
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata
Amerikoje .................................... $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur........................$3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................... $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253. Broadaay, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LlfHUANIAN UEEiiLY

Represents over 75,(MM) Utliuanians »*t 
New Engianti. and ab >ut 1,000,000 

in the United States.

THE BEST AOVERTIS1NG 
MEDIUM

r Ad vertis i ng Rates. 
oa Application.
KELEIVIS 

253 Broadnray, So.

THE TPAVELER---------------------------------- L1THUANIAN WEEKLY

No. 25 Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

SO. BOSTON,’ JUNE-BIRŽELIO 21 D., 1933 M.
Matter” February 23, ĮSOS, a* the Pont Office et Boston, Mass., under tbo Aet of Mareli S. 187».

Keleivio Telefonas 
3071 Metai XXVIII

4 MILIONAI BEDARBIŲ 
GREIT GAUSIA DARBO

Scrantone Užtroško 
Šuliny Du Jauni 

Lietuviai

TAM TIKSLUI PASKIR
TA $3,300,000,000.

Statybos darbams vadovaus į 
gen. Johnson, kuris organi

zavo karo pramonę.

Kongresas savo darbus 
jau užbaigė ir pereitą suba- 
tą išsiskirstė. Tuo pačiu lai
ku ir prezidentas Roosevel- 
tas išvažiavo atostogoms. 
Jis dabar važinėjasi jūrių 
pakraščiu ir linksminasi. 
Keliolika milionų Amerikos 
bedarbių tuo tarpu su šei
mynomis neturi ko paval
gyt. Bet spauda juos rami
na, kad neužilgo prasidėsią 
“geri laikai”. Kongresas 
prieš išsiskirstant paskyrė 
$3,300,000,000 viešiems 
darbams ir greitu laiku apie 
4 milionai bedarbių jau pra
dėsią dirbti.

Šita krūva pinigų, kuri 
turės būt sukelta parduo
dant valdžios paskolos bo
nus, yra Kongreso paskirs
tyta šitaip: \

$900,000,000 sunaudos 
pati federalinė valdžia, sta
tydama paštus, gilindama 
uostus, upes ir kitokius pa
gerinimus darydama. Ši
tiems darbams vadovaus 
generolas Hugh S. Johnson, 
tas pats žmogus, kuris karo 
metu sugalvojo “rinktinį 
draftą” ir paskui organiza
vo Amerikos pramonę karo 
reikalams .

$400,000,000 bus išdalyta 
ir dovanota įvairioms valsti
joms vieškelių darbams.

Lieka da 2 bilionai dole
rių, kurie bus skirstomi įvai
rioms valstijoms, miestams 
ir kitoms visuomenės orga
nizacijoms statybos darbus 
dirbti “prisidėjimo pagrin
du”. Tai reiškia, valstija ar 
miestas turi paskirti kokiam 
nors viešam darbui tam tik
rą sumą pinigų, o federalinė 
vyrjausybė pridės ir dova
nos apie 30 nuošimtį iš tų 
2 bilionų.

Tikėdamosi gauti tokios 
paramos, New Yorko valsti
ja užsibrėžė jau $350,000,- 
000 darbų planą. Massachu
setts valstija gali gauti iki 
$100,000,000. Bostono ma
joras Curley planuoja jau 
grauti pasenusias miesto da
lis ir statyti moderniškus 
namus. Šitą darbą jis ap
skaito į $40,000,000, many
damas trečdalį o gal ir pusę 
tos sumos gauti iš tų. 2 bi
lionų.

Gali būt, kad šitoks pini
gų leidimas ir pagerins dar
bus. Bet ar tai bus ilgam, tai 
lieka da pamatyti.
DETROITO ŠYDAI SU

RINKO $98,500.
Amerikos žydai renka pi

nigus saviškiems šelpti. De
troito žydams buvo paskirta 
surinkt $98,500. Ir pereitą 
sąvaitę jie savo kvotą išpil
dė.

Scranton, Pa.— Birželio 
14 dieną čia buvo liūdnas 
atsitikimas. Jonas Dukaus
kas, 21 metų amžiaus lietu- 

jvis. kasė savo kieme šulinį.
jau'

PIKTADARIAI IŠLEIDO.
32,000 GALIONŲ ALIE

JAUS.
North Tiverton, R. I.—Šį Vaikinas buvo iškasęs 

panedėlį gauja vaikėzų čia1 apie 24 pėdų duobę ir pasi-j 
įlindo į New England Ter- įšaukė Jurgį Degutį, 18 metų 
minai kompanijos aliejaus vaikiną, norėdamas jam pa- 
įmonę, atsukinėjo tankų rodyt savo darbą. Abudu 
valvas ir išleido 32,000 ga-; jaunuoliai nusileido šulinin
lionų aliejaus žemėn.

Uždraudė Įvežti Fo- 
kietijos Laikraščius.

Čekoslovakija pereitą są
vaitę uždraudė įvežti iš Vo
kietijos bent kokį vokiečių 
laikraštį. Uždraudimas api
ma visus dienraščius, ilius
truotus sąvaitraščius, finan
sinius žurnalus ir juokų lei
dinius. Netik paštu uždrau
sta vokiečių spausdinius į- 
gabenti, bet ir keleiviams 
nevalia kišeniuje įsivežti. 
Kas atvažiuodamas iš Vo
kietijos turės su savim kokių 
nors laikraščių, pervažiavus 
Čekoslovakijos sieną jie 
bus tuoj konfiskuojami. Jei
gu fašistai uždraudė visus 
nefašistinius laikraščius pas! 
save

ir daugiau jau nebeišlipo. 
Už pusės valandos abudu 
buvo ištraukti nebegyvi. 

Pasirodo, kad šulinio dugne 
buvo prisirinkę kažin kokių 
dujų, nuo kurių abudu vai
kinai bematant neteko są
monės ir mirė.

Jaunas Dukauskas paliko 
didžiausiam nubudime abu
du tėvus ir 11 brolių ir scso* 
rų: po Degučio taip pat liū
di tėvas su motina ir 9 bro
liai ir seserys.

Šitą žinią praneša drg. J. 
Živatkauskas iš Tunkhan- 
nock, Pa.

Ispanijos Kunigai 
Kelia Triukšmą.

Ispanijoj kas diena darosi
P«|Vis neramiau. Kunigai atvi- 

, tai fasistimo jų šlama-1 rai kursto minias
Jie

1*^1
to Čekoslovakija irgi neno-'tz . . i , . .. , pne riaušių. Jie pnesinasi n. Kaip tu kam, taip jis tau. fstatymui kuriuo konfis-
n.±1 • ei • • • o kuojami dvarai ir žemė da-
UlUeriS Susiriejo dinama bežemiams. Tą įsta- 
Protestonu Bažnyčia p™* ,į popiete pra-

* tkeike. Kalbama, kad prezi- 
Hitlens pasiryžo uždėti, dentas Zamora rezignuo- 

savo diktatūros leteną net ir! gį^ Radikalų socialistų 
ant protestonu bažnyčios partija parlamente padarė 
Vokietijoj. Vyriausiu vals- • įnešimą, kuriuo reikalauja- 
tybės vyskupu jisai paskyrė ma tuojaus pripažinti So-
jai savo šalininką Muellerį.
Bet bažnyčių sąjunga Hit
lerio agentą atmetė ir savo 
galva pastatė vyskupą Bo- 
delschwinghą. Hitleris pa-įVatyvų partija pareiškė 
reiškė, kad jis to vyskupo parlamento visai pasit: 
nepripažinsiąs ir skaitysiąs kianti, 
tą vietą da neužimta. Gi ba
žnyčių sąjunga sako, kad 
vysk. B. yra teisėtai išrink
tas ir ji laikysis prie jo.

vietų Rusiją, o su Vatikanu 
visus santikius nutraukti ir 
visus popiežiaus agentus iš 
Ispanijos ištremti. Konser- 

1S
pasitrau-

DIDELI POTVYNIAI 
FRANCUZIJOJ.

Nuo didelių liūčių pietų 
Francuzijoj pereitą sąvaitę 
kilo potvyniai. Tūkstančiai 
namų esą apsemta vande
niu.

Atsisako Grąžinti 
Auksą.

Justicijos departamentas 
praneša, kad jam esą žino
ma apie 200 žmonių, kurie 
paslėpę apie $1,148,900 ver
tės aukso ir atsisako jį val
džiai grąžinti. Senatorius 
Borah pareiškė, kad jis irgi 
neatiduotu valdžiai savo

Rusė Išrinkta Euro
pos Gražuole.

Šiomis dienomis Madri
de buvo renkama visos Eu
ropos gražuolė, angliškai ta
riant—“Miss Europe”.

I šitas iškilmes buvo su
važiavusios visų Europos 
tautų gražuolės: “Miss 
Francuzija”, “Miss Vokieti
ja” ir tt. Gražiausia iš jų 
buvo pripažinta ,“Miss Rusi
ja”, kurios tikras vardas yra

aukso ieieu io turėtu. “Ir ašTat-^na Maslova. Jai oripa-
J . , J* , .sl žinias “Miss Europos” titu- noreciau žinoti, kokiu budu, , u.las, kas reiškia, jog šiandienvaldžia galėtų iš manęs auk

są atimti,” pridūrė Borah.

SUŽEISTA 16 MIŠKO 
DARBININKŲ.

Šį panedėlį Connecticut 
valstijoj buvo sužeista 16 
miško darbininkų iš Roose- 
velto kempės, kuomet vežęs 
juos trokas apsivertė ratais 
aukštyn. Troką operavo 
Franas Ramanavičius iš 
New Haveno.

LAKŪNAS MATTERN 
PRAPUOLĖ. t

Jimmie Mattem išlėkė pe
reitą seredą iš Chabarovsko 
i Alaską ir nuo to laiko apie 
jį nėra jokių žinių. Jam rei

ji yra gražiausia mergina 
visoj Europoj.

Bet keista, kad Tatjana 
Maslova rusų merginų visai 
neatstovauja. Ji yra duktė 
buvusio caro oficieriaus, ku
ris iš Rusi jos yra pabėgęs ir 
gyvena Vilniuje. Sovietų 
Rusija oficialiai šituose 
“gražuolių” rinkimuose ne
dalyvavo, nes komunistai 
žiuri į juos kaip į buržuazi 
jos žaislą, kuris jokios prak 
tiškos reikšmės gyvenime 
neturi.

LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ.
Pereitą subatą Detroite 

besimokindamas skraidyti
kėjo padaryti 2,500 mylių1 užsimušė armijos leitenan- 
labai pavojingos kelionės, (tas Thompson.

Rooseveltas Nesutin
ka Su Londono Kon

ferencija.
Dolerio sustiprinimas da
bartiniu laiku pakenktų 

Amerikai.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad tarptautinėje kon
ferencijoj Londone francu- 
zų delegacija pareikalavo, 
kad visų pirma butų stabili
zuoti Amerikos ir Anglijos 
pinigai, nes kitaip tarptauti
nio krizio nenugalėsi.

Bet Rooseveltas šią sąvai
tę pareiškė, kad Amerikos 
vyriausybė negalinti su to
kiu reikalavimu sutikti, nes 
dolerio sustiprinimas dabar
tiniu laiku galėtų pakenkti 
naminiams Amerikos reika
lams. Šios šalies valdžia da
ro pastangų nupigint dolerį, 
kad pakiltų kainos ir darbi
ninkų algos. Ir nuėmimas 
dolerio nuo aukso pagrindo 
įau pradėjo rodyt pageidau
jamų rezultatų. Kongresas 
vra įgaliojęs administraciją 
išleisti da $3,000,000,000 
naujų pinigų, kurie bus pa
skleisti dirbant viešuosius 
darbus. Iki ateinančio ru
dens valdžia tikisi duot dar
bo kokiems 4,000,000 be
darbių. Bet jei priimti Fran- 
cuzijos reikąlavimą, tai visi 
šitie Amerikos valdžios pla
nai turėtų būt sustabdyti. 
Amerika, žinoma, negali su 
tuo sutikti.

Kodėl .gi francuzai nori, 
kad doleris butų sustiprin
tas? Ogi todėl, kad pigus 
doleris daro didesnę konku
renciją Francuzijos fran
kui.

Nori Nukirst Gelžke- 
liečiams 22 Nuoš. 

Algos.
Kuomet Amerikos valdžia 

daro pastangų pakelt dar
bininkų algas, tai gelžkelių 
kompanijos nutarė da 12’ -_> 
nuošimčių algų savo tarnau
tojams numušti. Kadangi 
pereitą rudenį gelžkeliečiai 
geruoju yra sutikę dirbt vie
nus metus 10% pigiau, negu

Londono Delegatai 
Durniai, Sako Shaw.

Apvažiavęs aplink pasau
lį, didis anglų rašytojas 
George Bernard Shaw ilgo
ką laiką tylėjo. Jam tylėti, 
kuomet pasauly ’tiek daug 

Įvykių, tai nepaprastas da
lykas. Na, ir Shaw visgi pra- 
bylo. Susipažinęs su ekono
mine pasaulio konferencija 
Londone, Shaw pasakė per 
spaudą, kad visi tos konfe
rencijos delegatai esą igno- 
rantai. Nei vienas jų nieko 
nenusimanąs apie ekonomi
ką. Padarę ekonominį jova
lą namie ir nepajėgdami 
jokiu budu sutvarkyti savų 
reikalų, jie susirinko čia 
konferencijon, manydami, 
kad kas nors kitas padės 
jiems išbristi iš purvyno. Į 
tris ar keturias dienas jie čia 
visiškai suklupo. Tūli jų jau 
ruošiasi važiuot namo. Ka
da nors mes turėsime vals
tybių reikalus atimti iš tų 
ponų diplomatų rankų, nes 
civilizaciją juk reikia gel
bėt.

Europos Valstybės Atsisako 
Mokėt Amerikai Skolas

MĖSOS TRUSTAS KELS 
KAINAS.

Mėsos kompanijų galvos 
ruošiasi važiuot Washingto- 
nan ir tartis su valdžios at
stovais apie mėsos kainų kė
limą. Farmeriams busią siū
loma auginti mažiau gyvu
lių. Komų auginimą taipgi 
norima sumažinti, nes kaip 
pašaras bus brangesnis, tai 
ir gyvulai turės pabrangt.

15 BIRŽELIO AMERIKA 
TURĖJO GAUTI $144,-

180,000.

Pilnai užsimokėjo tiktai vie
na Suomija. Lietuva negalė

jo užmokėt.

Birželio 15 dieną Europos 
valstybės turėjo sumokėti 
Jungtin. Valstijoms $144,- 
180,000 procentų ir sumos 
ant savo skolų, bet sumokė
jo vos tik $11,359,592. Mo
kėjo tik 6 valstybės, o pen
kios nemokėjo nei cento. 
Prie nesumokėjusių pri
klauso ir Lietuva, kuriai da
bar reikėjo įnešti $92,386 už 
nuošimčius ir $39,705 su
mos, išviso $132,091.

Štai kurios kiek sumokė
jo:

Anglija ........$10,000,000
Italija ............ 1,000,600
Čekoslovakija 180,000
Suomija ............ 148,592
Rumunija........ 1,000,000
Latvija................ 6,000
Iš visų čia paminėtų vals

tybių pilnai užsimokėjo tik
tai viena Suomija, už ką 
Amerikos spauda ją labai 
giria. Kitos gi įnešė tiktai 
dalį to, ką turėjo užmokėti. 
Pavyzdžiui, Anglija turėjo 
sumokėti arti 76 milionų, o 
sumokėjo tik 10 milionų; 
Italija turėjo pristatyt 13% 
milionų, o pristatė tiktai 1 
milioną; Rumunijai išpuolė 
mokėti $1,000,000, gi sumo
kėjo tik $25,000.

O štai kurios kiek turėjo 
mokėti, bet nemokėjo visai:

Prancūzija ....$40,738,000
Belgija ............. 6,325,000
Lenkija............ 3,599,000

• Jugoslavija........  275,000
Lietuva ............. 132,091
Įdomu pastebėti, kad iš

skyrus Lietuvą, visos kitos 
nemokėjusios valstybės pri
klauso tai grupei, kuriai va
dovauja Francuzija.

Čia nepaminėtos da Ven
grija ir Estija, kurios, ma
noma, irgi nemokės, nes jos 
jau ir pereitą gruodžio mė
nesį “defaulted.”

Iš viso Europa skolinga 
Amerikai apie $11,000,- 
000,000.

Fordas Padeda Be
darbiams Daržus

Dirbti.
Kapitalistų spauda rašo 

apie Fordo geraširdystę be
darbiams. Vadinamoj Up- 
per Peninsuloj, šalia Detroi
to, jisai pavedęs bedarbių 
daržams kelis tūkstančius 
akrų savo žemės. Be to, ji
sai savo traktoriais aparęs 
10 akrų tos žemės, kurią 
valstija yra pavedusi nauja
kuriams. Valstija yra atė
musi iš žmonių daug žemės 
už taksų nesumokėjimą ir 
dabar skirsto tą žemę tiems, 
kurie nori ant jos įsikurti, 
tik reikalauja po 10 centų 
mokesčio nuo akro. Penkios 
šeimynos paėmusios po 80 
akrų plotą, tai Fordas apa
ręs jiems žemę ir užmokėjęs 
valstijos reikalaujamą mo
kesnį.

Vincas Misevičius 
Užmuštas.

Benton Harbor, Mich. — 
Apie 10 mylių į šiaurę nuo 
šio miesto pereitą sąvaitę 
sudužo į medį atsimušęs au
tomobilius. Šoferis Victor 
Fletcher sunkiai buvo sužei
stas, o važiavęs su juo Vin
cas Misevičius užmuštas ant 
vietos. Velionis buvo 40 me
tų amžiaus ir gyveno Hari, 
Mich.

Banditai Pagrobė
Turtingą Bravor- 

ninką.
Už jo paliuosavimą šeimy

na davė vežimą pinigų.
St. Paul mieste, Minneso- 

tos valstijoj, pereitą sąvai
tę banditai pagrobė Willia- 
mą Hammą, turtingą bra- 
vorninką, kuriam tėvas ne
senai paliko $4,000,000. 
Kiek vėliau taksikabo veži
kas atvežė Hammo šeimy
nai laišką, kuriame banditai 
reikalavo $100,000 už Ham
mo paliuosavimą. Laiške 
pasakyta, kad šitosf sumos 
nesumokėjus, Hamm busiąs 
nužudytas. Vežikas buvo 
sulaikytas ir policijos iš
klausinėtas. Jis pasakė, kad 
tą laišką jam padavęs nepa
žįstamas žmogus ir užmokė
jęs $2 už jo pristatymą 
Hammo šeimynai. Policija 
vežiką paleido. Vėliau ban
ditai pašaukė Hammo šei
myną telefonu ir paskyrė 
vietą “konferencijai”. Galų 
gale buvo nurodyta vieta ir 
laikas, kur turi būt sumokė
ti banditams pinigai. Ir pe-

New Yorko Gengste 
Saudo.riai

Pereitą nedėldienį New
dabar nukirtus da 12%% įeitą nedėldienį buvo nuve-|al?^e fbeer^arden^Pprie

?bandtonS 5Smn,? bXlWest 46th streeto ir —

yra įstatymu nustatyta, tai

reikštų jau sumažinimą 
jiems algų 22% nuošimčių.

Unijų viršininkai pareiš
kė, kad gelžkeliečiai šito 
kompanijų pasiūlymo ir 
svarstyt nesvarstysią. Jie 
laikysiąs! Roose velto pa
skelbto obalsio, kad darbi
ninkų algos nuo dabar turi 
kilti, o ne žemyn eiti. Šį ru
denį, kaip tik pasibaigs da
bartinė sutartis, jie tikisi 
gauti 10 nuošimčių daugiau.

. svečiams liepė sueiti į užpa- 
j kalinį kambarį. Vienas jau- 

TAS nas vYras nenorėjo šito įsa- 
,kymo paklausyti, todėl ban- 

. ... 'ditai jį šovė ir užmušė. Ki-
ennaie pereitą nedel- fcug suvarė užpakalin, iškrau- 

lien? kalbėjo Turingi jos visiems kišenius ir pa-

ditai paleido.

KAS NE FAŠISTAS, 
IŠDAVIKAS.

-tathaiteris arba gubemato- į>gg0
1 Fritz Sauckel, kuris pa- tuo pa£ju iaiku panašiu 
/eiske, kad nacizmas arba budu buvo nušautas alinės 
tasizma? esąs v įenatinis dai- savininke ant First avė. Ji- 
ktas, kūnam Vokietijos - sėdėl-o ramjai su vie- 

Gelžkelių kompanijos gi žmonės dabar Pavalą tikėti. nu svečjų jr gurkšnojo 
aiškina, kad jos negalinčios kas nepritaria Hitleriui, tas a,^ p^ėjo nepažįstamas vy- 
tokių algų dabar mokėt, nes <ra musų tėvynės išdavikas, ras—pykšt, pokšt, ir užmu- 
kuomet kitose pramonės ša- pareiškė sitas fasistiskas — jį Užmu§tasis vadinosi 
koše algos nukrito per pusę snukis. Joseph Reviello.
ir daugiau, tai geležinkeliai

PRIVALOMOS ATOSTO
GOS PAŠTININKAMS.

Wasftingtono vyriausybė 
nutarė kiekvienam pašto 
tarnautojui šią vasarą duoti 
9 dienas privalomų atostogų 
ir už tą laiką nemokėti al
gos. Tuo budu pašto depar
tamentas tikisi sutaupyti 
$9,500,000. Iš vienos pusės 
Roosevelto administracija 
sakosi norinti darbininkų 
algas pakelti, o iš kitos pu
sės tas algas visokiais bi 
dais mažina.

u-

mokėjo beveik karo laikų 
algas. Pragyvenimas dabar 
esąs daug pigesnis, todėl ir 
gelžkeliečių algos turinčios 
būt maždaug lygios su algo
mis kitų darbininkų. Išro
do, vadinasi, kad kompani
jos nemano nusileisti, todėl 
galimas daiktas, kad atei
nantį rudenį bus didelis 
gelžkelių streikas.

ITALŲ MASINIS SKRI
DIMAS AMERIKON.
Italijos valdžia yra su- 

i galvojusi masinį skridimą

LONDONO KONFEREN- PIENINIŲ KONFEREN
CIJA KAINUOS $4,125,- CIJA WASHING-

°°°- TONE. .
Londone apskaičiuota, Agrikultūros Departamen- Per jūres į Ameriką. Ant syk 

kad dabar posėdžiaujanti to sekretorius Wallace iš-į kelionėn leisis 24 orlaiviai ir 
tenai viso pasaulio ekono- siuntinėjo visiems pieno ga- Ičks tiesiai į Chicagos paro
dinė konferencija kainuo- mintoiams ir nerdirbėiams dą. Kartu lėks ir oro minis- rianti jos dalyviams apie pakvietimą suvažiuoti 26 teris Bilbo. Lėkimas turėjo 
>>4.125.000. Tiek maždaug birželio bendron konferen- prasidėt jau pereitą subatą, 
esą paskirta visokių valdžių cijon Washingtone. Gal kels bet dėl nepalankaus oro bu-
jų delegacijoms. pienui kainą? vo atidėtas.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

KIAULIŲ ŠĖRIMAS SU 
“KARO CENZŪROS LEI-

. DIMU.”

“Naujienose” yra spaus
dinami “Laiškai iš Lietu
vos”, kurių autorius vienoje 
vietoje paduoda Įdomių 
smulkmenų apie cenzūros 
“prašmatnumą”. Nurodęs, 
kad bjauriausia cenzūra da
bartiniu laiku yra Rusijoj ir 
Lietuvoj, jis sako:

“Lietuvoj yra šitaip. Prieš 
atiduosiant laikraštį cenzūrai, 
jis turi būti visai gatavai su
rinktas ir paruoštas spausdint, 
tik tuomet galima nešti cenzo
riui. Taip lygiai daroma ir su 
kitais spausdiniais. Ir tik tuo
met cenzorius laikrašti cenzū
ruoja. Ir tai ne tik cenzūruoja, 
bet ir redaguoja! Braukia jam 
nepatinkamas vietas ir net 
savo sakinius įdeda, net eilė- 
raėčios ir tuos sutvarko taip. 
kaip jam tinka, čia joks įstaty
mas, joki nuostatai neveikia, 
viskas priklauso nuo cenzo
riaus skonio, noro ir ūpo. Ir 
taip stropiai, taip nuoširdžiai 
jis tą darbą atlieka, kad tikrai 
atrodo, jog tai rimtas darbas 
atliekamas. O mums, amerikie- 
čiams, tai juokai ir net šlykštu 
pamanyti, kai ginkluotas žmo
gus, pašauktas kitam darbui, 
čia žmonių mintis marina, 
braukia, naikina ir kišas visai 
ne į karo sritį, o į politiką, į 
bendrą visuomeninį gyvenimą.

“O ką-gi braukia cenzorius ? 
Viską. Prieš vyriausybę arba 
prieš valdininkus, kunigus, po
licininkus nieko blogo negali
ma rašyti, nors jie blogus dar
bus ir viešai, visų akyvaizdoje 
darytų. Negalima rašyti, kad 
Lietuvoj esama bedarbės, ne
galima nuoširdžiai kritikuoti 
tautininkus, net jei vokiečių 
tautininkus blogai charakteri-

užsienio dienraščių — vokiečių, 
rusų. latvių kalba. Svetimoje 
kalboj skaityk ką tik nori, bet 
savo draudžiama. Ir man tvir
tina, kad užsienio laikraščių 
kasdien Kaune tūkstančiais 
parduodama.

“Savaimi aišku, kad cenzo
riaus darbas ir laikraščio lei
dimo išlaidas padidina, nes vi
suomet daugiau turi surinkti, 
negu reikia, ir dar kiek laiko 
turi sugaišti. Todėl Lietuvoje 
dienraščių kaina aukšta, ne vi
siems prieinama, ir pertai daug 
skaitytojų nustoja. Dienraščių 
tiražas (cirkuliacija) mažas. 
Daugiausia oficiozo spausdina
ma — mat, jo daug veltui 
siuntinėja, ir tai ne daugiau 
12.000 egz. tespausdina! Tuo 
metu Latvių dienraščiai turi po 
šimtą tūkstančių skaitytojų. 
Ten nėra tokios kvailos cenzū
ros.”

Kad šita cenzūra ištikrų
jų yra kvaila,tai parodo fak
tas, kad ji kiša savo snuki 
net Į tokius reikalus, kaip 
kiaulių šėrimas.

Tik pasiklausykit:
‘'Knygų Lietuvoj aukščiau 

sias tiražas 3.000—4.000. nes 
ir knyga ‘cenzoriaus mukas’ 
turi pereiti. Ir ji darosi nebe
įdomi ir pagaliaus per brangi. 
Kaip. Amerikos skaitytojai 

jums atrodo, kuomet jus pa- 
imat iš ūkio srities knygelę,— 
na. sakysim, kad ir — Kas da
ryti. kad vištos kiaušinius dė
tų, arba — Kaip kiaules penė
ti— ir paskutiniam lape ran
date ‘Karo cenzūros leista.’ ”

Juokingi butų tie ginkluo
ti asilai, jeigu jų darbas ne
būtų tiek žalingas musų 
kultūrai.

LIETUVOJ ABEJOJA
APIE LAKŪNŲ SKRI

DIMĄ.
“Lietuvos Ūkininkas” ra- Kažin ką dabar veikia 

šo: mister Kl. Jurgelionis Chi-
“Visoj Lietuvoj gyvai buvo cagoje, kad nei jo eilių ne- 

rengiamasi sutikti pasižadėju-1 simato, nei apie kiaules nie- 
sius gegužės 20 d. iš Amerikos ko. nesigirdi...
išskrist Į Lietuvą amerikiečius. —---------
lietuvius Girėną ir Darių. Ta-f Brooklynū tautininkuose 
čiau gegužės 20 d. buvo gauta pasirodė juodas katinas ir

“VIENYBĖ” DA NEMA
NO MIRTI, BET...

zuoji, tai nerašyk, nevartok “Vienybės” 70-tame nu- 
žodąo tautininkas, bet juos ,mery yra paskelbtas skaity- 
y«d’nk vokiškai, rusiškai, nes tojams pranešimas, kuria- 

įme jos pirmininkas, p.žodis tautininkas vra cenzoriui
šventas ir jį tik pagarboj gali.Strumskis, tarp kitko sako: 
minėti. Redaktoriai pro ašaras;
kalba apie šiuos dalykus, tie-j 
siog nebežino kaip ką rašyti. 
Ekonominiai negalavimai Lie
tuvoj dideli, bet cenzorius apie 
tai neduoda rašyti.

“Sakysit, laikraštininkai tu
ri prisitaikyti ir rašyti tiktai 
tai, kas galima. Bet nieks ne
žino, kas galima, o kas negali
ma rašyti.

“Man vienas redaktorius štai 
ką pasakojo. Girdi, vienas fel
jetonistų daug rašęs ir vis jam 
cenzorius braukęs; tuomet Į- 
pykęs jis parašė apie asilą. Ap
rašė koks yra asilas, kokiai 
veislei priklauso, ir taip toliau. 
Berods, sako redaktorius, tas 
dalykėlis geriau butų tikęs 
gamtos vadovėliui, o ne laikra
ščiui, bet dėjau, nes gražiai bu
vo parašyta — ir cenzorius iš
braukė! Dėlko? Girdi, užbai
goj buvo pasakyta, kad ir Lie
tuvoj pasitaiko asilų! Tas cen
zoriui labai nepatiko. Išbraukė 
ir tiek. Feljetonistas visai nu
siminė. Tai apie ką rašyti? Ir 
šit vėl duoda tą patį feljetoną, 
tik jau užbaigia, kad Lietuvoj 
visai asilų nebuvo, nėra ir ne
bus. Praleido!”

Laiškų autorius parodo 
gyvais faktais, kad šita 
kvaila tautininkų cenzūra 
netiktai slopina šalies spau
dą, bet trukdo ir žmonių la
vinimąsi.

Jis sako:
“Dabar gi bus suprantama, 

Lietuvoj taip skursta 
Neturi gabių publicis

tų, gerų feljetonistų. Juk din- 
noras rašyti, kai žmogus 

kaip ir ką rašyti. 
O pertai laikraščiai darosi ne- 

ir skaitytojai jieško 
Neveltui Kaune pas 

kiekvieną laikraštininką gausi

MANO PASTABOS
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Visi norime būti laimingi..stebėsime. 
Kiekvienas laimę vaizduo- * 
jasi kitaip. Kiekvienas pats 
nustato kelius savo laimei 
siekti. Nieko čia niekam nežinia, kad žadėtą dieną pami- sugadino “tautinę dvasią

„ėti lakūnai įskridoB* Kai.kurte ją ėmė jau kalbė- ^“aprimestT, nei>e^r 
numatytas skridimas atidėtas ti, kad Vienybei reikėsią , 
i Šio mėnesio galą. Bet dabar gkboriaus. Išrodo, ltad p »et‘- nel pamokyt1' 
smarkiai abejojama, ar iš viso Liutui gali būt džiabo. 
tuodu lakunu bandys perskri- --------------
sti Atlanto vandenyną.” Dickson City, Pennsylva-

nijoj, švietimo direktorium
rogėmis nuvažiuos, kai ma- y1"3 kmkas Michal \\ olocho- 
rios užšals. wicz, kuris nemoka nei ra-

LIETUVOJE SUSTOJO 4 
LAIKRAŠČIAI.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad šiomis dienomis Lie
tuvoje sustojo ėję keturi 
laikraščiai, kurie buvo lei
džiami pigiomis kainomis, 
kad lengviau butų minioms 
prieinami.

Visų pirma sustojo “Te
legrama”. Paskui sustojo 
“Naujos Žinios”, kurias ka
ro komendantas uždarė ir 
redaktorių nubaudė.

Vėliau pasiskelbė nebe
galis toliau eiti laikraštis 
vardu “10 centų”.

Pagaliau mirė nesenai 
Šauliuose pasirodęs naujas 
dienraštis “Šiaurės Ekspre
sas”.

šyt, nei skaityt, bet užtai tu
ri saliuną. Dėl to jį ir išrin
ko “švietimo” urėdam

Ekonominėj Londono kon
ferencijoj jau paaiškėjo, 
kaip sustiprinti griūvančią 

kapitalizmo tvarką. Macdo- 
naldas aiškiai įrodė, kad 
reikia tik panaikinti skolas, 
o krizis tuoj pasibaigs. A- 
merikos delegacija paaiški
no, kad depresija tuoj iš- 
nyks, kaip tik Europa užmo
kės Amerikai skolas. Dele
gatas iš Haiti salos, kur au-

Paprastai sakoma, kad 
laimė, tai visų žmogaus gei
dulių patenkinimas, žmo
gus nori būti sotus, ne blo
giau už kitus ar net geriau, 
nori būti aprengtas, nori 
mylėti, būti mylimas ir daž
nai dar siekia garbės, kad 
ji kiti gerbtų ar bent jį žino
tų. Kad ne šie svarbiausi 
troškimai, vargu žmonės ką 
nuveiktų. Gulėtų sau ramiai 
ir tinginiautų, jeigu nereik
tų valgyti, mylėti ir nesino
rėtų “save parodyti.”

Daugelis žmonių jaučia 
vieną tų troškimų stipriau 
negu kitą. Tik retam, ypa
tingai stipriam ir ryškiam 
organizmui, rupi visi šie trys 
pagrindiniai geiduliai kar
tu.

kad dauguma 
žmonių yra visais tais at
žvilgiais patenkinti, bet toli 
gražu ne visi jų jaučiasi lai
mingi. Jiems vis dar kažin 
ko trūksta. Žmonių gyveni
me vis tesikartoja pasakė
čia apie aukso žuvytę, kuri 
jokiu budu negalėjusi pa
tenkinti žvejo žmonos Įno-

Iš tikrųjų, daugumas 
žmonių laimės gali rasti tik
tai ten, kur yra ją pametę, 
būtent savyje. Jei žmogus 
negali būti visai patenkin
tas, tai vis dėlto jis prie to 
gali prisiartinti dvejopai: 
arba savo Įnorius galimai 
patenkindamas, arba juos 
nustelbdamas, numalšinda-

GEDIMINO MEDALIAI 
DAVATKOMS.

“Draugas” džiaugasi, kad 
šv. Kazimiero davatkų “a- 
kademijon” Chicagoje at
vykęs anądien p. Balutis, 
Lietuvos pasiuntinys, ir Įtei
kęs vyriausiai tos Įstaigos 
davatkai Gedimino ordiną. 

Na, jeigu p. Smetonos val
džia priėjo jau prie to, kad 
davatkoms Gedimino meda
lius dalina, tai kultūringam 
lietuviu tuoj bus sarmata lie
tuviu vadintis.

ga banano? ir gaminamas 
romas, raportavo konferen— Visi kiti žmonių geismai 
cijai, kad krizis pasibaigs išplaukia iš tų trijų pagrin- 
už 6 mėnesių, tik pasaulis ^inių. Jie gali būti daugiau 
turi valgyt daugiau bananu *r mažiau nuo savo šaknies 
ir gert romo. Bet Lietuvos. nutolę, kitąsyk visai nepa- 
planas išrodo praktiškiau- našus, pavyzdžiui, vaikų 
sis: tegul pasaulis pripaži- į meilė, noras palikti palikuo- 
sta lietuviškiems bekonams ms, uždavinys mei-
(kiaulėms) pirmenybę, o e- lės ir dar nežinia, kuri tų 
konominis krizis išnvks meilių svarbesnė, kuri gludi 
kaip nebuvęs. ' musų dvasioje giliau: prie

________ ! moters ar vaiko.
Paskutinėmis dienomis 

nukrito Lietuvos laisvės pa-
Normaliems, sveikiems 

žmonėms aukščiau tų instin-
skolos bonų kaina Ameriko- i ktų vyrauja dar vienas, bu- 
je. Per pastaruosius metusį tent—savisaugos' instinktas, 
ar dvejus jų kaina, palygin- j Kiekvienas musų visų pir
tį su kitų valstybių bonais, » ma nori išlikti gyvas ir svei- 
laikėsi gana aukštai: už $501 kas. Jeigu kas savo gyvybę

a a Mnz\lzA/4 a a a 1* _ “______ _____ *1__ _ ?___

žmogus gali kontroliuoti vis
ką. tik ne save.

Adam Burnett.

boną agentai mokėdavo a- 
pie $40. Dabar gi jau nela
bai nori mokėti ir $25. Tai 
nereiškia nieko gera. Kaip 
rodos, šįmet nuošimtis ant 
tų bonų jau nebus mokamas.

Kabliukas.

aukoja tėvų, vaikų, visuo
menės, garbės ar dar kurio 
svetimo vardan, mes sako
me, kad tai išmintis, kad tai 
didvyriškumo, pasiaukoji
mo pažymys.

Apsidairę aplinkui, pa

nų: parūpino ji jai naują mas ir prisitaikydamas prie 
geldą, tai moteriškė įsinorė- tikrovės, 
jo naujos trobos, pastatė T Whitman’as
naują trobą, senuke paprašė kartodPvo. “Aš pats esu sa- 
dvaro, parengė jai dvarą, v0.laimė ;r pasisekimas.” O 
toji vėl jsigeide tapt. karą-1 (į^bėjį.
mne, kol supykus, žuvyte, mo) ^iinjnJk Marden pridJu. 

Įsitikinusi, kad žmonių ino- ria' mint ž<Jižiaij
nams tikrai nėra galo, irLitikinimai, tampa kunu ir 
kad jie auga kartu su pa-b mumk”.
tenkinimu, visas savo dova
nas atsiėmusi, ir žvejas pali- Musų pasisekimas ir ne
ko prie sienos, suskilusios laimės turi pradžią musų 

geldos. pačių dvasioje. Viskas pir-
m z v-- .pna pereina per musų sąmo-
Tą pastebėję,^ filosofai I ^ol virsta tikrove. Tuk-

net sprendė, kad žmogui ne- stančiu žmonių gyvenimas 
svarbu savo įnorius paten- mums Įrodė, kad mes tikrai 
kinti, bet svarbu ko nors gyvenime vykdome tai, apie 
geisti, siekti. svarbu stieptis I galvojame ir ko visomis
pirmyn, viršun, kaip au&a'jėgomis savo laimei siekia- 
lui svarbu augti ir tarpti. I me 
“Navigare necesse ėst, vive- '
re non necesse”, sakydavo Daugelis taurių žmonų ti- 
romėnai: ne svarbu gyventi, krą laimę Įžiūri darbe ir ku- 
svarbu nuolat kur nors to- ryboje. Priverstinis tingi- 
lyn plaukti, tobulėti. Gyve- niavimas kalėjime arba ne- 
nimas be rūpesčių, be norų, dąfb° .metu yra jiems di- 
geriau įsitaisyti, iškilti, vien džiausią bausmė. Jų ran- 
laimėti, kito išvengti, butų kos jieško veiksmo, jų 
neįdomus, tai būt grynai protas yra išalkęs nau- 
gyvuliškas mėrdėjimas, ve- Įjenybių. Jie tik tuomet jau- 
getacija. J čiasi esą laimingi, kada

juos supa kunkuliuojąs gy
slai viena svarbių zmo-, Venimas, rungtyniauja nuo- 

gaus savybių. Gyvulys pri- monės, kaujasi idėjos ar ide- 
ėdęs, sveikas, šilumoje, ne- aĮaj Kova vra ju gaivalas, 
pavargęs, yra pilnai laimin- Mirtis> staįnacija, stovįs 
gas. Žmogaus gi laimei dar J van<įuo—ju pražūtis, 
to maža. Žmogus kol gyvas *
nepaliauja krutėjęs, vis ko Tūli mokslininkai mano, 
naujo jieško jęs, seną taisęs, j°g laimė gludi žinojime.
apie "geresnę ateitį” sva-| 
jojęs.

Gerai šeriamas, rupestin-1 
gai globojamas meitėlis jau
čiasi visai laimingas. Ko]

Todėl jie stengiasi kaskart 
daugiau žinoti, išmokti, pa
tirti. Tačiau žinojimas neži
no ribų. Juo daugiau žino
me, juo daugiau įsitikiname, 
kad dar labai mažai tesuži-

“Ką manytų šiandie skaity
tojai, vakarykščiai idėjos drau
gai... jeigu Vienybė pasakytų, 
kad jos jėgos ją jau apleidžia, 
kad ji, kaip laikraštis, turi pa
liauti juos lankiusi ir kad ji tu
ri mirti?”

Bet “Vienybė” mirti dar 
nemananti, jis atsako. O, 
ne! Ji esanti nusistačiusi 
net dienraščiu tapti. Bet 
ruošdamosi Į dienraščius ji 
norinti pasilsėti, todėl da
bar -eisianti tiktai kartą į 
sąvaitę, vietoj trijų kartų, 
kaip ėjo ligi šiol.

Ar p. Strumskis kalba a- 
pie dienrašti rimtai, ar tik 
juokauja, iš jo rašto sunku 
suprasti.

RUSIJOJ 6,683 LAIKRAŠ
ČIAI SU 35,000,000 SKAI 

TYTOJŲ- »

Sovietuose nesenai buvo 
suruošta spaudos są vaite. 
Ta proga laikraščiai paskel
bė žinių apie SSSR spaudos 
augimą per pirmąjį penk-! 
mečio planą. 1928 m. SSSR.' 
ėjo 577 laikraščiai su 9,000,- 
000 tiražu, 1932 m. jau ėjo 
6,683 laikraščiai su 35,000,- 
000 tiražu. Laikraščiai Rusi
joj eina 63 kalbomis.

1928 m. buvo išleista 266 
mil. egzempliorių knygų, o 
1931 m.—836 mil., tad pa
lyginus su 1913 m. išleistų' 
knygų skaičiumi, produkci
ja padidėjo iy2 kartų.

Bet vis tai kaziona spau
da. Nebolševikiški laikraš
čiai ir knygos Rusijoj už
drausti.

Vieninteliai realus žmonės —( 
tai tie, kuriu visai nebuvo.

Oscar WiWe. 1

jam trūksta. Ar jamgalvo-I nojome. Ir ta prasme I-os 
je, kas jį laukia. Įsivaiz- klasės gimnazistas yra lai
duokime dabar kiaules vie" ^^^,^ už o sfc,.
toj kad ir patį kvadųjį zmo- dentas už profesorių. Bet 
gų. Visi suprasime, kad taip ne žinojimas svarbus, 
penimas jis anaiptol nebus o veržimasis prie jo, musų 
laimingas: jam dar daug ko p^tangos aprėpti savo pro- 
prie laimes truksią. tu mus su^ntį pasaulį. Li-

Žmonių protas iš prigim- gi šiol galioja senio Sokra- 
ties yra mitrus ir judrus, to posakis: “Vieną težinau, 
Aprėpęs kurią naują sritį, kad nieko nežinau.’ 
jis jieško naujo maisto, nau- šiaip ar kitaip laimės es-

* AT • * — • , mę formuluosime, su šird-
si. Nes tikrai, Įsinorėję ką ja tenka, prisipažinti, kad 
pasiekti ir sutikę nenugali- tikros laimfc retai kuris mu. 
mų kliūčių, žmones kanki
nasi, jaučiasi nepatenkinti 
ir skundžiasi savo likimu.
Tuo tarpu jų tariamų nelai 
mių šaltinis gludi juose pa
čiuose. Bet tas dvasios ypa
tumas pasižymi dar savo ne
paprastu gajumu. Nieku bu 
du jo negalima išrauti, kur 
jis yra įsišaknijęs.

Pavyzdžiui, jaunuolis nu
sprendė išlaikyti egzaminus.
Jam tas darbas yra sunkus, 
reikalauja didelio įtempimo 
valios, išlaidų, važinėjimų, 
be to, jam ne labai tesise 
ka, jis negali studijuojamų 
gudrybių suprasti, nugalėti 
ir jis nusikerta egzaminuo
jamas vieną, kitą kartą. Kas 
čia tokio,pasakytų koks silp
navalis neišmanėlis: nesise 
ka, tiek to, apsieisiu ir be to 
mokslo. Bet jei tame jau
nuolyje yra nemaža ambici
jos, jis nuolatos jaus sąžinės 

i priekaištą, kad ne jis moks- 
■ lą, bet mokslas jį nugalėjęs. Į Cia -vra parodytas Kansas Ci- 
Ir tas įsitikinimas virs tikra, ty miesto menedžeris McEtrey, 
kad ir slepiama to asmens kuris užmokėjo banditams $30,- 
nelaime. Vadinas, žmonės 1000. kad sugrąžintu pagrobtą jo 

! patys susipina sau kančių dukterį. Kidnaperiai ištaftė 
ratą ir patys juo kankinasi, margaitę tamsiame skiepe 30 
kaip pasakė Ad. Mickevi- valandų ir gavę pinigus paliuo- 
čius. Isavo.

sų yra ragavę.

UŽMOKĖJO KIDNAPERIAMS 
$30,000.

f y** V'/ • -*<4
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Ka* skaito ir ražo 
Ta* duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas

To nieką* nupeikia

BOLŠEVIKŲ “OKRUŽNAS SŪDĄS’ DE
TROITE PASMERKĖ RAMANAUSKĄ.

Pasiruošę Lėkti Stratosferom.

Sugrįžęs iš Sovietų Samuo* 
lis sako, kad “Keleivis” ir 
“Naujienos” rašo tiesų apie 

Rusiją.
Detroitas turi garsu Ba

roną, pabėgėli iš Rusijos, 
kuris pas mus reiškia beveik 
tą patį, kaip “okružnas sū
dąs” Rusijoj. Aną dieną ji
sai nuteisė savo oponentą 
Ramanauską ir jo moterį: į 
atėmė balsą ant visados ir 
visur. Ramanauskas “pra
sižengė” tuo, kad su polic- 
manu kalbėjosi. Ką jis ten i 
su juo kalbėjo, niekas neži-1 
no, bet kiti komunistai ma
tė jį kalbant ir priėjo išva
dos, kad Ramanauskas turi 
būt “šnipas”. Dėl to ir buvo 
“sūdąs”.

Ramanauskas dabar sa
ko: “Mano giliukis, kad aš 
esu laisvoj Amerikoj, tai 
Baronas negali užnerti man 
ant kaklo virvės arba pasta
tyt prie sienos”. Noi-s Baro
nas iš Rusijos pabėgo, ta
čiau Rusiją garbina. Sa
muolis taip pat buvęs Rusi
joj, bet jis pasakoja ką ki
tą, ir kaip susitinka su Ba
ronu, tai Baronas prunkšda
mas bėga nuo Samuolio, nes 
šis pasako viską, ką patyrė 
Stalino tėvynėj. Sako, tenai 
tik komisarams gyventi, bet 
ne darbininkams.

Samuolis pirma buvo kar
štas Bimbos pasekėjas, to
dėl ir traukė Rusijon, čia 
jau turėjo savo namelį, 
sklypą, turėjo susikūręs ne
blogą jau gyvenimą, bet vy
kdamas Į Rusiją viską pa
leido pusdykiai. Pinigai iš
ėjo kelionėms ir pragyveni
mui, ir dabar vėl turi glau
stis svetimoj pastogėj ir žiū
rėti da kur gauti kąsnį duo
nos šeimynai. Rusija palietė 
Samuolį labai skaudžiai.

Man paklausus, ką jis 
mano apie “Naujienų” ir 
“Keleivio” poziciją Rusijos 
link, Samuolis atsakė: “Ži
not, d raugučiai, kaip pirma, 
tai sakydavau, kad Grigai
tis ir ‘Keleivis’ tikri mela
giai, pardavikai; bet dabar, 
gavęs paragauti tos duonu
tės ir panešti ant savo pečių 
vargą, sakau, kad ‘Keleivis’ 
ir ‘Naujienos’ visuomet sa
kė ir sako šventą teisybę”.

Kaslink Barono, gali būt, 
kad jis gaunąs apmokėti už 
savo darbą, tai dėlto ir me
luoja visiems. Juk daug esą 
tokių agentų ir laikraščiųjtą 
už pinigus giria Stalino dik
tatūrą.

Taip kalba sugrįžęs iš 
Rusijos Samuolis ir kiti.

Pats Baronas bolševikiš
kų pyragų nenori, tik kitiem
juos giria.* * *

Už metų Detroite turės į- 
vykti SLA. seimas. Laikas 
jau butų pradėti prie jo ruo
štis. Bet išrodo, kad musų 
“tautiečiai” šitą reikalą vi
sai ignoruoja. Žiūrint iš ša
lies išrodo, kad Seimo čia 
lyg ir nebus. Ypač tokios iš
vados siūlosi po pereito di
džiausios čia kuopos susirin
kimo. Išrodo lyg kad butų 
varomos kažin kokios intri
gos prieš seimą.

* t *
Musų Michigano valstijoj 

anądien buvo nepaprastas į- 
vykis: farmeriai pavogė 
gelžkelio stotį. Gelžkelio 
kompanija surado pas vieną 
farmerį jau vištas tupint ta
me šauniame depo, kur pir
ma jos pasažieriai sėdėda
vo. Tai atsitiko palei Battle 
Creek miestelį." Toji stotis 
tikrenybėje buvo niekas 
daugiau, kaip sukalta iš len
tų gera būda. Ją rado Keo- 
nigo farmoj.

Birželio 25 dieną bus L. 
S. S. 116 kuopos draugiškas 
išvažiavimas ant Ožaravi- 
čiaus farmos. Įžanga vi
siems nemokama, tik reikės 
40 centų užsimokėti už pie
tus, Valgiai bus paruošti iš 
šviežių ir sveikų produktų, į 
stalai sustatyti sode po me
džiais, kur bus labai malonu 
laikas praleisti. Be to, bus 
da muzikos ir galėsime pasi- j 
šokti. Be to, yra pasižadėję 
kalbėti Socialistų Partijos , 
kandidatai ateinantiems! 
miesto rinkimams.

* * . «
Dalbai Detroite eina pra

stai. Darbą sunku netiktai 
gauti, bet sunku ir nusipirk
ti. Prie Fordo vartų stovi 
tūkstančiai bedarbių, taip 
kaip ir keli metai atgal. Prie 
Dodge automobilių fabriko 
taip pat bedarbių minios už
kemša visus kelius. Tas pats 
ir prie Plymouth automobi
lių dirbtuvės. Kai kada pri
ima kelis darbininkus, bet 
visiems darbų nėra. Kurie 
yra dirbę pas Fordą, " tai 
tiems sunku kitur darbas 
gauti. » * #

Biiželio 5 d. komunistai 
buvo suruošę bedarbių de
monstraciją ir norėjo eiti į 
Dearborno miestelį, Fordo 
karalystę. Bet Fordas neįsi
leido demonstrantų nei ant 
Dearborno žemės. Prisitrau
kė policijos su šautuvais, su
statė kulkasvaidžius. Tačiau 
skerdynė neįvyko, nes be
darbiai tenai nėjo. Didesnė 
bedarbių minia stovėjo prie 
Dodge dirbtuves ir laukė 
darbo, negu komunistų de-
monstrtacija.* * *

Vienoj farmoj, netoli De
troito, vaikas nušovė savo 
tėvą. Buvo taip. Supykęs 
farmeryš pradėjo mušti kar
ves. Vaikas kandų pasigai
lėjo ir pradėjo tėvą barti, 
kam jis jas muša. Tėvas ta
da puolė vaiką mušt. Vaikas 
pabėgo ir užsidarė kamba 
ry. Tėvas pradėjo laužtis į 
vidų. Vaikas nusigandęs šo
vė ir užmušė tėvą ant vietos. 
Paskui jis nubėgo ir pasida
vė policijai. Kas jam už tai 
bus, da nežinia.

♦ ♦ ♦
Socialistų organizacija 

Detroite kas panedėlis laiko 
prakalbas Clark Parke, 8 
valandą vakarais.

Socialistai čia turi nomi
navę 8 savo kandidatus ru
denio rinkimams ir dabar 
renka piliečių parašus, kad 
galėtų išstatyti juos balsavi
mui. Majoro urėdan kandi
datu yra statomas Walter 
B. Bergman. Lietuviams pa
tartina sočiai i sius paremti, 
nes socialistai yra tikri dar 
bininkų draugai, o mes juk 
visi esame darbo žmonės.

Frank Lavinskas.

HARRISBURG, ILL
Anglių kasyklose tikras 

karo laukas.
Musų mainų apielinkėje 

tikras karo laukas. Maine- 
rius šaudo netik iš paprastų 
šautuvų, bet ir iš kulkosvai
džių. Vieni eina dirbti, kiti 
einam pikietauti, kad neuž- 
leidus skebams savo darbą 
ir paskutinį kąsnį duonos. 
Tokia padėtis pas mus tę
siasi jau nuo 12 vasario.

Mainų baronai turi apsta
tę visus kelius milicininkais 
ir šerifais, o tie su pagelba 
senosios unijos išprovokuo
ja muštynes ir paskui į pi
ketuojančius mainerius šau
do. Padėtis yra pasibaisėti
na, daugelis mainų darbi
ninkų tiesiog badauja.

Joe P—na*.

Belgų mokslininkas prcf. Jean Piccard (dešinėj pusėj) yra 
pasiruošęs su Amerikos laivyno leitenantu Settle (kairėj) kilti 
savo metaliniame baliune stratosferom apie 10-11 mylių aukš
čiau žemės, šitą baliuną kels kitas baliunas, kuris turės 100 pė
dų pločio. Kilimas bus liepos pradžioje iš Chicagos parodos.

BROOKLYN, N. Y. 

LSS. 19 kuopos narių
žiniai.

TRUMPAI APIE VISKĄ.
Yra Winnipege socialistų,

ar ne?
Kaip visiems LSS 19 kp. Komunistai mano plepa.
“iSZ°SkuK A

VISKO PO BISKĮ.
NORWOOD, MASS.

Tūlas Žvalgas per bosto- 
niškį “Darbininką” užsima
nė išpeizoti laisvamanius, 
primesdamas jiems girtuok
liavimą ir kitus parapijonųi 
papročius. Mat, katalikai tai i 
jau negeria; jie dažyte pri-- 
sidažo. Ir kaip tai lengva' 
kito aky pamatyti krislą, o 
savoj nei kačergos nejausti!

* * *
Birželio 1 d. Keistučio dr- 

tė pravedė negarbingą tari
mą, nes atsisakė šelpti su
paralyžiuotą lietuvį S. Gri
gą, motyvuodama, kad šis. 
paliegėlis geriau gyvenąs 
už daugelį kitų žmonių. At
simenu, Lietuvoj kaimiečiai 
irgi sakydavo, kad elgetų tai 
puikiausis gyvenimas: kuo
met mes, esą, ant saulės ke
pame ir prakaituojame, tai 
elgetos guli sau kur nors pa
vėsy klynus ištempę... Ta-, 
čiau į tą “palaimintą” uba
gų gyvenimą liuosnorių vis
gi nesiranda. Neveltui yra 
sakoma, kad tiktai ten gerai, 
kur mus nėra.

• • *
Pas mus kalbėjo garsioji 

Karosienė, taip sakant, skal
bė “darbininkų tėvynės” 
žluktą. Visur ji Rusijoj bu
vusi, viską mačiusi ir viskas 
ten einasi kaip iš pypkės. 
Visi esą užganėdinti ir visi 
energingai bendrai darbuo
jasi socializmo kūrybai. Bet 
reikia pripažinti, kad Ka
rosienė jeigu ką ir melavo, 
tai labai gražiai ir gabiai, 
taip kad nevieną lengvatikį 
galėjo įtikinti, kad Sovie
tuose tiktai paukščių pieno 
trūksta. Tai jau ne grubijo- 
nas Bimba. Mat, ko vyras 
negali padalyti, tai pasiun
čia bobą.

» * *
Darbai pas mus šiek tiek 

pagerėjo. Rodos, į garbarnę 
priimta ir keliatas naujų 
darbininkų, bet tai vis to
kie, ką pirmiaus buvo dirbę 
arba kuriuos kas nors įpra
šė. Tiesiai per ofisą vargiai 
kas gavo darbą.

♦ * *
šį pavasarį čia valdžia 

pradėjo mūryti modernišką 
paštą. Mat, valdžia depre
sijos nejaučia. Kuomet dau
geliui darbininkų nameliai 
atimti už skolas, valdžia sta
tydinasi šaunius rumus.

* * ♦
Musų bimbinis Pranas 

jau tikrai padarė bendrą 
frontą su katalikais. Kaipo 
namų taisytojas, jis apšin- 
geliavo kataliką Saulėną, 
apdengė zakristijoną Smil
gių ir pasisamdė sau už pa- 
gelbininką ščyrųjų katalikų 
Kudirkų sūnų. Reiškia, pra

našo Bimbos 
kunu.

žodis stojosi

Vietinės dr-tės tūlam na
riui sulaikė ligos pašei pos 
dalį, nes radosi tam tikrų 
kabliukų. Dabar tam tik
ruose rateliuose yra kalba
ma, kad tasai narys pasi
samdė už advokatą J. Pa
karki). Na, ir kasgi galėjo 
sapnuoti, kad, visa amželi 
vargęs, Juozelis ant senat
vės užsitarnautų taip gar
bingo titulo! Turbut dėl to 
ir sakoma, kad dievulis savo 
mylistas dalina vieniems 
nueidamas, o kitiems parei
damas. Lukšinis.

įvyksta 
vieno mėnesio paskutinį 
penktadienį, Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo name. 
Bet šį mėnesį, t y. birželį, 
deki susidėjusių tam tikrų 
aplinkybių, susirinkimas 
negalės paprastą dieną į- 
vykti. bet įvyks trečiadienį, 
birželio 28 d., 8-tą valandą 
vakare, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo name, 80 
Union avė. Taigi draugai į- 
sitėmykite, kad šitas susi
rinkimas bus seredoj. Toliau 
susirinkimai vėl bus laikomi 
taip kaip buvo pirmiau.

Taigi nepamirškite, drau
gai, atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų apkalbėti. 
Po susirinkimo drg. Cibuls
kis skaitys paskaitą temo
je: “Kas yra fašizmas”. Po 
paskaitos bus diskusijos ir 
jose galės kalbėti kas tik 
norės. Todėl yra kviečiami 
ir pašaliniai atsilankyti — 
padiskusuoti.
LSS. 19 kp. organizatorius.

HARTFORD,-CONN.

Apie lietuvių draugijas ir 
sugyvenimą.

“Keleivio” 24 numery 
“Viską Matęs” parašė, kad 
lietuviai pameta pašalpines 
draugijas, pykstasi ir skirs
tosi į visokias grupes. Ištik
rųjų jau nėra taip baisu. 
Kad lietuviai pasiskirstę Į 
grupes, tai gyvenimo padė
tis priverčia vienus būti vie
nos partijos nariais, o kitus 
—kitos. Kaip pats gyveni
mas ir visas progresas ne
stovi vietoj, taip pat ir žmo
nės. Visi negali būti vienų 
pažiūrų. Bet kad Hartford- 
do lietuviai kovotų ar peš- 
tusi, kaip rašėjas paduoda, 
tai neteisybė. Visose pašal- 
pinėse drarądjose sugyveni
mas gražus ir draugiškas, o 
jei pasitaiko, kad vienas- 
kitas išstoja iš draugijos, 
tai nieko nauja. Daugelis 
jau 3-4 metai kaip nedirba, 
taigi neturi pinigų visur pri
gulėti. (Masu meste pašal- 
pinių draugijų yra labai 
daug. Butų gerai, kad tokia 
DLK. Vytauto dr-ja prisidė
tų prie pašalpinio Kliubo, o 
šv. Juozapo d-ja prie šv. 
Jono, tada jos geriau gyvuo
tų ir narius geriau aprūpin
tų).

Tiesa, Sa girdėti, kad yra 
nesutikimų SLA. kuopoje: 
bet tuos nesutikimus sukėlė 
ne kokie paprasti darbinin
kai, katalikai ar socialistai, 
bet tautininkai ir jų vadai, 
V. M. Čekanauskas ir J. Ja- 
nuškevičhis. Del to, kad ju 
dviejų nemrinko į pereitą S. 
L. A. Seimą PSttsburghe, 
jiedu supyko ir pradėjo kuo
poje nesutikimus kelti. Už 
tai nariai juos nubaudė pe
reitame kuopos susirinki
me. V. M. .Čekanauskui ant 
6 mėnesių atėmė balsą, o Ja
nuškevičiui ant 12 mėnesių, 
su pasarga, kad jei neapsi
malšins, tai visai juos iš 
kuopos prašalins. Bet šitas 
susitvarkymas SLA. kuopo
je visai neliečia kitų pašai- 
pinių draugijų.

Viską Žinąs.

SHENANDOAH, PA.

Miestas šelpia 3£56 
šeimynas.

Pereitą sąvaitę Shenan- 
doah’rv buvo3,246 bedarbių 
šeimynos, kurias miestas 
maitina iš savo iždo. Per ge
gužės mėnesį pašalpai buvo 
išmokėta iš viso $41,102. 
Tai neišeina nei po $13 į mė
nesį kožnai šeimynai, jeigu 
lygiai pašalpą dalyti. Bet y- 
ra šeimynų, kurios negauna 
nei $10 į sąvaitę, nes kitoms 
duodama daugiau.

Nežiūrint šitos menkos 
pašalpos, miesto valdyba 
dabar nutarė duodamą pa
šalpą sumažinti 20 nuošim
čių.

Grynais pinigais pašalpos 
neduoda, bet duoda korčiu
kes, už kurias galima gauti 
valgomųjų daiktų.

Bedarbis.

DETROIT, MICH.

DRAUGIŠKAS
IŠVAŽIAVIMAS

Nedėlioję,
BIRŽELIO-JUNE 25, 1933
bus tikrai linksmas draugiš
kas išvažiavimas, kurį su
rengė 116 Detroito socialis
tų kuopa, pas gerai visiems 
žinomus gerus žmones,

OŽARAVIČIUS,
Ant Farmos,

prie Goddard ir Inkster Rd.
Visi gaus pilnus gardžius 

pietus už 40c.
Prasidės 11 vai. ryte ir 

trauksis iki vėlumos. Pietus 
bus apie 3 vai. Valgių bus 
užtektinai ir visi bus pilnai 
patenkinti. Ožaravičiai žmo
nės svetingi, todėl visus pa
kankamai pavaišins. Vieta 
puiki, gražus sodelis, šo
kiams ardvi stuba. Muzika 
bus gera.

Todėl visi dalyvaukit šia
me draugiškame išvažiavi
me 25 d. birželio, kur turė
site daug smagumo. Kviečia 
rengimo Komisija.

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metu atgal j žymos Gydytojas 
Specialistas išrado kombinaciją vai
stu. kurie darė stebuklus dėl ligosią, 
kuriu oraranizraas buvo suglebęs ST 
tik vietomis arkyvoa, ir kuriems rei
kėjo daugiau kaip tik paprastą tolo
ka Si preskripeija dabar yra pardl’- 
vinėjama visose vaistinyčiose tik už 
Doleri už pilno mėnesio treatmentą. 
Jeigu po dvidešimts dieną jų* nebūsit 
užganėdintas, jūsų Doleris jums bus 
sugrąžintas. Eikite j savo vaistynyčią 
ir paklauskite butelį tikro NUGA- 
TONE—žiūrėkite, kad ant laibelio 
butu užrašyta

Nuga-Tone

mėlį. Maskvos pusberniai iš 
Winnipego nuolatos pliauk
šdavo savo “Laisvėje”, 
“Vilnyje” ri pagaliau To
ronto išperėtame “Mesijo- 
šiuje” (“Darb. Žody”), kad 
Winnipege socialdemokra
tų nesą. Girdi, tik tas vienas 
nelabas J. Novogrodskas 
sušilęs dirbąs socialdemok
ratus, kvėpiąs žmonėms so
cialistinę dvasią, bet nieko 
negalįs padaryti.

Na, daleiskime, kad so
cialistų ir nėra, jeigu to taip 
jau nori komunistai. Bet ku
riems galams tada buvo rei
kalingas kepti nebutas-iš- 
galvotas socialdemokratų 
vardu “sveikinimas” Toron
to “Darb. Žodyje?” Norė
dami svietui parodyti, kad 
socialdemokratai juos“svei- 
kina”, komunistai patys pa
tvirtino, kad socialdemo
kratų ir be J. Novogrodskio 
esama nemažai. Kitaip, kam 
gi būt buvę reikalinga fa
brikuoti “sveikinimas”?

Taip, socialistų yra visur, 
kur tik randasi darbininkų; 
bet Kanados socialistai ne
turi šiandien tų sąlygų, ko
kias turi Maskvos ir Kauno 
pusberniai, todėl kol kas jie 
negali veikti organizuotai. 
Šiaip ar taip, tikimės tas 
kliūtis nugalėsią.

Komunistai norėtų mela
gingais plepalais dalį socia
listų prisivilioti, dėl to jie 
šmeižia J. Novogrodską ir 
patys rašo sau socialdemok
ratų vardu “sveikinimus”. 
Tikri “diplomatai”! Bet ne- 
užmirkšite, kad idėjiniai so
cialistai nėra sudaužomais 
stiklas, bet kietas plienas. 
Tai štai, kodėl socialistų ap
gauti negalima.
Buvęs “žurnalistas” — ra

mus pilietis.

“Žurnalistas” B. kartą 
“Naujienose” pasigyrė, kad 
jis“Keleiviui”vargšaująs jau 
keletą metų. Nekartą man 
teko matyti Redakcijos at
sakymu: “Tamstos, p. B., 
vargšavimą dedame į krep
šį”. Žinoma, pasitaikydavo, 
kad. ponas B. parašydavo 
straipsnelių, kurie į redak
cijos krepšį nepatekdavo. 
Bet už nepatekusius į krepšį 
straipsnius, kartais Winne- 
pego moterėlės patį “žurna
listą” mėgindavo į krepšį 
įdėti. Krizis privertė poną 
B. imtis pelningesnio amato 
negu “žurnalistika”. Biznis 
pelningas, bet nelabai gar
bingas. Besispecializuojant 
naujame biznyje, akylus po
licininkas sučiumpa naują

biznierių, buvusį “žurnalis
tą”, ir uždaro belangėn. Ne
malonus incidentas, ir po to 
jis jau nei “žurnalistas”, nei 
biznierius, o šiaip sau ra
mus Winnipego pilietis.
Smetoniniai fašistai steigs 

naują draugiją.

Kartais pasitaiko, kad de
gloji atsiveda daugiau par
šų, negu ji turi papų. Kiau- 
lyčiui, kuriam netenka pa
po,. tenka vesti “kovą” už 
papą. Panašiai yra ir su 
Winnipego pašalpine drau
gija. Skirtumas tik toks, kad 
toji d-ja turi tik vieną papą 
ir tą patį dažniausiai pasi
gaudavo komunistai žįsti. 
Lietuviškųjų fašistėlių pa
taikavimas komunistams, 
galų gale sudarymas bend
ro fronto su jais, retkarčiais 
ir smetoniniams berneliams 
duodavo patampyti už d-jos 
spenio. Nepartiniai prie ri
jos papo nesiverždavo ir 
kuomet negaudavo iš d-jos 
to, kas jiems priklauso — 
pasitraukdavo iš jos. Nors 
komunistai ir yra sudarę su 
fašistai bendrą frontą, ta
čiau čiulpiamas draugijos 
iždas sukeldavo pavydą ma
žiau prie jo prieinantiems. 
Todėl smetoniniai berneliai 
sugalvojo įsteigti fašistinę 
draugiją, kurioje tikisi turė
ti vadovaujamą rolę ir pir
menybę prie papo. Todėl 
patartina kiekvienam Win- 
nipego lietuviui kol kas su
silaikyti nuo stojimo ir mo
kėjimo mokesčių į tą drau
giją. Tuo budu išvengsite 
to, kad nereikės gailėtis 
kaip daugelis gailisi mokė
ję į seną draugiją.

J. Žaiginys.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Dan Lukšiui, Coli n ton, Al
tą.—Knygos apie kalvių a- 
matą lietuvių kalboje Ame
rikos lietuvių knygynuose 
nėra. Gal yra išleista Lie
tuvoje, bet mums neteko 
matyt Paklauskite “Var
po” knygyną, Kaune.

Padaužai.— Draugo ko
respondencija iš Brooklyno 
tilps sekančiame “Keleivio” 
numery.

Reporteriui.— Pranešimą 
apei APLA. bylą, įdėsime 
kitan numerin.

NEBŪK BE DARBO
Jeigu neturi darbo ir esi varge, ne

lauk nieko—rašyk mums, o mes nu- 
rodysim kaip uždirbti nuo $5.00 iki 
$10.00 ir daugiau į dieną. Jeigu gali 
ir nori neštis baksiuką sampelių mu
sų gyduolių, tai pamėginęs šitą biz
nį darbo daugiau nenorėsi dirbti,

Kazeli’* Botanical Co.
Herb SpeeiaKst

108 W. Breadaay. S*. Boston, Mam.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą &&&

Skaitydami Dr. Margerie knygą

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

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. H ALSTED ST. CHICAGO, ILL
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Pasikalbėjimas 
Maikio SU Tėvu

i stą žmones nešioti rąžančius 
ir vaikščiot bažnyčion, butų 
netik nepakenčiama, bet ir J 
nepateisinama.

—Maike, aš norėjau da
• vieno daikto tavęs klausti, 
ale užmiršau.

—Šiai dienai jau užteks, : Kaip mokslininkai suranda

K
*1

—Maike, šiandien aš vėl velnio ir nuo visų kitų prie- 
noriu su tavim pasikalbėti tarų.

ttėve. Dabar eik namo ir ap
galvok viską, ką aš tau pa-

Iria n
—Olrait, Maike! Gud 

bai!

Lietuva Nebegali Už
mokėti Amerikai

Skolos.

Įdomus mokslo
DALYKAI

žemes amžių?

Vokiečių mokslininko Ein
šteino apskaičiavimu, musų 
žemė yra keliais bilionais 
metų senesnė, negu kitų 
mokslininkų buvo manoma. 
Skaitydamas andai Berlyne 
paskaitą apie tai, kas yra 
erdvė. prof. Einšteinas tvir
tino, kad visata (universe) 
nuolatos plėtojasi, eina di- 

ir kad tas plėtojimosi

kad Amerikos mokslininkų 
skaičiavimo būdas šituo 
žvilgsniu yra daug tiksles
nis. Jie remiasi pačios že
mės daviniais, o jis savo 
skaitlines ima iš erdvės. Be 
to, jis kalba bendrai apie 
visą visatą, o šie vien tiktai 
apie žemę. Taigi mes esame 
linkę manyti, kad amerikie
čių nustatytas žemės amžius 
vra daug logiškesnis.

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVI V DAKTARŲ DRAUGIJA.

apie svieto ištvirkimą, ba 
išrodo, kad neužilgo bus jau 
sudna diena.
—Taip blogai, tėve, nebus, 

bet daug gerumo irgi nega
lima tikėtis, nes kapitaliz
mo pamatai jau pradėjo irti.

—Tai gal ir sugrius?...
—Griūt gal da ir negrius, 

nes Londone dabar susirin
ko viso pasaulio kapitalistų 
konferencija, kad pakrypu
sį kapitalizmo rūmą param
sčius.

—O man rodos, Maike. 
kad iš to niekas neišeis, ba 
musų ščeslyvos Smerties 
Susaidė visai negavo pa
kvietimo į tą konferenciją. 
Vadinasi, tenai susirinko 
kokie bedieviai. O bedieviai, 
Maike, parėtko nepadarys. 
Kad parėtkas ant svieto bu
tų geras, tai reikia pastatyt 
kunigus į valdžią.

—Tau rodos, tėve, kad 
tuomet butų gera tvarka; o 
aš manau, kad tuomet tvar
kos visai nebūtų.

—Kodėl?
—Todėl, tėve, kad kuni

gai yra laisvės ir progreso 
priešininkai. Paėmę į savo 
tankas valdžią, jie norėtų 
visus prievarta suvaryti ba 
žnyčion ir kožnam užkabin
ti rąžančių.

—Raitais, Maike, ir bizū
nas žmogui eina į sveikatą 
tai kodėl bijoti rožančiaus? 
Juk tai geriausia apsauga 
nuo velnio.

—Priešingai, tėve: kuo 
daugiau žmogus rožančiais 
apsikabinėjęs, tuo daugiau 
jis velnio bijosi. Lietuva ge
riausia tam pavyzdis. Visi 
tenai vaikščioja su rožan
čiais, ir visi bijosi būt pa
tamsy, kad velnias savo na
gais nepačiupinėtų.

—Kam tu man tokius 
daiktus pasakoji, Maike? 
Juk aš žinau tai geriau už

—Veidiminut, Maike! 
Man neaišku, ką tu vadini 
apšvieta. Ar tai reiškia vy
riškai išsigerti, ar ką kita?

—Ne, tėve! Apsišviesti, 
tai reiškia ne pasigerti, bet 
pažinti visuomenės jgyveni- 
mą ir gamtą.

—0 kas vra gamta, Mai
ke?

—Gamta, tėve, mes vadi-

Washington, D. C. —Bir 
želio 15 <1. Lietuvos pasiun- dyn, 
tinybė pranešė Jungtinių veiksmas tęsias jau apie 10. 
Valstijų vyriausybei, kad 000,000,000 metų. Nors aiš- 
Lietuva nebegalės užsimo- kiais daviniais įrodyti tas 
keti dalį savo skolos. Trum- ^są galima, sako jisai, ta 
pai suglaudus, savo rašte čiau esą gana pagrindo ma 
p. Balutis, Lietuvos vyriau- nyti» kad musų žemė susida- 
sybės vardu, išdėstė, kad jau rė apie tą patį laiką, kuomet 
prieš pereitų metų gruodžio prasidėjo tasai visatos plė- 
15 d. buvo nurodytos prie- itojimosi laikotarpis, 
žastys dėlei kurių Lietuva *. Kitų autoritetingų moks 
negali sumokėti Amerikai lininkų iki šiol buvo mano- 
savo skolos dalį, kaip rei-'ma- kad žemės amžius yra 
kalauja skolos sutartis. Ka- nedidesnis kaip 3,000,000. 
dangi tuo atveju pernai ne- i 000. Einšteino išskai
buvo galimybės peržiūrėti čiavimas prideda prie to da 
skolos mokėjimo klausimą, ;~ bilionus metu. 
tai Lietuva pereitą rudenį' Žemės amžiui nustatyt’ 
procentus ir dali sumos su- musiJ laikais mokslininką’ 
mokėjo, tikėdamosi, kad į Paprastai vartoja 3 pagrin 
toks 'jos elgesys sudarysimus. Vienas jų yra remia- 
prielankias sąlygas naujam i mas spindulingojo akmens 
skolos klausimo suregulia- i amžiumi, kitaip sakant, ra 
vimui. idiumo amžiumi. Matote, ra-

Nors Jungtinių Valstijų d.iumas yra toks akmuo, ku 
vyriausybė suteikė ganėtino 
pamato tikėtis, kad skolos 
klausimas bus iš naujo svar
stomas. deja, tas neįvyko.
Tcdel Lietuvos valdžia pa
reiškia, kad dabartinės pa
blogėjusios aplinkybės ne
duoda jai galimybės tęsti 

ir kad ji
name visą medžiaginį pa
saulį, kartu su visais jo įsta- skolos mokėjimą 
tymais ir reiškiniais. Pavy- buvo ir tebėra pasiruošusi 
zdžiui: Kas yra saulė ir pradėti naujas derybas su 
žvaigždės? Ką reiškia lie-' Washingtonu. kad suderi- 
tus ir sniegas? Kaip pasida- nūs šitos skolos reikalą .su 
.o diena ir naktis? Kas yra pasikeitusiomis ekonominė- 
vanduo ir ugnis? Kodėl že- mis ir finansinėmis sąlygo- 
mė dreba? Kodėl audros kį- mis.
la? Kaip pasidarė kalnai ir ----------------
akmenys? Visi šitie klaus i_! Kaip Tas Gali Būti? 
mai, teve. tai vis gamtos « -r -i - 
klausimai. Kada žmogus ,'aso V,le'
būna gerai su jais susipaži- n-vbeJ • kaIi Smetona pada- 

įjres AmeriKoje du nauju
kinti, tai mes sakome, kad \r. ont

nu kavalienu . V ienas tų 
J ordinų buvęs įteiktas buvu

siam “Lietuvos” leidėjui A. 
Olševskiui, o antras — šv. 
Kazimiero akademijos “ge- 
nerolei” ir “motinai” Mari
jai, kuri ištikrųjų nėra nei 
“mctina”, nei “Marija”, o 
tik Kazimiera Kaupaitė, ir 

• nėra jokia “generole”, bet 
paprasta davatkų viršininkė, 

j Bet šitos smulkmenos ne- 
j tiek jau svarbios. Klausi- 
i mas čia yra tame, kaip da- 
i vatka gali būt “kavalie-

nęs ir gali juos tinkamai aiš-' 
kinti, tai mes sakome 
toks žmogus pažįsta gam-i 
tą. Kitaip sakant, jis yra ap 
•išvietęs žmogus.

—Maike, aš noriu da vie
no daikto tavęs paklausti.

—Prašau.
—Tu man čia prišnekėjai 

apie gamtą visokių paibe- 
lių, bet iš tavo šnektos aš 
visgi negaliu išfifreriuot. 
kaip ta gamta galėtų apginti 
mano dūšią nuo zlyduko, 
jeigu aš neturėčiau rožan
čiaus?

—Klausyk, tėve: gamta . 
nėra joks policmanas, kad,
ji galėtų tave nuo ko nors ____
ginti. Bet jos įstatymų paži
nimas tau parodys, tėve,’ 
kad pasauly jokių velnių nė- j 
ra ir torlėl tu nustosi jų bijo
jęs. Rąžančius tau bus visai 
nereikalingas.

—Tai kaip gi. Maike, 
žmogus galėtų gyventi be 
jokių brostvų? Juk tai butų 
taip kaip gyvulys!

—Tu čia vėl nukalbėjai, 
tėve, kaip sena davatka. Ar 

žmo-

Ka va bėrius be ordino.

ris išeikvojęs savo spindu
lius pavirsta į šviną beveik 
laikrodišku punktualumu. 
Taigi tokio akmens amžir 
galima nustatyti beveik lig’ 
mėnesio nuo jo atsiradimo

Antras pagrindas žemės 
amžiui nustatyti, tai ištirpu 
šių diusku kiekis jūrių van
denyse. Žinodami, kiek že 
mės paviršy yra vandens ii 
kiek jame yra ištirpusio dru
skinio akmens, mokslinin 
kai gali apskaičiuoti, kiek 
metų turėjo išeiti, pakol tos 
visos druskos ištirpo.

Trečias pagrindas, tai pa
čios žemės sluogsnių sūdė 
tis. Apskaičiavę, kiek ku
riam sluogsaiui susidaryt' 
galėjo imti laiko, geologai 
daro išvadą, kiek metų gal' 
•urėti visa musų žemė.

Nelabai senai Amerikos 
mokslininkų grupė, suside
danti iš Vale universitete 
profesorių, iš National Re 
search tarybos ir iš kiti; 
mokslo Įstaigų ekspertų 
ištyrusi visus tris minėtu: 
šaltinius ir palyginus gautu? 
davinius, nustatė, kad že 
mės amžius turi būt apie 
3,000,000,000 metų.

Vokiečių mokslininkas 
Einšteinas savo apskiačiavi- 
mus remia visai kitokiu pa
grindu ir prieina visai kito 
kių rezultatų. Mums rodosi.

Giliausios jūrių vietos.

Hydrografijos biuras prie 
Amerikos Laivyno Departa
mento nesenai paskelbė, 
tad giliausia jūrių vieta at- 
•asta netoli Filipinų salų, 
Ramiajame Vandenyne. Ji 
uri 35,400 pėdų ir vadinasi 
Mindanao Giluma. Ją atra- 
lęs 1927 metais vokiečių 
creiseris “Emsden.”

Pietų Pacifike giliausia 
.ieta yra netoli Naujosios 
Zelandijos. Ji yra vadinama 
Mdricho Giluma ir turi 30,- 
>30 pėdų gilumo.

Atlanto vandenynas nė
ra Ii didžiuotis tokiomis gi
lėmis vietomis. Didžiausia 
luobe šiaurės Atlanto dug- 
’e turi tik apie 27,970 pėdų 
rilumo. Okeanografijoj ji 
ra žinoma Mares Gilumos 
ardu, netoli Vakarų Indi- 

:V-
Indijos vandenyne yra ži 

loma Whartono giluma, ku 
i turi apie 22,968 pėdas. Ji 
andasi į pietus nuo Javos 
■alos.

Šiaurės vandenyne gi- 
iausią vietą surado 1927 

metais anglų mokslininkas 
3ir Hubert Wilkins. Ji turi 
17,850 pėdų gilumo.

Pietų vandenyne, kaip y 
a pažymėta Anglijos admi- 
alicijos mapoje, giliausia 
ieta turi 14,274 pėdas.

Ne Bet Kas Šitą Padaro.

* tave, ba ir man, būdavo, 
plaukai ant galvos pasišiau- gj rąžančius padaro 
šia, kai vakare tekdavo nu
eit kamaron duonos pasiimt.
Rodos, būdavo, taip ir ma
tai, kaip velnio akys blizga 
patamsy! Kaip žmogus pa
misimi, tai net dabar darosi 
baisu!..

—Jeigu tu visa tai žinai, 
tėve, tai kam tu sakai, kad 
rąžančius yra geriausia ap
sauga nuo velnio?

—Olrait, Maike, o kas pa
gal tavo rokundą galėtų 
duot žmogui geresnį ratun- 
ką nuo šėtono?

—Apšvieta, tėve! Ap- 
švieta ir pilna sąžinės lais
vė, tai geriausis vaistąs nuo

—Šiur, Maike!
—Ne. tėve, tu čia labai 

klysti. Ir tą klaidą tu pats 
gali lengvai suprasti. Nusi
imk savo “brostvas” ir už
kabink jas katinui ant kak
lo. Pamatysi, ar jis pavirs 
nuo to į žmogų? Žinoma, 
kad ne! Jis bus katinas ir su 
visom “brostvom”, o tu busi 
žmogus ir be jų.

—Tai vedluk tavo rokun- 
dos, Maike, brostvos mums 
visai nereikalingos?

—Žinoma, tėve, kad ne
reikalingos. Ir todėl tokia 
valdžia, kuri prievarta ver-

Chicagos parodoj yra miško pramonės skyrius. Tarp kitų į- 
domybių tenai yra įtaisytas dirbtinis prūdas ir išsilavinę sie
lių darbininkai rodo, kaip jie ritina sienojus vandens pavir
šium: atsistoja ant palaido rąsto ir kojomis taip vikriai jj su
ka, kad medžias skersas per vandenį eina i savo vietą. Ranko3 
turi būt ore išskęstos, kad žmogus galėtų balansuotis. Tai sun
kesnis darbas, negi’ po ištemptą vielą vaikščiot.

NEMALONUS KVAPAS Iš 
BURNOS.

šiandien daug rašoma, ypa
tingai laikraščių pagarsinimuo
se, apie nemalonų kvapą iš bur
nos. Tai yra nemalonus daly
kas. Mes palinkę nekalbėti apie 
nemalonius dalykus, bet šitas 
palinkimas kartais pertoli nu
eina. Protingi žmonės nesiprie
šina nemalonioms diskusijoms, 
jei iš jų galima tikėtis kokios 
naudos.

Padėtis, nuo kurios beveik 
kiekvienas kada nors gyvenant 
nukenčia, nors trumpam laikui, 
bet kartais ir dažnai yra tai 
nemalonus kvapas iš burnos, ku
ris vadinama* halitosis.

Tyrinėjant šitą ligą, randame 
net keturias jos priežastis, bu 
tent:

Visų pirmiausia, nesveikas ir 
nešvarus burnos ir nosies sto
vis; antra, nekurios plaučių li
gos; trečia, alkoholio ir tabako 
vartojimas; ketvirta, neprisi 
laikymas tinkamo valgio.

Kuomet nemalonus kvapas y- 
ra laikinas, kuris paeina nuo 
kokios nors ligos, tai reikia la 
bai švariai užlaikyti burną, 
iantis ir liežuvį, kitaip galima 
prieiti prie pavojingų pasekmių. 
Jeigu ligonis persilpnas ir pats 
negali to padaryti, tai turi jam 
’outi kitų padaryta.

Daugumoj atsitikimų nema
lonus kvapas kįla nuo nešvarių 
dantų, ir tas dantų apaugimas 
turi būti dentisto nuimtas; kar 
tais toks kvapas paeina nuo 
pūvančių dantų, ypač tuomet 
kada tarp jų priauga maisto lie
kanų. Valgio dalelės dažnai įsi
gauna į liežuvėlių plyšelius ir. 
-ten pudamos, veda prie nemalo
naus iš burnos kvapo.

Pvorrhea. arba ta liga, kurio
je pūliai atsiranda dantų šak 
nyse, dažnai yra nemalonaus 
kvapo priežastim, ir jei greit 
negydoma, veda prie pavojingų 
pasekmių.

Jei nerandam jokios matomos 
priežasties, ir jei nėra jokios li
gos, dažnai atrandama, kad ne
malonus kvapas paeina nuo vi
durių suirimo. Taip pasitaiko 
kada viduriai nesuvirškina val
gio tinkamai atsiranda vidu
riuose visokios rūgštys, ir vidu
riai nedirba taip kaip turėtų dir
bti.

■Pagaliau, nemalonus kvapas 
iš burnos gali būti ir dėl tokios 
priežasties, kurios nelabai no
rim ir minėti, tai yra persival
gymas. Kada žmogus valgo dau
giau negu jo kūnas reikalauja, 
užtektinai neišsimankština. ne
gauna kiek reikia miego ir ne
išpildo kitų hygieniškų reikala
vimų, tada pradeda atsirasti ne
malonus kvapas. Kodėl? O štai 
kodėl. Pirmiausia, virškinamo 
organai neišpildo savo pareigų. 
Maistas imamas perdidelėmis 
dalimis ir kepenys nespėja pa
keisti jas į kunui tinkamas da
lis. Kūnas turi kaip nors jų at
sikratyti, ir kada kiti išmetan
tieji organai persidirba, tą pa-

dyti. Taip darant išvengsi prie
žasčių vedančių prie nemalonaus 
kvapo ir išsisaugosi nuo daug
ligų. FLIS.

OPERACIJA.

}alis smegenų gali būt pa 
alinta be didelio pavojaus.

Mokslininkų suvažiavime 
fale universitete anądien 
)uvo patiektas raportas apie 
megenų chirurgiją Chirur- 
ujos prof. William German 
r neurologijos prof. James 
Z. Cox parodė, kad galima 
lekurias smegenų dalis iš 
tmogaus galvos pašalinti 
įesutrukdant galėjimo pro
tauti. Pavyzdžio dėlei ra 
lorte buvo nurodyti 4 ligo- 
įiai, kuriems buvo padary- 
os smegenų operacijos.

Prašalinus iš dešiniojo 
ono priešakinį nevaldomą- 
i smegenų skvemelį, nepa
tarė į žmogaus protą jokios 
tatakos. Tačiau prašalinus 
valdomąjį skvernelį, ligo- 
įis negalėjo sutvarkyt žo- 
Ižių. Prašalinus gi pakau- 
dnį skvemelį, kuris akstiną 
matymą, žmogus negalėjo 
rerai rašyt ir skaityt. Ligo- 
“iis mato daiktus ir pažįsta 
juos. bet negali pavadinti jų 
vardais.

Šitas tirinėjimas patvirti-į rejga puoja ant piaučiu, ir taip 
no esamą tarp daktarų nuo-,žmogus kvėpuodamas ‘ iMwx|a 
monę, kad žmogaus protas ncma|on„
nėr sukrautas kurioj nors

kvapą.
Kada žmogus randasi tokioje

vienoj smegenų daly bet jo mergiJa ir veikian
skirstytas tarp visų da)ių.^jos pajėgas sumažėja. Nors jis

. _ , „ . nėra tikras ligonis, vienok nėra
Kaip sprogsta deimantai. sveikas ir negali būti linksmas.
Transvalis turėjo didžiau- Bet kaip visa to išvengti? ži- 

sį deimantą, svėrusį virš noma, gydymas priklauso nuo 
1000 karatų. Pernai metais ligos priežasties. Jei burnoj ran
tas deimantas netikėtai su- dasi koks nesveikumas, arba 
sprogo ir per eksplioziją bu- nosyje ar liežuvėliuose, reikia 
vo sužeistas žmogus, būtent atsiduoti gydytojo priežiūrai, 
tas pats, kurs deimantą SU- Jei dantys ir smegenys yra ne
rado. sveikam stovy, nereikia valgyt

Pasirodo, kad deimantai perdaug, ypač tokio valgio, ku- 
sprogsta dažnai, o tai dėl to, ris turi daug krakmolo ir cuk- 
kad juose SUgriuva buri vie- raus. Valgyti reikia daug vaisių 
na molekula. Vienai sugriu- >r daržovių, ypač salotų, tomei- 
vus, visos kitos griūva sy- čių, salierų, ir tam panašių. Rei
klu, paversdamos visą dei- kia gauti užtektinai oro, miego 
mantą miltais. ir, jei galima, kasdien išsimau-

Rašo Dr. M. Strikslis. 
Gydytojas ir Chirurgas, Chicago.

Operacija yra tie gydymo bu
dai. kurie teikiami instrumen
tais arba chirurgų rankomis.

Operacijos yra mažos ir dide
lės. Mažosios vartojamos tokio
se vietose, kaip susiuvimo pra
kirstos odos, išėmime tonsilų ir 
adenoidų, išpiovime karpų, ir t.t. 
Didžiosios operacijos yra varto
jamos tokiose vietose, kaip iš- 
pjovime augulių iš vidurių, iš
ėmime tulžies pūslės, išėmime 
tulžies ir inkstų akmenų, išpio
vime vėžio, appendikso ir t.t.

Didžiosios operacijos yra tik 
tenai ir tada reikalingos, kur ir 
kada visi kiti gydymo budai ne
pajėgia žmogaus gyvastį prail
ginti arba išgelbėti ir vartoja
mos tik tada. kada pati liga yra 
pavojingesnė už sunkiausią ope
raciją.

Baimė operacijų pas žmogų 
užsiliko nuo tų laikų, kada bu
dai užmarinime ligonio arba vie
tos, ant kurio operacija yra da
roma. buvo mažai žinomi ir ka
da apsaugojimai nuo apkrėtimo 
žaizdų buvo svetimi. Baimė už
siliko nuo tų laikų, kada ligonį 
reikėjo prie stalo prisirišus, 
jam verkiant ir visus skausmus 
jaučiant operaciją daryli ir ka
da po padarymui žaizdos daž
niausiai apsikrėsdavo. nuo ko 
neretai reikėdavo mirti arba kę
sti blogus operacijų rezultatus.

Dabar gi yra kita gadynė.
,šiose dienese yra daug gerų 
ir parinktų būdų. kuriais galima 
visą ligonį arba tą ligonio vietą, 
ant kurios operacija daroma, 
pilnai užmarinti; taip. kad ligo
nis bėgyj eoperacijos jokio ken
tėjimo neturi ir operaciją už
baigus jo žaizdos be apsikrėtimo 
sugyja ir duoda gerus darbo 
vaisius. Todėl operacijų baimė 
turėtų visai prapulti, ypač, ka
da faktai parodo, kad jos yra 
ant tiek lengvos, jog mažiausi 
si serganti seneliai, jas atlaiko, 
naujai gimę kūdikiai ir silpniau-

Tas parodo, kad operacija pati 
per save, turi mažai pavojaus. 
Jeigu gi retkarčiais ligonis mir
šta po operacijos, jis nemiršta 
nuo operacijos, bet nuo sunkios 
’igos, kurios užvilkinimas suma
žina pajėgą žmogaus gyvastį iš
gelbėti.

Todėl, kad suteikti operaci
joms didesnį pasisekimą, jas rei
kia daryti ne tada. kada appen- 
diksas pratrūksta, ne tada, ka
da vėžys ar kitos ligos išsiplėto- 
ja po visą kūną, bet tada, kada 
daktaras suranda chirurgišką 
ligą. Jei tas būt daroma, mirtin
gumas nuo operacijos ir po ope
racijos butų didelė retenybė.

Medicinos ir chirurgijos mo
kslas išgelbėjo daug žmonių pra
eity ir kada pranyks užilginimas 
chirurgiškų ligų dėl įvairių, tam 
tinkamo mokslo neturinčių šar
latanų ir dėl visokių žolininkų, 
tada operacijos išgelbės dar 
daugaiu žmonių gyvasčių. Tada 
tos kapų vietos, kurios šiandien 
skiriamos jaunuoliams, bus tik 
pripildytos žilais senučiais, mi
rusiais senatvės liga.

Operacijos yra tiek daug žmo
nijai gero padariusios, tiek 
daug gyvybių išgelbėjusios pra
eity. kad visas pasaulis prieš tai 
lenkia galvas. Ateity chirurgija 
žada dar didesnių laimėjimų li
goniams. Kad to pasiekus, rei
kia didesnio kooperavimo liau
dies su medikale profesija, dide
snio abipusio pasitikėjimo, di
desnio susirūpinimo savo svei
kata, o ypač neatidėliojimo taip 
vadinamų mažų nesveikumų, ku
riuos užvilkinus neretai prisiei
na be laiko gyvybę paaukoti.



KELEIVIS, SO. BOSTON

»»■» »"V> I IUUIII .1 -J.‘I . . r rw-

Penkta* Puslapi*No. 25, Birželio 21 d., 1933

LATVIJOS VALDŽIA 
GINA SPAUDOS

LAISVĘ.
Latvijos užsienių reik. mi-

Olandijoj Liejamos 
Vokiečiams Armotos

Anglų laikraštis, “The
Reynolds Illustrated”, pa- nisterija įgaliojo atstovą E. 
skelbė įdomių žinių apie Krevinį Berlyne pareikšti 
slaptą vokiečių ginklavimą- vokiečių valdžiai protestą 
si. Anot to laikraščio, vo- dėl Vokietijos valdžios or- 
kiečiai visomis išgalėmis ganų žygių, trukdančių Lat- 
stengiasi susigrąžinti seną- vjos atstovybėms užsieny 
ją ginklų galybę. gauti laikraštį “Segodnia”.

Nuo senesnio laiko švei- “Segodnia” yra uždraus- 
carijoj ir Olandijoj veikian- ta ne tik į Vokietiją įvežti, 
čios skaitlingos ginklų ir a- bet ir tranzitu per Vokietiją 
municijos fabrikos, kurios pervežti; taip jau nepralei- 
sutartyje su Kruppu gami- džiama šį laikraštį atsiųsti 
nančios vokiečiams didžiu- Latvijos atstovui bei konsu- 
lius karo medžiagos užsa- lams Vokietijoj, 
kymus. Šitą laikraštį Rygoje lei-

Olandijoj esą 10 fabrikų džia rusų kalba žydai, jis 
vokiečių inžinierių vedamų, smerkia hitlerininkų terorą 
gi už vokiečių—olandų šie- prieš Vokietijos žydus, taigi 
nos didžiuliuose sandėliuose dėl to, matyt, fašistai ir ne
esą slaptai laikomi paga- įsileidžia jo.
minti ginklai, kurie “pir- ---------------
mam signalui pasigirdus” ŠOVĖ GRAIKIJOS 
turėsią būti transportuoti PREMJERĄ.
Vokietijon. Pereitą sąvaitę važiuojant

Tie faktai jau žinomi automobilium buvo apšau- 
francuzams ir kitoms sa- dytas Graikijos ministeris
*ln^’. ....... pirmininkas Venizelos. Jo

Gnmpene vokiečiai turi fmona buvo sunkiai sužeis- 
gatavų paruostų sunkių ar- įa jr vjenas sargas užmuš- 
motų 23,000 ir dar didelį tas bet pats Venizelos išliko 
kiekį karo medžiagos, per- sveikas.
dirbtos naujausiais reikalą- " *__________
vimais.

Olandų ginklų fabrikų 
darbininkai visi yra vokie
čių piliečiai ir yra griežtai 
kontroliuojami vokiškų vir
šininkų.

Viena olandų dirbtuvė y- 
ra vokiškos Pinz A. G. ben

ALFONSAS NELEIDŽIA » 
SUNUI VESTI. i

Buvusio Ispanijos kara
liaus Alfonso vyriausis sū
nūs sumanė vesti kubietę 
Edelmirą Sampedro. Ka
dangi ji yra paprasta mergi- 

drovės skyrius, kuri gamina na’ Alfonsas uždraudė
specialiai leistus vokiečiams ?avo b^ul & ves^1: Tai V1S 
ginklus. Toji filija gamina P131’ atsiprašant, fanaben- 
kulkosvaidžius, torpedas, J3-
bombas ir toli nešančias ar- 
motas. I

Francuzų laikrašty “Echo 
de Paris” generolas Tbourn

šo:

PICKVVICK
CKWI<

•««. M •
AMT

»

Aukšta kokybė priklauso nuo gerų 
sudėtinių, bet alaus skonis tai ilgų 
metų patyrimas ir sumanumas daryme.

Ir štai kodėl P1CKWICK ALE . . . 
išvystytas per dvi gentkartes darymo 
praktikoje... pasižymi kaipo geriau
sias Amerikos Elius — jungdamas savo 
aukštą kokybę su skoniu kurios tikre
nybėj nesulyginamai yra aukščiausios.

Parsiduoda bonkomis arba iš bačkų pas 
geriausius pardavėjus restoranuose, val
gyklose ir viešbučiuose.

Boston, Mas.
BKEWERS SINCE 1870

BALS.VČS IR BAUSMES, didelė žydų konfe
“Socialdemokratas” ra

RENCIJA PANEVĖŽY.
Šiomis dienomis Panevė-

DU VYRAI UŽMUŠTI,
PINIGAI PALIKTI.

Harrison, N Y.—Pereitą 
tas rašo. kad vokiečiai turi subatą čia buvo rasti ant 
jau 900,000 gerai išmiklin- įfj1.0 . nulyti jyrai- 
tos armijos, o įvedę priver- Kiekvienas buvo peršautas x areštuotas
stinę “darbo tarnybą” savo ir perdurtas peiliu. Visi zen- <ateitm.) areštuotas.
armiia nakeh lied Dusantro klai' kune galetų Parodyt JV Gngorauskas komenaan- aimiją pakels ligi pusantio prašalinti. Iš dra- to nubaustas 5000 lt. arba 3

panų išpiauti net firmų var- mėn. kalėjimo už savo kal
ciai, iš kurių drapanos buvo bą, pasakytą Studentų At
pirktos. Tačiau pinigai ki- stovybė posėdy gegužės 20 
seniuose palikti. Per abudu dieną.
rasta $1,100. Policija mano, Vyt. Valiukevičius nu-

milijono vyrų.

LATVIJA NELEGALIZA
VO HITLERININKŲ 

PARTIJOS.

Geg. 26 d. stud. M. Grigo- 
rauskas areštuotas.

K. V. C. padaryta krata ir 
K. V. C. reikalų vedėjas 
stud. Vyt. Valiukevičius

DETROIT, MICH.
Turėsime draugišką 

išvažiavimą.
Birželio 25 d. bus puikus 

išvažiavimas ant Ožaravi- 
čiaus Farmos. Vieta randasi 
prie Goddard ir Inkster Rd., 
pirma farma. Bus gardus 
pietus, suaugusiems >. 40c., 
vaikams 20c. Bus gena mu
zika pasišokti ir gardžių įsi
gėrimų. Kalbės kancKĮdatai 
į miesto majorus ir kiti so
cialistų partijos kalbėtojai, 

į Minėtą puikų išvažiavimą 
rengia LSS. 116 kp. Visus 
kviečia į tą išvažiavimą at
silankyti ir smagiai praleist 
laiką. Komitetu*.

PAJIEŠKOJIMAI
Antanina Daukantaitė, po V>fru 

G na tuk, pajieškau brolio Juozo Dau. 
kanto, iš Lietuvos paeina iš Triškių 
miesto. Seniaus gyveno Detroit, Mich. 
Kitą mėnesį apleidžiu šių šalį, tai no
rėčiau ypatiškai pasimatyt arba nors 
nėr laiškų susirašyti. Kas žino kur 
jis randas, malonėkit pranešti. (25)

MRS ANTANINA GNATUK 
RFI). 1, c-o Mr. Stukas

Newton J et., N. H.

Pajieškau mano mylimos žmonos ir 
dukters Julytės. Prašau šiuomi labai 
gražiai kad greitai sugrįžtumėt. Jei. 
gu nenorėsit su manim kartu gyvent, 

, tai pasiimkit fornišius negu palikt 
’ ant niekų. Prašau sugrįžt. (26)

J KŪMAS
22 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių ir pusbrolių Jono 
Jasincko, Alberto Musteiko, Kazimie
ro ir Antano Bikelių; paeina iš Ute
nos apskr., Vajesiškio parap. Prašau 
juos pačius atsišaukti artai kas apie 
juos žino, malonėkit pranešti už kų 
busiu labai dėkingas. Turiu svarbių 
reikalų. (27)

P. YAUNESKIS
351 Magnus Avė. Winnipeg, 

Canada

Pajieškau brolio Povilo 
čio, ir pusbrolių Dominiko 
ir Juozo Bručio visi gyvena Chicagoj. 
Malonėkit *patys atsišaukti ar lcas 
žino, kur jie randasi praneškit jų ad
resų. (26)

ANTANAS DAPKIAVICIA 
11 Thomas Pk So. Boston, Ma

APS1VEDIMAL
VASAROS VAKACUA

PAS LIETUVIUS ANT 
NANTASKET BYČIŲ. 

Išrandavojam Kambarius visam se-UKMERGĖJE STATO 
GRAŽŲ FONTANĄ
Paskutiniu laiku ukmer- komitetų atstovų KOnferen-įYra kambariai nusirengimui ir šiltas

ŽV buvo didelė Žydų boikotų ant mėnesio ir ant sųvaitės.
. * . i g i v įsi parankumai dėl maudymosi.

giškai labai susirūpino mie
sto sodu. Čia jau įdėta kelio
lika tūkstančių litų. Žymiau
sias darbas — Nepriklauso
mybės 10 metų sukaktuvėms 
paminėti paminklas. Jis uk- 
mergiškaims kaštavo dau
giau 16,000 litų. Pinigai jam 
pastatyti sudėti visuomenės 
aukomis.

Sode takeliai aptverti 
tvorelėmis ir nužvyruoti

Rygos_ hitlerininkai buvo ųarj buvo ne plėšimo, bet baustas 5000 lt. arba 3 mėn.j Nudažyta mėlyna spalva, 
padavę Latvijos vidaus rei- keršto žmogžudystė — gal kalėjimo už dvi savo kalbas} šį pavasarį" iškasti seni 
kalų ministerijai prašymą, gengsterių kerštas. — vieną gegužės 8 d. stu- suolai ir jų vieton padaryta
kad pripažintų naujai suor- --------------- dentų ateitininkų susirinki- daug naujų, patogesnių ir su
ganizuotą Pabaltės vokiečių NUSIŠOVĖ INŽINIERIUS, me, antrą gi gegužės 20: atramomis. Ukmergiškiai
fašistų partiją. Latvijos vi-. „ Bedford Mass__Pe d. Studentų Atstovybės po- ’ kaitriomis dienomis pasilsi
vidaus reikalų ministeris eu P,0 Mass* į. i : nocišnpknčiiiniareitą subatą prie savo ofiso , ... , ir pasisneKuciuoja.
tačiau jų prašymą atmete. čia rastas misišovęsEd- Abu nubaustieji studen-, Prie nepriklausomybės
Si nauja hitlerininkų orga- 44 metų5am. tageg. 26d. padėti Kauno;paminklo pradėti fontano

cija. Dalyvavo Pasvalio, į vandw>-nusiPlovimui- 
Biržų, Rokiškio, Radviliš-. lt ^U£CY N^2ut, 
kio, Šeduvos, Raguvos, Tro-i
škunų, Abelių ir kt. boikoto 
komitetų atstovai.

Labai karštą kalbą pasa
kė buv. seimo atst. Panevė
žio rabinas Kavemanas, įro
dinėdamas būtiną reikalą I 
boikotuoti vokiečių prekes. ‘
Smarkių priekaištų daryta į 
centraliniam boikoto komi-i 
tetui Kaune už jo neveiklu-į 
mą.

Nutarta artimiausiu laiku 
šaukti Kaune visos Lietuvos 
boikoto komitetų suvažiavi
mą. Pasmerkti kai kurie 
Kauno importininkai žydai 
nesilaiką bendros linijos.

(25)

Noriu susipažinti su rimtu vyru, 
■ ne jaunesniu kaip 45 iki 60 metų, be 
| skirtumo tikybos, bet kad hutų fer

meris arba iš mažo miestelio. Dabar 
gera proga aplankyti Chicagų, pa
matyti parodų. (26)

MRS. PLATT
3113 S. Halsted St. Chicago, I1L

Reikalingas Darbininkas
nyios nnnayinimn lau nnvn----------------------------------- ------------- ., . . A. T. Prie ukės darbų, kuris patyręs ūkės
isioij.f’i LteiioniziriL buri miesto tarybos pirmininkas. Be to, Kauno karo komen- bus panašus Į esanti Kaune ‘arbus. ?°p/1K,r??,’«raRFD!
vdsadPabalteTtairi it Latvi- lav»B0 ,?u_b?Hdė..,!oną . ^et" f™"„.mUZ,eJaUS M<Wyje

ja, turi būt priskirta Hitle
rio valdomai Vokietijai. KINUOJ UŽMUŠTA 400

nizacija d a negavusi vai- y.“*" įn*žnierhB*i*r'buvu»is sunk- darbų kalėjiman. | statymo darbai. Fontanas 
dzios pripažinimo jau buvo z'1<aUk iiir.ni.cnuo mu

vals.
_ _ „ . „ už visuomenės

} rašytų čekių. Manoma, kad kurstymą 300 lt. arba 3 sav.; 
VOKIETIJA UŽDARĖ KE- jis nusižu(iė finansinių arešto.

Box 38, Brooklyn, Conn.

LIĄ f AUSTRIJĄ j sunkumų^

Fašistinė vokiečių valdžia BEPROTIS

BANDITŲ.
Už kurstymą darbininku Kantono žiniomis. Kini-

-------- (siuvėjų) ' streikuoti V. K* valdžios kariumenė pa-
UŽMUŠĖ SA- žvirgždynas ir K. Zitinevi- butinėse kovose su bandi-

REIKALINGA MOTERIS
nevedusi, apie 30 metų amžiaus, su 
jiodfl. į vištų farmos biznį. DUBOIS, 
127 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

KEPYKLA PARSIDUODA
Biznis išdirbtas per 14 metų ir eina 
labai gerai. Bet parsiduoda dėl savi-

išleido įsakymą, kuriuo Vo- VO ŽMONA IR UOŠVI, čius nubausti po 200 lt. arba tais Kvantuno ir Fukijeno ninko senatvės, kuris susidėjęs skati- 
kietijos piliečiams draudžia- ~ “ --- -- — »«nor. nasdset. k«vkh .rengta
ma be žvarbių reikalų važi
nėti į Austriją. Turės mokė
ti 1000 markių ne tik tie, 
kurie tiesiog norės važiuoti 
iš Vokietijos į Austriją, bet 
ir tranzitu per Austriją. Be 
to, įsakymu numatoma ap
dėti 5,000 markių pabauda 
tuos, kurie nuvažiuotų iš 
Vokietijos į Austriją be lei
dimo. Bus leista važiuoti

New Yorke pereitą nedėl- 7 paras arešto, 
dienį beprotis G. Wagner Už vaikščiojimą uždrau- 
nušovė savo žmoną ir jos stoj vietoj, Iz. Šeininas, A. 
tėvą, d-rą Fisherį. Wagne- Kizevičius, J. Vaitiekaitis, 
ris buvo išleistas iš beprot- Abr. Bajerovičius, H. Pše- 
namio praleisti šventadienį naška, V. Zitinevičius, A. 
namie.

400 k° ’au nor* Kepykla įrengta
I moderniškai, su visomis mašinomis ir 

banditu, kurie gyvendavo iŠ,reikalingais pečiais. Vieta gera. Krei- 
:Pkitės: (27)piešimų. PETER BECHUNAS

1226 VV'ashington St., Norw«od, Mass.

provincijose užmušė

TIRIA ŽEMĖS RUKŠTIN 
GUMĄT . . * - i • i • ■ Su žolėmis gali pats išsigydyti, rodosLietuvos žemes ūkio tyri- - - -■

mo įstaigos pradėjo

GAMTA YRA GALINGA

$500,000 NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO ŽEMĖS 

DREBĖJIMO.
, x , • A-i Reconstruction Finance

nemokant 1,000 markių tik Corporation paskolino pusę
verslo ar profesijos reika- mniono dolerių pietų Cali- V. Žilinskas ir H. Dlugabor- 
lais, jei tai patvirtins ati- fornįjaiy įurį andai nuken- skis nubausti po 25 lt. arba 
tinkami organai. Įstatymas tgj0 nuo ^emės drebėjimo. 3 paras arešto.
jsigali nuo birželio 1 d. __________

Kii7Tnirka« P P su 17 a M ajivluvvo z,cmco urviu tyn- jau ir nebeišgydomas ligas. ŽoliųKUZm CKa. r. rauza, M. mo jstajgOS pradėjo tirti analyzas ant pareikalavimo dykai. 
Devaims, St. Dunoms, St. T Mes psame zoln»» augalų ir maisto
An<rnni<s Rnlrntmanns; T I LietUVOS Žemes rukstingU- tyrinėtojai nauju išjieškojimu. Rašy-AUgoms, s. ttUKatmanas, j. Pirmiausia bus nadarvti k«te: (25)Keleris, J. Butkevičius ir V. jS Illinois herb Products co. 
TolraiHc nnboneti ™ 15 H rtVnmai pietų Lietuvoje. \e- Suite 514 1«8 N. Dearborn st., 

*‘hau vakaruose, ŽemaitijojeJakaitis nubausti po
“u/iK.^icininko Aau/os Išradime

CHICAGO, ILL.

POPIEŽIUI SUKAKO 
76 METAI.

Juodojo Internacionalo

Lietuvos Rytus. Šiais tyri
mais norima padaryti masi
nį ‘Lietuvos žemės rukštin- 
gumo analizą, nes patirta, 
kad rakščių žemių Lietuvoj 
yra gana nemaža.
LIETUVIŠKAS CIRKAS.

Cirkas susiorganizavo iš 
Lietuvos piliečių dirbusių kintis

Kiekvienas vyras turė
tų nešiot šitų diržų ir 
nematomas petnešas; 
ypatingai riebus vy
rai Yra padaryti iš ge
riausio elastiško aude
klo. Prisisega prie ke
linių po viršutiniais 
marškiniais; laiko ke
lines kaip reikia. Vy
rai, jums nereikės kan- 

jeigu jus nešiosit šitų diržų,

NORMANO THOMASO ------------- ----------------------- i
SŪNŪS VEDA.

AV1I1V ĮSVI

Amerikos Socialistų Par- tadienį 7 banditai apsupo galvai sukako jau 76 metai
tijos vado Normano Tho- Cudahy Packing kompani- amžiaus. Nežiūrint tokios_______ r____
maso sūnūs, William Tho- jos automobilių, kuriuo bu- senatvės, to žmogaus godu- užsienių cirkuose. Cirkas rįs^F,niristasktik?3M irKjS 
mas, susižiedavo su Miss vo veąama $3,000 darbinin- mas ant aukso ir kitų žemi-}pasivadino vardu “Menas”, mierų per juostų, užganėdymas g»- 
Mary Gabrielle Campbell iš kų algoms, pagrobė pinigus škų turtų pasilieka vis ne-i Pirmos gastrolės pradėtos ^"coSfort bf.lt company5’ 
East Norwich, N. Y. ir pabėgo. prisotinamas. (Marijampolėj. 1 Dra<«r 521 nmAu, n. h.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius ps- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pCr kimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c nž žodį už sykį. 
“Keleivio"’ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimns 
apsivedimų. karie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po lc nž žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sa paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY
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Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimą* Česnulevičių*
13 Whitney St.. Worcester, Mass.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Ju*ų sunkiai 
sutaupytiems 
pinifam* 
rasit

Pajieškau gyvenimui draugės, ne - 
senesnės 30 metų; aš esu 35, turiu ge
rų užsiėmimų, turto neturiu ir nejie- 
škau, uždirbu apie 50 dolerių per sų- 
vaitę. (26)

J. S—TAS
55 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau sau draugės merginos ar 
našlės nesenesnės 35 metų ir nedi- 
vorsuotos; aš esu vaikinas 33 metų, 
neturtingas, bet gerai moterai apsi
imu padaryti pragyvenimų. Pustrečių 
metų gyvenu Amerikoje legaliai ir 
gabus kalboje. Turiu gana patyrimo 
prižiūrėt bile namų bei ūkę, dabarti
nis darbas doorman. Kurios norėtų 
daugiau žinių, paaiškinsiu per laiškų.

V, D DOORMAN
229 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.

GERA PROGA! *
175 akeriai, 40 akerių miško, kit

kas gera derlinga žemė, budinkai, 
5 ruimų stuba, didelė barnė, 2 dideli 
vištininkai, kornams šlėtra, gara- 
džius ir kiti budinkai; 2 modai, ark
lys, 2 karvės, 3 telyčios, 21 avis, 5 
kiaulės, 60 vištų; mašinerijos, trak
torius ir daug kitų įrankių. Visas 
pasėlis, :U) akrų komų, 6 akrai to- 
meičių ir daug vaisių. Kaina *4,000. 
įmokėti *3000. Parduodu todėl, kad 
mano vyras mirė pereitų rudenį. 
Klauskite: (25)

MRS. ZUZANA ADAMS
R. F. D. 3, Box 58a, Berlin, Md.

“PAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį bra

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

Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre
suok:

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

Frank Ricickio 
MOSTIS

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

FRANK RICICKAS
1008 Capitol Avė. Hartford, Conn.

Bankas 
priima indėliu*, 

atidaro papr. einama* 
sąskaitas, moka aulūtu* procentu*, 

pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigu* ir 
atlieka visa* kita* bankine* operacijas.

u*
tuo®£

Kt
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Apie Musų Plankams Katžygms Kanadoje, t i_i1lTY1nri«1-iVsi
WINNIPEG, KANADA, liudymą, jo nepristato, bet Vėliau opozicijai užpro- Į X X vXXXXvj JL Vxj\^|z 
Pasiekus Kanados korės- nat “ismu per spaudą pą- testavus, pinipį imokiji- L. ------------------------------------- -—=

liudymą, jo nepristato, bet Vėliau opozicijai uzpro- 
net teismu per spaudą grą- testavus, pinigų išmokėji- 
sina pašalpos jieškosiąs? mas buvo sulaikytas iki se-

Atsakvmas lensrva< Vis kančk). susirinki. Visti 
, • * i i • r- • • pinigai jau buvo paskirti.. , . . , !ablau ,u’.labiau siejantis e- Sekančiam susirinkime dėl1

smo, sme.zų banga paskuti- komuninis .kr zis veraa vi- kvrim0 komunistai
niais laikais buvo lyg ir ats- sus jieškoti bpdų gauti is nepJilei;io Juos rėmž jj 
lugus. Tai atsuko turbut kur nors keletą dolenų. Martinonis ir K Beniušis.1 
dėl to, kad du žymiausi gin- y^ko matosi, kad ta pa- kurie mėgsta skaitytis lais-' 
cų meistrai išvažiavo į kem- tj priežastis ir J. Martinoni vų pažiūrų žmonėmis. Opo 
pę. o tiecias nustojo rasine- ver^ja įmtis visokių priemo- zicija susilaukė negražiais 
jęs ir daaųgiasi, kad apie jj nių kad gauti keletą doleriu žcdįiais komentanf iš J? 
niekas nieko nerašo. (As - b-jos iždo. Drg. J. Marti- Martinonio lupų. Kilo sumi- 
cia tunu galvoje buvusius ^nį neklysti mane kai- Šimas. W. Dylis, norėdamas 
Wmmpego plunksnos kar- Jįdamas< ne* aš tik ,ienas išvengti tob^esnių nesusi-’
žygius)- . buvau priežasčia. dėl kurios pratimų, pasiūlė, kad pas-

Aš čia noriu Įspėti “Kelėi- tau buvo sulaikytas pašai- kiltieji 5 doleriai butų leista 
vio" skaitytojus ir pačią re- pos išmokėjimas. Gal aš ir išmokėti ta sąlyga, kad ta- 
dakciją, kad vėl nepasikar- blogai padariau, bet man me pačiame susirinkime bu- 
totų praėjusių kelių metų rūpėjo apsaugot draugijos tu pravestas nutarimas, ku- 
vaidai, kurie neneša jokios iždą. " | ris draustu iki metinio susi

VVINNIPEG, KANADA.
Pasiekus Kanados kores

pondentų savitarpei polemi
kai ir nepatinkamų asmenų 
niekinimui aukščiausio laip-

i
*

ūk ZUZANA!

NfcR PAKAI AUS 
SVIETO.

ANT ŠIO KAI KADA IR ČIGONAS 
APSIGAUNA

na«los nei skaitytojams, nei ; . b & jkė.' rinkimo skirti iš Dr-jos iždo
pačiam laikrasciiu. jęs, jei nebūčiau gerai žino "-------------~

Kad tokios intrigos gali iš jęS tvarką tų kempių, kurio-.............
naujo pasikartoti, tai man se kaip tu, taip ir aš turėjom 
priminė tilpusi 21-mame nralesti praeita visą žiemą.
“Keleivio*’ numery korės-i* _ , ..
pondencija iį Winnipego,' Del eikvojimo pinigų iš 
po kuria pasirašo J. Žaigi-, draugijos iždo politiniams 
nys. Ją perskaičius, jaučia- reikalams as buvau ir esu 
mas tas pats kvapas, kuriuo Pn^siagas. Bet jei tas tiesa, 
visuomet atsiduodavo aukš-1^ korespomlentas^J. Žaigi-
r- • . _ „ . ’ r»v« raort kplcuvm \r

bent kam už D-jos 
ribų. Tas Įnešimas buvo visų 
priimtas ir nesusipratimas 
dėl 5 dolerių savaime pasi
baigė. Nors draugija neteko 
5 dolerių, bet išvengta Įvy
kių. kurie butų galėję kai
nuoti šimtais.

čiau minėtos “traicės” 
dai.

vai-

Šitoj korespondencijoj

nys rašo “Keleivio” 21 Nr., 
kad J. M. mano teismo keliu 
išjieškoti išeikvotus pinigus

Žaiginys žemina Winnipe- Į politiniams reikalams, tai 
go Lietuvių Darbininkų Pa- ^ar keisčiau. Išeina taip
šalpinę Draugiją, buk ji ne
išmokėjusi J. Martinoniui 
pašalpos už sirgtą laiką, ne
išmokėjusi vien dėl to, kad 
Martinėms vadina save so
cialdemokratu.

Nors šioje draugijoje yra

šiandien dovanojo, ^gi rytoj 
padavė Į teismą, kad pritei
stų grąžinti.

Juk kuomet buvo paskirti 
5 doleriai lenkų darbininkų 
laikraščiui, tai J. Martinonis 
kėlė abi rankas už paskyri-

daug šališkumo, bet J. Mar-'mjĮ- Todėl aš labai abejoju, 
tinoniui pašalpa buvo neiš- ar J- Martinonis keltų bylą 
mokėta dėl to, kad jis nepri-* pats prieš save. 
statė nei nuo darbdavio, nei; Bedarbių organizaciją ne- 
nuo daktaro ligos pažymėji- į reikėjo komunistams nei fa- 
mo. ! šistams smaugti. Jai pačiai

ALUS ALL RIGHT!
Brooklyne pora draugų užėjo 

į “tautišką užeigą” ir užsisakė 
alaus. Savininkas atnešė du 
skuneriu ir pastatė kožnam po 
stiklą.

—Bet šitas alus nešvarus! — 
pastebėjo vienas svečių.— Pa
žiūrėk, tamsta, kiek jame pur
vo...

Saliučikas paėmė stiklą ran
kon, pažiurėjo prieš langą ir sa
ko:

—Alus yra olrait, tiktai stik
las dortinas.

Man patinka ta mergelė, 
Vardas jos Zuzana;
Duočiau kopėčias Jokūbo,
Kad ji butų mano.

Oi, Zuzana.
Imk vaikiną.
Aš pagrosiu 
Mandaliną.

Suraminkie rytmetėlį 
Ir nakties patamsy,
Tau pagrosiu vakarėli,
Kai mėnulis klauso.

Oi, Zuzana,
Imk vaikiną,
Aš pagrosiu 
Mandaliną.

Buk pavasari laiminga, 
Džiaugkis rudenėlį;
Tark žodeli man meilingą, 
Parašyk laiškelį.

Oi, Zuzana.
Imk vaikiną.
Aš pagrosiu 
Mandaliną.

Aš durnoj u rytmetėlį,
Naktį neužmiegu:
Prie mielosios mergužėlės 
Mintys mano bėga.

Oi, Zuzana,
Imk vaikiną.
Aš pagrosiu 
Mandalina. UAB.

DAINININKŲ 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 Burdiagierių—Solo.
6. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

Duetas .......................... 75e
7. Kur Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. Žinai Mano 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 jr Choras 75e
17. Paklausykit jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

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

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

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

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

“KELEIVIS”
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CHORU ATYDAII 
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerų solistu, patartina 
suvaidinti “LIETUVAITĘ”.

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

“Lietuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muziką Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI
CHORAI IR TURI SOLISTĘ.

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraei- 
jos reikia susitarti su autorium.

Ūkininkas pasisamdė čigoną 
ir liepė aparti dirvą. Čigonas ap
varė kelis kartus ir sako ūki
ninkui:

—Jau. pane, viskas aparta. 
Dabar eisim pusryčiu valgyt.

Ūkininkas nutarė pirma pa
žiūrėti čigono arimą. Ogi kur 
griebta, kur negriebta, daugiau 
kaip pusė dirvono visai nepalie
sta. Ūkininkas ir sako:

—čigone, tavo darbas labai 
prastas, pusryčiu nevertas.

čigonas mano išsisukti gud-: 
rybėmis.

—Pane gaspador—jis sako—, 
gerą dirvą daug arti nereikia.

—Bet šita dirva nėra gera.—, 
sako ūkininkas.—Ją reikia gerai Į 
išdirbti.

O čigonas vis čigoniškai:
—Pane gaspador, jeigu dirva 

prasta, tai gero išdirbimo ji vi
sai neverta. Einam pusryčių.

Parėjo pusrvčiaut. Ūkininkas 
atriekė dirsėtos duonos riekę ir j 
padėjo čigonui:

—Valgyk—sako.
—O kur sviestas, pane gaspa

dor?—klausia čigonas.
—Gerai duonai sviestas nerei

kalingas.—sako ūkininkas.
—Bet šita duona nėra gera! 

—protestuoja čigonas. — Vie
nos tik dirsės.

—Na, jeigu duona netikusi, 
tai sviesto ji ir neverta,—atsa
kė ūkininkas.

Juodai niaukias atmosfera.
Ir žmonėms ramybės nėra. 
Stačiai jau pasaulis genda. 
Taikai priemonių neranda.
Kiek išgali, ginklus daro, 
Trokšta kraujo, nori karo. 
Vieni antriems dantis rodo. 
Nes ramiai gyvent nuobodu.
štai, japonas lupa kiną.
Kaip išmano, taip kankina. 
Pasigrobęs sau Mandžuką.
Iš Džeholo vargšą bruka.

Paragvajuj su Bolivja 
Antri metai kulkom Ii ja. 
Kraują lieja, sprandus laužos. 
Už pelkėtus šlaitus daužos
Hitleris vėl karą rengia.
Pirmoj eilėj žydus engia, 
Šnairiai į kaimynus žiūro. 
Matomai, panižo skūra.
Jis važiuoja pas italą 
Ir Į galvą anam kala:
Oi, kolega Musolinį,
Padarykim sutartinę.
Turint rankoj gerą tūzą.
Reik pamokyti franeuzą.
Po frančųzo reik bandyti 
Lenkui dantis išdaužyti.
Argi vokiečiui ne gėda —
Kad lietuvis tur Klaipėdą? 
Gana vokiečiui dejuoti.
Reikia savo atvaduoti.
Oi, itale, oi, brolyti,
Padėk žemių Įsigyti.
Įsigysim vardą, garbę,
Kai sueisim Į santarvę.
Dabar visos jau valstybės 
Veda visokias derybas.
Kai pajuto kvapą karo. 
Sąjungas visokias daro.

Su visom kvarabom,
Dėdė Anupras.

palinosnos dar- 
pragaro baimės. 
— iš kapitalizmo

Kad aš priklausau Tarp
tautiniam Darbininkų Apsi
gynime, man nėra reikalo 
gintis. Jeigu mes esam tiek 
nerangus, kad tik žodžiais 
norim save pasistatyti prole
tariato priešakyje, bet ne 
darbais, tai verčiau pasi
traukti ir užleisti vietą veik
lesniems. Kur yra musų 
“garsieji veikėjai”, kurių 
pereitais metais skaitėme 
atsišaukimą apie sumanymą 
steigti Winnipege socialde
mokratų kuopą? Jų nėra.Jie 
kitus kritikuoja, bet patys 
nieko nedaro. Mano kalbos 
ir daugelio kitų pritarimas 
nuėjo niekais, nes nebuvo 
kas imasi vadovaujamos ro
lės.

Aš nieko daugiau neno
riu, tik prašau musų kores
pondentų, rašant žinutes ar 
kritiką, laikytis teisybės ir 
nekelti tuščios polemikos. 
Gi tiems, kurie negali nuo to 
susilaikyti, geriau butų, kad 
visiškai nuo rašymo sušilai 
kytų. Keršto dėliai tulžies 
liejimas ant sau netinkamo 

žemina
pati rašytoją.

V. Žiną it is.

TIKRAS KELIAS | GARBĘ.
—Pasakyk, bičiuli, kaip rei

kėtų pagarsėti?
—Išdaužyk policijai langus, o 

visi laikraščiai apie tave rašys
buvo lemta mirti. Kad orga
nizacijai patekus komunistų 
kontrolėn, pašalpos buvo 
dalinamos vienpusiškai, aš 
to neginčiju, bet kad gavo 
pašalpas ir kitų srovių as- 

štų ponų” liudymą niekas m.enys, to irgi niekas neuž- 
nieko J. Martinoniui nesą- ginčys. Nors ir nedaug, bet 
kė; bet jam buvo pranešta, dalis tos pašalpos teko Įvai- 
kad jei nėra galimybės gau-1 raus nusistatymo žmonėms, 
ti iš daktaro pažymėjimą,’Čia yra faktas ir tam yra 
tai turi'pristatyti liudymą' raštiški Įrodymai. Kaip aš. 
nors iš kempės raštininko ar. taip ir J- Martinonis. ma- t ,. P* . - P * 
“boso”. Tokius liudymus, nau, neužsiginsim gavę 
visur ir visuomet galima pašalpos. Tokių išmokėjimų 
gauti. i buvo ir daugiau.

Ar negražiai pasiteisina; Kad tai organizacijai bu- 
J. Martinonis negalėdamas jv0 lemta mirti, tai matyti iš 
pristatyti tokio pažymėji- į to, kad per visą jos gyveni
mo? Jis D-jos Valdybai sa- mo laiką Įplaukė Į iždą ne- 
vo laiške rašo: “Aš Irudymo. daugiau 60 dolerių. Iš tų 
pristatyti negaliu, nes musu pinigu, kaip korespondentas 
kempės ‘klerkas ir bosas’ y- i rašo. jokiu budu nebuvo ga
ra pakeisti naujais.” Neži- Hma pirkti geležinkeliui bi- 
nant dalykų, gal to ir užtek-Į lietai važiuojant Į darbą, 
tų, bet... Tegul bosai ir pa- , Tuo labiau, kad sulig bedar-

Kad toki pažymėjimą bū
tinai reikia pristatyti, J. 
Martinonis gerai žinojo, nes 
1932 m. tas nutarimas buvo 
svarstomas ir paties Marti
nonio remiamas. Apie “auk-

MIŠKŲ GAISRAS SUNAI
KINO 100 NAMŲ.

Kanadoj, Quebec’o pro
vincijoj, Lotbiniere’o aps
krity, miškų gaisras pereitą 
sąvaitę pasiekė tris kaimus 
ir apie 100 namų nuėjo su 
durnais. Žmonės pabėgo, tik 
du vaikai sudegė. Vėliau

r
♦
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DR. MARGERIS i
Gydytojas ir Chirurgas J

VafaudM: 1S-R; S—S 
Sekmadieuūb: !•—H.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAVKEGAN. ILL.
Valdyba 1933 metams

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

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

B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,
818—16th PI., Waukegan, III. ’

B. Sirvidas, turtų raštininkas,
164—lOth St., No. Chicago, I1L 

K. Vaitekūnas, kasierius,
72C — 8-t’a st., Waukegan, 111.

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So. Jackson st., Waukegan, m. 
Bertha Dikšier.ė

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

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

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

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

paskutini ketvergų kožno menesio, 
7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje,

smarkus lietus ugnį užgesi-
’sikeitė, bet knygos, kuriose’bių organizacijos patvarky- no. 
yra žymima darbo laikas,'mais. daugiau nebuvo gali- 
sirgimai, išvažiavimai ir išduoti pašalpos, kaip 2
pasiliko, kuriose ir naujas doleriu iš karto vienam as- 
klerkas ras viską smulkiau- meneiui. !
siai apie tos kempės bu-1 Kad kulturiečiai paauka
vusius darbininkus. ,vo lenkų laikraščiui 5 dole-

t> . • • t nr _*•_ • rius, tai irgi netiesa. Pinigi-sir^Se  ̂n“

veltui.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro M^cg^rio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusį lyties i igu. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO. ILL.

tų gavęs slaugymą 
Daktaro priežiūra, nuva
žiuoti ir parvažiuoti geležin
keliui bilietas irgi veltui.

O iš kempės užtenka tik 
pasakyti, kad sergi ir nori 
važiuoti ligoninėn, ir tas bus 
padaryta be jokių kliūčių.
Aš pats esu visą žiemą tose 
kempėse dirbęs ir gerai ži
nau jų tvarką. Aš žinau, kad 
kempės bosas sergantį dar
bininką neturi teisę laikyti 
kempėj ilgiau 5 dienų. Il
giau darbininkui sergant, 
jis yra prievarta vežamas 
ligoninėn. (Turiu omeny D-ras Snyder iš South Bend. Ind., padarė orlaivi, kuriuo jis 
valdžios kempes bedar- tikisi galėsiąs pasiekti tokių aukštumų, kur da niekas nėra ho

biams). vęs. Jis dirbo šitą mašiną 7 metus. Ji taip padaryta, kad nega-
Turint visą tai galvoj, ky- Ii kristi žemėn nei šonu. nei nosimi, nei užpakaliu, bet turi lei- 

la klausimas: Kodėl J. Mar- stis plokščia, kaip skėtis. Laikydamosi šitokioj pozicijoj, ji ne- 
tinonis, turėdamas progų gali kristi greitai, bet nusileidžia labai lėtai, da lėčiau negu 
taip lengvu budu gauti ligos 500 keturkampių pėdų pločio parašiutas.

Naujo T y po Orlaivis.

«KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj sa naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPMZIHNA:

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS.
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SKAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokius spausdinitu 
didžiaaatos knygos iki mažiausio tikieto. 

Darbų atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

-J&Jb

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spansdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadvray 
So. Boston, Mass.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nno saules 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$125. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba "Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mošų korespondentų ir tt Lietaeos Laikraičių.)

Už Kruviną Kerštą Vakarušninkai Gavo 
Po Šešis Metus Kalėjimo.

Kauno apygardos teismas, CHULIGANIŠKI JAUNA 
Ukmergėje spiende Karolio, iiimiviii hadrai 
Druskio ir Igno Misiūno by LIETUVIŲ DARBAI.

Liškiavos miestelv, Aly- 
taus apskrity, buvo pavasa
rininkų susirinkimas. Jau
nalietuviai įsiveržė į susirin
kimą ir pavasarininkus ap
kūlė. Be to, įskundė, kad 
pavasarininkai darę nelega
lų susirinkimą.

Už smurtavimą jaunalie
tuviai buvo patraukti kalti
namaisiais ir šiomis dieno-

lą.
Kalėdų antrą dieną Antil- 

čių kaime, Žemaitkiemio 
valse, buvo vakaruškos. Dėl 
smagumo jaunimas išgėrė 
nemaža “šamarliako”, kuris 
vakarušninkus net per daug 
įsmagino. Tuomet linksmi 
šeimininkai (to kaimo jau
nimas) pradėjo ‘ glamonė
ti” atėjusius iš Felinkos Mi-
ką Druskį ir Igną Misiūną, mis Alytaus taikos teisėjas

Mikas Dluskis buvo smar
kiai sužalotas ir išmestas iš 
kambario, bet greit atsipei
kėjo, parėjo namo ir atsigu
lė. Jo brolis Karolis nutarė 
keršyti. Jis susitarė su nu
kentėjusiu Ignu Misiūnu,

jaunalietuvius Česnulevičių, 
Petrikonį, Marcinonį, Kar
teną ir Zaptorių, pripažino 
kaltais, ir nubaudė po 25 
lt. baudos arba po 
arešto.
. Antroje byloje Liškiavos Fabrikas labai didelis ir jei 

paėmė medžioklinį šautuvą' jaunalietuviai buvo kaltina- pįjnu tempu jį paleisti, tai
ir sugrįžę pradėjo vakaruo- F? sumusę Lis- reį}ęįa 800 darbininkų. Fab-
’ ~ ------- kia vos viršaitį Aleksonj ir jo rikas pradėsiąs dirbti maž.

seimą. Kaltinamaisiais teis- daUg su 300 darbininkų, 
man patraukus Bolių Sa- didžiulį fabriką Lietu-

jančius atakuoti. Pro langą 
paleido 6 šuvius, nuo kurių 
krito negyvas Kazys Misiū
nas.

Kambary kilo pani
ka. Išgąsdinti vakarušnin
kai pasislėpė už krosnies, 
kiti sugulė ant žemės ir liko 
nepaliesti.

* Įvykdę žmogžudystę, K. 
Druskis ir I. Misiūnas ramus 
nuėjo namo.

Greitai atvyko policinin
kas, bet, nedrįsdamas jų 
prievarta suimti, pamėgino 
padaryti tai gudrumu. Jis 
jiems papasakojo, kad Ka
zys Misiūnas yra tik truputį 
sužeistas ir dėl to jiems rei
kią policijoje pasiaiškinti. 
Piktadariai geruoju atidavė 
ginklą ir sutiko vykti polici
jon, bet vienas jų piktai pa
sakė:

—Gaila, kad mes jį tik 
truputį sužeidėm. Kitą kartą 
pas Abraomą jį nusiųsim.

Atkaklus žmogžudžiai da
bar užtai gavo po 6 metus 
kalėjimo.

KALIOŠŲ FABRIKAS 
PRADEDA DARBĄ.

Veršvuose, ties Kaunu jau
3 paras pastatytas kaliošų fabrikas 

ir užbaigti montažo darbai.

baliauską, Joną Petrikonį ir voj p^tatė pasaulinė gumos 
Domą Zaptorių pripažino . d įrfc>inįy firma, kurios cent- 
kaltais ir nubaudė po lmeni^ ^0^. Toji flrma a. 

kalėjimo ir sumokėti So-pie pusę pasaulį^ rinkos
lt. uz gydymų., (aprūpinanti gumos dirbi-

Teko girdėti, kad jauna-:
lietuvių centro valdyba tą! Lietuvoj kaliošų fabrikas 
savo skyrių kuns užpuolė ;pavadintas “Inkaro” akc. 
pavasarininkus ir viršaitį, fabriku. Firmos atsto-
rengiasi likviduoti arba pn- vaj dar0 fina mi_
skirti prie kito skyriaus. nisterijoj dėl kaliošų eks

porto, be to, fabrikas nori, 
kad kaliošų importui butų 
pakeltas muitas.

Gumą fabrikui teks ga
bentis iš užsienio, tai nori
ma išsiderėti palankesnias 
gumos medžio įvežimo są
lygas. Be gumos fabrikui

KLERIKALAS DOVYDAI
TIS NUBAUSTAS UŽ
SOCIALDEMOKRATŲ

ŠMEIŽIMĄ.
Kauno taikos teisėjas nu

baudė 3 par. arešto “Dar
bininko” redaktorių poną 
Pr. Dovydaiti už tai, kad 
tame laikraštyj buvo Įdėtas 
straipsnis, kuriuo šmeižia
ma Kauno Miesto Ligonių 
Kasa, kad neva jos pinigais 
leidžiamas “Socialdemok
ratas”. Kaltinimą iškėlė bu
vęs K. M. L. Kasos valdybos 
pirmininkas drg. K. Bieli
nis.

aiku buvo atleista apie 201 reikia nemaža ir tekstilės, 
kuri yra gana brangi. Fab
rikas nusistatęs, jei pilnu 
tempu galima bus fabriką 
leisti, steigti savo ir tekstilės 
fabriką Lietuvoje.

Darbininkai į fabriką jau 
priimami ir darbas prasidės 
pirmomis birželio mėnesio 
dienomis.

SUSTOJO NAUJAS ŠIAU 
LIŲ DIENRAŠTIS.

Šiaulių “dienraštis” “šiau
rės Ekspresas”, išsilaikęs tik 
dvi savaiti, paliovė pagaliau 
ėjęs. “Dienraščio” mirtis 
nieko čia nenustebino,nes iš 
pačių pradžių į leidimą 
Šiauliuose dienraščio buvo 
žiūrima kaip į nerimtą dar 
bą, nerimtų žmonių suma
nytą.

ŽYDAI PROTESTUOJA 
BADU.

Lietuvos žydai, protestuo
dami prieš vokiečių žydams 
taikinamus spaudimus, nu
tarė paskelbti vienos dienos 
protesto badą. Tą dieną vi
sose sinagogose bus atlaiky
tos gedulingos pamaldos už 
nukankintus žydus.

DA 17 ARTISTŲ ŠLUOJA 
IŠ VALSTYBĖS TEATRO.

Švietimo ministerio pa
liepimu, iš Lietuvos valsty
bės teatro nuo 1 rugpiučio 
dienos bus iššluota da 17 
artistų. (Pernai tuo pačiu

artistų, jų tarpe ir Juozas 
Babravičius, kuris dabar 

apsigyveno Chicagoje).
Šiuo kartu atleidžiami 

šie: laisvai samdomas dra
mos režisierius svetimšalis 
M. Čechovas, antros eilės 
operos dirigentas komp. 
Šimkus, V. Ivanauskas, Spi- 
ridovas, Bobianskis, trečios 
eilės artistai: St. Digaitis, 
A? česonienė, A. Makači- 
nas, V. Rupeikaitė ir A. Vi- 
sockytė; orkestro artistai 
rirmos eilės: A. Dvarionas 
ir J. Kamavičius, orkestro 
artistas antros eilės J. Gu
žas ir orkestro artistas tre
čios eilės: P. Songaila ir M. 
Saulevičios. Iš choro atlei
džiama J. Zvilytė, taip pat 
scenarijus St. Dautartas.

Nuo nešėjo 1 d. iš teatro 
atleidžiamas laisvai samdo
mas operos režisierius sve- 
imšalis T. Pavlovskis.

NUSINUODIJO DĖL 
SKURDO.

Ariogala. Gegužės 18 d. 
nusinuodijo jaunas darbi
ninkas Kvietinskas Liudas. 
Nors mirdamas prašė, kad 
laidotų jį be bažnytinių ap
eigų į Raseinių laisvamanių 
kapines, bet davatkos prieš’ 

ku-

I LIETUVĄ
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

New Yerk—Klaipėda 
Per Gothenburgą 

PIGIOS LAIVAKORTĖS 
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją. 
N—lėtiniai išplaukimai iš New Yorko 

Hier 97. gale W. 57th St..
M. L. Gripskolm--------------- Liepos 3
S. S. Droltninglmlm ------ Ijepoa 13
M. L. Gripsholm ------------- Liepos 28
M. L. "Kungsholai” — Rugpiučio 19 
S. S. “Drnttmngtmtai” Rugpiučio 24

Dideli, balti it gulbės laivai, Erd
vus ir gerai ventiliuojami kamba
riai. Kelionėj rodomi judomi paveik
slai, koncertai ir šokiai. Keliaujant 
“Baltuoju švedų Igtrvynu” kelione

būna pertrumpa
Informacijų ir laivakorčių kreipkis 

j vietinj laivakorčių agentų, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 

BOSTON. MASS. M State Street 
11 STATE ST- NEW YORK. N. Y. 
CHICAGO. III 181 N. Michigan Avė. 
DETROIT, MICH. 7.3 Monroe Street 
Montreai, Que„ Caa. 1410 Stanley St.

mirusio norą pakvietė 
nigą. į je nusiskandino Ona Vasta

Nuodijosi dėl sunkaus gy-, kienė 60 metų amž. Ji gyve- 
venimo. no senelių prieglaudoj.

7 DIENOMIS I LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai storinti šalimais garlaivio Bremer- 

bavene užtikrina patogiausią kennnę j LIETUVA. 
GREKIAUSIAS KELIAS I SENĄJĄ TSVYNŲ

, Informacijų klauskite pas vietinins agentas, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

LEIV1S, SO. BOSTON

Vieta, Kur Gimė Lincolno Motina.

West Virginijos miškuose šiomis dienomis buvo pastatytas paminklas toje vietoje, kur buvo 
gimusi Lincclno motina.

KAIP MANOMA KOVOTI KAUNE ŽYDAI MUŠASI
SU LYTIŠKOMIS LIGO- SU LIETUVIAIS.

MIS. Paskutinėmis dienomis
Lietuvos vidaus reikalų Kaune tarp lietuvių ir žydų

ministerija padarė planą pradėjo kilti muštynių. A- 
kovai su lytiškomis ligomis, riogalos gatve anądien ėjo 
kurios paskutiniais laikais S. Valiulis Su V. Svetlikaus- 
šventoj musų Lietuvoj pra- ku ir susitiko žydą Zeiglerį 
dėjo labai platintis. einant su žmona. Matyt, lie-

Pagal šitą planą, lyties Ii- tuviai žydą užkabino ar į- 
goniai turi būt gydomi prie- žeidė, nes tarp jų tuoj kilo 
vaita, jeigu patys nesigydo, muštynės, į kurias subėgo a- 

Vietos savivaldybės turės pie 100 žydų ir tuodu lietu- 
steigti įvairias gydymo įstai- viu taip primušė, kad reikė- 
gas sergantiems venerinė- jo vežti ligoninėn, 
mis ligomis ir gaus iš mini- Kitos panašios muštynės 
sterijos pašalpas. Savival- tarp lietuvių ir žydų buvo 
dybės tose gydymo įstaigose Tilžės gatvėj. Tai vis zoolo- 
venerikus turės gydyti ne- giško patriotizmo vaisiai.
mokamai. Iš Įtartinų asme- --------------
nų sergančių venerine liga KUNIGAI TARSIS APIE 
bus reikalaujama sveikatos SAVO ALGAS? 
liudymų. Kas atiduos sifiliu Kalbama, kad katalikų 
sergantį kūdikį žindyvei dvasiškijos tarpe iškeltas 
žindyti arba auklei neprane- sumanymas sušaukti rudeni 
šęs joms apie. kūdikio ligą, platų dvasiškių suvažiavi- 
tas bus baudžiamas. mą ekonominiais klausimais

Kas sueis į lytinius santy- kuriame turės būti aptartas 
kius, sirgdamas apkrečia- algų sumažinimas kuni- 
mos stadijos venerine liga, gams.
tas taip pat bus baudžiamas. --------------

Ir gydytojas bus baudžia SUŠĖRĖ KŪDIKĮ KIAU-
mas areštu, jei jis apžiūrėjęs LĖMS.
veneriką, neišklaus, nuo ko Kupiškietė mergina B-tė 
venerikas užsikrėtė ir apie slaptai gimdė ir kūdiki nu- 
ligos skleidėjus tuojaus ne- nešė tvartan, paslėpė kiau- 
praneš apskrities ar miesto lių garde, kurios jį suėdė, 
gydytojui. Policija tai patyrusi, kaip

--------------- mums iš Kupiškio praneša,
IŠ 11 LENKŲ ŠNIPŲ TIK B-te perdavė teismui.

VIENĄ NUTEISĖ __________
Kariuomenės teismo išva- RUSAI DAR PIRKS 

žiuojamoji sesija šiomis die- KIAULIŲ,
nomis svarstė Marijampolė- SSSR prekybos atstovybė 
je 11 asmenų bylą. Jie buvo Lietuvai nutarė vesti dery- 
kaltinami šnipinėję len- bas su “Maistu” dėl kiaulių 
kams. Petras Balaika nutei- užpirkimo Rusijai. Galimas 
stas 9 met sunk. darb. ka- dalykas, kad deryboms at- 
lėjimo, 10 kaltinamųjų ištei- važiuos atstovas iš Rusijos.
sinti. ---------------

SUSTOJO STIKLO 
FABRIKAS.

Šiomis dienomis Šian-

SULAIKĖ KONTRABAN
DININKĄ

Alytuj Sulaikytas Anta
nas Ališauskas iš okupuotos 
Lietuvos, Valkininkų vai., 
Kevelių km., pas kurį rasta 
užtaisytas mauzeris, apie 
pora šimtų litų pinigų. Ali
šauskas įtariamas kontra
bandininku.

nesumokėtus mokesčius. 
Vasara, pats darbymetis, o 
ūkininkai palikti be gyvu
lių. Ot, tautiška valdža’

NUSISKANDINO SENE
LĖ.

Ties Eigulių kaimu Nery-

VARLĖS APIPUOLĖ 
DAVATKAS.

Galilaukinėse (Antalie
ptės v.) davatkos surengė 
gegužinės pamaldas. Kartą 
užėjo stačiai varlių antplū
dis, ir pamaldos susitrukdė, 
maldininkams išbėgiojus.

POLICIJA PARDUODA 
ŪKININKŲ GYVULIUS.

Birželio 2 dieną Kupiškio šiuose sustojo stiklo fabri- 
turgavietėj policija pardavė kas. Dėl to atleisa 120 
20-ties ūkininkų galvijus už darbininkų, kurių tarpe ke

lėtas meisterių iš Latvijos.

Į LIETUVĄ .
Reguliariai Išplaukimai,
Smagi Kelionė,
Žemos Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba .

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Waskington Street 

Boston. Mass.

SVEIKATA
k-Z TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
ja*, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kama $2.50 

KELEIVIS
2S3 Broadvray So. Boston, Mato.

SeptmU*jW»gi»

Apsileidę Ūkininkai Bus Prievarta 
Verčiami Susitvarkyti.

Lietuvoje esą ūkininkų; 
KOMUNISTŲ SUĖMIMAI kurie tingį ir apsileidę: lai- 

ŠIAUL1UOSE. ku nenudirbą lauko darbų, 
Gegužės 29 d. Šiaulių po- neprakasą kur reikiant grio- 

lieija suėmė Petrą Domkų vių ir laiką telkšnoti vande- 
iš Dvikapių kaimo ir iš ras- nį, netaisą trobesių ir t.t. 
tos pas jį medžiagos nusta- Neretas apsileidęs ukinin- 
čiusi, kad jis veikė komuni- kas savo apsileidimu ken
ktų naudai, pasodino į kalė- kiąs ir apylinkės ukinin- 
jim3- kams.

Tą pačią dieną policijos žemės ūkio ministerija 
buvo sulaikyti įtariamieji parengė įstatymo projektą 
komunistiniam veikime atsilikusiems ūkininkams* 
Šiaulių gyventojai Joselis tvarkytu Pagal tą įstatymą 

, Vinikas, Samuilas Vinikas ir žemės ūkio ministeriui su- 
Šlioma Brojeris, perduoti teikiama teisė atsilikusiems 
karo komendantui ir admi- ūkininkams skirti ūkio tvar- 
nistratyviu budu nubausti kymo priežiūrą. Priežiūrą 
už “kiršinimą vienos gyven-' vykdys agronomai, inspek- 
tojų dalies prieš kitą”, abu toriai, kurių nurodymai ik 
Vinikai po tris mėnesius kio valdytojams bus priva-
kalėjimo, o Brojeris—dviem 
sąvaitėm kalėjimo.

ŠIAULIŲ SAVYVALDY-
BĖJ PAMETĖ KŪDIKĮ.
Gegužės 29 d. nežinoma 

motelis paliko miesto savi
valdybės įstaigoj apie šešių 
mėnesių amžiaus mergaitę. 
Prie mergaitės rastas rašte
lis, adresuotas miesto bur
mistrai. Laiškelyje moteris 
prašo burmistrą ir “visą val
dybą” priimti ir priglausti 
jos dukrelę “našlaitėlę”. 
Dukrelės vardas esąs Irena. 
Moteris toliau rašo, kad 
“lieku dar su viena dukrele 
našlaitėle. Abiejų tėvas gy
vena su merga susidėjęs, o 
aš negaliu jų dviejų išlaiky
ti.” Mergaitė atiduota prie
glaudai.

lomi.
Priežiūra lies sodybų su

tvarkymą ir trobesių prie
žiūrą, laukų, pievų ii- gany
klų tvarkymą, sėklos sėjai 
paruošimą ir kovą su pikt
žolėmis. Savo nurodymus 
agronomai inspektoriai ūki
ninkams praneš per seniū
nus. Neklausantieji ūkinin
kai bus baudžiami pinigine 
bauda, o jei seno ūkio nesu- 
tvarkymas kenks aplinki
niams ūkiams, tai agrono
mai inspektoriai reikiamus 
darbus galės sutvarkyti ap- 
sileidusio ūkininko sąskai
ton.

ŽYDAI APMUŠĖ PER 
KRIKŠTĄ

“D. N.” keliuose nume
riuose buvo rašyta apie Uk
mergės žydaitę, kuri perėjo 
katalikų tikybon ir vėliau 
susituokė su J. Z. Ta porelė

BALTINAMOS TVOROS.
Karmėlava, Kauno ap.

Vietos policijos įsakymu ___ . .. .. ..
Karmėlavos gyventojai turi pasivaikščioti. Prie ki- 
nudažyti tvoras kalkėmis, “Modern”vyras kelioms 
kad butų “gražesnis vaiz- minutėms reikalais nuėjo, 
das”. Bet ištikrųjų vaizdas tu0 ,W“ P™ P' ?-”les 
labai negražus, nes tvoros i P™1? buTS jaunų žydukų, 
nevienodos ir nevienodai iš-'. sPaude. 
teptos: kiekvieno savininko (Užpultoji įbėgusi p. Rut- 
įvairiau ir originaliau. Vaiz-;kausko krautuven pasislėpė.
das turės dar pablogėti, kai 
lietus palys ir tvoros nuo 
kalkių atsipalaiduos.

UKMERGĖJ PREKYBOS 
MOKYKLA

Rudenį švietimo ministe
rija nori steigti žemesnio ti
po prekybos mokyklą. Joj 
bus paruošiami pardavėjai

APIPLĖŠĖ UTENOS VAR
TOTOJŲ BENDROVĖS

KRAUTUVĘ.
Gegužės 27 rytą Utenos 

miestely rasta nakties 
metu įsiplėšta vartotojų 
bendrovės krautuvė. Išvogta 
arti 1,400 litų, kurių krautu
vės kasoj buvę.

LIETU VO
PEB HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI. NBW YORK AS-<17Q.5|
KAUNAS, TRECIA KLASE fll 0----
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele-

žiakeUais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės

j vietinius agentus arba

H AM BU RG-AMERICAN LIRE
M BOYLSTON ST, BOSTON

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.W
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO 

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinktus, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintą kainą—esate kviečiami pasi naudoti proga.

1. BIBLIJA. Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvmus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina $4.00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS (53 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

3. LIETUVIŠKAS ORAKULAS —delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina.............................................. $3 00

4. SAPNU KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 2»5. Kaina $150
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizme. Paliksi uotą, pusi.

202. Kaina ................................................................................................. $1.00
S. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1 5*
7; Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi 

470. Kama ................................................................................. .. $1.50
8. ŽMONIŲ PLANETŲ PRANAŠAS. Pasi. 72, paveiksluota.

Kaina ............................................................................................................... $.75
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. $4 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ...................................................................................... $.75
]». MįSUŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 1C2 Kaina $1.00
11. LAIMĖ IR PLANETOS. PasJ. 44. Kaina ...........................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40. Kaina ............... $210
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.208 Kaina $1 
šitų visų knygų kaina sudaro $18.56, bet perkant iš mus jas

visas sykiu pardaodam až $0.00, bet perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. Lauksime. Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”
SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

o i
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ietinės Žinios
TEISMO KOMEDIJA.

Negali nuteisti gengsterių.

Pereitą subatą Bostone 
pasibaigė Solomono užmu
šimo byla. Apie Solomoną 
musų skaitytojai jau žino 
nes “Keleivy” buvo daug 
apie jį rašyta. Solomona.c 
buvo gengsterių “karalius” 
ir gengsteriai jį nušovė jc 
paties kliube.

Ryšium su jo nužudymu 
buvo suimti 3 gengsteriai 
vienas jų lietu vys, ir visi 
trys buvo atiduoti teismui.
Ir čia pasirodė tikra kome
dija. Reikėjo šaukti kelt 
šimtus piliečių, kad gavus 
12 vyrų sudaryti “jury”. 
Beveik niekas nenorėjo eiti 
gengsterių teisti. Kai tiek 
svieto reikėjo šaukti, tai 
tarp šaukiamųjų galėjo pa
sitaikyti ne vienas ir gengs- 
teris. Ir taip surinktas “ju
ry” kaltinamuosius dėl So
lomono užmušimo išteisino.

Nors valdžia neįrodė, kad 
teisiamieji vartojo revolve
rius, (tikrasis “strielčius” 
esąs pabėgęs), bet buvo aiš
kiai įrodyta, kad jie pri
klauso prie tos pačios gen- 
gės, kurios nariai Solomoną 
užmušė. Jie sėdėjo visi prie 
vieno stalo, visi kartu gėrė 
degtinę ir po šaudymo visi 
kartu pabėgo. Ir nežiūrint 
visų šitų faktų, prisaikintų- 
jų suolas juos išteisino.

Bostonas gengsterių yra 
pilnas. Policija beveik visus 
juos žino ir turi jų paveiks
lus. Bet nieko jiems nedaro. 
Suima, pakamantinėja, ir 
vėl paleidžia. O jeigu ati
duoda teismui, tai teismas 
paleidžia.

Vietos laikraščiai anądien 
paskelbė šešių gengsterių 
fotografijas ir parodė, kiek 
kartų kuris jų buvo areštuo
tas. Rekordas maždaug to- 
kis: 40 kartų, 40 kartus, 50 
kartų, ir 1.1. Po tiek kartųjį- 
gengsteriai areštuoti, bet1 
nei karto nenuteisti.

Balsuotojai pasisakė už 
prohibicijos atšaukimą.
Pereitą sąvaitę Bostono ir 

kituose Massachusetts vals
tijos savivaldybėse piliečiai 
•inko delegatus į konvenci- 
:ą dėl prohibicijos įstatymo 
itša ūkimo.

Balsavimo daviniai tokie:
Už prohibiciją .... 98,844
Prieš....................441.195
Pačiame *Bostono mieste

Tai geriausias išvažiavimas kokį galit suteikti visai savo šeimai. 
Dvi malonios .valandos ant vandenio—visą dieną puikiausioj 
žaismavietėj ant South Shore. Reguliarus išplaukimai kasdien 
ir Nedėidier.iais ant pui.ių, pagerintų, rūsčiai peržiūrėtų Nan- 
tasket Ikach Laivų ALUS GAUNAMAS. Imkit Ele v. ar Bušą 
iki Rowes U'harf. Informacijų link išplaukimų ar specialių pa
sivažinėjimų pašauki-

NARTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
11U BBARI) ioa«.

SPECIALUS PASIULYJIMAS: Veltui įėjimas į Paragon Parką 
su kiekvienu aplink kelionės tikietu jeigu paklausit. Arba tikie- 
tai į visus pa.'i.inksm:nimus parše ii.ūo vertes, už 50 centų.

Prezidentą* Roosevelta* 
buvo Bostone.

Pereitą subatą Bostonan 
buvo atvažiavęs prezidentas 
Rooseveltas. Dabartiniu lai
ku jisai važinėjasi savo 
jachtoj jūrių pakraščiu ir 
todėl jo šalininkai demok
ratai pakvietė jį čia sustoti 
ir iškėlė jam puotą. Tą patį 
vakarą jis vėl išvyko ant sa
vo jachtos.

Tol Porter 3789 g

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliotais ir Šventadieaiaia 
nuo 19 iki 12 ryte.

278 HABVARD STREET 
kaap. Inman st. arti Central akr.

CAMBR1DGE. MASS.

5(E

Namu Savininkams.

Apžiurėjiatas ir vaistai $1.00
DR. G. L KILLORY
*0 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

M AY F LOW E įl Pasivažinėjimas 
Pajūriu.

Su Carl Moore's MERRYMAKERS orkestrą ir pasi- 
.inksminimais šokiai ir užkandžiai. Kožną Seredą, 

Pčtnyčią ir Subatą S :3t» vai. vakarais. 75 CENTAI YPATA1.

APLINK KELIONE
Vaikams žemiaa 12 metų—25c. 

Lig 5 metų dykai.

Puikus piknikas.
BAIGUSIEMS MOKSLĄ.
Geriausia dovana yra laikrodis ar

ba žiedas, nes užteks daugeliui metų 
atminčiai. Taipgi parduodu vi okius 
radios, taisau laikrodžius, žiedus ir 
gramatinius. Mainau visokius laikro
džius ir žiedus ant nauju.

PETRAS KETVIRTIS
mą pasisakė 84,230 žmonių, mus iš valdžios ir sutaupysi- ežero. Šokiams vieta patai-Į 326 Broad*av so. Boston, Mass.

Tuo budu visi delegatai te savo namus, jei žinosite syta. Bus įvairiausių žaislų.' 
išrinkti To t-nirv nvim’ti I AT-v,*.-

“sausųjų”

orohibicija rado da mažės- Namų savininkai, kuriems Liepos 2 d., nedėlioję.
savo šalininkų nuošimtį, gresia pavojus atimti jūsų LSS. Cambridge’aus ir So. 

nes už jos palikimą balsavo namus iš priežasties neat- Bostono kuopos rengia pa
tiktai 8,246 piliečiai, tuo mokėjimo skolų, jus įgalite žymėtinai gražų pikniką 
tarpu kaip už jos panaikini- gauti didelius palengvini- Norwoode. Vieta graži, prie

šlapieji”. Iš kaip prieiti prie valdžios pa-'Pasižymėjusiems sporte bu 
nepraėjo nei vie- galbos. Jei norite išgelbėti duodamos dovanos. Jauni

nas. Delegatų iš viso išrink- savo namus iš pražuvimo ir mas turėtų gerai pasirengti 
ta 45. Jų konvencija susi- išgauti pagalbas, Ministeris ir parodyt naujenybių. To- 
rinks Bostone 26 birželio. Ji B. F. Kubilius, kuris turi ry- dėl nepamirškit liepos 2 d. 
atliks tiktai reikalingą for- šius su valdžios paskirta ko- ir visi dalyvaukite socialis-
malumą. delegatai padės sa- misija, su mielu noru patar- 
vo parašus, nes prohibicijos naus tiems, kurie kreipsis 
Įstatymas faktinai jau at- prie jo rytais nuo 9 vai. iki 
šauktas visuotinu baisa vi- 10:30 prieš piet ir vakarais 
mu. nuo 6:30 iki 8:30 vai.

Čia galima pridurti, kad 2 Atlantic St So. Boston, 
ligi šiol prohibicijos įstaty- Mass. Jis teiks visas infor- 
mą balsavo jau 14 valstiiu, macijas kas liečia namams 
ir visos pasisakė prieš ii. Už pavojus ir dės pastangas, 
įstatymą nepasisakė da nei kad pagelbėjus, kurie ateis 
viena valstija. pas jį.

Įdomu pažymėti, kad Bo- ---------------
stono priemiesčiai. kaip 
Newton, Milton ir kiti. kurie 
“šlapiais” laikais prieš karą 
visuomet būdavo “sausi”, 
dabar nubalsavo pardavinė
ti alų ir vyną.

Pataria pirkti dabar 
namus.

Massachusetts Real Es- 
tate Exchange pirmininkas 
Burns pataria žmonėms, ku
rie turi pinigų, pirkti da
bar namus. Jo manymu, ge- 
riausis investmentas dabar
tiniu laiku yra dviejų šei
mynų namai, nes “trideke- 

jau išeina iš mados ir 
žmonės nelabai nori juose

Anądien buvo atrastas:^Da’nėra buvę geresnės 
vienas žmogus gengsterių pirkti
nužudytas ir su visu šutomo. £ «am£ kai dabį į
bilium paskandintas Qmncy *k “Rendos buvo nežmo- 
ąkmemnej. Policija surado; sk i numuštos depresijos 
ka tininkus, suėmė jų kelis. ,aiku ir niekaįį į
bet šiandien jie vėl jau visi žjo „amy pjrkti Jų kainof
iiuosi. . .. I nukrito nesvietiškai žemai.Kad tų piktadanų valdžia , ui nebu? jr ž
negali išnaikinti ta. galimą nįsipj,.kPęs dabar nam? 
butų manyti, kad i. vra |alės pelnyti dvejopl? 
gengsterių papirkta Bet ko- gudu_Tarb^ geresnės na-

Puikus Pasilinksminimas
Birželio 25 d., nedėlioję, 

SLA. 359 Dorchesterio kuo
pa rengia smagų pikniką 
Noivvoode, MacKenzis dar
že. prie ežero. Dedama 
daug spėkų kad piknikas 
butų gražus. Rengiami viso
kie sportai, lenktynės, pasi
linksminimai. Jaunimas y- 
patingai turėtų į tą pikniką 
nuvykti ir prisidėti prie tų 
pramogų. B.

PARSIDUODA geras kampinis na
mas so didele Btiėerne. Gali pirkti ir
•temokantis, pilnai išmokysiu. Klaust 
‘Keleivio’’ Ofise U. S (25)

METINIS

PIKNIKAS
Rengia Susivienijimo Lietuvių A 

riko j e 359 Dorchesterio Kuopa,
NEDĖLIOJĘ,

Birželio-June 25 d.
MACKENZIE DARŽE,

Norwood, Mas*.
Seniaus buvusio Aleko, ant 

kranto. Bus geri muzikantai ir links
mai galėsit pasišokti; bus duodamos 
ir dovanos.

Kelrodis: Iš Bostono važiuokite perdėl Piliečiai atsisako eit i • , v •- i Kelrodis: IŠ Bostono važiuokite |
«• w x ‘ V * fBų rinkos, arba 1S rendų pa- Norvvoodą; pervažiavus Norwooda“jury”, tai ištikrųjų sunku 
suprasti.

Su politiniais savo opo
nentais valdžia apsidirba 
greitai. Tegul tik susidaro 
revoliucinė darbininkų or-
ganlzacija ii tegul tik pi a- moderniškais įtaisymais, nesenai sta 
deda skelbti, kad kapitalis- tytas namas parsiduoda labai leng- 
tus reikia nuversti ginklu— ....... - - J

kilimo, kuris vra neišven- *
giamas.

pie vieną mylią po tiesei bus Wilson 
st Važiuokite Wilson st. Iki piknikai. 

Visus kviečia dalyvauti,
RENGĖJAI.

Tel. ĮGIS- W

Fasinaudotinas

Išpardavimas
tų piknike. Rep.

GERI KAMBARIAI “KE
LEIVIO” NAME.

“Keleivio” name dabar randasi du 
šeri tenementai ant rados, vienas 3 
Kambarių, kitas 5. Duodamas apšil
dymas ir kiti patogumai.

PARSIDUODA 2-JV ŠEI 
MYNŲ NAMAS.

Prie South Bostono byčių, su visais

'SKRYBĖLĖ 
j DOVANAI 
‘{SIUTAI
J su 1 ir 2 kelinėmis

Su Siutu 
ir Tapkotu S 

TAPKOTAI |

/špentykit
Namus

MOORE’S PENTV
C •"
®S »3 
58 •

•e 3e= B*
* 5'* e « 3
2 *

I

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET. 

LAWRE.NCE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETR1STAS

bematant ji bus policijos už
pulta, išdraskyta ir visi jos 
nariai areštuoti. Teismams 
nereikės nei liudininkų 
daug jieškot, nei “jury” rin
kti—pasmerks suimtuosius 
kalėjiman, ir baigta! Štai, 
Tarnas Mooney jau kelioli
ka metų sėdi kalėjime be 
jokios kaltės.

Bet kai gengsteriai švy
tuoja revolveriais ir auto
mobiliais važinėdami mėto 
į gatves savo aukų lavonus, 
tai jų pasmerkti “negali.” 
Sako, “nėra įrodymų”, ir 
viskas!

‘Keleivio’’ ofise.

Šimonis automobilių 
nelaimėj.

Tarnas Šimonis iš Sharo- 
no pereitą sąvaitę važiuoda
mas greitai automobilium 
East Miltone susikūlė su ki
ta mašina, kuria važiavo tū
la Miss Doyle. Kolizija buvo 
tokia smarki, kad abidvi 
masinos sutyžo ir 8 asmenys 
tapo visaip sužeisti.

PIKNIKAS!
Rengia Šv. Kazimiero L. R. K. 

Draugija
BIRŽELIO-JUNE 25, 1933

oakland grove 
Kęstučio Draugijos Darže 
E. DEDHAM, MASS. 

Gerbiamoji Visuomene:
Prašome visų atsilankyti i musų Į 

pikniką, kur linksmai galėsite laika 
praleisti. Šis piknikas rengiamas, 

kad paremt Šv. Petro Lietuvių Vasa 
rine Mokyklą. r

Gros geri muzikantai ką tik atvy
kę iš Latvijos. Taipgi bus visokių 
pamarginimų kaip tai: pypkt’iiu 
lenkytnės. merginų ir vaikinų lenk
tynės, ir t.t. Taigi pasikaustykit gerai 
ėeverykus. kad galėtumėt bėgti ir lai
mėti dovaną. Sporto vedėju bus nau
jas graborius Juozas Kasparas.

Be to bus visokių užkandžių ir šių 
laikų gėrimų. Per šį pikniką bus pri
imami nauji nariai nupiginta kaina 
Nuo 18 iki 25 metų be įstojimo, nuo 
25 iki 35 m. už pusę įstojimo. Moka 
1200.00 pomirtinės ir sergantiems na
riams $7.00 pašalpos į sąvaitę 

Tai viena iš geriausių draugjių Bo
stono apylinkėje.

Širdingai kviečia KOMITETAS.
KELRODIS: Važiuoti elevatorių iki 

Forest Hills. Iš ten paimt Dedham 
Line karą ir važiuoti iki Grove St. 
Nuo Grove St. eina busas kuris nuveš 
į daržą.

$17.50.

Verti $25.00 | 
parsid.

$7.95
uz I I i«

SIUTAI } 
TAPKOTAI •
Verti $22 50 | 

parsid už »
$9-75 ♦

SIUTAI • 
TAPKOTAI «

Verti $35:00 • 
parsid. už |
$12.75 I
SIUTAI » 

TAPKOTAI!
Verti $40.001 
parsid. už j
$14.75 |
SIUTAI ! 

TAPKOTAI •
Verti $45.001 
parsid. už •
$16.50 {

a * *
$12.75 }

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausias

Pentu*, Sienoms Popierą, 
įvairius geležiniu* daiktus 
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
Te L Šou. Boston 4703-M

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis stitiesin 
ir ambiyopiškose (aklose) aky 
so sugrąžinu šviesų tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARN1S. O. D. 
447 Broadvray, So. Boston.

TeL Uaivarsity 94SS

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENT1ST* 
VALANDOS: 94 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBR1DGE, MASS.

TYPWRITERIAI SPAUDA
Geriausios mašinėlės už pusę kabios. 
Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. ZlDŽtUNAS
315 E SL prie Broadway So.

2 LIEPOS
Nedėlioję, JULY 2, 1933 

BUS PUIKUS

PIKNIKAS
HacKenzie Darže

(seniau buvusiam Aleko)

Norwoode, prie Ežero
Rengia 60-ta ir 71-ma LSS. kuopos. Bus gero alaus. 

Visus kviečia dalyvauti.
KOMITETAS.

Tapkotai ir Siutai
$19.50. $21.50 

HOLLYWOOD 
*SWAGGER SIUTAI 
J Padaryti su dvieiliu brustotu. Ga- ! 
| lai kelnių 23 col. Visokių spalvų { 
t ir medžiagų vėliausiais vaizdais. Į 
{KELINĖS 98c $1.69 $1.98 $2.39
• šiaudinės Skrybėlės 69c. 98c, $1.39. 
} $2 vertės Vilnoniai sveteriai 98c Į 
< $5 vertės Tranšėjų Kotai .. $1.98 *
• $1 vertės Marškiniai ............... 39c ♦
J $1 vertės šilko kaklaraiščiai 19c {
• Trys už 50c.

Į A. J. N AMAKSY i
{ Real Estate & Insurance I
{ 366 W. BROADWAY, Room 1 { 

SOUTH BOSTON, MASS. {
{ Office Telephone Res. Telephone J 
• So. Boston 3357 Jamaica 2031-M | 
{ Residence: 251 Chestnut Avenue • 

Jamaica Plain, Mass.

United (iothiers-
103 Washimgton £t I0J

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos __ _______ ____
South Bostone. 5 kambarių stuba su, J i»;$ Washington SL Boston S
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak-j-------- ------------------------------
rai žemės, gražus sodas, naujos viš- >
tinyčios ir perinimui namas. Yra 2 
karų garažus. Netoli State road.
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So.
Bostone (27)

MRS. A. VALANCHUS

Atidarytas Vakarais iki 9. 
Subatomis iki 11 vai. vak.

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir i* Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadway Travel Buresui

K. J. VIESULĄ, aav.
366 W. Broad«ay, So.Bautoa,Maa8

Tel. 0620

TeL So. Boston 26S*. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

291 BROADWAY, tarp C ir D SL 
SO. BOSTON, MASS.

303 Caaton Street, Randolp’n, Mass.
--- =----------------------------- -i

GERAS KAMPAS
Paikas 6 šeimynų namas pn kam
barius. su vėliausios mados įtaisais 1 
ir didele mėsos ir alaus krautuve ge-1 
riausioje vietoje City Point, South ! 
Boston, Mass. Lietuvių apgyventoje! 
vietoje ir nėra arti kitų namų su i 
krautuvėms. Savininkė parduos pi- I 
giai arba išmainys ant mažesnio na- i 
mo. Kaina $19.500; įmokėti $5.<MHt.

UTHUAMAN AGENCY 
545 E. Broad»ay So. Boston. Mass.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and F1LLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
115 Old Colony Avė.,

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas; So. Boston 0777.

PAVASARIO KONCERTAS
(PIANO RECITAL)

Kurį išpildys p-lės Valentinos Palfanavičintčs .Mokiniai ir 
Vietiniai Artistai,

Nedėlioję, Birželio (June) 25,1933
Prasidės nuo 3 po pietų

LIETUVIU SALĖJE

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT, (Beg. Aptiekorius) 
109 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadaay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2*29, 2179 ir 2799

Joseph W. Ca»per
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

E ir kampan Silver St.
ĮŽANGA 25c

So. Bostone
Visus kviečiame dalyvauti.

ZALETSKU
MODERNIŠKA

GRABORYSTĖS ĮSTAIGA

FUNERAL HOME
NAUJOJ VIETOJ

564 E. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 0815 .

Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nes musų 
įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kambariai šerme
nims DYKAI. Patarnavimas dieną ir rakti. Pilnas pasirinkimas 
metalinių ir kieto medžio grabų. Užganėdininias, teisingumas ir 
nuoširdumas, tai musų aukščiausias tikslas.

D. A. ZALETSKAS, F. E. ZALETSKIENĖ,
GraboriaK - Balsamuotoja

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir T rokų Ageatara.

^Taisome visokių išdirbysčių auta 
i mobilias. Taisymo ir demonstravi- 
1 mo vieta:

1 HAML1N STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

i Peter Trečiokas ir Jo

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Darė visas legalias dokamaataa 
317 E STREET, 
(Kampas Brosdaay)

8OUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORILS-UNDERTAKER

Geriausias pa tams vii 
laidot uvėse.

Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mų.

258 W. Broadmay
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisai:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS

TeL Brockton 4119

DR. J. LANDŽIUSSEYMOUR
kartoja 2

LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Gydo aitrias ir kroniikas ligas vyrų, motsrųir vaikų. Varto 
aparatų ištyrimui vidurių ir pisaCių ligų. Ekiaminooja kro 
im^^ir rpiaudrius savo MergMiM. Msikto pntar

Ofiso valandos: 2—4.p. p.; 7—8:39 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

X-Ray
llapu-
kitur

i




