šais.

Pirmadienio laidoje, tai 
yra geg. 15 d. “Naujienose” 
Senas Petras labai tiksliai ir 
bešališkai aprašė debatų ei
gą. Gi “Vilnis” tos pačios 
dienos laidoje sako, kad 
“Andrulis numaskavo But
kų”. “Vilnyje” tilpęs deba
tų aprašymas yra grynas me
las.

Gegužės 14 d. Lietuvių 
Auditorijoje sklokininkai 
sulošė operetę “Natalka 
Poltavka”. Publikos prisi
rinko tik pusė to, kaip pa
prastai prisirenka ant kitų 
parengimų. Vaidinimas iš
tisai buvo labai nuobodus 
Buvo matyti ii' iš pačių 
“sklokininkų” nepasitenki
nimo, nes “mažasai” šar- 
kiunas net keliais atvejais 
pasikėlęs pribėgdavo prie 
Strazdo, kad tas bent Audi 
torijos varstomas duris pri 
laikytų nuo girgždėjimo. 
Lošėjai iš publikos simpati
jos negavo. Jeigu jie butų 
pasirinkę artimesni lietu
viams veikalą, tai jis ir pa
tiems lošėjams butų artime
snis; ji butų lengviau iš
mokti ir publika geriau bu
tu patenkinta. Kažin kodėl 
visi musų chorai bei scenos 
mėgėjai griebiasi vis sveti
mų veikalu: tai meksikoniš- 
kų, tai itališkų, tai rusiškų... 
Lietuviai Amerikoje gyvena 
lyg kokiam katile, kur visos 
tautos tirpsta, tad musų 
publika yra pasiilgus bent 
seenoie pamatyti ka nors iš 
lietuviškų kuriniu. Kas kita 
Lietuvoje: tenai žmonės jau 
permirkę lietuviškumu, to
dėl jiems svetimi veikalai 
gal ir patinka kaipo naujas 
dalykas; bet pas mumis A- 
merikoj daugiau butų “wel- 
come” lietuviški kūrinėliai.

Toks veikalas, kaip “Na
talka Poltavka”, kiaurai yra 
permirkęs rasizmu, tad 
galėtų patikti tik Andrulio- 
Bimbos publikai, bet šiaip 
lietuviams—ne?

Geistina, kad ateityj mu
sų lošėjai susiprastų ir sve
timų dievaičių negarbintų. 
Operetė “Natalka” skloki- 

ninkams buvo didelis nepa
sisekimas. Chicagietis.

rie čia suvažiuoja gėlytis. I šiomis dienomis iš Chica- 
Iš kalnų teka karštas van- gos išvažiavo Į Lietuvą jau 
duo, tad pagal kalną visu 70 metų amžiaus susilaukė 
plotu pribudavota maudy- Vincas Karalius, vienas se
nių ir suvažiavę čia sveika- maustų ir pirmučiausių vei 
tos jieškoti žmonės tose kė jų musų išeivijoje Ame 
maudynėse maudosi ir pa-j riko j. ,
sveiksta. Geresnio vandens! Jaunesnioji musų karta 
turbut nėra visoj Amerikoj, Vinco Karaliaus nepažįsta, 
oras taipgi labai lengvas. todėl verta apie jį pakalbėti 
Tikrai stebuklinga vieta. kiek plačiau. Jisai atvyko 

Lietuvių pastoviai čionai 1 Amerikon 1885 metais, bu- 
gyvenančių yra pusė tuzino,(damas da jaunas vyras. Ap- 
viena moteris ir 5 vyrai, plojęs New Yorke ir pasi- 
Tris turi savo namus ir visi j daręs *aliatą dolerių, jis 
gyvena gerai. 12 mylių nuo tuoj nutarė važiuot “pažiu- 
miesto gyvena da 2 lietu- Amerikos”. Apvažiavo 
viai ant ūkių, reiškia ir pas Į beveik visas Jungtines Vai
nius vra lietuviu. I stijas, pasiekė net Califor-

Jniją. Sugrįžęs vėl Į Rytus, 
Pirmiausiai Hot Springs Į apsigyveno Baltimorėj ir su- 

apsigyveno du broliai Eis- Igipažino su Jonu Šliupu. A- 
bergai, 8 metai atgal, u* budu įkūrė “Lietuvių Mok- 
nusipirko namus, o vėliau sio Draugiją” apšvietai 
apsigyveno ir daugiau. Jie I skleisti ir pradėjo organi- 
gyvena ant 431 ProspectĮduoti tos draugijos kuopas 
av8- kituose miestuose. Laisva-

Darbų jokių čia nėra, nes Į mąnybės idėjoms platinti

LOWELL, MASS. 

Lietuvių Kliubų pasiskirtos

kai”, turėję jau patyrimo,

MK

nystę ir uždarbį apšvietos 
platinimui, senukas Kara
lius dabar išvažiavo į Lietu
vą turėdamas vos tik $180. 
Tai visas jo turtas.

Komunistai Norėjo 
Sumušti Čuladą. 
LOWELL, MASS.

Gegužės mėnesio pra
džioje komunistai pranešė 

Chuladai, kad pribūtų įW
A. D. S. 110 kuopos susirin
kimą 7 gegužės. Chulada y- 
ra komiteto narys ir žino, 
kad kuopos susirinkimai vi
suomet pripuola antrą mė
nesio nedėldienį, todėl ga
vęs tokį pranešimą tuojau 
suprato, kad čia turi būt kas 
nors nepaprasta. Tačiau su
laukęs nurodytos dienos ji 
sai nuėjo salėn. Buvo jau 
asmenų. Visi Karsono ir 
Paulinkcs suagituoti Pau- 
linkienė pastebėjo, kad Ču-

Winnipege lietuvių ne
daug ir tie patys daugiausia 
sezoniniai, bet organizacijų 
turime apščiai. Rimtos orga
nizacijos, kuri rūpintųsi kul
tūriniais bei visuomeniniais 
ietuvių reikalais, deja, ne

turime ir todėl jaučiama di
delė spraga.

Pašalpinė draugija dar 
capstosi lig višta pereklė, 
>et ir jos dienos suskaity
tos. Komunistų pastango
mis draugijos iždas susi
traukė, nelyginant bergž
džios karvutės tešmuo. Pa
šalpos nariams nepriklau
santiems komunistų fašistų 
bendram frontui nebeišmo- 
kamos, arba statomi tokie 
reikalavimai, kinių ir prie 
geriausių norų negalima iš
pildyti. Pavyzdžiui, iš Y. M. 
reikalaujama aukštų val
džios ponų paliudymo apie 
jo ligą. Darbininkų palių

lada netokį kaklaraištį turi.
nėra" nei dirSuvių, nei’fat lempas tada leido “Lietuvi- Karsonas sėdi nervuotas, 
rikų. Verstis gali tik išnuo-1^. Balsą”. Bet truko lėšų. — 
muojant kambarius. 5 my- skaitytojų buvo nedaug ir 
lios nuo miesto yra didoki e- tas laikraštis turėjo sustoti, 
žerai, kuriuose yra daug Vincas Karalius mokėjo 
žuvų, tad kurie moka žu-l rubsiuvio amatą. Užsidir- 
vaut, tai su meškerėmis .pa- bęs tuo darbu kiek pinigų, 
gauna daug žuvies. Miš- jisai 1896 metais įsikūrė 
kuose auga gerų grybų. Ma- “Kardą”. Laikraštis tačiau 
no supratimu, čionai gera neužsimokėdavo, todėl V 
vieta apsigyventi naujaku- Karalius turėjo dirbti su sa
riams. |vo žmona siuvimo darbą ir, . . ... . „ ,

Gerbiami “Keleivio” skai-'^dirbinsPini?us.dįti »>aik- ma^C^ai^liaS^ko.
__rasti. Pne siuvimo dirbo . ? . . . \UH£lua

•paudžia rankom savo kriu
kį ir žvalgosi į saviškius 
Paulinka duoda sumanymą 
atidalyti susirinkimą. Rašti
ninkas pastebi, kad nėra 
valdybos ir mažai narių. 
Karsonas sako, čia randasi 
10 narių. Čulada suskaito 6. 
Karsonas sako, tiesa, tik 6, 

J bet turime laikyti susirinki 
ma. Pašoka Paulinka ir

tytoiai, daugelis gal manėt, Prie siuvimo • « , , vutu Dra_
Uri innn „a ’ dienomis, o pne laikraščio t1,. ’ LTV ••kad Jono Virpucio jau nėra k • • TUt ii salintas iš valdybos, nes jis— i o^ą^lvakarais ir naktimis. Bet is- rėk^gyvo. bet štai aš apsigyve
nau Hot Springs, Ark., ir gy
venu neblogiausiai.

Jonas Varputi*.

siversti vistiek buvo sunku. 
[Įsiskolino Vincas Karalius 
visiems ir turėjo laikrašti
sustabdyt. Paskui 
dirbti da sunkiau, 
skolas atmokėjo.

Išsikasęs iš skolų ir pasi
daręs keliatą dolerių vir
šaus, Vincas Karalius vėl

toc , • • i • inutarė laikrašti leisti Ir štaiLSS. 19 kuopos susirmkl-Į nitais pasirodo jo

BROOKLYN, N. Y
Socialistų dėmesiui: bus mi- 

ijo.
Mausimu.rojo fronto”

ivyfa 7^

turėjo
pakol

vai. penktadienio vakare, lsUaiai laisvamaniškoSAmerikos Lietuvių PUiečių I PaSX
Kliubo knygyne, 80 Union A U)L

kuopos nariai. 37? Į padarė gera. Bet skaitytoju 
kviečiami būtinai susirinki-P^.
me dalyvauti. Taip pat yra galėtą lėšas Apmokėti, 
prašomi ir pašaliniai zmo-1 - -ą^ima p-muuui rod “Naujoji Drau
fekui’1t^omauja fociah;l gija” dasivarė vos tik 80(

Pereitais metais įvyko 
musų apielinkės lietuvių 
Kliubų suvažiavimas. Kon
ferenciją laikė Lowellio Vy
tauto Kliubo svetainėje. Pir
mininku konferencijos buvo 
išrinktas advokatas Les- 
burtas iš Lynno, raštininku 
Stasys Saulėnas iš Lowellio.

Tarp kai kurių svarbių 
svarstymų, kliubai nutarė 
pasiskirstyti laiką rengimui 
piknikų.

Lowellio D. L. K. Vytauto 
kliubas pasiskyrė birželio 4 
dieną.

Lawrence’o kliubas, bir
želio pabaigoje.

Lynno kliubas, liepos mė
nesyje.

Haverhillio kliubas, lie
pos 30 d.

Peabody kliubas, ragpiu- 
čio mėnesy.

Minėti kliubai prašo kitų 
draugijų tose dienose pikni
kų nerengti, bet prisidėti 
prie jų parengimų.

St

.j..  

tą, kas jiems pinigus moka, 
uždirbtus prakaitu.”

Man rodos, jei žmogus 
pinigą uždirba kruvinu pra
kaitu, tai jis žino kur tą pi
nigu ir* padėt. Jei žmogus 
užsisako socialistų laikraš
tį, tai reiškia, kad jam ta i- 
dėja patinka.

Komunistiniu fanatizmu 
apsikrėtęs senis turėtų rodos 
suprasti, kad peckoti ant 
svetimo laikraščio savo pa
stabas yra negražu ir gėda. 
Ką gi jis darytų, jei butų ti
kruoju komisaru?

J. Žaiginys.

Po/eroifca ir Kritika.
ARKIVYSKUPO GENIO- 

ČIO ATSAKYMAS OB- 
SERVATOR1UI.

Kas yra tas Observato- 
rius, kuris per “Keleivio” 
No. 18 ir 19 įsismaginęs ra

dimas, kurie ligoje slaugė, nepažymėdamas savo
jiems negeras. Bet draugi
jos narys J. M. mano teis
mo keliu priversti tą bėndrą 
frontą išjieškoti išeikvotus 
draugijos pinigus komunis
tų partijos reikalams ir iš
mokėti jam priklausančią 
pašalpą.

Bedarbių organizaciją, 
kurią įsteigė įvairių pažiū
rų žmonės, komunistai už
valdę pasmaugė. Pasmaugę 
draugiją, komunistų bičiu
liai išsidalino pinigus, nusi
pirko “Sipiaro” stoty bilie
tus ir išvažiavo pas farme- 
rius kviečių sėt. Tūlas be
darbis kartą kreipėsi į t? 
vorščius, kad ir jam duotų

vardo nei pavardės? Kas 
turi norą musų ekleziastiš- 
kąją eigą patirt? Jei Obser- 
vatorius nori apie mane ką 
nors sužinoti, patikrinti ma
no stovį, kodėl pas mane ne
sikreipi tiesiog, tai bent aš 
žinočiau su kuom turįs rei
kalą? Nors tamstos paklau
simai kaslink musų Bažny
čios ir Katalikybės man nė
ra aiškus, vienok tamstai 
duodu sekantį atsakymą:

1. Mano aukščiausis tiks
las yra būti tik kataliku, (ne 
rymišku, ne kacapišku ir ne 
nezaležninkišku), bet tiktai 
tyru kataliku.

2. Musų Bažnyčia yra su-

kad Čulada prisiplakęs prie 
komunistų, kad galėtų šni
pinėti Tai yra melas, atšau
na čulada. Nuo pat sociali
stų skilimo jis veikiąs su ko
munistais, ir niekad šnipu 
nebuvęs ir nebusiąs. Jis 
uoliai dirbęs Lawrence’o 
audėjų streike ir buvęs už
tai padėtas kalėjimam To
liau Čulada sako: kam kal
bėti, o Karsonas turi tylėti. 
Geriau atiduok, sako, 5 do
lerius L. S. S. 203 kuopai, ką 
nunešei 1917 metais. Kar
sonas šoko ant Čulados rėk
dama^: aš tau paaukuosiu 
lazda ant tavo galvos, tu

800
stirnų judėjimu, nes kuopos įįitytojų ir turėjo sustoti, 
susirinkimui pasibaigus bus1 
diskusijos temoje “Bend 
ras frontas su komunistais”.

Taigi, draugai, nepamir
škite šio penktadienio, t. y.

Kaip “Kardas”, taip ir 
“N. Gadynė” buvo sąvaitra-v •seuu.

Baltimorė turbut netikusi 
vieta lietuviu laikraščiui —

26 gegužės vakaro. Visi at-l galvojo Vincas Karalius, 
eikite susirinkiman ir atsi- Todėl jis metė Baltimorė ir 
veskite naujų narių. persikėlė į Bnooklyną, ma
LSS. 19 kp. organizatorius, pydamas čia pasidarysiąs 

kiek pinigų ir bandysiąs da
sykį laikraštį leisti. 
Dirbdamas Brooklyne siu 

vėjo darbą, Vincas Karalius 
susižinojo su jaunu F. J. 

Gegužės 30 d. bus puikios įBagočium, dabartiniu Bos- 
pramogos. Lietuv. Tautinė Jtono lietuvių advokatu, ir 
parapija rengia savam par-| abudu nutarė kurti naują 
ke, Methuen, Mass., pikni-Maikraštį. Bagočius turėjo 
ką. 1 keliatą šimtų dolerių užsi

.. .. Įdirbęs, todėl abudu ikurė
Pirm pikniko j>rogjm«i .<s^u|io„ dralsiją =^5 

11 vai. ryte įvyks gedului- gimimus piniga&Vpaustu-
gos pamaldos ant kapų. ^Vpradėjo teisti kaitra

Gatvėkariai nuo tautinės štį “Spindulį”.
bažnyčios į parką išeis 9:301 Bet laikraštis ir Brookly- 
ryte. Ine neapehnokėjo. Vinc. Ka

šiais metais tėngiam. j"r
:.. m : a. v. -i,, I kitiems draugams, o patys

BagOČius Į Pitts-progrsinojCj Mtd sttsilHnKiu* 1 t,ll>tnAin sius patenkinti. 0 Karsl,us 1 ChKa

LAWRENCE, MASS. 

Tautini pija

“tikietą” nusipirkti. Jis ga-■ sidedanti ne iš malkų, ply- 
vo atsakymą: “Tamsta ne-Į tų, akmenų, bet iš gyvų 
komunistas esi, tai gali eiti žmonių: tikinčiųjų per Kri- 
pėščias.” Kiti kiek protin-’stų į Vieną ir visur visame 
giau pridėjo :“Pinigų jau ne- kame esantį Dievą. Jei Ob- 
bėra.” Na, o ką tamstos ma- servatorius papos Valadkos 
note: nieko sau žmonės, tie nuopelnuose matai tik me-
komunistai!

niekšas, tu provokatorius, tu 
šnipas! Sujudo taip pat ir 
Karsoniene, J. Blažonis, 
Vladas Mikalopas ir kiti. 
Čulada matydamas, kad ga
li būt blogai, movė laukan. 
Gerai, kad buvo durys atda
ros, tai sveikas išsinešė.

čulada yra rėmęs Karso- 
ną bėdoje, tai dabar Karso- 
nas jam užtai norėjo lazda 
atsilyginti. Bet ar nebūtų 
geriau, kad jis su savo lazda 
išeitų prieš skebus?

Lowelly eina darbininkų 
žūtbūtinė kova. Policija 
strsikierius dažnai vaišina 
ašarinėm bombom, bet ka
ringas Karsonas tenai su sa
vo lazda nepasirodo. Kada 
Čulada pradėjo rašinėti į 
spaudą apie streiką ir baisų 
darbininkų išnaudojimą šia
me mieste, tai Karsonas su
šuko 90-tame “Laisvės” nu
mery, kad darbininkai sau- 
gotusi čulados. Girdi, jis ra
šinėja i “Keleivį” ir pasira 
šo Laisvamaniu. Turbut už
tai komunistai ir norėjo jį 
«umušti. Tai bent “darbinin
kų gynėjai!” W. Čulada.

Giminės jau susitaikė.t j
Smetoniniai berneliai su 

komunistais, būdavo, pa- 
niurnės prieš viens kitą kaip 
katinai morčiuje, ir vėl nu
lis. Bet dabar jau susitaikė 
ir dirba išvien sutartinai. 
Štai pora pavyzdžių: Per
nai pašalpinė dr-ja buvo 
>rašoma lenkų komunistų 
aikršačio “Glcs Pracy”, 
tad paaukotų jam kelioliką 
dolerių. Draugija (išski
riant komunistus) nusista
čiusi jokiai politinei propo- 
gandai nemėtytį dolerių. 
‘Kultūros” įsteigėjas Dilys 

pasakė
Lenkų

džiaginę struktūrą, o ne ti
kybinę ideologiją, tai ir tas 
nuopelnas nepriklauso jam, 
bet tiktai patiems žmonėms.

Observatorius savo obser- 
vacijoje nieko daugiau neį- 
rodai, kaip tik tiek, kad ro
miečiai priklauso nuo pa
pos; nezaležninkai nuo len
kų vištos (? Red.) ir maro
kai nuo barzdoto kacapo. 
Pats Observatoriau gerai 

matai, kad Arkivyskupui 
Geniočiui tik beliko laikytis 
prie sau užsibrėžtojo ruožo 
t. y. L. T. K. Bažnyčios ir 
būti jos kunigu, arkivysku
pu ir primų. Jei kieno nors
yra apie mane sukurta arba 

tokį pamokslėlį: Į kuriama neigiami dalykai, 
komunistai prašo tai yra žinomi asmenįs, ku-

aukų iš musų draugijos, ir rie tarnauja ne lietuviams, 
jeigu mes jiems nepaauko- bet svetimiems dievams.
sime, tai ištikro jie turės tei 
sę vadint mumis ‘chamais’.”

1929 metais taip vadina
mas “sinodas” Pittsburghe

Ir bijodami, kad lenkai ne- buvo ne L. T. K. Bažnyčios, 
vadintų jų “chamais”, kul- bet hodurninkų, kurių pro- 
turiečiai paaukavo lenkų vinzionalu tos bažnyčios iš 
komunistų laikraščiui 5 do- nevykusių trijų kunigų buvo 
lerius. (išrinktas kun. Vipartas. Ir

Antras smetoniškos eros gegužės 22-24 d. L m. 
bičiulis, V. Žinaitis, padėjo Scrantone bus jų suvaziavi-
įsteigti Komunistų Tarptau- P13?’ ^ra ^^LzlP?°įe
tini Apsigynima ir jame hodurninkų. L. T. K. Baz- 
vicepirmininkauja. Tai gra- ny?os Sinodas laikosi 1925 
žus ir senai lauktas dviejų nutarimų Chicagoje ir 
kaimynų susigiminiavimas. ,1^32 me.ų nutarimų <»-

Pikniko programoje busi Lendamas įvairius laik- 
muzikos, žaislų, kalbų, dai- rašcius, Vincas Karalius iš 
nų, chorų, chorelių ir kitų leido nemaža ir knygų, tarp 
pamarginimų. Tad lawren- kurių geriau yra žinomos: 
ciečiai ir vios apielinkės Be- “Krituliai Šviesos”, “Vaišės 
tuviai, visi į Tautinės Para- Jėzaus Kristaus”, “Gyveni- 
pijos pikniką! RąpJmas Šventųjų Dievo” ir ke-

DETROITO SOCIALISTŲ 
ŽINIAI.

Gegužės 27 dieną pas 
draugą F. Lavinską, 2747 
25th st, bus Detroito lietu
vių socialistų kuopos su 
rinkimas. Visi draugai pra 
šomi ateiti,

1932 metų nutarimų Ne- 
warke. Į svetimą eigą mes 
nesikišam ir su jais, miela
sis Observatoriau, prašome 
musų nemaišyti. Gal tamsta 

- tarpininkaudamas turi ge-

pne to sergąs komunistinio durninkT- neatsiiL nuo 
fanatizmo liga, K. Ginkus, ?u £ ? .n- , nUO
labai nemyli “Keleivio” ir lenk« «lobos’ mes
“Naujienų”. Persiuntinėda- susiteikirt negalam, 
mas tuos laikraščius pripec- ArtaT- 5‘ A’ GcTnotu-
kelio ja ant jų visokių pasta- Nuo Redakcijos: Obser- 
bų prie tų straipsnių, kur vatorius savo straipsny rei- 
kalbama apie komunistus, kalavo aiškumo: jis klausė, 
Štai, kartą tarp laikraščio kur ir kokiu budu tamsta 
skilčių užrašo taip: “Pa- gavai “arkivyskupo” titulą.

Valio komunistų - fašistų 
beori ras frontas!

Biaurus butų komisaras.

Susidėvėjęs žmogelis

skaityk, kvailiau, gudrių Kodėl tamsta nieko 
socialistų raštų, kur niekina klausimą neatsakai?

1 tą

_________ J __
*
_____ MM
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fasikalbejimas 
Maikio su Tėvu

—Audidu, Maike! j —Jes, Maike, ir aš esu
—Kaip, kaip? matęs, kaip jos kartais
—Sakau, audidu... Idžiompina iš vieno pleiso į
—O ką tai reiškia, tėve? kita.

—Žvaigždės, tėve, ne
džiompina”.
—Jes,

Rado Daug Senų Lie
tuviškų Pinigų.

Klevėnų k., Utenos apskr. 
Per Velykų atostogas teko 
gauti iš ūkininko Juozo Ka
tino dvi monetas iš D. L. K. 
ir lenkų karaliaus Jono Ka
zimiero laikų. Juozas Kati
nas kelias monetas gavęs iš 
Griūčių kaimo ūkininko Ra-’ 
poio Sirgedo. Sirgedas’ šių' 
pinigų radęs ardamas pūdy
mą. Apie 600 moneta} buvę 
gražiai, eilutėmis tvarkingai 
sudėtos gražiame moliniam 
puodely.

Visos monetos vienodo 
dydžio, su gana aiškiais 
užrašais: metais, karaliaus 
atvaizdu (galva) ir valsty
bių herbais.

Įdomu, kad mano gautų 
monetų viena pusė su galva 
ir užrašu JOAN CAS 
REX”, o antroji pusė vie
nos su Lietuvos valstybės 
herbu Vvtim ir užrašu “SO
LI MAG DVC LIT” (metai 
neišskaitomi), kitos gi su 
lenkų aru ir užrašu “SOLID 
REG. POLO. 1664”.

Rapolas Sirgedas šių 
monetų keliasdėšimts jau iš
dalinęs, puodelis jau din
gęs. Viešo skelbimo apie 
šiuos pinigus radėjas bijosi, 
kad kas neatimtų (nenusa
vintų be atlyginimo).

Sveikatos Skyrius
‘ Ši skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

ROŽE ARBA $V. 
NO UGNIS.

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

Chicago, Ilk

•'< r

populiarizavimas 
Medicinos Srityje

----------- -— Rašo DR. K. M1KOLAITIS. ------------------ANTA- rožė ir t.t. Vadinas, jie sėkmin
gai gydo vardan rožės kitokias
kgas^kurios yra nepavojingos. Nėra, turbut, nieko sunkiau, kaip mėginti populiariš- 
Tą ir visuomenė pradeda supra- kai išdėstyti vieną ar kitą gamtos mokslo šaką. Ypatingai 
sti. Rože sergantis asmuo pasir- yra sunku kalbėti visiems suprantama kalba apie žmo-

vieną arba dvi savaites, njų ligas, tų ligų priežastis, jų ženklus, eigą ir galop pa- 
Rožė yra staigi „apkrečiama laiPgl pagy ja, bet pirmoji sirgi- sekas. Sunku dėlto, kad paprastas žmogus yra linkęs li- 

liga, kuri pasižymi odos ir po mo savaitė reikalauja sumanin- ggg savaip aiškinti, labai dažnai nekreipdamas jokio dė- 
odinių' audinių įdegimu. Rožė g0 «-vd-vmc» priežiūros. . mėsio j grynai mokslini samprotavimą.
turi ypatybe greitai išsiplėtoti. Rožės nuodai veikia ne tik ant Nekalbant jau apie bemoksli, labai dažnai tenka susi- 
sergancio kartis aukštai pa- odos. bet nusilpnina širdį ir durti į. su žmonėmis skaitančiais save apšviestais, baigų- 
kyia n nusilpnėjęs apie pora są- nervus. Pirm, savait, 1,genis siafe vi ar mokslo Rurie a ie bendrą žmo.
valčių lovoje išguli. rimtai serga, nes ta liga yra pa- • gaus kun0 ar to‘ kuno fiziologinę veikmę,

Rožes susirgimo priežastis vijmga ir retkarčiais mirtinga. ar j0 sunegalavimą, pasirodo, turi labai miglotą suprati- 
būna bakterijos, vadinamos Fo sirgimo ligoms būna nusil-
streptococcus of Falheisen.

. - -a tv-» m3’ ar^a daro grynai fantastinius išvedžiojimus. Jeigu
ku- Pės lkl s\ ei ata atgnzta. Dėlto jau apšviestasis maža teturi supratimo apie arčiausiai jo

naši Sv. Antano Ugnimi.
Ši liga dažniausiai prasideda

nosyje, žmcnės bekrapštydami 
nosį dažnai ją perbrėžia; taipgi 
nuolatinis slogomis sirgimas ir 
kitokios žaizdos duoda rožės 
nuodams Įsigalėti. Užnuodyta o- 
da paraudonuoja, patinsta ir 
skauda. Rožės bakterijos spar-

. .Įima suprantamesne kalba, kitaip ir vienas ir antras pasi- sveiku,,, nes reze gal. uzsikres- sa„ vį e„ klaidi
ti sveiki zmenes, kūne tun ko- į
kią nors mažą žaizdą odoje. Jei į Man pačiam nekartą teko girdėti iš lupų, “labai daug ir 
ligonis išgali turėti slaugę, tai apie viską žinančių” asmenų, kad jų sunegalavimas kaip 
yra labai naudinga. Ligonio pri- tik atatinkąs tai ligai, apie kurią jie yra skaitę laikraštyje 
žiūrėtoja apleisdama kambarį ar kokioj brošiūrėlėj. Įrodinėk tokiam kiek patinka, kad 
privalo antiseptikais nu-1 taip nėra, jis vis vien savo nuomonės nekeis. Čia, žino- 
simazgoti. Sveikatos mokyto-' ma, negalima kaltinti to rašto autorių; jo buvo gal ge-

—Tai reiškia: kaip tau 
einasi. Argi jau tu nesu
pranti angelckai, Maike!

— Anglai taip nesako.
—O kaip jie sako?

* —Jie sako: “How do you 
do!”

—Olrait, Maike, kitą sy
kį aš trajysiu pasukti liežu
vį taip kaip tu. O dabar aš 
noriu, kad tu, vaike, išviro- 
zytum man vieną klausimą, 
dėl kurio mes turėjom dide
lį sporą pas zakristijoną pe
reitą subatos vakarą.

—O kas jums buvo neaiš
ku?

—Dalykas buvo toks, 
Maike: musų Ščeslyvos
Smerties Susaidės prezi
dentas Pyte Maslionka 
pradėjo gi: vis savo mokytu
mu, o zakristijonas tuoj dū
rė jam prištu į pilvą ir sa
ko: mokytas tu negali būt. 
ba rąžančių nešioji. Mokyti 
žmonės, girdi, į brostvas ne
tiki. Jie visi bedieviai, Ved- 
luk to, Maike, mes ir susiro- 
kavom. Zakristijonas pa
ėmė “Draugą” ir perskaitė 
straipsnį, kur parašyta, kad 
net šventoj musų Lietuvoj 
mokyti žmonės nebučiuoja 
klebonams rankų. Lietuvos 
universiteto profesoriai yra 
regli šliuptarniai, sutvėrė 
bedievišką susaidę, leidžia 
laikraštį ir rašo, kad nerei
kia nei šliubo. nei krikšto, 
bet užgimei ir gyvenk sau 
kaip indijonas.

—Gerai, tėve, bet kur gi 
tavo klausimas, kurio jus 
negalėjot suprasti?

—Taigi, Maike, čia ir yra 
tas užkeiktas klausimas, 
kodėl mokyti žmonės netiki 
į Dievą? Nejaugi jie po 
smerties nenori būt dangaus 
karalystėj?

—O kur tokia karalystė 
yra, tėve?

—Nebūk balamutas, vai
ke. Ar gi tu nematai, kur 
žvaigždės šviečia?

—žvaigždės šviečia be
galinėj tuštumoj, tėve.

—Ar gi jos ne prie dan
gaus flioro prikabinėtos?

—Visai ne.
—Tai ant ko jos laikosi?
—Čia, tėve, tau bus sunku 

suprasti astronomijos nepa
žįstant Galiu pasakyt tik 
tiek, kad dausoje nėra nei 
“apačios”, nei “viršaus”, to
dėl žvaigždėms nereikia 
jokios paramos ar pakabini
mo, nes joms nėra kur kris
ti Jos laksto dausoje, kaip 
ore. ......

PRAL. OLŠAUSKAS AU
GINS KAVĄ BRAZILIJOJ

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” praneša, kad pralotas

Maike, džiompina J Olšauskas, kuris Lietuvoje 
Tik žžžžibt—ir nusidriekia pasmaugė savo meilužę, 
per dangų, tartum Dievas ruošiasi vykti Brazilijon ir 
mečį brauktų į kelinių sėdy- ?irkti tenai kavos plantaci- 
nę. |J3-

—Tai ne žvaigždės, tėve,1 
bet meteorai.

—Na, trauk juos kvaraba, 
Maike, kam čia mums apie 
tai kalbėt. Aš tik noriu ži
not. kodėl mokyti žmonės 
nesistoroja užsipelnvt dan
gaus karalystę.

—Todėl, tėve, kad moky
ti žmonės žino, jog tokios 
karalystės niekur nėra.

—Ar tai tu mislini, Mai
ke, kad šventas raštas me
luoja? Juk tenai parašyta 
su visais davadais, kad dan
gaus karalystė yra.

—Šventąjį raštą rašė se
novės žmonės, .tėve. Jie da 
nežinojo astronomijos. Jie 
matė virš savo galvų žvaig
ždes šviečiant, ir jiems ro
dėsi, kad jie mato dangaus 
grindis, už kurių gyvena 
Dievas ir visi šventieji. Bei 
kada mokslas išrado teles
kopą ir mokyti žmonės pra
dėjo žiūrėt per jį Į žvaigž
des, pasirodė, kad žvaigž
dės nėra tokie mažučiai bli
zgučiai, kaip pirma rodėsi 
bet milžiniški šviesuliai, 
daug didesni už musų žemę 
ir už saulę. Pasirodė taip 
pat, kad viena nuo kitos jos 
labai toli, ir kad tenai nėra 
jokių dangaus grindų, jokių 
sienų, jokių ribų, bet tuštu
ma be galo ir be krašto. 
Vienu žodžiu, teleskopą? 
.parodė, kad dangaus kara
lystės visai nėra ir negali 
būt. štai, kodėl mokyti žmo
nės netiki.

—Na, tai denkiu, Maike. 
Dabar aš jau daugiau žino
siu.

PARDAVĖ VISĄ ŪKININ
KO GYVENIMĄ UŽ 

1 LITĄ.
Jurbarko miškų urėdija 

per antstoli reikalavo iš 
vieno piliečio 245 lt. Parda
vus piliečio visą turtą ir at
skaičius varžytynių išlaidas 
urėdija gavo tik 1 litą.

ALAUS “KARAS” 
PITTSTONE.

Pittstono miestas pasižy
mi didele konkurencija tarp 
riznierių. Nesenai čia buvo 
rilęs “karas” tarp barzda 
skučių. Kai pradėjo barzda
skučiai varžytis už biznį, tai 
skutimo kaina nukrito iki 5 
centų. Dabar vėl kilo alaus 
“karas.” Vienas biznierius 
pradėjo pardavinėti 10 un 
cifų stiklą putojančio rudžio 
už dešimtuką, pridėdamas 
magaryčioms d a ir “karštą 
šuniuką” (d ešrukę). Tuojaus 
kitas alinis paskelbė, kad 
iis prie tokio • stiklo alaus 
duodąs čielus pietus maga 
ryčioms. Dabar antroj pusė. 
Main streeto atsidarė nauja 
alinė, kur alus parduodamas 
po 5 centus. Maineriai geria 
alų ir juokiasi, kad kompe- 
ticija kartais geras daiktas

SUDEGĖ DAUG GYVU 
LIŲ.

Pievienuose, Tirkšlių val
sčiuje, sudegė ukin. Boru- 
sevičiaus didelis tvartas ir 
joje buvę gyvuliai: 16 kar
vių, 6 arkliai, daug avių ir 
visa kita kas tik tvarte bu
vo. Išgelbėjo tik 2 arklius. 
Nuostolių priskaitoma iki 
15,000 litų. Gaisro priežas
tis — padegimas.

Bostono vagys apvogė po
licijos komisijonieriaus se 
kretorių Manningą, paim
dami $4 pinigų ir auksinę 
policijos žvaigždę.

x .‘F
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ciai veisiasi lvmnho dūdelėse ->ai nuolatos pataria negerti riausi norai, bet skaitytojas klaidingai jo raštą supratoir 
bet jos patekusios į kraujagys- de^inės, bet rože sergantiems pasidarė, savo nenaudai, klaidingą išvadą. Jis tapo ne
ės būna greitai sunaikintos. yra patartina gerti po truputi 
jų nuodai esti pavojingi ligonio ‘ie^inės- kad jo jėgas palaikius 
nervams, širdžiai ir kitiems or
ganams. Dėlto žmogus, sergąs 
rože, būna nusilpęs, baimingas, 
nervuotas ir nustoja vilties pa-1 
gyti.

Rože susirgimai pasitaiko da-
niausiai žiemos laiku. Jauni vv--1
įai dažniau suserga, r.egu r.ier-1 
ginos. Asmens gali susirgti po 
sėlis kartus ypač tie. kurie turi

iki ligos pats smarkumas perei
na.

ŠEIMININKĖMS.

buto sunegalavimo auka, tapo hipochondriaku.
Žmogus, psichologiniu atžvilgiu, yra labai jautrus pa

daras, reaguojąs daugiausiai liečiantiems jo asmens ge
rovę impulsams del to, kad instinktas savęs išsilaikymo 
yra jame kur kas jautresnis ir kuklesnis negu. kituose gy
vūnuose. Žinant šitą tiesą, nesunku suprasti, kad norint 
jam ką nors nevisai suprantamą išaiškinti, reikia dėti di
delių pastangų, kad tas aiškinimas nebūtų klaidingai 
suprastas. O tai yra begalo sunku. Tuo labiau sunku yra 
to atsiekti sveikatos srity, nes nevisos ligos vienodai re-

Kambarinių Gėlių 
Laistymas.

Kai kam atrodys, kad kam- aguOja j žmogaus dvasios būklę. Vienos ligos nesukelia 
barinių gėlių laistymas yra pa- ’ ligoniui rimtesnio savo sveikata susidomėjimo iki jos ne- 

nesvriką nosį arba odos žaizdas, prastas dalykas, bet is tikrųjų; pasjdaro nebeišgydomos, o kartais net ir iki pat mirties 
Jos perai nuo sergančio gali musų i jis turi labai daug vilčių visiškai pasveikti. Kitos gi ligos

pereiti oru ir apklėsti sveiką
žmogų. Užsikrėtęs rože

SVOGŪNŲ IR KOPŪSTŲ 
VAINIKAS KARALIENEI

Dublino mieste, Airijoj 
prieš parlamento rumus sto 
vi Anglijos karalienės Vik 
torijos paminklas. Airiai 
kurie nekenčia Anglijos ka
ralių. uždėjo tam paminklui 
vainiką nupintą iš cibulių 
laiškų ir kopūstų lapų.

$1,000,000 ŽYDAMS 
GINTI.

Amerikos žydų kongresas 
nutarė surinkti $1,000,000 
savo vientaučiams ginti, ku
rie yra nukentėję arba ken
čia dėl persekiojimų Vo
kietijoj.

TRĄŠŲ DARBININKAI
LAIMĖJO STREIKĄ.
Lowell, Mass. — Trąšų 

dirbtuvėj čia buvo sustrei 
kavę 200 darbininkų dėl di 
desnės algos ir streiką lai 
mėjo. Pirma jiems buvo mo 
karna po $1.60 į dieną, o da 
bar gaus po $2.00.

žmo
gus dažnai vaikščioja apie pe
rą savaičių visai nežinodamas.1 
cad jo kūne vystosi rimta- liga. I 
Vieni staiga suserga, kiti pa-! 
engva.

Pirmiausia pradeda galvą 
skaudėti, šaltis krėsti, gerklė

Dažniausiai
kambarinės gėlės ir žūsta nuo paijeka labai žymių pėdsakų ligonio dvasios gyvenime 
netaisyklingo laistymo. Kamba- r per laiką_ O dar kitos yra taip greitai užmirštamos, 

kaip greitai jų apsireiškimo ženklai pragaišta. Pavyzdžio 
dėlei imkime nors ir tokią ligą kaip džiova. Apsirgęs ja 
žmogus nei kiek nesirūpina apie jos pasėkas. Jis mano, 
kad tai tik paprastas šaltis, kuris po kelių dienų nustos jį 

ir kamavęs. Nors toks “šaltis” ir po kelių sąvaičių jį neat- 
palaidoja, nors ligonis pradeda iš lėto liesėti, džiūti, nak
timis pradeda labai prakaituoti, o kartais net ir kraujais 
atsikosėt, jis vis dar nesiskubina pagalbos jieškoti. Vė
liau, nors jau ir ant mirties patalo begulėdamas, jis vis dar 
tiki, kad už mėnesio, kito—gal besiartinančio pavasario 
saulutei aukščiau pakilus, kada dienos bus giedresnės, 
šiltesnės, malonesnės—jis ir vėl pasveiks. Bet taip belu- 

ir jų lapai ir žie- kurinojant ir save beraminant jis pradeda jausti, kad 
kas jam krutinę labai slegia: jam sunku orą susigaudyt. 
Jo visos kuno pajėgos kas diena žymiai mažėja: jis jau 
ir apsiversti mažai tepajėgia, o tačiau vis dar kalba savo 
namiškiams ir savo 'gydytojui: “kad tik aš galėčiau pilna 
krutinę atsikvėpti, aš greitai iš lovos pasikeičiau.” Nors 
jo gydytojas ir artimi namiškiai jį ramina, jie gerai žino, 
kad jis jau niekados nepajėgs pilna krutinę atsikvėpti, 
nes jau abudu jo plaučiai yra sunaikinti, jam nėra kuo 
atsikvėpti. Ir taip būdamas giliai įsitikinęs, kad su juom 
nieko blogo nebuvo o ir nebus, jis nustoja kvėpavęs ant 
visados!

Negeriau yra ir su vėžio liga sergančiais ligoniais. Ypač 
vidujinių organų, kaip tai virškinimo aparato vėžys, ne
sukelia pas ligonį rimtesnio savo liga susidomėjimo. Li
gonis labai dažnai tik nusijuokia, jei jam kas’nors užsi
mena apie galimą vėžio išsivystymą. Jis pakartotinai vi
siems pareiškia, kad jam niekas niekur neskauda. Jis 
jaučiasi stiprus ir sveikas, tik nusiskundžia, kad laikas 
nuo laiko, be jokios priežasties, jam širdis pyksta, o kar
tais net ir nusivemt prisieina. Jis yra įsitikinęs, kad tai 
tik “vidurių šaltis.” Kaimo bobelės verčia visą bėdą ant 
kokio tai “gumbo pasikėlimo”, o turįs pretenziją mokytu 
save laikyti arba net ir “proszę pana” bajoro rolę lošti, 
šitokius ligos apsireiškimus vadina “katar žolądku.” Tas 
“skilvio kataras”, beje, dar nėra visiškai išnykęs ir iš kai 
kurių senesniųjų gydytojų leksikono; dar ir pas juos tas 
prakeiktas “kataras” turi garbės vietą diagnozo srityje.

Nebūtų nieko blogo, jeigu tokie mažos vertės sunega-

nuošė auginame ivainų rusiu 
gėles, todėl ir ju laistymas yra 
skirtingas.

Laistymo dažnumas pareina 
nuo temperatūros, šiltame
sausame kambary vanduo ga
ruoja greičiau ir laistyti prisiei
na dažniau, negu šaltame kam-skauda. kosti ir apetitas pra

nyksta. Užnuodyta oda prade-1 bary’ Dar laistymas priklauso
da raudonuoti, kaisti, skaudė- ir nuo gėlių‘ Yra gėHų
ti, veržti ir būna nepaliečiama, hortenzijos, koleusai), ku- 
Kasdieną šaltis krečia po kelis rioms užtenka pabūt pora valan 
kartus, liežuvis apauga, vidų- dų. sausoms’
riai sugenda ir geriantieji alko-įda* nuvysta. 
holį klajoia. Taip pasirgęs apie’ ^dažnas laistymas gėlėms 
viena savaitę ligonis pradeda ei-Jrgi kenksmingas, nes tuomet 
ti geryn ir pagyja. Rožę gali pa- ’zeme P®*"® šlapia, neprieina 
sekti kitos ligos, pavyzdžiui, ioras ir Prasideda rūgimas, 
reumatizmas, inkstu, plaučiu.! Vazone zeme ‘šdziusta 
smegenų plėvės įdegimai ir t.t. vienodai. Viršutinis sluoksnis 

susisiekdamas daugiau su kamMaži kūdikiai rožės ligą sunkiai 
gali atlaikyti. bario 

I
šiluma, išdžiūsta 

apatinis žemės
grei-
sluo-Vadinamcji lekiančioj! rožė iciau’ nelrii 

pasirodo net keliose vietose: |ksnis; ->ei aPatinis sluoksnis dar 
tai ant ranku, tai ank kojų. ar laP’as-
kitų kuno dalių. Liga užsitęsia
daug ilgiau, čionai yra verta pa
minėti, kad žmonės sirgę rože 
retai serga vėžio liga, egzema 
ir daug kitų <>dos ligų. Papras
tai. žmones užnuodytus gručio- 
lus, užnuodijimus odos ir įvai
rius sutinimus vadina rože. ži
noma, tas yra neteisingas pava
dinimas. Mes matėme, kad rožės 
nuodai yra skirtingi nuo kitų li
gų, ir rože sergančių ligonių 
simptomai būna savotiški.

Kadangi žmonės daug visokių 
ligų vadina rože, dėlto rožė gy
dančių “daktarų” burtininkų 
randasi labai daug, o “gydymo“ 
būdų dar daugiau. Kiekvienas

laistyti nereikia. 
Pažinti, ar; žemė sausa ar šla

pia. galima iš vazono skambė
jimo. Jei suduodant pirštais į 
[vazono sieneles ^girdimas aiškus 
I skambėjimas, tai reiškia, kad 
i žemė sausa; jei girdimas dus
lus ir sunkus balsas, tai žemė 
drėgna ir laistyti nereikia.

Kai kurios mergaitės, bijoda
mos pripilti perdaug vandens, 
laisto gėles tankiai, bet po ne
daug. Toks laistymas negeras 
ir vandens gauna tik viršutinis 
sluoksnis, o apatinis lieka sau
sas.

Lieti vandens ?eikia tiek, kad 
dalūs jo ištekėtų pro vazono ski

! lutę. Laistymui vanduo turi bu- iavimai “kataru” ir baigtųsi; bet labai dažnai, už mėnesio 
, ti nešaltas — kambario tempe- j kito, ligonis jau turi kur kas ilgesnę pasaką sekti. Širdies

SaV^ISk°i^1LriS,^,7>i raturos. Laistymui tinka prūdo' pykintas jam jau yra tik antraeilinis dalykas. Jis prade-
tveria nrie užnuodytos odo^na ar ,ietaus vanduo. da nerimauti del svorio kritimo, visiško valgyt nenoreji-

Laistyti gėles rytą arba pa- mo,, vidurių sunkaus sukietėjimo ir gal kartais nuo kjfrto
niu liaukų (mumw)1r 11 Bur vakar>- Tik gė,ės laistomos jam gamtos reikalą atliekant pasirodo juodų sukrekėju-
tininkai. raganiai tai yra žmo- ir gerai Prižiurimos’ iIgai kraujų.

augti ir gražiai žydėti. Dabar jau jis pradeda abejoti apie “gumbo pasikėli-
--------------- mą” ar “kataro” buvimą, bet kadangi jam ir dabar dar

VEISIA FAZANUS. niekas niekur neskauda, jis labai vangiai riuošiasi prie 
_ _ Npvnia» Tnro« mišku urė rfmto ir nuodugnaus ištirinėjimo jo viso virškinimo apa-

VO gydymo budos pavadina skir- d i jos miškuose ‘paleisto 17 rato’ nežiurint kaiP fl gydytojas prie to žingsnio neverstų, 
tingais, ir dar “stebuklingais” fazanų. Fazanus nupirko' Dar daug ką galima butų pasakyti apie šias dvi sun- 
vardais. kaip tai užbūrimas, taisyklingos medžioklės .kias ligas, bet ne tuo tikslu šis straipsnys yra rašomas, 
•įžvardijimas, užkalbėjimas, už- drai^ijos Kauno skyrius, o Tiedvi ligos yra paminėtos vien tik tam, kad parodžius, 
keikimas,-sužavėjimas, atsodini- paleido vietinė miškų admi- kaip ligos atsiliepia į žmogaus dvasios būklę—daugiau

nės, kurie moka pasinaudoti iš 
nelaimingų. Jie “gydo” už ma
žą kainą ir net be jokių vaistų. 
Del didesnio “paaukštinimo“ sa-

paleido
mas, sulaikymas, kad neaugtų ni^tracija. nieko. (Bus daugiau).

. N d
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‘Jis Baigs Savo Gy- Waterbury Nunuo- 
venimą Kartuvėse ”\ dytas Bankininkas
Taip burtininkė Laila pasa

kė apie vieną stambų
tautininką.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta apie “tarptautinę burti
ninkę” Laila. kuri nesenai 
buvusi “aukštų žmonių” pa
kviesta Lietuvon, kad išpra
našautų tautininkams ateiti.

Laikraščiuose buvo skel
biama, kad ji labai tiksliai 
yra atspėjusi visą eilę isto
rinių pasaulio įvykių.. Ji. 
pavyzdžiui, pasakiusi Mus- 
soliniui. kuomet ik buvo da 
ištrėmime, kad iis busiąs di
desnis už Italijos karalių. 
Kaizeriui ii numačiusi karo 
pralaimėiimą ir bėgimą iš 
savo krašto. Ji nusakiusi net 
Amerikos ^bankų krachą 
kurio nesitikėjo net gu
driausi Wall Streeto finan- 
sistai.

Bet ar ištikruių Laila tuos 
dalvkus pranašavo? Išrodo, 
kad visa tai melas. Lietuvo
je ji savo “aiškiaregvste” 
nepasižvmėjo. Tiesa, ninigo 
ji tenai na sidarė. Kauno 
“poniutės” kloio jai do 50 
ir net iki 300 litu už ateities 
išpranašavima. Tačiau ji 
buvo sugauta meluojant 
Pavyzdžiui, ji skelbėsi gi
mus Indijoj, o pasirodė, kad 
ji Rumunijos žydelka, ir 
kad jos tikroji pavardė ne 
Laila, bet Frenkel.

Kai Kaime ji pasigyrė, 
kad ji galinti atspėti žmo-

Kažemėkas.

DEL ŠEIMY
NINIŲ NESUSIPRATIMŲ.

Šiomis dienomis Maine’o , Rokišky “Londono” vieš-
H- valstijoj išdažė Aubumo revolverio suviu nu-

parduoda savo namus. miestas. Su durnais nuėjo a- sisove buvęs Kauno miesto
“Arcentinos Žinios” ra- P>« 250 triobų ir apie 1.500 nuovados policininkas Ba- 
Argentinos žinios ra Vmo ljk^ 1 y?.R«7»-.Savižudis paliko

Padidėjus krizei ir suma- Dabar paaiškėjo, kad gaisrą a^k»- ku"ame 
randėjus Krizei ir suma ,-.r .. ' ’ ® ’ kad paskutiniu laiku labai

zejus darbams, lietuviai, na- praaejo ** 77*^ amžiaus----- .------------------,— .. ._
mų savininkai, tą krizę pra- vaikas, Renauld Cote.

Argentinos Lietuvių 
Vargai.

Buenos Aires lietuviai

TRUMPOS ŽINIOS S

Iš Waterburio musų ko-įdėjo žymiai jausti, kadangi 
respondentai praneša, kadi dauguma neteko darbo ir .Amerikos Darbo Federa- 
enai staiga susirgęs konvul-1 atsidūrė gatvėj, šių namų eijos lyderiai mano, kad 
sijomis p. Kažemėkas, bu-1 savininkų būklė labai kebli, Roosevelto viešųjų darbų 
vusis bankininkas, kurio I kadancri nebeturi iš ko mo- ~dius duos 6 milionarns be- 
bankas andai užsidarė nu-1 keti už žemę, tai .šie priver- darbių darbo, todėl jie, Fe- 
nešdamas lietuviams labai I sti savo namus parduoti. deracijos vadai, uoliai tą

nesutiko su žmona, kas jį ir 
privertęs nusižudyti.

PATOGI KELIONĖ NESU
PANČIAIS GARLAIVIAIS

Kiekvienas Amerikos lietuvis, iš
gyvenęs čionai kelioliką metų, natū
raliai ilgisi pamatyti savo senąjį gim
tinį kraštą, tą vietą, kur praleista 
linksmos jaunystės dienos, tą brangų

Paskutiniu laiku labai biiių remia. Pati valdžia ma- gimtinį namą, tuos žmones, kuriuo;laug pinigų.
Prie susirgusio p. Kaže , ---------- . . - -

mėko buvęs pašauktas d-ras I Aires priemiesčiuos, nes pa- Py111 UKtai apie <5,uuv,uuv 
Stanislovaitis, kuris ligonį I skolų tokie savininkai iš vietų bedarbiams, 
apžiūrėjęs nusiuntė jį ligo- J niekur negali gauti
ninėn. Nors tenai bandyta
visokiais budais jo gyvybęl Nusinuodijo lietuvis.
gelbėt, tečiau į trečią dieną I Dock-Sude rastas nusi - y • , ~ j . . . , - su mcdemiškiausiais nesupimo prie-
l’isai mirė sąmonės neatga-1 nuodijęs lietuvis Petras Pu- ,F- Y?s .?pero® namininke taisais ir bandymai parodė, kad 

0 I .„y* . p-lė Marijona Rajauskaitė. Hamburg-Americn linijos laivų supi-

Ja«g parduodama Buenos "į.kad būtus ąa}j„Pa™; "
įvyl.inimui šių svajonių ir troški

mų pirmiausiai iškyia klausimas: 
kokį laivą pasirinkti, kad turėjus lin
ksmą ke.ionę ir 'malonumą.

Hamburg-Am.«.c_tn Linijos pato
gus garlaiviai ir suteikimas manda
gaus patarnavimo visose klasėse ke-

Chicagoje gauta iš Kauno 
telegrama, kad Pasaulinėn 
Parodon tenai atvykstanti iš lione padaro malonia. Laivai įtaisyti

vęs.o. , i -evičius, 27 metų amžiaus, T- , , - ■ •
Padarius lavono skrodi- J kilęs nuo Mažeikių. Nusi- f.1. dBlyvauaanti bl^ux lli mas sumažintas daugiau negu dviem 

trečdaliais. Todėl jų laivia užvardy-
mą pasirodę, kad Kažemė- J nuodymo priežastis nežino- Lietuviams iš" Hamburgo tiesiogi

nis susisiekimas prirengtas su Kau
nu ar Klaipėda.

kds miręs nuo nuodu. Todėl Ima, kalbama, kad tai pasi- Pne‘Chicagos parodos.
kai kas mano, kad jis buvęs I daręs iš skurdo, nes buvęs „. ... , . ..
nunuodytas. Bet gali būti, be darbo ir pinigų. Anks- Einoraicių kaime, Šiaulių 
kad negalėdamas pakelti fi-1 Siau dirbęs laukuose ir tik aP^knty’ keliatas jaunuolių 
nansinio kracho jis pats nu- keli mėnesiai kaip buvo ap- Jnej.° v.nesenaį pastatyton 
tarė iš gyvenimo pasitrauk- Į ūgyvenęs Dock-Sude. koplycion, nudaužė visiems
ti.

Nors viešai velionis buvo I Lietuvaitės eina iš proto, 
žinomas kaip tautininkų Į Tos pačios

VASAROS VAKACIJA
PAS LIETUVIUS ANT 
NANTASKET BYČIŲ.

PAJIESKOJIMALSOVIETAI KELIA PA
SKOLĄ ANTRAI “PLA-

TILETK AI - —
Pajieškau Jurgio Draugelio, paei- 

Sovietų-valdžia pradėjo ra >» Mariampoiėa apsk., Trakų kai- 
1 ,41 onAAAnAAAA t. v mc; 33 «>«**»* kaip A menkoj, pi rmiau kelti 3,000,000,000 rublių gyveno Brooklyn, N. Y. Girdėjau bok 
paskolą naujai “piatiletkai” “Keleivio” nkaityto-
į. r , jai, kurie žinot kas su juo atsitiko
IinanSUOtl. UŽ paskolą mo- arba kur jis randasi, prašau pranešt 

šiuo adresu: (22)
S. SADAUSKAS? j 

318 East Street, Buffalo, N. Y.
kės 10 procentų palūkanų.

KAŽKAS NUŽUDĖ 
EIGULI. Pajieškau Wiliamo Karečkos, (jau

nojo) angliškai vadinasi Billy Kary.
Puiriu an«kr T skopiu vai Pr&šau atsišaukti arba kurife žinoto =**K1U apSKr. uesecių vai kur jis gyvena> malonėkit pranešti jo 

dzios miškuose rastas nuzu- tikrą adresą. (21,
MRS. BARBORA DAUKŠIENĖdytas eigulys Petras Kava

liauskas.
REIKALINGAS DARBININKAS
kuris sutiktų dirbti tik už pragy

venimą. Alės Zvirgzdin. R. F. D. 5, 
Richfield Springs, N. Y.

132 Cherry St., Cambridge, Mass.

Pajieškau giminių Stepanijos Bal- 
čeniutės, ir jos sesers, jos gyveno apie 
Export, Pa. mainose. Paeina iš Lie
tuvos, šviekšnos miestelio. Prašau 

atsišaukti, kurie žino malonėkite pra
nešti jų adresą.

PAUL BALCHEN 
391 West lOth St. New York, N. Y.

__ Pajieškau savo sesers Juzės Kara-
__  gera liūtės, P° vyru Kušlienė, pirmiau gy-

Platesnšų žinių norint, veno Woreester, Mass. Dabar neii-

JIESKAU DARBO PRIE APŽIŪRĖ
JIMO NAMŲ- Turiu vieną 9 metų 
mergaitę, bet galėčiau ir viena atva
žiuoti į darbą. Moku gerai naiąų dar
bą ir geriem žmonėm bučiau 
darbininkė.
atsakysiu per laišką. (21)

MRS. ANNA BUKEVIČIENĖ 
27 Lark St., So. Boston, Mass:

nau kur gyvena, prašau atsišaukti 
ant sekančio adreso: - (22)

MARCELĖ KARALIŪTĖ 
Spruktų kaimas, Seredžiaus paštas 

Parduodu Arba Mainau. Kauno aPakr- Lithu*™»
STORAS APAČIOJE, ant antrų Pajieškau brolio Antano Orento, 

lubų tenementes 4 ruimų; lotas pirmiau gyveno South Barre, Mass., 
60x120 pėdų; 4 obelys. Kotičius 7 dabar nežinau kur- gyvena. Malonė- 
ruimų su štymo apšildymu ir visais kitę atsišaukti šiuo adresu: (22)
įrengimais, ir 2 karų garažus ir kiti
budinkai, 4 lotai žemės, 20 kelmų obe
lų. Kotičius ant 13 Merton St^ Mon- į 
tolia, Mass. Frank Buivydas, . .(21) -

HORANTH MATHEW 
168 Varet st. (top floor) 

Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAL

Išrandavojam Kambarius visam se 
“Šventiems” molines galvas zonui, ant mėnesio ir ant sąvaites.
• •»_ -, - • u , • t Visi parankumai del maudymosi.w išmėtė jas aplinkui. Ir ne- Yra kambariai nusirengimui ir šiltas

Argentinos j°ks stebuklas, nesu- vanduo nusipiovimui. (25>
sroves žmogus,, privačiame Į žinios” praneša, kad pas- d® javo ne* v*enas sventa-
gyvenime buvo katalikas ir kutiniu laiku Buenos Miręs 518 *
Driklausė Romos Katalikų viešbučiuose pastebima bet
Susivienijimui.

MAINERIAI APDAUŽĖ
ARMĖNAIS UNIJOS 

VADĄ.
Duryea, Pa. —Pereitą są-| 

vaitę mainerių pikietai čia 
bemaž ko neužmušė akme-l 
nais uniios lokalo pirminin-

oo keliatą “visiškai pamišu- , Lietuvos , žvalgyba pra
dų lietuvaičių.” dej0 ?audyt komunistus

Rą jos būdamos pamišu- miesteliuose,
sios tuose viešbučiuose da- šmmis dienomis daug batų
ro, laikraštis nepaaiškina. į“'!? Vabalninką apylinkėj. 

_______ __ Keliatas žmonių suimta.
Uždarė lietuvių kunigų Į “ ~ 1 .

mokyklą. Per balandžio menes} fe-
Argentincs lietuvių kuni- bėralinė valdžia Washing-

gaus ateiti net iš jo fotogra- ka w- Ostrowskj, kuris va- ?ai b“TO iku{<; Buenos Aires 
ftjos. jai buvo atneštas vie- T'1’™?";8'11™ kams klerikalinti. het šio- daugiau.
no stambaus tautininko at
vaizdas ir Daprašyta, kad ji 
“išburtų” jo likimą. Apga
vikė pažiurėjo į paveikslą ir 
sako:

“Jis dabar sėdi kalėjime 
ir savo gyvenimą baigs kar
tuvėse.”

Po visų šitų reveliacijų, 
Lietuvos valdžia pareikala
vo, kad “madame Laila’’ 
tuojaus iš Lietuvos išsikrau
stytų.

-Berge kasyklą dirbti. Toje pąms klerikalinti, bet šio- 
kasykloj paskelbtas strei-Į^115 dienomis valdžia ją uz- 
Vos; aarė, nes ii neatsakė švieti-Ada. i -ii

Juo reikalams.
3.500 DARBININKŲ LEN-

Kuboje prasidėjo parti- 
zantiškas revoliucijos ka
ras prieš diktatūrą. Revo
liucionieriai veikia būriais 

ir naikina diktatūros rams
čius. Kas diena užmušama

10
UUINCY VIEW 

Quincy St. Naatasket,

D AINI NINKU ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų choras.
2. Šokim, šokim—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Hutų Pasiskinti

Duetas 75c
t

PARSIDUODA VISTŲ FARMA__________________________________
•4 ‘‘‘S?*1 ^ro8.žemė® Į0 vaisi- - Mer^nos> kurio8 norėtų su,įpaži„t

nių medžių, 10 ruimų stuba ir bame. su ja|^u paslturlnčiu bekelių, Snato- 
Vieta pne gero kelio ir pastą atneša t įr prj^ųs’ti MVO
l namus. Tik keliolika žingsnių nuo ik£ su paal7kįnimu. Paveikslą 
ežero ir netoli nuo mokyklos, Dvi ^lkalau^nt (21)
mailes nuo miesto. Kama $1200 ir ’ - -
nėra mortgičių. (22)

G. M. KANTON
R. D. 3. Richfield Springs, N. Y.

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

ANTON MACHUTA 
R. 2, Box 42 Brandi, Mich.

U2 MAŽUS PINIGUS
Galit nupirkti Naujoj Anglijoj farmą. 
Rašykit man ir paaiškinkit kokios 
farmos jus pageidaujate. John J.
Beatty, So. Sutton, N. H. (22)

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

Pajieškau gyvenimui draugo nuo 
35 iki 45 metų; nereikalauja jokių 
turtų, darbą bus galima gauti čionai 
Ipur aš gyvenu. Aš esu našlė. Platoa- 
nias žinias suteiksiu per laišką. (21) 

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

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

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

Chicagoj Užmuštas 
Lietuvis Kimbarau-

skas.
“Naujienos” praneša, kad 

pereitą sąvaitę Chicagos 
priemiesty Ciceroj einant 
gatve buvo automobiliaus 
užmuštas lietuvis Petras 
Kimbarauskas. Automobi
liaus šoferis, kuris jį užmu
šė, taip pat esąs lietuvis. Jis 
vadinasi Juozas Eringis.

Su Kimbarausku kartu ė- 
jo ir jo žmona Ona, bet ji iš
liko automobiliaus nepalie
ta. Užmušėjas Eringis buvęs 
areštuotas, bet uždėjus kau
ciją paleistas.

KUOJ PASKELBĖ BADO P2282
STREIKĄ. SUŽEIDIMĄ.

m XvoUVmk^teiOIdiri)tte?o ComTauetekoUbut^toi^ keliasdešimtežmonių. 
masovo mieste, dirbtinio I ,;1.   xt •: - ———
5(bO(bSininbi^tradėb liko visai svcika’ b°et Chicagoje suimtas Petras
oOO darbininkų ir pradėjo , , reikalaudama atlv- Kavolis, 26 metų lietuvis, bado streiką Jie nieko ne-KM^ X prie teismo, rūmų no-

žeidimą”. Sako, man vis rėJo pavogti policijos leite- 
dirbtuves kompanija kilo kad sun_ nanto automobil}.
aelalgų*_________ _ Įkiai sužeista ir kenčiu dide- -----------------

STOČKUS NORĖJO IVA- ?2pa-
ŽIUOT Į BANKĄ, PATE

KO BELANGĖN.
Pottsville, Pa. — Šiomis 

dienomis teismas čia nuteisė 
keturiems mėnesiams kalė
jimo Antaną Stočkų, Maha 
noyaus lietuvį, kuris nelabai

žino jai $2,282 atlyginimo.

LIETUVA UŽSAKĖ AN
GLIJOJ 50,000 TONŲ

ANGLIES.

PUIKI FARMA
255 akrai. 135 dirbamos žemes, 

opelis teka pro triobas. šaltinio van
duo bėga į sinką, 18 kambarių sta
bą su visais įtaisymais, štymo šilu
ma, elektrikos šviesa, maudynė, ke
letas ruimų, kieto medžio grindys 
vamišiuotos. 3 barnūs karvėms, ce
mento grindys; 37 galvijai, 29 kar
vės, kiti priauganti, bulius ir daug 

registruoti; 2 geri arkliai; 
vežimų ir visokių mašinų kokiu tik

Iš Londono pranešama 
kad tenai gautas užsakymas kaPri’• v y-. . X -A T * X VCŽimU ai viOTmaąg aaa«a*9a*aą^ nvrnau v»r»

. _ . .... ilS Kauno pristatyt Lietuvos -eikalinga del farmų yra užtektinai;
^S^^lselžkeliams 50,000 tonų an- £ vi,os "“i®3; didelis «»-

glies.įvažiuoti į First National
Banką ir išvertė banko du
ris.

ARKIVYSKUPO APSIVE- 
DIMAS SUKĖLĖ TRIUK

ŠMĄ.
Šiomis dienomis Brookly- “?!•* 

ne sinjonų katalikų arkivys- - , .
kūpąs Aftimios Ofiesh pa-! 
siėmė jauną merginą sau už 
žmoną ir sutuoktuvės buvo 
padarytos ant kontrakto, ku
rį padarė jiems vienas ad
vokatas. Kai išgirdo apie tai 
sirijonai, kilo didelis triuk
šmas, nes jų bažnyčia drar
džia dvasiškiams vesti, o v 
pač ant kontrakto. Sukilo 
netik paprasti parapijonys, 
bet ir visa sirijonų dvasiski- 
ja. Kuo tas lermas baigsis, 
nežinia. Arkivyskupas yra 
55 metų amžiaus, o jo pa
čiutė vos tik 22 metų.

250 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
AUDRAS.

Pietinėse valstijose nuo 
kovo mėnesio iki šiol žuvo 
per audras 250 žmonių.

ISPANAI SPROGDINA 
BAŽNYČIAS.

Sindikalistų paskelbtas 
generalis dviejų dienų strei 
kas Ispanijoj pasibaigė, bet 
šaly da neramu. Išnaujo 
prasidėjo sprogdinimas ir 
vienuolynų, kurių valdžia 
nėra konfiskavus. Lugo 

išdinamituota du

ŽOLĖS PRIDUODA 
SVEIKATĄ

Gyduolės Nuo Visokią Ligą.
Tūkstančiai gauna pagelbą nuo tų 

stebėtinų Žolinių Vaistų, kuriuos 
musų močiutės vartojo. Jie yra taip 
pat geri šiandien kaip ir pirma.

Mokslas pripažino, kad juose ran
dasi Vitaminų ir Organiškų Mineralų 
reikalingų sveikatai. Nežiurint kokis 
jums nesmagumas. — Kazelio Žolės 
pagelbės. Pasiunčiam per paštą visur. 
Pamėginimui pakelis 19e.

KAZELL'S BOTANICAL CO. 
HERB SPECIALIST

108 W. Broaduray, So. Boston, Mass.

das, 50 vištų. Už pieną gauna $300 
ant mėnesio; pieną paima iš namų. 
Arti plento, į miestuką ir fabrikus 
pusantros mailės. Parduoda su vis
kuom už '$12,700.00. Stuba viena ver
te tų pinigų. Platesnių žinių klausk t 
pas:

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

i

Didelis Piknikas-Gegužinė
Rengiamas Liet. Taut. Kata! Parapijos, Laorence, Mas*. Antradienį

30 A. Gegužės (May), 1933
TAUTIŠKAME PARKE,

Prie North Lowell Road, Methuen, Masx
Programas:

Extra gatvekariai, ano Tautiškos Bažnyčios išeis 9:30 vaL ryte.
Pamaldos ant Tautišką Kapinią prasidės U-tą valandą.
Po pamaldų. Tautiškame Parke prasidės Piknikas—Gegužinė. 

Pikniko programas įvairus fir turiningas, susidedantis iš muzikos, 
dainų, žaislų, kalbų ir kitokių įvairių pamarginimų.

Programe dalyvauja mokytojo J. C Navadausko vadovauja
mas P. Marijos choras, solistas K. Volungevičius, broliai Peslikai, 
seserys Černiauskaitės ir kiti žymus artistai.

Apart gražaus programo, Parapijos Orkestras gros Lietuviškus 
ir Amerikoniškus šokius. {žanga tik 25c.
PASTABA: Jeigu toj dienoj lytų, tai piknikas 
sekmadienyje, 4-tą d. Birželio (June).

įvyks sekančiame

i Chas. B. ( 
į Kochaislns & Son f

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

I PUIKIAUSIAI PATARNAU- B 
JAM LAIDOTUVĖSE.
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabas paruošiam nuo $75 3

iki prakilniausių.
Reikalui esant kreipkitės prie 1 
musų. Suteiksime tinkamiausi 8 
• patarnavimą.

CHAS. B. KUCHAUSKAS I 
•37 Sa. Paca Street 
BALTIMORE, MD

Isitėmykit telefoną South 0083 į

7. Kur Mano Panytėlė.
Mišrus choras..

8. Žinai Mane Širdį. Solo.
9. Sveikas Drūtas.

Mišrus Choras ............... 75c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 75c
13. Vėl Susirinkom.'Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė Man.

Solo ir Choras ............... 75c
17. Paklausykit jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrčt Žemėn.

Solo .................................. 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim. Jaunime.

ChoTas ................................ 75c
Be to, čia suminėtas choro 

dainas turime atskirais la
pais po vieną. Chorams ypatin- - 
gai didelis parankamas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidą.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerų solistą, patartina 
suvaidinti “LIETUVAITĘ”.

Muzika Lietuvaitei parašė 
komp. J ŽILEVIČIUS.

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

“Lietuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariant

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ.

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro daina 
nesunki ir ją dainuoja pra
džioje, uždangai pasikelįant ir 
pabaigoje*, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajie- 
gumo. “Alenutei” muziką para
šė A Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

SAUGIAUSIĄ 
vielą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinig
rasit

FARMA PARSIDUODA.
100 akerių geros žemės, 7 ruimų 

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

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

į “PAGELBA” KNYGELĖ
! Kaip naikinti iš namų visokį bra
dą: bambadierius, muses, utėles, ban- 

' daveškes, blusas, niežus, uodus, 
arkes, kandis, peles, žiurkes, 

į Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre
suok:

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

Prašau atsiliepti rimtus ir sąžinin
gus vaikinus. Tikslas vedybos. Turite 
suprasti Aludės biznį ir reikalingas 
tam kapitalas. Turi būt aukšto ugk> 
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, IIL

Pajieškau apsivedimui rimto vyro 
nuo 35 iki 45 metų. Kuris norėtų rim
tos moters, malonės parašyti laišką 
Sriiulkiau išaiškinsiu per laišką. (22)

EGLAITĖ, 877 Quin, Toronto, 
Ont. Canada:

GAMTA YRA GALINGA
Rašykite del kokio kuno suirimo 

i vaisto žolės jums reikia, ir mes pri- 
’ siusime pilną aprašymą vaistažolės 
su kuria galėsite pats pasigydyt.(21)
ILLINOIS HERB PRODUCTS CO.
Saite 514 108 N. Dearborn St-, 

CHICAGO, ILL.

I Frank Ricickio 
MOSTIS

Jeigu kurie kenčiat skausmus ne
gyjančių Ronų ir Olsers, ant kojų ar 
kitų kuno dalių, kurios parausta pa
mėlynuoja, sutrūksta, atsiveria žaiz
dos, skauda ir niežti. Kuriems tas 
pasireiškia, vartokit F. Ricicko um 
tį. Su jos pagelba išsigydysit į trum
pą laiką už mažą kainą, $2.00 puo
dukas. Vartojimo patarimus prisiun- 
čiam su gyduolėm. Siųskite pinigus 
registruotame laiške šiuo adresu: (-)

FRANK RIC1CKAS
1008 Capitol Avė. Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 metų; aš esu 30 metų 
vaikinas, turiu gerą darbą- Rašyda
mos kartu prisiųskit paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

J. C. MARTIN,
General Delivery P. O. Salem, Mass.

Pajieškau apsivedimui draugės, 
ne senesnės 30 metų. Aš esu vaikinąs 
30 metų, gerai atrodau, turiu biznį. 
Plačiau paaiškinsiu per laišką.

Z Z Z, General Delivery, Toronto 2.

REIKALINGAS 
SENYVAS ŽMOGUS .

Kuris butų neženotas, neturi šei
mynos ir neturi darbo. Aš turiu 5 
margus žemės, 2 karves, 1 arklį, vie
na mailė nuo miesto. Man reikalingas 
žmogus žiemą ir vasarą prižiūrėti ir 
padirbinėt. Duodu drabužius, val&? 
rūkymą ir kitas reikmenis geram 
žmogui, algos nemoku. Vieta gyve
nimui graži, prie ežero. Kurie norėtų 
tokį gyvenimą, prašau atsišaukti lai
šku. (22)

ANTHONY MITCHELL
McCormick’s Rd. Slingerland, N. Y.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
JR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papoožt* daogelia spalvootę paikių paveikslų,, 
223 pasl. didžia, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

sasirfatkimaose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

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

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga Betėvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* turėtų papuošti save knygyną minėta knyga. 

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

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

dito Bankas
priima indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

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

Lv

1



Sėstas Puslapis ' KELEIVIS. SO. BOSTON

Ką rodo pilies griuvėsiai.— niai, reikia pasakyti, gan 
Rado 9 griaučius. —įdomios gražiai stilizuoti, papuošti 

>vės liekanos.— Pilį lan- ornamentais, (kurių pamatą 
ko daug žmonių.

tyrinėja anatomijos institu
tas. Iš įkasimo ir laidojimo 
gilumo, taip pat kaulų išsi-

umoristika
švedas eina tuoj į ringą; 
sako, čia nepavojinga, 
mus degtukai impregnuoti, 
mus dūkai legalizuoti.

/Ifetolymo Bendro
ves Serininkams.

šių metų gegužės 11d. bu
vo pradėti Kauno pilies ka
sinėjimo darbai. Darbus bu
vo norėta dėl lėšų stokos 
liepos 11 d. laikinai sustab
dyti, bet jie dabar nutarta 
pamažu vėl tęsti toliau. Dar
bus veda prof. E. Volteris, o 
jam bendradarbiauja archi
tektai prof. Songaila ir prof. 
Dubeneckis ir chemikas 
prof. Šimkus. Taip pat pri
sideda valst. archeologijos 
komisija ir anatomijos in
stitutas. Artimieji prof. E. 
Volterio sandarbininkai yra 
p. D. Urbas ir p. V. Poliako- 
vas, kurie su keliais darbi
ninkais atlieka būtinuosius 
kasimo ir kitus su jais susi
jusius darbus.

Šių kasinėjimų tikslas yra 
išalkinti kuriose aplinkybė
se ir kuriais budais pastaty
ta pirmojo perijodo, arba 
senoji, pilis, nustatyti, ku
riuo metu ji buvo sugriauta, 
taip pat ištirti antrojo peri
jodo pilis, pilies statybos 
medžiagos, statymo budąi ir 
kokiais strateginiais sumeti
mais ji buvo pastatyta. Ma
noma, kad pirmoji (senoji) 
pilis buvo pastatyta dar Ge
dimino 14 amžiaus pradžioj, 
o paskum ant jos buvo pa 
statyta nauja pilis jau 14 

amžiaus antroje pusėje.
Šiuo etų jau atlikti kasi

nėjimai pilies pasieniais, at
kasta vakarinė siena ir be
veik visa pietinė, iškasinėta 
kęrtinio bokšto vidus ir pa
darytas apatinės sienos piu- 
vis. Per tuos kasinėjimus pa
aiškėjo kai kurios pilies sta
tymo aplinkybės, būtent 
kad pirmoji (senoji) pilis 
buvo sugriauta per kautynes 
su kryžiuočiais. Per tas kau
tynes kilo gaisras, kuris 
greičiausia sunaikino visą 
medžio statybą.

Iš grunto piuvių pasirodė 
kad senoji pilis greičiausiai 
buvo pastatyta ant lygios 
žemės, o paskum aplink ją 
iš oro pusės supiltas status 
kalnelis. Vidaus pusėje pi
lies kiemo apačia bus buvusi 
žymiai žemiau, negu kac 
dabar eina.niveliuotasis kie
mo paviršius.

Be to, per tuos kasinėji 
mus ir šiaip surinkta daug 
davinių apie sienų statybą, 
konstrukciją, medžiagą, jos 
vartojimą statybai ir tt Is 
jų reikalingas išvadas bus 
galima padaryti tik po ilgti 
studijų.

Radiniai.

Pirmoj eilėj tenka pažy
mėti vilyčių galus. Jie yra iš- 
silikę iš 14 amžiaus. Jų yra 
dviejų tipų. Pirmojo tipo vi 
lyčių galai yra keturkam 
piai, viršūnė primena taisyk 
lingą piramidę, ilgio turi 4 
€ cm., storio per vidurį 1 
1% cm. Antrojo tipo yra 
plokščios, piuvy turi rombą 
(anos kvadratą), be to, su 
dviem aštriais kraštais. Pir
mojo tipo vilyčių galų ran
dama tik Veliuonos piliakal 
ny ir kitur panemunėmis 
kur ėjo karai su kryžiuo
čiais, o antrojo tipo proto 
tipą— tik Apuolės piliakal 
nio senienose.

Be vilyčių geležgalių, ku
rių reikšmė ir paskyrimas 
dar tiriami ir kol kas nesi
davė išaiškinti, iškasenose 
rasta taip pat keli sienoms ir 
langams daužyti, taip pat 
muro sienoms laužyti pabū
klai, jų tarpe vienas taranas 
Toliau eina Įvairus kerami 
kos dirbiniai: koklis, puodų 
šukės ir k. Koklio rasta la
bai daug ir įvairiam grunto 
gilume. Keramikos dirbi-

paimti gėlių motyvai ir žmo- laikymo galima spėti, kad jų 
gaus veidas. Jų amžius ir daugumas bus 16—17 amž. 
paskyrimas dar galutinai Kai kurie griaučiai vėles- 
aenustatyti. Iš puodų šukių niųjų laikų gyventojų buvo 
daug yra beverčių, bet ne- paliesti ir sugriauti. Prie kai 
maža taip pat labai vertin- kurių yra dar gražiai išgulė
tų. Kai kurios iš jų išsiliku- jusiu grabo liekanų. Kūnai 
sios dar iš 14 amžiaus. Taigi buvo suguldyti aukštininkai, 
tGse vietose jau tais laikais kairė ranka buvo padėta ant 
ietuviai puodus vartojo. kiūtinės, o dešinė ištiesta 

Taip pat rastos kelios ak- ant kojų.
meninės bombos, panašios Į Tais kasinėjimais- ir žmo- 
rutulį. Jų tose apylinkėse nes gana domisi. Tai rodo 
žmonės rasdavo dar prieš gausus ekskursijų ir šiaip 
karą. Manoma, kad jų vie- pavienių lankytojų skaičius, 
nos buvo vartojamos mėtyti Daugiausia atvyksta moki- 
iš katapultų, o kitos— sau- nių ekskursijų, be jų, buvo 
dyti iš tam tikro kalibro ar- dar keletas seminarijų, ž. u. 
motų. šitie radiniai yra dau- mokyklų ir 2 pradžios mo
kiausia susiję su tuo laiku, kyklų mokytojų. Taip pat at- 
kai pilis dar turėjo strategi- silar.kė ir užsienio svečių, jų 
nę reikšmę. tarpe buvo Tuluzos univer

Tolesni kasinėjimai paro- siteto žymus archeologijos 
iė, kad vėliausiu laiku pily profesorius su žmona, Kara- 
kas norėjo, tas ir šeiminin- liaučiaus “Prašia” muzie- 
kavo. Iš 14 amžiaus laikų y- jaus konservatorius dr. En- 
ra dar išsilikusių ir laidoji- gelis, du čekų archeologai, 
mo vietų. Tai rodo iškasami Kasinėjimą finansuoja 
griaučiai ir kitos liekanos. Kauno m. savivaldybė, dar 
Tokių griaučių 1930 m. bu- bus prižiūri miesto muzie- 
vo iškasti 2, šiemet, net 9. jus. Jei butų lėšų, tai visos 
Paskutiniai buvo surasti lie- pilies kasinėjimas normalio- 
pos 14 d. Kieno jie buvo, mis sąlygomis užtruktų ke- 
sunku nustatyti. Dabar juos lėtą metų.

KO JAPONAI VERŽIASI KAN
DŽIUI.10N.

Yra dvi labai svarbios naudoti iki šiol todėl, kad 
priežastys, dėL kinių japo- kiniečiai skaito didžiausia 
nai pradėjo veržtis Mandžu- nuodėme “vogti” iš žemės 
rijon ir Įstatė tenai vadina- turtus. *
maią Mančukuo valdžią, 
nežiūrint Kinijos ir Tautų 
Lygos protestų.

Viena priežastis yra ta. 
įdg japonams reikia naujų 
žemių savo gyventojų per
tekliui sutalpinti.

Antra priežastis, tai Man- 
džurijos gamtos turtų šalti
niai. Mandžurijos žemėj y- 
ra labai daug akmeninės an 
glies, kuri ligi šiol beveik 
neliesta.

Netolimoje ateityje Man- 
džra-ijoje, netoli Mukdeno 
miesto, bus viena didžiausių 
pasaulyje anglių kasyklų. 
Ten yra nepaprastai storas 
anglies sluogsnis ir, kas 
svarbiausia, jos kasimui ga
lima vartoti paprastas kasi
mo mašinas, kaip kasant 
žvyrių. Tai papigina pačios 
anglies produkciją ir pa-

9 .
i

LIETUVOS PREKYBA SU UŽSIENIAIS.
Ar brazilas, arba suomis, 
musų būkle visi domis.
Prie progos su mum flirtuoja 
ir prekiauti atvažiuoja.
Sako, labas, pons lietuvi, 
noriu tau pagerint būvį. 
Kalbame kas link eksportų, 
delei prekių pirmo sorto.

Prašom sėsti, pcns garbingas 
Kol arbatos mes pagersim. 
tai visaip ir susitarsim.”

Imkim kad ir anglikoną: 
sakė valgys mus bekoną.
Tik mus prašė tam pritarti 
ir geriau bekonus šerti. 
Džiaugėmės tokia idėja — 
greit mus ūkis sukiaulėjo.
O kai sukiaulėjo ūkis, 
su bekonais baigtas kriukis. 
Sako, prašom gamint šprotus, 
nuo bekonu jau mes sotus. 
Uždarytas uosto krantas, 
nes mus veikia kontigentai.

Maža to, netoli šių didžiu
lių anglies kasyklų yra taip 
pat didelės geležies rudos 
kasyklos, kurių ekplotacijai 
nereikia iš toli gabenti an
glis.
- Šie rudos sluogsniai ne 
menkesni už anglies kasyk
las. Aišku, jog tai yra idea
liškos sąlygos plėstis sun
kiajai pramonei.

Maža to, netoli šių ang
lies kasyklų, prie Fushum 
miesto yra dideli aliejaus 
šaltiniai, kurie turi apie 
penkis milijardus tonų alie
jaus, kurio tris milijardus 
tonų. galima netolimoje at
eityje iščiulpti iš žemės vi 
durių.

Jau dabartiniu laiku šiose 
vietose yra pravesta daug 
geležinkelių, kurių svar
biausias mazgas yra prie

Belgai lošė su mum “ramsą”, 
lošiant sako, Kaune tamsu. 
Jei jus dristut mus pakviesti, 
mes galėtum jus apšviesti. 
Širdis džiaugsmu ėmė plakti, 
belgams tarėm "labą naktį!”
Ryt kai kasitės iš miego, 

lai jums Dievas duoda jėgą”. 
Belgai kai pradėjo šviesti, 
mus pilietis ėmė riestis.
Kūną šiurpas net nukratė. 
Miesto galvos kol pamatė. 
Belgai sako: "Įkyrėjom? 
Juk mes taip susiderėjom!
Jei aeroda ^kilovatais, 
tai saloškime šachmatais.” 
Belgai su miesto valdyba 
rimtai lošti susikibo.

greitina pati anglies paga-’Anshan miesto, 
minimą, t y. pristatymą iš; Pati Mandžurija stengia- 
kasyklų į rinką. Ten jau da-'masi elektrifikuoti. Jau 
bartiniu laiku šimtai maši- šiandien Mandžurijoj gami
nu, aptarnaujamų mažo dar- narna 80,000 kilovatų elek- 
bininkų skaičiaus, kasdien trcs srovės.
iškasa 20,000 tonų anglies.1 šią elektros energiją tie- 
Mašinos kasa ir tiesiog kia Fushum anglies kasyk
krauja i vagonus, o šiaip vi
sose kasyklose reikia gero
kai sprogdinti ir kirkom ka
sti iki anglis pamato dienos 
šviesą. >
* Šie anglies šaltiniai ne-

TYRINfiJO “AKRONO” 
KATASTROFĄ.

Vaizdelis parodo vice-admiro- 
lą Phelpsą, kuris vedė “Akrono” 
katastrofos tyrinėjimą.

Prisimint, kad ii kur galas, 
reikia taip pat ir italas. 
Rodos, toli ir gyvena, 
tačiau į mus atkiuteno

los ir aišku, jog elektros tin
klas nuolatos plėsis.

Pati Fushum miestas yra 
virtęs jau šiandein dideliu 
pramonės miestu ir gan mo
demiškos išvaizdos. Japonų 
apgyventoje Fushum mies 
to dalyje yra plačios gatvės, 
tramvajai, elektros apšvieti
mas, aukšti, puikus rūmai, 
teatrai, viešbučiai ir tt.

Kiniečių kvartalai yra 
vargingi, purvini ir tamsus, 
bet juk už tai japonai yra 
ponai, o kiniečiai vergai!

TIESIOGINIS IŠPLAUKI
MAS J KLAIPĖDĄ.

Garlaivis “Frederik VHI" Skandi
navų- Amerikos Linijos išplauks iš 
New Yorko tiesiai j Klaipėdą Birže
lio 3 d.

Šis išplaukimas Riliai suįdomino. 
Lietuvius turistus, kadangi jis duoda 
jiems progą nuvykti i savo gimtinį 
kraštą be persėdimo į kitą garlaivį 
ir be iljru kelionių gelžkeliais per ki
tas šalis , s

Garlaivis “Frederik VIII” yra di
delis ir patogus laivas, su Kražiais 
kambariais visose klasėse, tinkamais 
priėmimui draugų ir šeimynų. Pilnas 
aprūpinimas su geru maistu.

Didelis skaičius Lietuvių keleivių 
bus užtikrinimu kiekvienam smagioe 
ir sąjausmingos kompanijos savo 

vientaučių.
Kreipkitės prie savo vietinių 

tų de! platesnių žinių.
L.

[ir pradėjo žemu tonu:
! "Prašom musų makaronų”, 
i Sakom, ačiū jums, sinjorai, 
į ant to sflpaųs musų norai, 
bet jei dirbta ne masonų, 
tai jau duokit makaronų, 
žinom, esat katalikai, 
tai vot čia toki dalykai— 
gal mainais per savo sieną 
imsite musų kiaulieną?
Jie atsakė: “Mums nesvarbu, 
nes ne tokį dirbam darbą.
Dabar busim gerais sėbrais, 
ateity prekiausim zebrais, 
arba duosit savo kmyną 
o mes siusime delfinų”.
Taip dalyką greit aptarę, 
su italais susitarę, 
rankas spaudėm nuoširdžiausiai, 
būdami jiems dėkingiaosi.

Iš už plačių okeanų,
kur smaugliai tarpe bananų,

Golfštromą į Lietuvą 
tuoj brazilas čia pribūva.
Sako: “O, Lietuva, tu šventoji, 
tave daug kas garhavoja, 
tik mes vieni lig šiol tylim, 
bet už tai jus baisiai mylim. 
Reiškiam tokią mintį savo,

ai jus pirksit musų kavą? 
Dabar verčiame į jurą, 
o jus vos tik susikūrę, 
tai bus jums ir mums

naudinga, 
rodos, nėr pas jus “dumpingo”. 
Pasirodo, kad jį krienas, 
brazilietis džentelmenas.
Sakom maBdagumo dėliai: 
“Sotus esame ikvaliai.
Kavos mums kad ir nereikia,- 
bet jus žodžiai į mus veikia. 
Todėl, klausiam, leiskit tarti, 
kokia jus prekybos vertė?” 
Siūlom, gal šeima juodukų 
valgys musų bekoniukų? * 
“Ne”, atsakė čia brazilas, 
“Valgom tą, ką ir gorilos: 
riešutus ir kukuruzus, 
dar bananus ir arbūzus!” 
Sakom: Gal nors dėl efekto 
leistut tveri vagilių sektą. 
Pavyzdžiui, čia čiupt kas kasą, 
o pas jus jot ant Pegaso.
Ar “pabiednasti” arendon, 
tokiam duotumėt fazendų”.
“O jus mintis yra ščyra~ 
jau dabar pas mus tas yra”. 
Taip išdėstęs mintį savo, 
mums įpiršo pirkti kavą.

Atstatymo B-vės sekreto
rius p. A. B. Strimaitis prašo 
mus pranešti, kad jau kelios 
sąvaitės kaip buvo išsiunti
nėtos Įgaliojimo blankos 
tiems šėrininkams, kurie iki 
šiol da nėra savo įgaliojimų 
prisiuntę. Tos blankos pri
valo būt išpildytos ir sugrą
žintos iki 1 birželio, kad 
valdyba matytų, ar susidaro 
kvorumas legaliam suvažia
vimui, ar ne. Jeigu kvoru
mas nesusidarys, tai bus im
tasi visai kitokių priemonių 
legaliam suvažiavimui su
daryt.

Skridimas Atidėtas 
Iki Birželio.

Lietuvių lakūnų skridi
mas Lietuvon atidėtas iki 1 
birželio dienai. Jeigu oras 
bus palankus kelionei per 
jūres, Darius su Girėnu ža
da pakilti oran tą dieną apie 
a valandą iš ryto.

Iš pat pradžių buvo pro
jektuojama pradėti kelio
nę 20 gegužės. Paskui ji bu
vo atidėta iki 29 gegužės, o 
dabar iki 1 birželio.

Nešini brangių parėdų,
atvažiavo žmonės švedų. ■ . . . , . .
Sako: “Nuo semi jus u Urtuv.|A^1“ J“*"'1“"''“
omenyje musų buvo. 
Atvažiavom paviešėti, 
draugiškai pasikalbėti.
Tai vot šnekant šneką striuką, 
norim dirbt pas jus degtukus. 
Tuoj turėsite laimikį... 
steigsim popieros fabrikį... 
bus visiems pigu, malonu 
dėl biednų arba dėl ponų”. 
Kaip tik baigė taip kalbėti, 
likom švedais sužavėti. 
Sakom: “Jus mintis yra

žavinga”,
prašom dirbt kaip jums 

naudinga.
švedai su savo kultūra 
lizdą Lietuvoj sukurę, 
ėmė degtukus gaminti, 
mus akis siera plikinti. 
Malkas popieriui jau mala, 
bet tarytum nuo mus šąla.
Po savo fabrikės stogu 
sumalė net gyvą žmogų. 
Sakom: “švede, duok ramybę, 
darot nuostolių daugybę”.

kad mus visi išnaudoja, 
po bekoniškes prekybos, 
ėmė vėl prie mus prikibo: 
žinot, dabar naują madą? 

Dirbkim Kaune marmeladą. 
Biznis tikras krizio laike 
ir aat nervų gerai veikia. 
Marmeladas daug ką žada, 
nebaisi bus šmėkla bado,
Nors ant sniego užsitepsi 
ir momentui sotus tapsi”.
Ant to anglams mes, kauniečiai, 
neatsakėme konkrečiai, 
šitą biznį apsvarstysim, 
o paskiau ir atsakysim.

J.
(“Liet Ūkininkas”)

PANAŠUS.
Petras:—Pasakyk man, Ka- 

|ziuk. ar velnias turi ragus?
Kazys:—O tu ar turi?
Petras:—Ne!
Kazys:—Tai nė velnias netu- 

|n.

Fyrom ir Moterim
D-ra

KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

M

Viena ik didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymiaa. 

SPAUZDŪCA:

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokius
jicltiunsioo knygos iki mažiausio tiMeto. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom 
gystėms Konstitucijas ir šiaip 
reikalams spaosdiniss. Todėl 
spaudos įaikslais kreipkitės į 
spaustuvų, o visados gausit teisingų ir gurą 
patarnavimą.

KELEIVIS 
253 Broadw«y 
So. Boston, Mass.

_

lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
aotonu:

DR.MARGERIS
MSI Se.

CECAOO, ILL.

DEKANAI IŠ KUNIGŲ
REIKALAUJA PUSĖS 

ALGŲ.
Kaip žinoma, dabar vy

riausybė kunigams algas iš
moka kiekvienam individu- 
liai.

Kai kurių vyskupijų de
kanai, turėdami paliepimus 
iš savo vyresnybių, raštais 
ragina savo dekanatų kuni
gus, kad jie, gavę algas, pu
sę algos atsiųstų dekanams.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

W AUK EGA N, ILL. .
VaMyha 19X3 metams

Jos. Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott St., Waukegan, IH.

R. Ralis—vice-pirmininkas,
838 So. Jackson St., Waukegan, IH. 

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

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

K. Vaitekūnas, kasieriua,
726 — 8-th st, Waakegan, BL 

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So. Jackson st., Wankegan, III.
Bertha Dikšienė

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

K. Dambrauskas.
118—KMhst, No. Chicago, BL 

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

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

paskutinį ketvergą kožno mėnesio, 
7:30 vakare. Liuosybės Svetainėje,

DR. MARGĖMS
Gydytoja* i

3325 So. Habted S t 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8463

i pamatyt visą
Lietuva a* i

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
tai net 428 poslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
hetuviiko audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jauaitėa 
Lietuvoj esą, viską matą, m anaiMžiais Lietuves žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuva era bekvėpuoją. Tiesio* 
krantas Tamstą privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir

DR. MARGERIS, 
S.HALSTEDST. CHICAGO, ILL
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(ftuo musą korespondentų ir B Lietuvos Laikrattių.)

LIETUVOJE KASMET PADAROMA 
20fi00 ABORTŲ.

Panevėžio gydytojų drau
gija surengė eilę paskaitų ą- 
pie sveikatą. D-ras Mažylis 
skaitė apie “abortus ir mo
terų sveikatą.”

Lietuvoje moterys dirba 
įvairų fizinį bei protinį dar
bą lygiai su vyrais —pradė
jo lektorius— bet moterys 
daug greičiau sensta negu 
vyrai. Kokios priežastys 
moters senėjimo? Ne kas 
kitas, kaip dažnus gimdy
mai ir abortai. Skaitlinėmis 
nurodė, kiek kitose valsty
bėse (larema abortų. Pav. 
Vokietijoje tiek abortų kiek 
ir gimdymų. Maskvoje —10 
gimdymų — 170 abortų, o 
Lietuvoje 3 gimdymai — 1 
abortas. Lietuvoje gimdymų 
būna į metus apie 66,000, tai 
abortų apie 20,000.

25 nuošim. abortų tenka 
merginoms, o 75 nuošimčiai 
ištekėjusioms moterims.

MIRĖ SOCIALREVOLIU
CIONIERIUS V. KAROSA.

Kaune mirė žymus aušri 
ninku veikėjas ir ideologas 
socialrevoliucionierius V. 
Karosa. V. Karosa savo lai
ku kandidatavo į seimą 
“Laisvės ir žemės” sąrašu.

Atvejų atvejais Karosa 
buvo suimamas, kalinamas 
ir vėl paleidžiamas.

Karosa daugiau kaip 10 
metų sirgo sąnarių reumati
zmu ir 4 metus išgulėjęs pa
tale, mirė. Velionis nuolat 
bendradarbiavo “Aušrinė
je”, rašė populiarias kny
gutes, kol galėjo laikė pas
kaitas.

Velionis buvo reto Lietu
voje idealisto tipas, kuriam 
savo asmens reikalai visai 
nerūpėjo.

“KŪMAI, ŠVENTAS TA
VO ŽODIS”.

Kuršėnų eigulis apžiūrė
damas mišką, po egle rado 
kybantį pasikorusį žmo’jų. 
Vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo Kostas Barasevičius, 
30 metų, paskutiniu laiku 
gyvenęs Šiauliuose. Jis bu
vo vedęs. Dabartiniu metu 
jo žmona išėjo iš proto, ir 
miesto gatvėse' savo “šo
kiais” juokino publiką.

Barasevičius savo palik
tame raštely rašo, kad žudė
si dėl skurdaus gyvenimo. 
Prieš keletą metų jam ve
dant kūmas pasakęs, kad 
reikia būti bepročiu, kad 
tokią moteriškę vesti. Ir sa
vo raštely jis sako : “Kūmai, 
šventas buvo tavo žodis.” 
Jis jau peniai metais keletą 
kartų mėgino žudytis. Vie
ną dieną net tris kartus šo
ko Bekijavos ežeran, bet 
buvo bangų išmestas 
žmonių išgelbėtas.

ir

{LINDO PER STOGĄ IR 
PERŠOVĖ MOTERĮ.
Bandorių kaime, Žagarės

NEPAPRASTAI ŽIAURUS 
VESTUVININKAL

Savo laiku Vilkijos valse. 
Daugužių km. pas ūkininką 
Daukšą buvo jo dukters 
Stasės vestuvės. Vestuvi
ninkai įsigėrę pradėjo dėl 
merginų muštis. St Stankus 
buvo pagaliais primuštas ir 
pusgyvis paguldytas į ark
lių tvartą. Kad Stankus nak
tį neprirėpliotų prie arklių, 
buvo prie sienos pririštas, o 
vestuvės tęsiamas ’ toliau.

LIETUVOJ YRA 15,000 
SILPNAPROČIŲ.

Profesoriaus Blažio aps
kaičiavimu, Lietuvoje yra 
15,000 silpnapročių. Kitose 
valstybėse sulaikymui dau
ginimosi tokių nenormalių 
žmonių buvo jau net seniau 
išleisti įstatymai, kurie 
draudė tuoktis. 19-tojo amž. 
pabaigoje tapo išrasta prie
monė padalyti juos nevai
singais (steralizuoti). Tai
gi, ši priemonė butų gal vie
na iš sėkmingiausių kovoti 
su silpnapročių plėtimusi, 
bet kol nėra įstatymo, to pa
daryti negalima. Reikia pa
čią visuomenę šviesti, kul
tūrinti, kad patys žmonės 
suprastų reikšmę ir vengtų 
vestis.

IŠNIEKINTAS KAPAS.
Ažuolų-Budos kaimo ka-

vaisė, nakties laiku pas Bar-'PU0S£ įlaužtas vienas skle 
borą šležaitę per namo sto-'P38: M>P pasakoja
g, įlindo PikUdariai,‘“oS^“kimkoS
kurie, radę šeimininkę su buvo PalaKlotas kaz koks
savo tarnaite Rakštyte bu, S^ ^Dato nrie 
dinėias, paleido į jas 2—3 ženy?ęmLS- uabar pne tavo

• no nieko nerasta. Karstas, revolverio suvius, kūnų vie- , . .- , , .. ’na<? Dateko Rakštvtei i vidu-,kuname J1S buvo Padorius ir sunkiai T sužeidė.^8’ ,vis*\ įlaužytas. Lavo- 

Rakštytės gyvybė'pavoju
Piktadariai, nieko nepagro-, leat0 J®.P° u ų yso 
bę, pasislėpė. Policija jų jie-‘ceba uo a oja’

-1ško.

VAŽIUOKITE 
PER LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
Ij New Yorko

į KLAIPĖDĄ 
Pa Gothaburgį

GREITA 
_ KELIONE 

Ą per ŠVEDIJĄ

Pono Zablockio Byla kunįcasnumįrko 
Del Susitraukusios i o , .7. «n „ i Rokiškio apskrity, Obelių

DesrOS. valsčiuje, buvusi Kriaunų
Tai ne anekdotas, o tikra klebono Slapšio gaspadinė,

Emilija Ardisauskaitė, kuri
Tauragės ūkio banko d i- dabar yra ištekėjusi už ne- , d .

zvmaus vyruko, Šiomis die- aais Jie. ienua praei
.-------- -- prašydami:rektorius Tauragėje yra vie-

BETIRC'IŲ VAIKŲ BŪKLE PANEVĖŽY
Paskutiniu metu, kas kart 

vis daugiau Panevėžio gat
vėse tenka matyti elgetau
jančių vaikų. Nuskurę, pus- 

išblyškusiais vei-

S rs sssrsss: SrašS 1

ragiškiaituri visą eilę anek- nektarų uk}. Nors ūkis h
Hobi Galu rak dėl švkštn nupirktas gaspadines vardu, Kas> gatvę sexe pasKui aotų, uaių gale aei šykštu- . klebonas irtri nrie to vieną poną išmaldos pra-Su^eekMUrė'^o bVvo"Keldanu k^ną^Emi- įydaU. “Ponas” pritruk 

Stankus kitą dieną tame pa- tarnaitę pavogus dešros ga- įjj8 žvalgėsi į kleboną | kantrybesi išbarė lazdą pa
lą- Girdi ji atsinešusi apie affine-
KTkedkTce« mer pZ nupirk^ S Pabūgo ir siekė “ponui” 
STStoladaU tarna!tę>avo ūkį iš dek pat žemės, ranką bue.uott, sakydamas, 
teisman. Teisme tarnaitė!]1' ištekėjusi Emilija bus oO
papasakojo, kad kartą Zab-i "a ūkio seimininkė.
leckis atėjęs su policija jie- i, Kartais užsimoka būti 
škoti pavogtų uogų. Radęs ; dvasiškos asabos gaspadme. 
stiklinę ir ją pasiėmęs: be
to, radęs dar moteriškas kei

čiame tvarte ir mirė: nuo 
smūgių galvon kraujas įsi
liejo į smegenis.

Kauno apygardos teismas 
Stankaus užmušėjus B. 
Daukšą ir A. Kryževičių pri 
pažino kaltais ir nubaudė 
pirmąjį 2*4 metų, antrąjį 
pusantrų metų grasos kalė
jimo. Nuteistieji tuoj buvo 
suimti.

Be to, iš Daukšos ir Kry
ževičiaus priteista Stankaus 
tėvui 215 lt. vienkartinio 
atlyginimo ir po 200 lt. kas
met iki jo mirties.

KAUNO GATVES KAS 
RYTĄ ŠUKUOS ŠEPE

ČIAIS IR LAISTYS.
Kauno burmistras parašė 

privalomo įsakymo projektą 
meksfaltuotoms, amezituo- 
toms ir kt lygaus paviršiaus 
gatvėms laikyti. Įsakyme 
nurodoma, kad suminėto 
paviršiaus gatvės pavasarį, 
vasarą ir rudenį kasdien iš 
ryto turi būti vieliniais še
pečiais švariai nušluotos ir 
nuplautos. Gatvės turi būti 
nuvalytos iki 7 vai. ryto. Vi
durvasary gatvės turi būti 
laistomos dusyk per dieną, 
o esant kaitrai—trisyk per 
dieną.

APIPLĖŠĘ AMERIKONĄ
VEŽIKAI IŠTEISINTI.
Vyriausias tribunolas 

Kaune svarstė apeliacinę 
vežikų tėvo ir sunaus Sto- 
liarių bylą. Jie buvo Kauno 
apygadros teismo nubausti 
4 met sunkiųjų darbų kalė
jimo už amerikono apiplėši 
mą. Vyriausias tribunolas 
panaikino apygardos teis
mo sprendimą ir Stoliarius 
išteisino. Stoliarius gynė ad- 
vok. S. Bieliackinas.

KAUNAS TURI 128,500 
GYVENTOJŲ.

“Verslas” praneša, kad 
dabartiniu laiku Kaune su- 
skaityta 128,500 gyventojų. 
Prieš karą Kaune buvo apie 
40,000 galvų..

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKIMAI IS NEW YORKO: 
Pier «. xale W. 57th SL. •

M. L. Knngsltolui --------  Birželis 3
S. S. Drattningbolm -----  Birželi* 12
M. L. GripaMai--------------  Liepos 3
S. S. Drottningbolm 
M. L. Gripnholm ----

nes, kurias taip pat ilgai 
žiūrėjęs, ar kartais ir tos ne 
jo esančios.

Teisėjas tarnaitę išteisi
no, o iš Zableckio priteisė 
stiklinę su uogomis.

Tauragiškiai iš tos bylos 
ir bendrai iš tokio Zablec
kio šykštumo turi gardaus 
juoko.

ŽYDAI BOIKOTUOJA 
VOKIEČIŲ MOKYKLĄ.
Iki šiol Šiauliuose žydai 

leisdavo savo vaikus moky
tis į vokiečių mokyklas. Bet 
kai Vokietijoj prasidėjo žy
dų persekiojimas, Šiaulių 
žydai atėmė savo vaikus iš 
vokiškų mokyklų ir atiduo
da juos j lietuviškas mokyk
las. Vokiečių mokykloms 
turbut teks užsidaryt, nes 
jes nebeturi mokinių.

VIENAS PRŪDE NEGY
VAS, ANTRAS PER

ŠAUTAS.
Šateikių kaime, Kretingos 

apskrity, Edvardas Budrec- 
kis ir Jonas Kubilius vieną 
vakarą prie pusbonkio susi
vaidijo dėl piniginių reika 
lų. Iš ryto Jonas Kubilius 
buvo rastas Šateikių malūno 
prūde negyvas, o Budrec- 
kiui sužeista galva braunin
go širviu. Vedama kvota.

SUSIŽEIDĖ PAKUONIO 
POLICIJOS VIRŠ1N1N 

KAS.
Pakuonio policijos nuo

vados virš. Petras Fateras

Liepos 13. 
Liepos 27 

Dideli, balti it gulbės laivai, Erd
vai ir gerai ventiliuojami kamba
riai. Kelionėj rodomi judomi paveik
slai. Laivo orkestras duoda koncer
tas, bei griežia šokiams. Kelionė bū
na pertrumpa, keliaujant “Baltuoju 
Švedų Laivynu”.

Informacijų ir laivakorčių kreipkis 
j Tamstos vietinį laivakorčių agentą,

arba:
SWEDISH AMERICAN LINE

21 STATE ST, NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, 111 181 N. MieMgaa Avė. 
BOSTON. MASS. 10 State Street 
DETBOIT, MICH. 73 Monroe Street 
Montreal, Qoe, Caa. UI* Stanley St.

JONAVOS BANDITAI
PASMERKTI KALĖTI 

VISĄ AMŽIŲ.
Kauno kariuomenės teis

mas sprendė A. Pečeliūno, 
A. Valančiaus ir J. Stanke
vičiaus bylą, kurie Jonavoj 
apiplėšimo tikslais nužudė 
M. Minesą, o jo žmoną sun
kiai sužeidė.

Kariuomenės teismas juos 
visus tris nubaudė visą am
žių kalėti.

538 BETURČIAI KAUNE
ŪKS BE PASTOGĖS.
Kauno burmistras nutarė 

nuo liepos 1 d. panaikinti 
pigių butų koloniją

Trečioj butų kolonijoje 
gyvena 121 šeima, 538 žmo
nės beturčiai, kurie, panai
kinus, koloniją, liks be pa
stogės.

LIETUVOS VOKIEČIAI
BOIKOTUOS ŽYDŲ 

PREKES.
Lietuvos vokiečiai rea

guodami į žydų boikotą nu
tarė boikotuoti žydų prekes. 
Kad boikotas butų organi
zuotas ir nuoseklus jam va
dovauti sudaromas Kaune 
komitetas.

Motina buvo pradėjusi 
liepti eiti vaikams elgetauti,’ 
bet vaikai pradėję verkti ir 
pasigailėjusi.

Teko aplankyti apie de
šimtį tokių beturčių šei
mų, kur matėsi vienas už 
kitą skurdesni gyvenimo 
vaizdai. Vienoj vietoj įėjus 
ir pasisakius, kad norėtu
mėm sužinoti apie beturčių 
gyvenimą, senis metėsi ko
jas bučiuoti prašydamas, 
kaip nors pagelbėti jų skur
džiame gyvenime.

kad ištisas dvi dienas kaip 
nevalgęs. Pasirodo, kad te 
beelgetaujančio vaiko rim
tai butą alkano ir taip be- 
vargstančio jau ištisą žie
mą. Jis teturi tik tėvą, kuris 
savo sūnų išvaręs elgetauti, 
kad sau ir jam duoną pelny
tų. Taip gyvenančių betur
čių vaikų yra nemažai. Ne 
senai teko atsilankyti pas 
N. trijų vaikų motiną Ra
mygalos g-vėj 129 Nr., ku
ri gyvena iš lentų susikaltoj 
budelėj.

Pasirodo, kad motina va 
riusi vaikus elgetauti, bet 
šie nėjo. Jie dabar lanko 
pradžios mokyklą. Vaikai 
neturėję nei kuo apsiauti nei 
užsivilkti. Mokyklos vado
vybė jiems davusi apsivilk- 
kti ir apsiauti, tai dabar ir 
šaltoj lūšnoj šilčiau esą bū
ti. Motina nuolatinio darbo 
neturinti ir per mėnesį vos 
kelius litus teuždirba. Daž
nai vaikams alkaniems ten
ka į mokyklą išeiti

Toliau atsilankėme Mar 
gių g-vėj 6 Nr. pas Č. be
darbį, 10 asmenų šeimos 
tėvą, kuris būdamas luošas, 
šiaip taip uždirbdavo per 
dieną tris litus, už kuriuos 
visos savo šeimos išmaitinti 
negalėdavo. Jo trys sūnus ’ 
eina

APIPLĖŠĖ KURŠĖNŲ 
BAŽNYČIĄ.

Naktį tapo apiplėšta Kur
šėnų katalikų bažnyčia. Pik- 
tadaris išmušė bažnyčios 
langą, įlindo į vidų, išbars
tė ant grindų įvairias šven
tenybes ir išsinešė septynis 
arnotus, astuonias kamžas, 
dvi kapaą ir kitokių liturgi
nėms apeigoms skiriamų rū
bų, viso už 9,500 litą Poli
cija greit išaiškino, kad api
plėšimą padarė Lygumų v. 
Sereikių kaimo gyventojas 
Jonas Bruožis, 32 m. amž. 
Sulaikytas Bruožis pri
sipažino bažnyčią apiplėšęs. 
Pavogtieji daiktai rasti va
gies paslėpti Kuršėnų kapi
nėse, iš kur paimti ir grąžin
ti bažnyčiai

KELRODIS KIAURAI
PERSMEIGĖ ŠOFERI.
Klaipėdos šoferis Schra- 

deris važiuodamas iš Koje
lių kaimo į Kintus, prie vie
no plento užsisukimo užva
žiavo ant kelrodžio, kuris 
išdaužė sunkvežimio langą 
ir kiaurai persmeigė šoferf. 
Atvykęs į nelaimės vietą po
licininkas nuėmė Shraderį
nuo kelrodžio. Po kelių mi-

^džioT S” jažia-
Valgio nedateklius būdavo vusieji du keleiviai liko ne
didelis. “ sužeisti.

POLICIJA BIJOSI RAU
DONOS SPALVOS.

Šiaulių policija areštavo 
Stasį Kirdėtį, pas kurį rado 
3 raudonas vėliavas.

Kažin kodėl policija ir 
buliai taip bijosi raudonos 
spalvos.LENKAI SUĖMĖ VOLDE

MARO ŠOVIKĄ.
“Verslo” pranešimu, len

kai suėmę studentą Bulotą,!pasisodino ant savo motor- 
Luris kartu su stud. Vosy-Įcjkii0 merginą ir norėjo su 
lium anais metais šaudė,ja pasivažinėti. Bet nemo-
Voldemarą Kauno miesto kėdamas gerai važiuoti ap- T c11Tnanvma ma „mri
sode. Vosylius tuomet buvo virto, nusilaužė ranką ir vi- J sumanymą čia ziun-
suimtos Lietuvoje ir sušau- gag susitrenkė. Mergina taip

NAUJAS DIENRAŠTIS.
Šiauliuose žada pasirody

ti dienraštis “šiaurės Eks
presas”. Jį leis pil. Valenti
nas. Į sumanymą čia žiu 
mas kaip į nevisai rimtą.

dvtas. pat pritrenkta.

NEGALI UŽBAIGT GAIŠ-, UŽDRAUDĖ PARDAVI
RIN1NKŲ NAMO. NCT BULVINES “CUKER 

Jau kelinti metai Taura- KAS”
giŠ naM

___i_______ ,kai jsimane daryti pigius
jis bulvių krakmolo “saldai
nius”. Juos kaimiečiai pigia 
kaina perka. Bet jie yra 

j sveikatai kenksmingi, nes 
yra vartojami paprasti da
žai ir policijos uždrausti 
pardavinėti.

nesirūpina juos baigti.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
' GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

Specialiai traaktatai stovinti šalimais garlaivio
bavene ažtikrtoa patogiaoaią kelionę į LIETUVA.

GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ 
, Informacijų klauskite pas vietinius agentas, arba

NORTH OERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON "SSį__J

BREMEN • EUROPA

LIETU V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezoną
I ABI PUSI. NEW YORK A S- <|7t JA 
•KABINAS. TREČIA KLASE f H -

Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele
žinkeliais susisiekimas iš Hambur

go. Informacijų kreipkitės 
į vietinius agentus arba

UMBURG-AMEIICAR URE
8* BOYLSTON ST., BOSTON

Ar jų* Turite tą “Ne*ijaučiu 
Gerai” Jausmą?

Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininką ir už dolerį nu
sipirkite sau butelį

Nusa-Tone
Po visą pasaulį paskilbusį toniką, ku
ris stimuliuoja jūsų apetitą, atgai-1 
vina visą jūsų sistemą, ir jus jausi
tės tvirtesniu ir miegosite genaus. 
Viso mėnesio treatmentas viename 
butelyj tabletkų. Pradėkite šį treat? 
mentą tuojaus ir jeigu po dvidešimts 
dienu jus busite neužganėdintas, jū
sų pinigai buę jums sugrąžinti —jus 
neimate jokios rizikos.

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą!

Su Didele Vasarine Ekskursija 
Laivu FREDERIK VIII 

Ii New Yorko Birželio 3, 1933
Nereikia aei vizą nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą Iki pasiekiate KLAIPftDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Kiti ttplaakiinai iš New Yorko:
United States Birž. 24 United States Rngp. 5
Frefcrick VIII Liepos A Frederik VIII Rūgs. 2

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

ARBA

SCANDINAVIAN-AMERICANUNE
27 HMtakalI St 
New Tork. N. T.

248 Hashington St. 
Boston. Mass.

13* N. LaSalle St. 
Ckieago, m.

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
l KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

I&PLAUKS IŠ NEW YORKO

Birželio- JUNE 29 -anksti ryte
(Keleiviai aės j laivą iš vakaro)

Cunard Didžiuoju Ekopreoiniu Laivu
BERENGARIA

Ekskarsijoa dalyvis laikamas kiekvienas važinėjantis 
1 Lietnvą keleivio.

— ŠIĄ EKSKURSIJĄ UŽGYRft —
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA

Laivakortes visi Cnnard agentai.

CVNARD LINE
33 State Street
Boston, Ma**.

“Aušros” Knygyne
GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 

SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS: ‘

AUŠRA
SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Pilnas LaHo Žodynas Lietuviškai Angliškai ir 
Angliškai Lietuviškai, pusi. 1274, apd. kaina 
buvo >16.00, dabar už....................................... $9.

Namų Daktaras—parašė Dr. A. J. Karalius. Visokių 
receptų knyga. Pusi. 174, kaina tiktai .......... $1.

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

Rymas. Garsioji Emil Zolo apysaka apie Rymą. Pusi. 
432, audimo apd. Kaina $2.50, dabar už .... $1

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

25

50

J50

R



Aituntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės Žinios
BATSIUVIŲ STREIKAS 
EINA 8-TĄ SAVAITĘ.

Profesoriai ir studentai 
remia darbininkų kovų.

Policmanai sugauti plčiiant Turkas atrastas kaltas už Areštavo girtų kunigų, 
krautuvų. I mergaitės nužudymą

Ant Back Bay buvo su-į Norwoodo turkų byla
gauti du policmanai plė- nužudymo 9 metų amžiaus tuotas už girtybę John J. 
šiant krautuvę nakties lai- lietuvaitės, Anelės Keraitės, f eallan buvusis Welleslev ku. Jiedu buvo įsilaužę j pereit, sęyattę pasibaigė.1^? Andriaus parapijos kfe- 
Relly-Spi ingfield Tne kom- Prisaikintųjų suolas atrado bonus. Matyt, truputi per- 
panijos parduotuvę ant kaltu pirmo laipsnio žmog- vyras patraukė

1 šį panedėlį ant Franklin 
dėl stl-eeto Bostone buvo areš-

Triukšmingas siuvėjų 
streikas.

Bostone streikuoja dau- Commonvvealth avė. ir prisi- žudyst'ėj tiktai vieną turką, i 
giau kaip 3,000 andarokų ir krovę savo automobilį nau- Ahmedą Osmanų, kuris gy- 
dresių siuvėjų. Bet daug jų tajerų nuvažiavo į vieną veno Kerų namuose. Antra- 

Bus jau 8 sąvaitės kaip streiklaužių dirba. Streikie- garažą ir tenai visą grobį jį turką, Ali Osmaną, kuris 
Cambridge’uje sustreikavo riai dirbtuves pikiettioja ir paslėpė. Dėl to yra suimtas tos tragedijos dienoje buvo 
Hyde & Sons čeverykų kom- dažnai būna susirėmimų, ir to garažo naktinis darbi- atėjęs pas pirmąjį į svečius, 
panijos 500 darbininkų. Policija, žinoma, padeda ninkas. teismas pripažino nekaltu ir
tarp kurių yra daug ir lietu- į skebams. Ant Kneeland Suimti policmanai vadi- išteisino.
vių. Pereitą sąvaitę da 50 streeto anądien skebai pra- naši Michael V. Waldron ir. Šį panedėlį teisėjas turė- 
darbininkų metė darbą, ku dėjo svaidyt per langus špu- Ralph L. Cohen. Pastarasis jo paskelbti pasmerktajam

/špentykit
Namus

MOORE’S PENTU

PARSIDUODA
NAMAS ir KRAUTUVE
Namas gražus, kambariai pa

togus, apačioj Drabužių ir Čeve
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 BARTKEVIČIUS 
678 North Mai* Street 

MONTELLO, MASS.

No. 21, Gegužės 24 J., 1933

Tol. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valanda*: 2-4 ir 7-9 

Nedaliomis ir Šventadieniais 
sso 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti CeatraT akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

rie iš pradžios nebuvo prie. lėmis į piketuojančius strei- vi a South Bostono 
streiko prisidėję. įkierius, ir policija nieko iš dabotojas.

Šituo streiku susidomėjo to nedarė. Bet kuomet strei- •
Harvardo,Wellesley ir Rad-
cliffe kolegijų studentai ii

‘tvarkos

kieriai užkabina skebus, po- Uždary tasai Federal Na- 
licija tuoj juos areštuoja. tional Bankas išmokė* 

$2.124,000.
liatas streikierių. į Uždaiy tasai Federal Na-

Unija praneša, kad šį pa-; tional Bankas šį panedėlį 
nedelį 10 firmų jau pasirašė, pradėjo siuntinėti buvu- 
sutartį, išpildydama visus į siems savo depozitoriams 
streikierių reikalavimus.Tuo j pranešimus, kad eitų pasi- 
budu apie 400 streikierių; imti savo, ‘‘dividendų”. Ro
jau grįšią darban. Kitos! žnas gaus 10 centų nuo do- 
dirbtuvės da nepasiduoda, leno. Tai bus jau antras 

;-----;--------- 'toks išmokėjimas. Bankas
Pinigų dirbėjai pastatyti pc

profesoriai. Studentai ir Kas diena būna suimta ke- 
studentės pardavinėja gat
vėse gėles ir surinktus pini
gus atiduoda streikuojan
tiems darbininkams.

Wellesley kolegijos prot.
Harriet Hawes, kuris tyri
nėjo darbininkų būklę ir 
«treiko eigą, pareiškė spau
dai, kad nuo to laiko, kaip 
Hyde & Sons dirbtuvėje ki
lo streikas, firma kėlė jau 3 
kartus algas po truputį 
Profesorė sako:

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L KILLORY
<0 Seollay Sąuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2V44-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervą Ligą.

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

Važiuokite į Lietuvą 
V ir ii Lietuvos

patogiausiais keliais, greičiunais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH.
Broad way Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
366 W. Broadvay, So.Boston.Mass

TeL 0620

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienom* Popierą, 
Įvairius geležiniu* daiktu* 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Souare
Hardware Co.

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

turkui mirties bausmę, bet 
jo- advokatas pareikalavo 
naujos bylos, sakydamas, 
kad valdžia visų prasikalti
mų nuteistajam aiškiai nei- 
rodžiusi.

Byla prasidėjo 8 gegužės 
ir tęsėsi dvi sąvaitės. Pasta
tyta liudyt nužudytos mer
gaitės motina, Zofija Kerie- 
nė, teisme apalpo. Kaip mu
sų skaitytojai atsimenat A- 
nelė Keraitė buvo nužudyta 
pereitų Kalėdų dieną. Ji 
žaidė su kitais vaikais prie 
savo namų. 29 Oolah avė., 
Norwoode, ir staiga prapuo-' 
lė. Vėliaus ji buvo rasta nu
žudyta, įkišta į maišą ir pa
slėpta savo skiepe po turko 
Ahmedo Osmano malko
mis. Osmanas gyveno Kerų 
name, viršutiniame aukšte.

Telefaaaa 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

UETUVYS

OPTOMETRISTAS
NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT, (Rėg. Aptiekerim) 
1** DORCHESTER STREET 

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MAS&

TeL So. Boaton 2629, 2173 ir 37*9

Iaagzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L PAAAKARN1S, O. D. 
447 Broadvay, So.

turi apie 32,000 depozitorių, 
kuriems iš viso busią išmo- 

Netoli North Hansono, keta $2,124,000. Išmokėji- 
ant farmos agentai susekė mas tęsis 16 dienų, po 2,000 

depozitorių į dieną.

$75,000 kaucija.

“Toks elgesys yra niekas; anądien gerai Įtaisytą pini- 
daugiau, kaip tik erzinimas igų dirbtuvę, kurioj buvo da- 
darbininkų. Darbo sąlygos, i romi pusdoleriai. Dirbtuvė; 
kurios pirma buvo paverkti-' buvo įtaisytos elektra varo
nos, dabar jau taisomos. 
Darbininkai jau nebeverčia

mos masinos, tirpintuvas 
metalui tirpinti ir vandeniu

mi pirkti loterijos tikėtus, slegiami presai raštui į-
Sanitarinės sąlygos taipgi 
pagerintos. Ir vis tai ačiū 
streikui. Jeigu darbininkai 
nebūtų sustreikavę, tie da
lykai nebūtų padalyti. Bet 
dabar, kuomet sąlygos jau 
pagerintos, kompanija tu
rėtų išpildyti ir kitus darbi
ninkų reikalavimus.” ' 

Streikierių reikalavimai 
yra tokie:

1. Pakelti algą taip kaip 
arbitracijos taryba nusta
tys.

2. Pripažinti uniją.
3. Panaikinti “yellovv 

dog” kontraktus.
4. Pagerinti sanitarines 

sąlygas.
5. Panaikinti pavojus.

spausti. Į dirbtuvę buvo 
slaptas Įnėjimas. Agentą' 
užklupo ketinius vyrus dir
bant ir šlifuojant pusdole- 

įrius, kurių buvo padaryta 
jau 3,000. Be to, apie 2,00f 
tokių pusdolerių diena prie? 
tai buvo rasta New Yorke 
pas turką Husiną, kuri su 

i ėmus sužinota ir šitos dirb
tuvės vietą. Suimti ant far 
mos 4 vyrai vadinasi: Ha- 
gop Ašodian, M. Sandrakor 
tzian. K. Poha^ ir J. Mar- 
dirozian. Sprendžiant iš pa 
vardžių,. jie turi būt armė
nai. Visi jie pastatyti pc 
$75,000 kaucija. Kadang-' 
niekas tiek pinigų už juos 
neuždeda, tai jie laikom1'

Šuo papiovė vaiką; savi
ninkas areštuota*.

Pereitos subatos pavaka
ry1 tūlas John Felderman at
sivedė į Boston Public Gar- 
den daržą savo šunį “pravė
dinti.” Šuo užpuolė 2 metų 
vaiką ir taip jį sukandžiojo, 
kad nuvežus ji ligoninėn ir 
darant operaciją vaikas mi
rė.

Šunies savininkas nutarė 
nuvežti šunų “li- 
kad jį tenai už-

chloroformuotų. Policija gi 
tuo tarpu nutarė savininką 
areštuoti ir kaltinti jį dėl 
vaiko mirties.

savo šunį 
goninėn”

priverstiną pirkimą loterijos .East Cambridge’aus kalėji 
tikėtų ir bausmes. me.

6. Įstatyti unijos prižiurę-; __________
tojus, kuriems darbininkai 
galėtų pasiskųsti dėl daro
mu jiems skriaudų.

Kaip išrodo, streikas bus 
laimėtas, nes teisingus strei
kierių reikalavimus remia 
spauda ir visuomenė.

Per subatą ir nedėldienį bu
vo 21 įsilaužyma*.

Policija praneša, kad nuo 
pereitos subatos iki šio pa- 
nedėlio Bostone buvo pada
ryta 21 Įsilaužyma^ su va
gystėmis. Tarp kitų buvo ap
vogtas ir Antanas Rama
nauskas, kuriam miegant 
savo namuose Dorchestery- 
je vagys jnėjo į miegamąjį 
kambarį ir pavogė piniginę 
su $70. South Bostone va
gys buvo įsilaužę Į Kaspero 
Žeromskio namą ant Silver 
streeto ir mėgino atlupti sei
fą, bet nepavyko.

Atėmė automobilį ir 
pinigus.

Pereito nedėldienio naktį 
ginkluoti banditai Bostone

Užmušė nematytą žvėrį.
Walthamo gyventojas, 

Richard Hynes, anksti šio 
panedėlio rytą važiavo pei 
mišką ir turėjo vežime šunį 
Staiga šuo iššoko iš vežime 
ir puolęs į krumus pradėjo 
smarkiai loti, o paskui kauk
damas metėsi atgal prie ve
žimo. Paskui jį vijosi kažir 
koks gyvūnas. Hynes nušo 
ko nuo vežimo ir paėmęs ak
menį tą gyvūną užmušė. Bet 
kas tai per žvėris, niekas ne
žino. Jis turi lapės galvą, f 
colių vuodegą, sveria 15 
svarų ir apie 14 colių ilgas 
Keisčiausia bet ?gi yra tas 
kad pasturgalinės jo kojos 
turi tokius pirštus, kaip 
žmogaus koja. Hynes rodė 
tą keistą sutvėrimą vietos 
veterinoriui, bet šis sakosi 
niekad tokio nematęs nei 
gyvo, nei knygose. Hynes 
žada vežti jį Harvardo uni
versitetan parodyt

Blinstrubas įtaisė gražų 
restoraną.

Broadway ir D streeto 
kertėj, kur seniaus buvo 
Strand valgykla, dabar tapo 
atidarytas naujai įtaisytas 
Blinstrubo restoranas.Tai,y 
ra gražiausia ir švariausia 
valgykla visam South Bos
tone. Ji nušviečia visą 
Broadwės kampą. Tūli sa
ko, kad South Bostonui to
kia vieta net perdaug šauni. 
Valgį duoda gerą ir ne
brangiai. Galima gauti ir a- 
laus. Vieta paranki ir malo
ni visais atžvilgiais.

Nedėldienį automobiliai 
užmušė 6 žmones.

Bostone ir apylinkėj pe
reitą nedėldienį automobi 
lių nelaimėse buvo užmušti 
6 žmonės, nes oras buvo 
karštas ir trafikas ant kelių 
buvo labai sunkus.

Majoras Curley nustatė, 
kad kontraktoriai prie mies
to darbų samdydami dar
bininkus mokėtų nemažiau 
$4 į dieną. Iki šiol jie turė
davo mokėti nemažiau $5.

Trys New Yorko bandi
tai, kurie andai pašovė ir

užpuolė tūlą Barrettą, atė- ‘ pipIėšė Bostone vlenp 
me .s JO automobili, $40 pi-i krautuvninką> tapo nuteisti

Dorchesteryje valdžios a- 
gentai susekė butlegerių ra
dio stotį, iš kurios buvo duo
damos žinios degtinės lai
vams ant jūrių.

nigų ir pabėgo.
Pirmos Piknikas

nuo 15 iki 20 metų kalėjimo. 
Jie vadinasi: William Ril- 

jley, Michael WallaceGaisra* kalėjime.
Charlestowno kalėjime n Burns 

pereitą nedeldienj kilo gai
sras. Manoma, kad ugnį su-

įr

Šiomis dienomis Bostone 
kėlė kalinys Daly, norėda- pasirodė naujo darbo netik
inąs susidegint Ugnis tuoj ros dolerinės ir 10-doleri- 
pastebėta ir užgesinta. ; nės. Dolerinės turi numerį 

i “S 67418148 A,” gi dešim
tinės—“B 16539392 A.”Pereito nedėldienio nak 

tį Bostono apylinkėje buvo 
šalna, o panedėlį buvo 73 Maldeno miesto taryba 
laipsniai karščio. Tai karš- nutarė imti iš nepiliečių dvi- 
čiausia 24 balandžio diena gubą mokestį už visokius 
per 36 metus. biznio laisnius.

Vaikai rado Franklin Parke 
nusišovusį savo tėvą.

Eidami žaisti beiz-bolę 
Franklin Parke, du O’Don-: 
nello vaikai, 11 ir 13 metų j 
amžiaus, išgirdo krūmuose; 
revolverio šūvį. Jiedu grei-’ 
tai ton vieton nubėgo ir ra-j 
do nebegyvą savo tėvą. ša-i 
lia jo gulėjo revolveris.

Parduodu Saldainių Storą
Sumaningas žmogus jraii padaryti 

gerą pragyvenimą. Norinti gali pirkt 
ir su namu. Parduodu pigiai. -(21)

MARY THOMAS
1*8 W. 9th St., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimyną ir storas grosernė, prie 

storo yra 3 kambariai gyvenimui.

Telephone 
SO. BOSTON 

1958

Naikindami tarakonus
nunuodijo žmogų.

T ... • Priežastis pardavimo, savininkas tur
lU13 M.1SS Lena Allcn pa- kitą užsiėmimą. Matyt galima po 5 

• <21)
Boston, Mass.skivietė vabzdžių naikinimo (va.^,ra^- 

kompaniją, kad išnaikintų 281 E Street, So.

jos namuose tarakonus, bla- parsiduoda greitai ir pigiai 
kės ir kitokį brudą. Kompa- na“ias Mm»8- vienos šeimynos, 7
H1JOS darbininkai prileido karų garadžius, Summer House, so- 
namą nuodingų dujų ir už- dnas> vištininke, 4 lotai žemės, iš j ... - j • -t- Bostono 10 mylių, apgyventa lietu-dannėjO \ isas duris. TUO viais. Priežastis—turim išvažiuoti.

J. LUKAS. (23)tarpu parėjo namo įnamis | 
Frank Domey, 22 metų vy-' 
ras, kuris nieko apie tai ne
žinojo, ir Įnėjo tiesiai Į vi
dų. Vėliaus jis buvo atrastas 
nebegyvas.

GABIJOS ir AUŠRELĖS

Piknikas
4 BIRŽELIO-JUNE, 1933

Nedėlioję,
VOSE PAVILIONE

MAYNARD, MASS
Pirmas puikus piknikas. Bus įvai

raus SPORTO: Plaukimas. Lenkty
nės, Rungtynės. Dainos. Pasilinksmi
nimas ir Užkandžiai visiems. 

DOVA’NOS UŽ PASIŽYMĖJIMUS
DIRVELIO ORKESTRĄ.
Bosai išeis 19 v. ryte nuo 327 E 

Street, So. Bostone, ir 12 Vernon St., 
Worcester, Mass.

Visus kviečia į šį puiku pikniką 
RENGĖJAI.

Hooper Rd.. Readville, 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
rai žemės, gražus sodas, naujos viš- 
tinvčios ir perinimui namas. Yra 2 
karu garažus. Netoli State road. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So. 
Bostone (27)

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

NEPIRKIT DAUGIAU 
ANGLIŲ.

! Butų didelis neišmanymas kūrinti 
virtuvės pečių anglimis, kuomet galit 
įsitaisyti OIL BŪRNERJ. 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 Broadway, So. Boston, Mass. 

TeL S. Boston 4618-W

ANT RENDOS
5 kambariai, visi įtaisymai, su 2 

pijazais. Lietuviams atiduodu tik už 
$18 ant mėnesio. (23)

55 Webster avė. Somerville, Mass.

TYPWRITER1AI SPAUDA
Geriausios mašinėlės už pusę kainos. 
Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

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

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų šutomo 
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų | 
karas gerai trauktų, imkit* 
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 9777.

Rengia SLA. 365 Jaunuolių K
Jamaica Plain. Mass. 

Piknikas įvyks Nedėlioję, -o
GEGUŽES-MAY 28, 1933
PAUL LEBEL’S GROVE,

DANVERS, MASS.
Pikniko vieta graži žaliam pušine ant 
upės kranto. Yra gera salė, kurioj

kių valgių, gėrimų ir Muzikali? Pro
gramas Norinti važiuoti sueikite j 
Sandaros kambarį, 327 E St., South 
Boston, 11 vai. ryte. Nepamirškite 
May 28 d. Kviečiame visus dalyvauti. 
Kelrodis: Nuo Bostono imkit Route 1 

J Newburyport Turnpike ir važiuokite 
iiki Route 114. kuris yra Lawrence 
Road Imkite Ijiwrence Road if va
žiuokite vieną mylią ir pusę ir bus 
matoma pikniko vieta, 390 Andover 
Turnpike.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradrn vaiatua, kuria yra 

riauai nuo BALČIO.
Non sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai su

teiks stebėtiną palengvinimą
Niekados nelsukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lavą. Tada gali būt pasekmės blegoo Tarėkite vi
sam nuo ialėia vaistą savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vais tus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiama jums į 
namus ui SI.**. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. S1DLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir T rokų Agentsra.

Taisome visokią iadirbyaėią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Jse Kai 
savininkai.

Teb Uaiveraity 946*

Dr. Susan 
GlodienesJJurry

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

678 Massachusetts Ave^l
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

cambridge, mass.

TeL Sa.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.

Lietuvis Blekorius
(T1N SMITH)

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

Klimas Česnulevičius 
13 M'hitney SL, Worcester, Masu.

ALUS
vynas;

WILL1AM IAK0N 
And SONS

20 CROSS STREET 
kampa* Endicott 
BOSTON, MASS.

Pranešu drau
gams lietuviams, 
KAD MES* SU- 
GRįžOM į SE
NĄ BJZNJ. 
Mes pristatysim 
jums į namus ge
riausią ir gar
džiausią visokios 
rųšies ALŲ ir 
VYNĄ (taipgi 
Kings Alų) ren-

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

Mes kalbam lietuviškai.
Tel. LAFAYETTE 73*9.

giant jums

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivm” narna

2S1 BROADWAY, tarp C ir D at. 
* 80. BOSTON, MASS.

Joseph IT. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

Ss. Boaton Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias

317 E STREET, 
(Kampas Broadvray)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičio
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal zeikala- 
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

* Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

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

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aitriu ir kroniškas ligų vyrą, motorą ir vaikų. Vartoj* X-Ray

m<ą Ir tpiaudaliif irto issomonjoj, buuuda įAiftkais kttv
x 1* EMte nnktfhM.
Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:3* vak. ____ Tel. S. B. 2712.

534 EAST BROADHAY SOUTH BOSTON, MASS.
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