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ANGLIJA STOJA SOVIETŲ 
IR FRANCUZUOS PDSEJE.

KARO PAVOJUS LAIKI
NAI ATITOLINTAS.

Hitleris reikalauja panai
kinti “Lenkų Koridorių,” o 
Klaipėdoj nori plebiscito.

Šiomis dienomis Berlyne

tas Anglijos valdžios vyras, 
būtent kapitonas Anthony 
Eden, nuvyko Maskvon pa
sitarti su Sovietų Rusijos va
dais. Litvinovas pasikvietė 
jį ant pietų į savo dvarų, 30 

lankėsi Anglijos užsienio mylių nuo Maskvos. Tenai

Rusija Nori Susi
draugauti Su Japo

nija.
Tarp Rusijos ir Japonijos 

paskutinėmis dienomis per- 
Beveik tuo pačiu laiku ki- ėjo daug telegramų. Sovietai

Hitleris Nori Gelbėt 
Nuteistus Nacius.

Berlyne vokiečiai užpuolė 
Lietuvos atstovybę.

Dėl nuteistų Kaune hitle
rininkų Vokietijoj kilo bai

Maskva Padarė su
Kaunu Sutartį
Prieš Vokietiją.
Maskva praneša, kad So-Į 

vietų valdžia padariusi su 
Lietuva svarbią prekybos

KUN. COUGHLIN NORIS BOT 
AMERIKOS HITLERIS.

reikalų ministeris Simonas 
ir kalbėjosi su Hitleriu apie 
Vokietijos reikalavimus. 
Hitleris pareiškė, kad di
džiosios valstybės turi pripa
žinti Vokietijai šitokių kon
cesijų :

1. Ekonominė Vokietijos 
sąjunga su Austrija.

2. Panaikinimas “Lenkų 
Koridoriaus,” kuris dabar 
atskiria Rytų Prusus nuo 
Vokietijos.

3. Grąžinti Vokietijai da
lį Čekoslovakijos su 3,500,- 
000 vokiečių gyventojų.

4. Pripažinti Vokietijai 
oro laivyną lygų su Anglijos, 
Francuzijos ar Rusijos oro 
jėgomis, ir

5. Leisti Vokietijai įsitai
syti jūrių karo laivyną 400,- 
000 tonų talpos.

Važiuodamas Berlynan, 
Anglijos ministeris tikėjosi 
galėsiąs prikalbinti Hitlerį 
pasirašyti Rytų Europos 
paktą, kad užtikrinus taiką. 
Tuo paktu turėtų būt garan
tuotos visos dabartinės sie
nos Rytų Europoj.

Hitleris tačiau atsisakė 
tokį paktą pasirašyti. Dabar, 
tinių sienų negalima garan
tuoti, jis sako, nes jos nena- 
turalės. Per Vokietijos žemę 
esąs pravestas “Lenkų Kori
dorius,” kuriuo Rytų Prusai 
visai atskirti nuo Vokietijos 
kūno. Toliau, dalis Vokieti
jos esanti atplėšta ir pri
skirta prie Čekoslovakijos. 
Visos tos žemės turi būt su
jungtos su Vokietija kaip 
buvo prieš karą. “Lenkų 
Koridorius” turi būt panai
kintas. Pakol tas nepadary
ta, Vokietija negali daryti 
jokių paktų sienoms garan
tuoti.

Tačiau kad Anglija nebi 
jotų karo, tai Hitleris davė 
Simonui savo “garbės žodį,” 
jog Vokietija Sovietų Rusi
jos nepulsianti

Kas dėl Lietuvos klausi
mo, tai Hitleris sutinka pa
daryti su ja “draugišką su
tartį,” jeigu Lietuva pildys 
Klaipėdos konstitucijos nuo. 
status ir nevaržys gyvenan 
čių tenai vokiečių. Klaipė
dos klausimą geriausia gali
ma išrišti pravedant tenai 
plebiscitą, sako Hitleris; ta
riant kitais žodžiais, Klaipė
dos gyventojams turi būt lei
sta patiems nubalsuoti, kur 
jie nori prigulėti prie Lietu
vos. ar prie Vokietijos.

Hitleris tikisi, kad toks 
plebiscitas išeitų Vokietijos 
naudai, nes ir Klaipėdos sei
melius renkant vokiečiai vi
suomet sudaro didžiumą.

Taigi Anglijos ministeris 
nei vieno savo planų Hitle
riui neįsiulė, bet Hitleris jam 
pastatė visą eilę savų planų. 
Iš to juokiasi beveik 
Londono laikraščiai. Sako, 
musų Mr. Simon įkliuvo į 
Hitlerio žabangas.

dalyvavo Anglijos ambasa
dorius lordas Chilstonas, 
Rusijos diktatorius Stalinas 
ir kiti tūzai. Jų pasikalbėji
mo smulkmenos nežinomos, 
tik bendrai buvo paskelbta, 
kad Anglija eisianti iš vieno 
su Rusija ir Francuzija. To
dėl karo pavojus, bent laiki
nai, esąs atitolintas, nes Vo
kietijos militaristai negali 
juk prieš šitas tris valstybes 
šokti.

Vofeie/i/a Šaukia 
580,000 Naujokų.

Maskva sako, vokiečių armi
ja busianti kaip Rusijos.
Londono laikraščiai iš

spausdino žinią, kad šiomis 
dienomis Vokietijoj busią 
pašaukta 580,000 naujokų, 
kurie gimė 1915 metais. Jie 
bus lavinami kaip tikroji ar
mija.

Sovietų raudonosios armi
jos štabas apskaičiavo, kad 
dabartiniu laiku Hitleris tu
rįs lygiai tokią armiją, kaip 
buvo kaizerio prieš pat pa 
saulinį karą; o iki šių metų 
pabaigos vokiečiai turėsią 
jau tiek pat kareivių, kiek 
dabar turi Rusija, ir 40 nuo
šimčių daugiau, negu fran 
cuzai turi.

nori užmegsti draugiškus ry
šius su japonais. Pardavus 
japonams Kinijos Rytų Ge-j 
iežinkelį, Rusija norėtų taip 
pat ramiu keliu išrišti ir ki
tus savo ginčus su Japonija. 
Japonija dedasi “taikos 
apaštale Azijoj,” o Litvino
vas sako, kad Sovietai nieko 
daugiau ir netrokšta, kaip 
tik taikos. Taigi atsirado ne
apsakomai du dideli “draii: 
gai.” Tik baimė ima, kad iš 
didelės “meilės” jie nesusi
etų.

Meksikoj Nušauta 20
Klerikalų Maišti

ninkų.
Meksikoj, netoli Valpa- 

raiso miestelio, Zacatecas 
valstijoj, tarp valdžios ka
riuomenės ir klerikalų maiš- 
ininkų įvyko susirėmimas. 

Dvidešimts klerikalų buvo 
nušauta, o kiti su savo va
dais pabėgo į kalnus, palik
dami daug ginklų ir amuni
cijos. Ginklai esą kunigų į- 
smugeliuoti iš Jungtinių 
Valstijų.

Lenkai Daužo Vokie
čiams Langus.

Pereitą sąvaitę Lenkijoj 
staiga kilo neapykantos ban
ga prieš vokiečius. Visu Vo
kietijos pasieniu, nuo Lietu
vos iki Čekoslovakijos, len
kai pradėjo ruošti demonst
racijas ir šaukti: “Precz z 
szwabami!” (šalin vokie 
čius). Katovicų mieste de
monstrantai išdaužė vokie
čių laikraščio “Kattowitzer 
Zeitung” redakcijos langus 
ir buvo apgulę vokiečių kon 
sulatą. Policija vos atmušė 
minią. Matyt, lenkai visai 
užmiršo, kad jų valdžia yra 
padariusi “draugišką sutar
tį” su Hitleriu.

Sakoma, kad lenkai įtūžo 
ant vokiečių dėl įvedimo pri
valomos kariuomenės tarny
bos ir dėl persekiojimo len
kiškų mokyklų Vokietijoj 
Varšuvos žiniomis, riaušės 
buvo “tik vieną dieną.” Da
bar vėl esą “ramu.”

LENKIJANEMAINYSIAN- 
SI “KORIDORIAUS” ANT 

LIETUVOS.
Europos spaudoje buvo 

pasklydę paskalų, kad Len
kija sutiksianti atiduoti Vo
kietijai savo “Koridorių,” 
bet reikalausianti, kad užtai 
jai butų atiduota Lietuva 
Tuos paskatos Varšuva da
bar užginčijo. Ji niekad to- 

visi kių “juokingų” planų netu
rėjusi ir “Koridoriaus” an 
Lietuvos niekados nemainy
sianti.

50,000 Kiniečių Žusią 
Potviniuose.

Telegramos iš Šanchajaus 
praneša, kad Kinijoj dabar 
pakilę baisus potviniai. Išsi
liejus Geltonajai upei, tūks
tančių keturkampių mylių 
plotai Šantuno ir Honano 
provincijose buvę apsemti 
su visais gyventojais, todėl 
bijomasi, kad tarp 10,000 ir 
50,000 ūkininkų gali priger 
d. Kai kurie kaimai esą jau 
vandens sunaikinti ir nuneš
ti į jurą. Tūkstančiai žmonių 
gelbėdamiesi sulipo į me
džius, bet išbadėję ir suvar
gę jie krinta į vandenį ir žųs- 
ta. Kiti tupį dar ant stogų, o 
dar kiti susirinkę būreliais 
ant kalnelių ir aukštumų, ku
rių tik viršūnės kyšo iš van
dens, laukia pagalbos. Bet 
niekas jokios pagalbos jiems 
neduoda, todėl aišku, kad il
gai gyventi jie negalės.

sus įtūžimas prieš Lietuvą. įtartį prieš Vokietiją. Pa 
Berlyne vokiški tautininkai našią sutarti Rusija buvo 
susirinko Drieš Lietuvos at- padariusi sąvaitė atgal su

TAIP SAKO GENEROLAS 
JOHNSONAS.

mas “patentuotus vaistus.” 
Visų pirma, girdi, sutrauk 
minią. Išprovokuok kad ir 
šunų piovynes, kad tik miniaNet Vokietijos nacių vadas

stovybę ir pradėjo piktai Čekoslovakija ir Rumunija. I nežadėjęs žmonėms tokių I susirinktų, o tada siūlyk jai
■■ « n 1 1 z\ ■». . O* T T __ X _  J   X *   I a* » . .m. JaI i t 1 a • msavo kromelį.protestuoti. Kai kurie jų Su Kaunu padaryta sutartis 

ėmė šaukti, kad reikia iš- sako, kad Sovietų Rusija 
daužyti langus ir patį atsto- šiais metais nupirks iš Lietu
vą reikia “pamokinti.” Pa- vos dusyk daugiau prekių, 
dėtis pasidarė tokia rusti.' negu ji pirko pernai, 
tad reikėjo šauktis polici-į Sovietų Rusija pradėjo 
jos, kuri
vaikė.

WORCESTERY SUSTREI
KAVO 1,500 AUDĖJŲ.
Wsrcesterio apylinkėj pe

reitą sąvaitę sustreikavo a- 
oie 1,500 audėjų vilnonėse 
Streikieriai pastatė pikietus, 
kad streiklaužiai neitų dirb
ti. Jie reikalauja 15 nuošim
čių daugiau atlyginimo.

Bet Millbury Woolen Co. 
darbininkai prigulinti prie 
unijos, pereitą nedėldienį 
nubalsavo didžiuma grįžti 
darban. Tos dirbtuvės gal 
vėl pradės dirbti.

nesąmonių, kokių žada
Detroito demagogas. I Tai yra labai pigus ir že- 

Buvęs NRA viršininkas mas būdas bizniui daryti, 
gen. Johnsonas pereitą su- sako gen. Johnsonas, bet aš 
batą skaudžiai nuplakė per visgi greičiau pritarčiau 

....... ... . radio Romos katalikų kuni- Huey Longo “tnksams,” ne-
demonstrantus is- stiprinti savo sutartis su vai- j^ą Coughliną, kuris vra pa- gu kun. Coughlino demago- 

1 stybėmis, kurios rubežiuoja-1 garsėjęs Amerikoj demago- gijai.
Vokiečių valdžia daro pa-įsi su \okietija, dėl to, kad j kiškom is savo kalbomis per

stangų, kad nuteistų nacių paskutiniais laikais Vokie-C orą.
la butų Dei žiūrėta iš nau- ti ja griežtai nusistatė prieš Į Kun. Coughlin nori būt A- 

io. Tuo reikalu Berlynas ža- Rusiją ir pradėjo smarkiai merikos Hitleris, sako John-
dąs kreiptis į keturias vals
tybes — Angliją, Francuzi

nos yra pasirasiusios 
pėdos konvenciją.

Klaipėdos vokiečiai irgi 
baisiai įniršę. Lietuvos val
džia. bijodamosi - vokiečių 
riaušių, sutraukė Klaipėdos 
kraštan daug policijos ir pa 
3ieny sustiprino sargybą.

Karaliaučuje įvyko didelė 
demonstracija prieš Lietuvą. 
Įtūžę vokiški patriotai šau
kė : “Šalin Lietuvą ir jos tei
smus !” “Kur yra Tautų Ly
ga?” “Mes reikalaujam tei
singumo savo broliams Klai
pėdoj !” Ir taip toliau.

Du anglai, John Lawren- 
ce ir Godfrey Norris, kurie 
sekė nacių bylą JCaune, at
vykę dabar Rygon pasakė, 
kad visa byla buvusi pagris
ta “politiniais sumetimais” 
ir “neteisinga.”

REVOLIUCINIS STREI 
KAS ISPANIJOJE.

Ispanijos militaristai sa
kosi sužinoję, kad darbinin
kai ruošiasi skelbti visoj Is
panijoj revoliucinį streiką 
kaip protestą prieš dešinių
jų mėginimą pasigrobti ša
lies valdžią. Dabar valdžia 
tebėra da karininkų ranko
se.

Klai-

Gali KUti Didelis 
Audėjų Streikas.

Karingas audėtų vadasginkluotis. Isonas. Jeigu sugretinti tuos «ariT
Sovietų užsienio prekybos dalykus, kuriuos Hitleris ža-Ir- • r< vk.omisaras, Rozengolc labai|dėdavo Vokietijos žmo- ^n'!snlėGne90^n^

nems, su kun. Coughlmo,pn- merikoje didelis medvūnės 
zadais, tai jie lsr°dys kaip au^-j streikas kuris gali 
du žirniai vienam ankstyje, , £ visą šalies audimo

daug svarbos priduoda 
tarčiai su Lietuva.

su

Japonai Nesides Su Pa^ke b“vus's..NRA ,va - industriją kišmesti iš darbo
VnJsiotiin MKuQn Ug ?S;OJtlUZ 500,000 darbininkų. Prie-VOKieUja. Nye-Sweeney valiutos bilių šiam gtreiku*-ynl u.

Japonijos užsienio reika- Kongrese-.Jas bilius reika- Gorman, kad val
iu ministerijos valdininkas ?«Ja paskirti po vieną poli- džfa jsakė medvilnfe aodi.

- r* _ _ Iril/intn mm tnoii A W trolcnm I cEiži Amau pasakė šį pane- tikierį nuo visų 48 valstijų irX * X ■ « . • • e . «• v • į mo pramonei sumažinti ga-
dėlj, kad Japonija pritariau- sudaryti is jų yisągahncią b nu0 j balandžio šitas 
ti Europos valstybėms, ku- tarybą popieriniams pini- g/m’bos sumažinimas 
rios stengiasi sudaryti ne- ??"is spausdinti Dabartį- mažinsjąs audėjų uždarbį 
puolimo sutartį, tačiau ji pa- ™is pinigus taryba sunaiki- . ke7virtadaliu;
ti i europiečių reikalus nesi- na. Ji paima į savo rankas Daugely vietų audėjai gau
bsianti; ypač Japonija ne- ™us bankus ir jų indelinin- s * J s

kams išmoka popieriniais
pinigais, kurie butų paremti 
sidabru (mat, kun. Coughlin 
tori prisipirkęs labai daug| 
sidabro!) Toliau, šita banki 
taryba arba diktatūra nau-|

kuomet nesidėsianti su Vo-| 
kieti ja prieš kitas valstybes.

AMERIKOS LAIVAMS 
GRĘSIA NAUJAS STREI 

KAS
Amerikos laičj kompani-l>ais sa,v]° pinigais išperka vi

joms Paeifiko pakrašty grę-| ,us vaJdzios bonus ir tuo bu- 
ia antras toks pat generali- J? nušluojamos visos valsty.

šią vos tik $8 į sąvaitę. Tai
gi, prieš šitokį valdžios pa
tvarkymą medvilnės audėjai 
esą pasiruošę streikuoti.

Biednas Žmogelis, 
Tas Melionas.

Plutokratų spauda šią są- 
bės skolos. O kai skolų vals-lvaitę išliejo labai graudingąBelgijoj Įvedama

“Nnninii Tnnrkn ” rrita vasara SanFFranciscoltybė neturės, tai ir mokesčių I ašarą dėl buvusio iždo sek- 
naujoji 1 varna, reitą 'a^'Į ?a" "a"^ piliečiams nereikės mokėti, retoriaus Meliono, kurį de-

Dėl aukso valiutos susmu- uo>te s[reiRas Jau apsKeiDtas h • + • mokratu valdžia dabar dut-
r iau dvi sąvaites, kaip dvy- Šitokių nesąmonių net ir " 7.v<uuz,1‘* j-, -

likos didžiųjų kompanijų demagogas Hitleris nedrįso to Washmgtone dėl neuz- 
laivai negali išeiti iš uosto, žadėti, sako gen. Johnsonas. mokėtų taksų. Melionas esąs 
Streikieriai reikalauja sau Ir šitoTns nesąmonėmsh?au^ausi.a ^skriausta s
teises rinkti laivų viršinin- Lmti TcougSTrS X™7mad“rtefS

t,m'kla^XPunet1r tartSu'® ŽT’ labuHr beveik nfekad ne-
unijom“dėl juririnkTi^iy 'Skc- 
oradėjo grąsinti generaliniu | niekas nemato atskaitų, kur lUs ^įsigijo PittJ

ištiesų tie pinigai dedami. jburghe didžiausį banką, 
Anądien kun. Coughlmash<ajp jisai užvaldė atomino 

per radio pasakė: As kai- trustą. kaip jis įsigijo anglių 
bu į jus ne kaip Romos kata_ kasyklaS ir susikrovė $600, 
likų bažnyčios kunigas ir ne

ši panedėlį iš Ženevos at-|kaip katalikų tikėjimo at- 
ojo žinia, kad trys valstybės | stovas, bet kaip Amerikos

kimo Belgijoj rezignavo mi
nisteriu kabinetas. Susida
riusi naujoji vyriausybė nu
tarė pasekti Ameriką ir įve
sti “naująją tvarką,” kaip 
Amerikoj “new deal.” Auk
so belbos vertė tapo suma
žinta, bankų sistema bus 
perorganizuota, bus išleista 
daugiau, bet pigesnių pinigų 
ir tais pinigais bus organi
zuojami visuomeniški dar
bai, kaip dabar daroma A- 
merikoj.

Amerikoje Roosevelto 
“naujoji tvarka” yra vadi
nama “Krašto Gaivinimas 
(National Recovery), o Bei 
gijoj — “Krašto Atnaujini-
mas.

VOKIETIJOJ AREŠTUO
JAMI KUNIGAI.

Berlyno žiniomis, nacių 
valdžia padarė kratą keliuo
se vienuolynuose ir suėmė 
daug kunigų, vienuolių ir 
davatkų. Jie kaltinami tuo, 
kad siuntė pinigus popie
žiui, kuomet Vokietijos įsta
tymai draudžia pinigų išve 
žimą į svetimas šalis.

VOKIEČIAI PERKA
FRANCUZŲ AUDEK

LUS.
Paskutinėmis dienomis 

Vokietija pradėjo pirkti la 
bai daug audeklų Francuzi
joj. Perka taip pat ir žalią 

'medžiagą audiniams. Spė
jama, kad visa tai taikoma 
didinamai armijai.

nis streikas, kaip buvo pe-

streiku.

HAAGOS TRIBUNOLAS 
SPRĘS KLAIPĖDOS 

KLAUSIMĄ?

oasiuntusios Lietuvai įspėji- pilietis, 
mą, kad ji atsargiau elgtųsi Todėl gen. Johnsonas da- 
Klaipėdos krašte. Ta pati ži- bar stato tam klerikalui 
nia priduria, kad Lietuvos- klausimą: “Nejaugi tu esi 
Vokietijos ginčą dėl Klaipė- tas vokietukas sakykloje, 
dos krašto svarstysiąs tarp- kuris gali sykį iššokti aukš-

000,000 turto, plutokratų 
spauda gražiai nutyli.

Ištikro, sunku tam Melio
nui. Vienas turi nešti tiek 
milionų ant savo sprando! 
Ar nevertėtų paskirti jam 
užtai algą iš valstybės iždo?

tautinis teismas Haagoje.

ITALIJA TURINTI 1,500 
LĖKTUVŲ.

Roma skelbia, kad ji tu
rinti 1,500 karo lėktuvų 
Francuzai savo ginkluotas Mėtų padaryti.

tyn romiškoj apykaklėj, o 
paskui pritūpti ir vėl iššokti! 
su pasauliečio kaklaraiš
čiu?”

Šitokių štukų, girdi, di
džiausis monelninkas nega-Į

jėgas visuomet slepia, o | 
Mussolinis nuolatos giriasi.

IŠLEIDO $5,006,456,143 
PER 9 MĖNESIUS.

Washingtono valdžia pra
neša, kad nuo pereitų metų 
30 birželio dienos iki šių 
metų 31 kovo dienos ji išlei
dusi visokiems valstybės rei
kalams lygiai $5,006,456,-

POPIEŽIAUS DVILEKIS.
Kai visas pasaulis pradė-

Bet, anot Johnsono, tos. _ ...štukos pritraukia neprotau-l ^augmu kaip puse tos 
jančią minią ir ji išsižiojusisumos lseJusl nepaprastiems 

gaudo demagogo žodžius.
Senatorius Huey Long ir

to kalbėti apie karo pavojų,!gi esąs didelis demagogas ir 
tai ir popiežius įkišo savo vartojąs tuos pačius meto- 
dvylekį. Jo manymu, karo dus: visų pirma sutrauk mi
nėjusią; o jeigu busiąs, tai nią, o paskui galėsi parduoti 
jis liepsiąs davatkoms pote- jai visokį savo tavorą, 
rius sukalbėti už kariaujam Šen. Long pats prisipažįs- 
čias valstybes. Anot to že- tąs, kad šitų “triksų” jis iš- 
maičio, pastipusiai vuožnasįmokęs būdamas kitąsyk 
laiktas! Ipedliorium ir pardavinėda-

reikalams, bedarbių šelpi
mui.

POLICIJA DABOJA KA
NADOS PENKINUKUS.

Ginkluota policija Kana
doje daboja pagarsėjusios 
farmerių Dionne’ų penkinu- 
kus, nes kažin kas paleido 
paskalų, kad jie busią “kid- 
napinti.” ____ j.
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3 APŽVALGA S
SOCIALISTAI TARIASI 
APIE “TREČIĄJĄ PAR

TIJĄ.”

Nors politinių partijų A- 
merikoje yra apie dešimts, 
bet šalį valdo tiktai dvi. Ki
tos yra permažos ir nepajė
gia pravesti savo atstovų į 
valdžią. Todėl dažnai yra 
kalbama apie kūrimą “tre
cios partijos,” kuri galėtų 
konkuruoti su republikonais 
ir demokratais. Tokią parti
ją mėgino įkurti nabašnin- 
kas T. Rooseveltas, kuris ne
galėjo susitaikyt su konser- 
vativiškais republikonais, o 
paskui tokią partiją organi
zavo progresyvių republiko- 
nų vadas senatorius La Fol- 
lettas (dabartinio senato
riaus La Folletto tėvas). Bet 
iš tų bandymų niekas neišė
jo.

Dabar socialistai pradėjo 
tartis tuo reikalu. Šiomis 
dienomis Buffalo mieste bu
vo susirinkęs Socialistų Par
tijos pildomasai komitetas ir 
svarstė klausimą, ar nebus 
jau pribrendęs laikas kurti 
trečią didžiąją partiją, ku
riai prigulėtų viso krašto 
farmeriai ir darbininkai?

Kartu buvo pakeltas klau
simas, kas reikėtų statyti 
kandidatu prezidento rinki
mams 1936 metais, jeigu to
kia partija susikurtų? Dau
gelis išreiškė nuomonę, kad 
reikėtų statyti arba Norma
ną Thomasą, arba Danielių 
Hoaną, kuris jau 18 metų 
majorauja Milwaukee mies
te.

Beje, reikia pastebėti, 
kad apie “trečiąją partiją” 
pradėjo kalbėti net ir tokie 
buržuaziniai demagogai, 
kaip kun. Coughlin, senato
rius Huey Long, Dr. Town- 
send ir kiti.

Trečiai partijai Ameriko
je yra labai didelė vieta. 
Darbininkai ir farmeriai čia 
pelitinės savo organizacijos 
kaip ir neturi. Bet ją sunku 
sudaryti, nes tam reikia ne
tik gerų agitatorių, bet ir di
delės sumos pinigų. Darbi
ninkai pinigų neturi, todėl 
jiems sunku lenktiniuoti su 
republikonų ir demokratų 
partijomis, kurias remia mi- 
lionieriai.

PRALOTAS LABANAUS
KAS PRAKIŠO BYLĄ.

“Keleivy” buvo jau rašyta 
apie Rokiškio praloto Laba
nausko diktatūrą, dėl kurios 
katalikai turėjo bažnyčioje 
riaušes kelti.

Dėl tų riaušių aprašymo 
pral. Labanauskas buvo ap
skundęs “Lietuvos Žinių” 
redakciją ir jos korespon
dentą Kriukelį.

Dabar “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad kerštingas pra
lotas tą bylą pralošė. Patys 
katalikai teisme liudijo, kad 
jis yra tikras begėdis: už nu
mirėlio palaidojimą jis daž
nai paimdavo net po dvi ge
riausias karves, jeigu ūki
ninkas pinigų neturėdavo.

Ir bendrai tas klerikalas 
lupdavo pinigus iš biednų 
žmonių be jokio pasigailėji
mo. Nors turi jau susikrovęs 
didelius lobius, bet kai rei
dą kas nors bažnyčioje ar 
debonijoj pataisyti, tai vi
suomet deda parapijonims 
naujus mokesčius.

Parapiją jis jau taip 
išmelžęs ir išvarginęs, kad 
žmonės netekę kantrybės 
sukėlė riaušes bažnyčioj. Ir 
kada laikraštis visa tai ap
rašė, tai Labanauskas pa
traukė jį teisman ir reikala
vo, kad teismas nubaustų re
dakciją ir korespondentą.

Bet teisme jis gavo per no. 
sj. Ir dabar visa parapija 
džiaugiasi, kad tas akyplėša 
pralaimėjo.

REKORDINIS REDAKTO
RIŲ ATSILIEPIMAS.

Kovo 26 dieną visi Ameri
kos laikraščiai paskelbė ži
nią, kad Lietuvos kariuome
nės teismas nuteisė 4 nacius 
sušaudyt, o kitus — kalėji
mam

Bet “Tėvynė” da 29 kovo 
laidoje rašo, kad “Lietuva 
atidėlioja naciams nuo 
sprendį.”

“Tėvynės” redaktoriai čia 
jau gali pasigirti, kad savo 
apsileidimu jie sumušė visų 
apsileidėlių rekordus.

Kažin, ar nevertėtų jiems 
prisegti už tai po kokį nors 
medalį?

NE “VARGDIENIAI,” BET 
“DYKADUONIAI.”

Argentinos lietuvių laik
raščiai vis dažniau ir griež 
čiau pradeda protestuoti 
prieš Lietuvos valdžią, kuri 
švaisto valstybės pinigus sa
vo pakalikų palaikymui Pie
tų Amerikoje. Ilgą protesto 
straipsnį nesenai išspausdi
no “Argentinos Lietuvių 
Balsas,” o “Lietuvių Aidas 
Brazilijoj,” paminėjęs tą 
straipsnį, nuo savęs pridu 
rią:

“Dar nebutu taip pikta, kad 
tas lėšas siunčiant stačiai ir 
aiškiai skelbtų, kad išsiuntė 
dykaduoniu maitinimui, o ne 
‘vargstantiems Pietų Ameri
kos lietuviams bedarbiams šel
pti’.”

Išeina, vadinasi, kad Lie
tuvos valdžia maitina vals
tybės pinigais visokius dy
kaduonius Pietų Amerikoje, 
o viešai skelbia, kad tais pi
nigais yra šelpiami lietuviai 
bedarbiai

Lietuvių bedarbių Pietų 
Amerikoje ištikro yra daug 
ir jie tenai labai vargsta, bet 
siunčiamų iš Lietuvos pinigų

MASKVA APIE KAPSU
KO MIRTĮ.

L. Pruseika “N. Gadynėj” 
rašo:

“Peržiurėjau ‘Pravdos’ ir 
‘Izviestijų’ numerius už visų 
savaitę, tuoj po drg. Mickevi
čiaus-Kapsuko mirties. Be galo 
mažai apie ji parašyta. Keli 
trumpus nekrologai, skelbimų 
formoje, keli pranešimai ir vie
nas straipsnis.

“Bet tuose pat numeriuose J. 
Stalino vardas beveik kiekvie
nam straipsny, kiekvienam ra
porte kartojamas po kelis sy
kius — begaliniai ir bekrašti 
niai.”

Matyt, Kapsuko vaidmuo 
Sovietuose buvo nelabai žy
mus.

LIETUVIAI AUSTRA
LIJOJ.

“Argentinos Lietuvių Bal-
sas

KELEIVIO” VAJI
NINKŲ ARMIJA

Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos 
Bankine Įstaiga
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Naminiai ir Užsieniuose

Taupymo Sąskaitos 
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Čekių Sąskaitos 
Saugus Indelių Vaultai
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Skyriai visose miesto dalyse

KODĖL NESKRIDO “LITUANICA ir 
PEREITĄ VASARĄ?

Kadangi “Lituanica H” 
neskrido Lietuvon pereitą 
vasarą dėl susidariusių rim
tų priežasčių, tai kilo šlykš
tus lermas ir purvų drabsty- 
mas. O lermą kėlė ir kelia 
daugiausia toki žmonės, ku
rie visai neprisidėjo prie au
kų rinkimo. Kaltina AL
TASS bendrovę. Bet pažiū
rėkime, ar ištiesų yra AL- 
TASS bendrovė kalta?

Apie trys sąvaitės atgal 
atvažiavo į Scrantus James- 
Janušauskas. Jis apsistojo 
pas J. Stepanauską. Turėjau 
progos ir aš pasikalbėti su 
James-Janušausku. Stepa
nauskas vežėsi jį parodyti 
naujai įrengtą mus miesto 
airportą, tai jiedu sustojo 
mano ofise ir pavadino, kad 
aš važiuočiau, ką aš ir pada
riau. Važiuojant aš ir už
klausiau Janušauską, kokia 
buvo svarbiausi priežastis 
dėl nutraukimo jo ryšių su 
ALTASS bendrove? Jisai 
pasakė šitaip: “Mane po ne
valia ALTASS verte, kad až 
taria skristi Lietuvon 1934 
metais. Až permatydamas, 
kad prisirengti nei man, nei 
lėktuvui nebuvo į valias lai 
ko, pasiūliau kitą sutartį, 
kur apart kitų dalykų buvo 
pažymėta, kad až likti sutin
ku tiktai 1935 rt. ALTASS 
bendrovė nesutiko pasiražy 
ti ant mano tokios sutarties 
ir až rezignavau.99

rašo:
“Iš viso Australijoj ir Tas

manijos saloj gyvena 235 as
menys, kurie sakosi esą gimę 
Lietuvoje. Iš jų 119 vadina sa 
ve tikrais lietuviais. Jie turi ir 
savo organizaciją, kuriai Drau
gija Užsienio Lietuviams Rem
ti nusiuntė dėžę knygų.

Nelabai senai da “Kelei
vis” turėjo keliatą skaityto-

jie visai negauna. Už tuos ją Australijoj; vienas jų ret- 
pinigus esąs leidžiamas kle- karčiais parašydavo ir ko- 
rikališkas laikraštis, kurio respondencijų iš Australi- 
niekas nenori skaityt, ir ku- jos, bet dabar jau negaunam 
piga? organizuoją davatkas, jokių žinių iš tenai.

f

ką. Jeigu jisai numatė, kad 
negalės skristi, tai ir geriau, 
kad neskrido. Bet kalti tie 
purvų drabstytojai ir Janu
šauskas, kad viešai per 
spaudą kaltina ALTASS 
valdybą dėl atidėto skridi
mo. Jeigu jisai išpradžių bu
tų pasakęs tiesą, tai tokis 
lermas nebūtų iškilęs. Šitoks 
diskreditavimas per spaudą 
F. Vaitkaus gali jam nervus 
pagadinti pirmiau negu jis 
skris. Nejaugi tie rėksniai 
butų patenkinti, jei F. Vait
kus susitiktų su tragedija?

Lietuvi š k o s kolonijos 
laug dirbo ir prisidėjo au
komis (surinkti $32,000.00 
letaip buvo lengva). Dabar 
žmonės matydami tą trukdy
mą labai piktinasi. Kiti net 
stato sau klausimą: nejaugi 
skridimas neįvyks ir šią va
sarą? Kurie darbu ir auko
mis prisidėjo, nori matyti, 
kad tas darbas butų atliktas 
pasekmingai.

W. A. Meskuna*.

“Laisvė” talpina kolonijų 
protestus prieš Kneižį dėl 
šmeižimų Sovietų Rusijos. 
Bet tikrenybėj Kneižis da 
nėra per radio kalbėjęs. Kad 
“Darbininko” radio pusva
landis yra prastas ir pilnas 
melų, tai tas tiesa. Ypač jis 
subliūško gavėnioj. Dabar 
jis žemiau kritikos. Todėl ir 
protestuoti prieš bile kleri- 
kaliuką, o ypač varde So
vietų Rusijos, kurios valsty
binis aparatas rimo ant ga
lingos raudonos armijos, y- 
ra visai nenuosakus darbas. 
Juk tai vis viena, kaip iš ar- 
motos šaudyt žvirblį.

DA VIENAS ŠŪVIS IŠ
NORWOODO, MASS.

Pereitame “Keleivy” atsi
liepiau su vienu nauju skai- 

• tytoju, bet pasakiau, kad tai 
nepaskutinis. Taip ir buvo. 
Štai, čia atšaunu dar 4 skai
tytojus ir manau, kad tai vis 
da ne paskutiniai.

Tai tiktai iš mažytės kolo
nijos. O ką daro šiuo klausi 
mu didmiesčių draugai bei 
draugės? Manau, kad jie 
daugiau nuveikia, tiktai tyli.

Tyla gera byla. Bet, ger
biamieji, mes visi norim ži 
noti, kaip eina “Keleivio” 
vajus, todėl tylėjimu nepra
leiskite : gavę skaitytojų, pa- 
sigirkite viešai per “Kelei 
vi.” Juk platinti laikraštį yra 
)rakilnus ir garbingas dar
ias.

Aš, rodos, savo kvotą jau 
išpildžiau su kaupu. Tačiau 
vajaus darbą da nenutrau- 
riu. Dirbsiu ir toliau, dirbsiu 
kol vajus tęsis. Be to, Nor- 
woode tuojaus pakils ir kitas 
“Keleivio” vajininkų armi
jos generolas — tai drg. A. 
Pratašius. Dabar jis buvo su 
sirgęs, bet jau taisosi. Už 
dienos-kitos jau stosiąs fron- 
tan ir pašauksiąs visus nau
jokus ir zapasnus “Keleivio 
skaitytojus iš jam žinomo 
rajono. Jei kaip, tai mažių 
kas Norvvoodas gali padaryt 
šturmą ir ant didmiesčių. 
Juk neveltui yra sakoma, 
kad mažas kupstas apverčia 
didžiausi vežimą.

Taigi, didmiesčių draugai 
ir draugės, baikų nekrėskite 
kad neprarastumėte savo 
pozicijų. Sukruskit ir paro
dykit, kiek galit pristatyt 
naujokų “Keleivio” armijai.

J. Pakarklis.

kias pramogas. Kai kurie net 
aukų prašo. O musų “Kelei
vis” per 30 metų neturėjo da 
nei vieno pikniko, nei vieno 
paliaus ir aukų niekad iš 
mus neprašė. Jis jokiais biz
niais neužsiėmė, tik skelbė 
drąsų tiesos žodį ir nuolatos 
griovė prietarus.

Užtai gi kiekvienas iš 
mus turėtų užsidėti sau pa
reigą gauti “Keleiviui” nors 
po vieną naują skaitytoją. 
O kas gali, tegul gauna ir 
daugiau. Aš kartu su šiuo 
laišku prisiunčiu dvi naujas 
prenumeratas ir pasižadu 
gauti daugiau.

Visi stokime darban kaip 
vienas. Tegul per šį 30 metų 
jubilėjų “Keleivio” skaity
tojų šeimyna išauga bent 
dvygubai didesnė.

Z. P. Šmitas, 
Baltimore, Md.

ŽIŪRINT Iš ŠA
LIES.

Tai čia žodžiai paties Ja- 
mes-Janušausko, pasakyti 
man ir J. Stepanauskui. Tai 
kur čia buvo išrokavhnas tū
liems laikraščiams ir žmo
nėms drabstytis purvais ir be 
jokio pamato kaltinti AL
TASS? Kur čia yra logika 
rėkti, kad ALTASS neįvyk
dė skridimo pereitą vasarą, 
kad pats tų rėksnių branduo
lys pasakė,, jog ALTASS 
spyrė jį skristi, bet jis nega 
Įėjo?

Beskai t a n t laikraštėlį 
“Sandarą” pristojo prie ma
nęs pikta ar gera pagunda. 
Ot, rodos, kad taip kas nors 
imtų ir užprenumeruotų 
“Tėvynės” redaktoriams 
“Sandarą,” tai pasiskaitę 
gal pamatytų, kad nėra nei 
vieno “S.” numerio, kur ne
būtų kand žiojama SLA. ta
ryba. Tai pastebėjęs, jo ek- 
selencija Vitaitis gal pasa
kytų kokį nors pamokslą ir 
“Sandarai,” kaip jisai pa- 
mokslininkauja “Keleiviui,” 
“Naujienoms” ir kitiems lai
kraščiams, kam kišasi į SLA. 
reikalus. Ponas Vitaitis yra 
geras sandarietis, bet “San
daros,” matyt, visai neskai
to, kad nemato, kaip ji nuo-

PRADEKIME ŠTURMĄ 
VISU FRONTU.

Draugai ir draugės!
Musų “Keleivis” šįme 

švenčia 30 metų jubilėjų. 
Daugelis musų skaito jį nuo 
pat pradžios, kiti susipaži
nom su juo vėliau. Aš neži
nau kaip kitiems, bet man 
geresnio laikraščio už “Ke
leivį” nėra. Jis turi labai gy
vą stilių, labai aiškią kalbą 
ir skelbia labai teisinga min- 
tj-

Per 30 metų mes matėm 
visokių laikraščių. Beveik 
nei vienas neišlaikė savo li
nijos. Kai kurie jų keitėsi 
kartu su vėju. Iš visų senes
niųjų musų laikraščių tiktai 
vienas “Keleivis” nenukry- 
po nuo užsibrėžto savo tei
singo kelio. Nežiūrint visų 
gyvenimo audrų ir pervers
mų, “Keleivio” laivas plau
kia pirmyn tiesiai ir drąsiai. 
Ir todėl visi jį myli ir sykį 
pradėję jį skaityti, jau neno
ri su juo skirtis.

Bet to d a neužtenka. Ne
užtenka patiems “Keleivį” 
skaityti. Reikia pasistengti, 
kad ir kiti jį skaitytų. Taigi 
dabar, kai “Keleivis” susi
laukė jau 30 metų savo iubi- 
lėjaus, tai padarykime štur
mą visu frontu ir Įneškime 
“Keleivį” į kiekvieną lietu-

Vokietijos nacių teismas vio pastogę. Farmeriai, fab- 
nutarė nukirsti galvą Šarlo- rikų darbininkai, maineriai, 
tei Junemanienei, 24 metų smulkus biznieriai — visitu- 
amžiaus moteriškei, užtai ri skaityt “Keleivį!” 
kad ji praleido savo pašai-1 Tuo budu mes nušausime 
pos pinigus naktiniam gyve-, du zuikiu vienu šuviu: pra- 
nimui, o keturi jos kūdikiai plėsime apšvietą ir paremsi- 
mirė iš bado. Nuteistoji yra me savo seną ir rimtą laik- 
nescia ir laukia jau penkto raštį.
kūdikio, todėl visi yra susi-' Atsiminkime, draugai ir 
domėję, ar Hitlerio budelis draugės, kad parama laik- 
kirs jai galvą, ar ne? Iki šiol raščiui visuomet reikalinga, 
nėščių moterų Vokietijos Ji sustiprina jį netik mate- 
valdžia nežudydavo, nors rialiai, bet ir moraliai, 
teismas kartais tokias ir nu- Kiti laikraščiai rengia 
teisdavo mirti. koncertus, piknikus ir kito-

ŠIRDINGIAUSI LINKĖJI
MAI 30 METŲ SUKAK

TUVĖMS.

Gerbiamieji “Keleivio” 
Leidėjai ir Redakcija! Su ti
kru džiaugsmu aš šiandien 
spaudžiu Jūsų dešines ran
kas ir iš gilumos širdies lin
kiu visam, “Keleivio” štabui 
gyventi ilgiausius metus ir 
laikyti “Keleivį” toj pačioj 
linijoj. Tegul jis keliauja ir 
skleidžia apšvietą visur, kur 
tik yra musų viengenčių.

Bet šitą švietimo darbą 
turime dirbti ir mes patys 
kartu su“Keleiviu.” Mes tu
rime jį platinit tarp tų, kurie 
jo da neskaito. Aš kas metai 
prikalbinu po vieną-kitą 
naują skaitytoją. Aš buvau 
da silpnas vaikinėlis, kai 
pirmu kartu su “Keleiviu” 
susipažinau, bet nuo to laiko 
su juo nesiskiriu ir vis naujų 
draugų pritraukiu. Štai, ir su 
šiais linkėjimais prisiunčiu 
vieną naują skaitytoją.

Linkėdamas dar sykį kuo 
geriausios kloties savo drau
gui ir švietėjui “Keleiviui,”

Pasilieku visados Jūsų,
A. M. Makauskas,

Forest City, Pa.

As neužtariu ALTASS ir ,lat šmeižia SLA. vadovybę, 
nesmerkiu James-Janušaus-

“Čiru-viru, jau pavasaris, 
jau pasaulinis lietuvių kong
resas Kaune artinasi”—čiul- 
ba ulba tautiškos kregždu
tės. Joms turavoja ir kairių- 
kairysis Bimba. Navatna lo
gika. “Laisvė” atranda, kad 
skridimas į Kauną reiškia 
fašistų stiprinimą, bet tasai 
kongresas esąs O. K.

Nejaugi vienas lakūnas 
Vaitkus labiau sužadintų fa
šizmą, negu “viso pasaulio 
lietuvių kongresas” Kaune? 
Lakūnas gal ir nepasimatys 
su Smetona, o toks “kongre
sas” tai jau tikrai turės su
rikti “tautos vadui” tris kar
tus tautišką “valio!”

Žilvitis.

Nuteūč Nėščią Mo
terį Nužudyti.

“KELEIVIS” SURANDA
LIETUVIUS VISUR.

Štai balsas iš tolimos ligo
ninės Kanadoj, iš Freeporto, 
Ontario:

“Gerbiamoji ‘Keleivio’ 
administracija! Aš tebesu 
da Freeporto ligoninėj ir 
siunčiu širdingą ačiū Maikio 
Tėvui, kad jis čia mane su
randa ir kas sąvaitę atėjęs 
suramina. Bet kaip ligonis, 
aš esu biednas ir jau truputį 
įsiskolinięs Maikio Tėvui, 
bet kaip tik pasveiksiu, atsi
lyginsiu, nes labai butų gai
la skirtis su tokiu maloniu 
laikraščiu. ‘Keleivis’ yra vie
nas iš naudingiausių lietuvių 
laikraščių, nes kiekvienam 
parodo teisingą kelią į ge
resnę ateitį, tegul tik kiek
vienas lietuvis daro, kaip 
‘Keleivis’ sako, o neklauso 
kunigų, tai kiekvienas bus 
laimingesnis: nereikės jam 
užlaikyti juodąją Romos ar
miją ir nereikės bijoti nei 
velnio, nei pragaro ugnies. 
Taigi lai gyvuoja ‘Keleivis’ 
ir lai naikina prietarus dar 
kitą 30 metų!

“Freeporto ligonis.”

IR SUOMIJOJ STERI
LIZUOS.

Suomių parlamentas kovo 
6 d. posėdyje 144 balsais 
prieš 14 priėmė sterilizavi
mo įstatymą. Įstatymu nu
matyta sterilizuoti idiotus ir 

^silpnapročius.

—......................... ............... -..................... ......— ---- ------------- -----
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KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

NORI SUDRASKYTI DRAUGIJAS.
TORRINGTON, CONN.

Vyrai, neduokime sudras
kyti paskutinių musų drau
gijų Torringtone. Visi atsi
menate, kiek draugijų ir 
kuopų numirė, o jie nori ir 
dvi paskutines numarinti. 
Čia buvo socialistų LDLD. 
kuopa, bet numirė; buvo A. 
L. T. S. tautininkų kuopa— 
numirė; buvo lietuviškas be. 
nas — numirė; buvo lietu
viškas knygynas — numirė;, . klausimu: “Komunizmas ar
buvo lietuviška mokykla — Kapitalizmas?” 
numirė; buvo švento Juozą-; _ , x _
po draugija — numirė; bu- Debatuos iš vienos puses 
vo bolševikų ALDLD. kuopa advokatas Bagočius, zmo- 
—numirė; buvo piliečių po- Amerikos lietuviųLtarpe 
litinis kliubas, bet šių metų kaiP° garsus kalbėtojas, 
vasario 24 laikytame susirin- juokdarys ir gabus žmogus; 
kime ir tą numarino. Visos o.is kitos pusės daktaras Ka- 
čia suminėtos kuopos ir dr- zimieras Mikolaitis, Law- 
jos turėjo iždus, rinko mene- ^nce 0. ™este gyvenantis 
sines mokestis, rinko aukas, metų gydyto-
rengė pramogas, bet joms Jas; gnomas kaipo gilus 
mirštant, mirė ir iždai. 6 bu- mokslininkas filozofas, ra- 
vę jų iždininkai vaikščioja rytojas, poetas ir drauge 
pilvus atkišę. Taigi, gerbia- JĮ08 apylinkės vadinamas
mieji iždininkai, malonėkite tevu; Ta^ dvi ne‘
paaiškinti per gerbiamą ^kos Ae?os; Sunku spręs- 
“Keleivi” arba nors per £ kuris 18 J1! debatus laimes, 

.draugijų susirinkimus, kur T.em0? atrodo nelabai malo- 
padėjote aukščiau suminėtų nl?s ^iek vienai, tiek ir ant- 
kuopų likusius pinigus? rai PuseL

Nejaugi jums visiems ne-‘ Aš negaliu suprasti, kaip 
liko nei cento? Atsiminkite, Bagočius gins komunizmą, 
jog tai musų visų pinigai, to- pegaliu taip pat suprasti, 
dėl mes visi ir nutarsime, kaiP d-ras Mikolaitis gins 
kaip juos sunaudoti. i kapitalizmą.

Da liko švento Vincento ir 
D. L. K. Vytauto draugijos, 
todėl musų geri draugai nori 
ir tas dvi sudraskyti, pada
ryti viena iš dviejų Susirin
kimuose barasi po 3—4 va

Kaip pasibaigs debatai, 
tuomet bus leista publikai 
balsuoti. Jos nubalsavimas 
išspręs, kuris kalbėtojas ge
riau apgynė savo poziciją. 
Tai bus Įdomiausias paren- 

landas? “riem nori dribti girnas, koks tik yra kada bu- 
čarterius ir padaryti vieną ' apylinkėj,
draugiją, kiti nepristoja:; Prasidės debatai apie ant- 
nubalsuoja ir vėl atbalsuoja. rą valandą po pietų Lietu- 
Vieni gąsdina advokatais, o vių Piliečių Kliubo svetainė- 
kiti — pasitraukimu iš drau- je, 41 Berkeley st. 
gijos. j Reikia tikėtis, kad publi-

Jeigu taip darysime ir to- ka turės ir gardaus juoko ir 
tai už 5—6 metų netu- išgirs įdomių dalykų apieIiau,

rėsime nei vienos draugijos.; komunistus, kurie po neku-
~ , . , . i. . , „ . rias kolonijas demoralizuo-O dabar biskj apie draugi-:. ,ietuvi 1 veiki 

jų pirmininkus. Musų kons- už sta«H
titueijose yra pažymėta, jog
koznas draugas tun lygias r 
teises; bet pas musų pirmi-

įr

Lawrencietis! Gerai.

ninkus taip nėra, — katras 
jo geras draugas, tas gali 
kalbėti kad ir dešimtį sykių, 
nors konstitucijoj yra pasa
kyta, kad tik tris sykius va
lia kalbėti. Pavyzdžiui, 
gruodžio 16, 1934, per Šv.
Vincento draugijos susirin
kimą, .pirmininko draugas.
kalbėjo 12 sykių ir nei karto j apleidžia gyvųjų pasauli 
pirmininkas nesustabdė; štai, šiomis dienomis žuvo
bet kai kitas draugas norėjo' nuo revolverio kulipkos Jo- 
pastebėti, jog anas perdaug nas Švėgžda, žinomas Mar- 
kalba, tai pirmininkas sako: ąuette Parko gyventojas. Li- 
“Šerap! Tu neturi balso!” kusi jo žmona sako, kad tai 
Tas narys norėjo pabaigti atsitikę per nelaimę. Jonas 
savo kalbą, tai musų pirmi- valęs revolverį ir tas netyčia 
ninkas sako sekretoriui: iššovęs, pataikydamas jam 
“Rašyk jam pusę dolerio . krūtinėn. Ar tai buvo taip 
bausmės ir išmeskit jį per ar kitaip, Jono Švėgždos jau
duris!” Arba vasario 3 d. 
laikytam L. U. N. Kliubo su-
sirinkime musų pirmininko; pat gerai , chicagiečiams ži 
draugas buvo gerai išsimau-; nomas Antanas Truskaus- 
kęs ir kalbėjo net 17 sykių, kas. Sakoma, kad mirties 
bet pirmininkas jam baus- priežastis buvusi širdies li- 
mės neužrašė ir neliepė iš- ga.
mest per duris. Tai labai Taip pat atsisveikino su 
peiktina, draugai. Draugijos šiuo pasauliu Jonas Pūkelis, 
nariai turi būt visi lygus ir buvęs “Naujienų” darbinin- 
pirmininkas privalo elgtis kas. Ir jis buvo palyginamai 
mandagiai su nariais. Vietoj dar jaunas žmogus, vos 39 
sakyti: “nekalbėkite, drau- metų amžiaus.
gai,” musų pirmininkas var- Westsidėj gerai žinomas 
toja: “nebumbėkite pakam- Antanas Aidutis taipgi mirė, 
pėmis!” į palikdamas žmoną Marcelę

Da turiu pranešti, kad L. ir dukrelę Ireną. Jis buvo 
U. N. Kliubas nutarė priimti barberys ir turėjo daug 
naujus narius be Įstojimo draugų.
mokesnio, kaip vyrus taip ir į Praeis dar pora desėtkų 
moteris; todėl kurie norite, metų, ir iš pirmos lietuvių 
pasinaudokite proga, nes kartos čia vargiai kas beliks, 
tik per tris mėnesius taip Ir visas musų lietuviškas ju- 
bus. Trečią kovo prisirašė 11 dėjimas bus dingęs kaip sap- 
naujų narių. nas.

Susirinkimai laikomi pir-' Chicago* Teleskopą*.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
mą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio. Kliubas moka pa
šalpos ligoje 5 dol. į sąvaitę, 
o mėnesinė mokestis tik 25c. 
Pomirtinės nemoka.

Pikčiurna.

LAWRENCE, MASS.
Artina* adv. Bagočiaus— 
d-ro Mikolaičio debatai.
Šių metų 7 balandžio mu

sų mieste Įvyksta debatai

CHICAGO, ILL.

Nužengę į kapu* lietuviai.
Vyrai, vyrai, kas čia bus ? 
Jauni žengia Į kapus...

Tokią dainą galėtų dai
nuoti Chicagos lietuviai, ku
rių kas sąvaitę keli desėtkai

nebėra.
Šiomis dienomis mirė taip

NEW BRITAIN, CONN.

Komunistų prakalbo*.

Kovo 23 vakarą čia buvo 
lietuvių komunistų prakal
bos. Kalbėjo Z. C. Mažeikie
nė iš Clevelando. Apgarsini
muose buvo sakoma, kad 
bus aiškinama šie klausi
mai: “Kaip išvengti karo?” 
“Kaip gauti užtikrintą be
darbiams pašalpą?” “Ar 
Hitleris atims iš Lietuvos 
Klaipėdą?” Ir daug kitų da
lykų.

Deja, iš visų šių klausimų, 
tik antrą šiaip taip draugė 
Mažeikienė išaiškino, saky
dama, kad reikia visom 
draugijom siųsti reikalavi
mus senatoriams ir kongres- 
manams į Washingtoną, 
kad jie remtų ir priimtų be
darbės bilių, kuris darbinin
kams butų geriausias. Bet 
musų kolonijoj tas jau per
nai buvo padalyta visų 
draugijų.

Kitų klausimų kalbėtoja 
visai neaiškino, nežinau, ar 
nesugebėjo, ar nenorėjo lai 
ko gaišinti. Ji daug triūso 
padėjo Rusijos tvarką girda
ma. Be to' žymią dalį savo 
prakalbos pašventė pakolio- 
įimui W. R. Hearsto, kuris 
savo laikraščiuose netik raš
tu, bet ir paveikslais rodo 
Rusijos žmonių skurdą.

Norėjo pasikarti
šeštadienį, kovo 23 dieną, 

Jonas Račiūnas, senas “sto
gelis,” norėjo pasikarti, bet 
įienavyko. Apie porą sąvai
čių jisai sirgo nervų supi
mo liga. šeštadieny jo brolis 
žadėjo jį vežti į New Have- 
ną pas gydytoją. Šeiminin 
kui išėjus į darbą, Račiūnas 
pasiliko su gaspadine virtu
vėj. Gaspadinė išėjo drabu
žių padžiauti, o sugryžus 
Račiūno jau neberado virtu
vėj. Kituose kambariuose 
irgi jo nebuvo. Šeimininkė 
nuėjo į jo kambarį ir besi
dairydama pamatė kojas iš 
drabužių klazeto. Žiuri, kad 
jis jau kabo.

Išsigandus moteris pašau
kė vyrus, kurie nupiovė dir
žą ir Račiūnas sudribo ant 
grindų. Pasaukė gydytoją; 
tas apžiūrėjęs pamatė, kad 
da randasi gyvybės ženklų, 
atgaivino Račiūną. Paskui 
nuvežė jį Hartfordo ligoni
nėn, kur gydytojai sako, 
kad jis pasveiks.

J. Račiūnas yra brolis to 
Račiūno, ką seniau rodyda
vo lietuviškus krutamus pa
veikslus. Jis atvažiavo čio
nai iš Waterburio ir nusipir
ko iš K. Giedraičio fotogra
fijos studiją, kur apie 10 me
tų su broliu Augustinu darė 
pusėtiną paveikslų biznį ir. 
dabar yra ne biednas, turi 
oinigų ir turi Long Islande 
viešbuti. Bet buvo biskį per 
skupus, o kai dabar biznis 
prastai eina, tai Jonas pra
dėjo labai rūpintis ir jo ner
vai neišlaikė.

Jauna* Seni*.

CLEVELAND, OHIO.

Prakalbo*. Tema: “Ka* yra 
netikri pranašai.”

Kaip reikia juos pažinti ir 
oažinus kaip nuo jų apsisau. 
goti, kad nebūtumėm daly
viais jų slogų, kurios neužil
go ant jūsų ateis.

Balandžio-April 7 d., ne
dėlioję, nuo 2 po pietų, Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Supe
rior avė.

Kalbės iš Chicagos S. Be- 
neckas ir bus labai žingei
džios prakalbos. Visus lietu
vius moteris ir vyrus prašo
me atsilankyti. Įžanga dy
kai. Kolektųmebus. Rengia 

Jakovo* Liudininkai.

BALTIMORE, MD.
Unijo* agento rinkimai ir 

agitacija prie* Matuliauską.

Kovo 21 d. lietuviai rub- 
siuviai čia linko savo unijos 
biznio agentą. Kandidatai 
buvo du, V. Luiza ir K. Ma- 
tuliauskas. Nors Matuliaus- 
kas laimėjo, bet aš ir, ma
nau, daugelis kriaučių nepa
tenkinti tais rinkimais. Dėl- 
ko? Dėlto, kad Matuliausko 
oponentą rėmė visi amalga- 
meitų unijos priešai ir tas 
oponentas surinko apie 300 
balsų. Na, ir kasgi butų bu
vę, jeigu Luizą butų išrinkę 
biznio agentu? Lietuviams 
rubsiuviams butų užduotas 
skaudus smūgis.

Luiza vienas nieko nereiš
kia, bet jį remia visi komu 
nistai, o komunistai knisa 
amalgameitų unijos “pama
tus.” Jau ir dabar betvarkes 
kelia unijos susirinkimuose, 
dažnai šaukdami, kad tuos 
ir tuos “tik sušaudyt!”

Nors čia ne Maskva, bet 
komunistams, matyti, kve
pia nekaltų žmonių kraujas, 
kad jiems taip smagu kalbė
ti apie “sušaudymą.”

Kaip ten nebūtų, bet ge
riems unijistams prie komu
nistų nebūtų vietos susirin
kimuose. Iki šiol da komuni
stams nepavyko suskaldyti 
amalgameitų uniją; bet jie 
tam rengiasi visuomet.

Luiza yra demokratų par
tijos narys, bet norėdamas 
biznio agento “džiabo” pa
darė kombinaciją su komu
nistais ir varė atkaklią kam
paniją. Šiuo svkiir jis da pra
kišo.

Apie Luizą daug ko butų 
galima pasakyti, bet teisy
bės jis nemėgsta. Jeigu nori, 
kad šonkauliai butų sveiki, 
tai geriau nutylėti. Agitaci
ja yra vedama kiekvienuose 
rinkimuose; bet šį sykį prieš
K. Matuliauską varyta labai 
nešvari agitacija. Dieną 
prieš rinkimus vienas “trijų 
pėdų milžinas” po dirbtuvę 
vaikščiodamas ir agituoda
mas moteris balsuoti už Lui
zą sakė: “Jeigu išrinksite 
biznio agentu K. Matuliaus
ką, tai reikės mokėti ‘ases- 
mentus’ po $10 kiekvienai, 
o jei Luizą, tai nereikės.”

Tai yra labai nedora agi
tacija.

Asesmentai buvo uždėti 
ne Matuliausko, bet genera- 
lio štabo sumanyti, ir juos 
priėmė visi unijos nariai. Be 
abejonės, tas žmogutis tą 
faktą žino, bet meluoja, kad 
pakenkus Matuliauskui.

Musų unija tvarkosi de
mokratiniais pagrindais ir 
kiekvienas gali (jeigu tik tu
ri gabumų) būti kandidatu i 
viršininkus, bet komunistai 
nesutinka su amalgameitų 
principais. Nors jie turi pil
ną šios unijos protekciją, ge
rą darbą ir gerai uždirba, 
bet vistiek varo propagandą 
prieš uniją. Anot to rusų po
sakio, kiaulė po ąžuolu gilių 
priėdus knisa jo šaknis. Taip 
elgiasi ir komunistai; jie 
norėtų, kad amalgameitų u- 
nija griūtų, nors paskui ir 
blogiaus butų. Kriaučių*.

CHICAGO, ILL.
Ii Lietuvių Piliečių Brolijos

Kovo 17 dieną po nume
riu 3749 So. Halsted st. įvy
ko Ko kliubo susirinkimas. 
Pirmininkas pranešė, kad y- 
ra atsilankę svečių, kurie no
rėtų pratarti keliatą žodžių 
—tai arkivyskupas Geniotis 
ir kun. Liūtas. Ir, paprašęs 
visų nusiraminti, pakvietė 
io ekselenciją Geniotį pasa
kyti keliatą žodžių. Tarp 
kitko kalbėtojas pasakė: “Iš 
vienos pusės žmogus randa

si tarp neapsakomų didybių, 
o iš kitos pusės tarp neįžiū
rimų smulkmenų. Ir tarp ši- 

, tų dviejų pusių eina nuolati- 
Į nė kova. Ve, kad ir išbubųy- 
toji musų demokratija. Kas 
2i ji? Niekas daugiau, kaip 
tik išmargintas genys savo 
išoriniame pavidale. Ir musų 
lietuviai, pradedant komu- 
nmtais ir baigiant romie
čiais. visi demokratais vadi
nasi. Bet kiek po tos demo- 
kratiic.-- skraiste sukurta ir 
palaikoma absurdų! Štai, 
mano kolega, kun. Cough- 
Hn irgi vadina save demo
kratu. O ištikrųjų jis yra tik 
politikierius, sidabro grupės 
vadas, lenktiniuojąs su auk
so grupės vadu Boruchu.”

Antras kalbėjo kun. Liū
tas. -Tisai apgailestavo, kad 
lietuvių gyvenime stinga 
nuoširdumo, teisingumo ir 
pasitikėjimo vieno kitiems, 
Kliubiečiai tomis prakalbo
mis buvo labai patenkinti ir 
jų pirmininkas, p. Zalagė- 
nas, padėkojo svečiams už 
atsilankymą. Po susirinki, 
mo buvo užkandžių ir drau
giškų pasikalbėjimų.

Al. C. Dorina*.

WATERBURY, CONN.
Mirty*.

Nuo šių metų pradžios čia 
mirė šie visiems waterburie- 
čiams gerai žinomi lietuviai: 
Kudirka, Račys, švežas, Ei- 
dukevičius-Mileris, Rimei- 
kienė-Papikienė, Rudžiuo- 
nienė, Dambrauskienė, Zub- 
rienė, Katilienė ir Grumaus- 
kienė.

Nelaimės.
AVaterbury Mfg. Co. dirb

tuvėj užmušė Kastaptą Ste 
ponaiti. Taisant mašiną, jj 
pagavo diržai ir po kelioli 
kės valandų jis mirė.

J. Butnoriui čeverykaą 
pratrynė koją; po tūlo laiko 
užsikrėtė kraujas ir ištino vi
sa koja. darė net dvi opera
cijas, Dabar, sakoma, jau 
sveiksta.

Aleksaičių 8 metų vaiku
tis, žaizdamas kieme su ki
tais vaikais, krito ir nusilau
žė koją aukščiau kelio. Jau 
3 mėnesiai kaip serga. Mu
sų sportą K. J. K. irgi ištiko 
nelaimė. Apsinakvojęs pas 
“mylimąją” ir norėjęs išsi- 
kaulyt jos “vainikėlį,” bet ji 
nesutikus ant to... “Aš jai 
pasiūliau 200 dolerių kaipo, 
užstatą, kad aš ją vesiu už 
pačią.” pasakoja kavalie- 
’ius. “Ji ant to sutiko. Sako: 
'Padėk pinigus ant spintos.’ 
Aš padėjau pinigus, žiedą ir 
laikrodėli. Mat, aš taip bu
vau iš anksto sugalvojęs: 
pinigus ne jai paduot Į ran
kas, ale padėt ant spintos, o 
po viskam, ją užmigdyt ir 
pasiėmus pinigus išniurinti 
per duris. Užgesinau šviesą 
ir jau butų buvę viskas ge- 
rai. Bet, va, pasigirdo, kad 
kas vaikšto po kambarį. Ji ir 
aš šokom žiūrėti, kas gi čia? į 
Uždegiau šviesą, žiuriu, kad 
nėra jau nei pinigų nei žiedo 
>u laikrodėliu. Ji sako: ‘O, 
lžy! Tik nesakyk tėvam, 
kaip čia viskas buvo! Bo bus 
nuo tėvo abiem pirtis.’

“Na, žinoma, tėvui visą 
teisybę negali sakyt, manau 
sau. Taip viskas ir liko.

“Antra vakarą vėl nueinu 
pas savo ‘mylimąją,’ ‘ o ji 
man pagiedojo taip: ‘Man 
;ėvas pasakė griežtai, kad 
as daugiau tavęs nepriim- 
čiau i savo kambarį. Taigi 
nebeateik pas mane dau
giau!’ Nuėjo i kambarį ir 
užsidarė."

Matyt, gudri ta “mylimo- 
ii," kad žioplį taip apmovė. 
Daugiau jis “vainikėlių” 
turbut niejieškos. Brūkly*.

ĮSPŪDŽIAI Iš SOCIASISTŲ VAKARO.
BROOKLYN, N. Y. i jau švenčia 30 metų jubilėjų. 

LSS. 19 kuopos vakaras Ir ‘“’j buvo gauta keiiatas 
24 kovo pavyko labai pui- skaitjlojų Kelei-
kiai. žmonių buvo pilna sve- V‘eI!as.« P“®1“
tainė. Musų kuopa turi daug „Ve,d.u dolel?al; a'e P^kyk 
gerų draugų ir pritarėjų. Te- Raikės tėvui kad jo feisas 
ko matyti svečių net iš Great dau^au netilptų ‘Vienybėj ’
Necko. Scenos veikalas buvo mag ..a^al. pęgul
suvaidintas labai gerai, nes yienybieciai Įsideda 'ieną
vaidilos buvo gabus lošėjai. 
Publika buvo labai užganė
dinta vaidinimu. Paskui 
koncerto dainininkai irgi la
bai žmonėms patiko; iššau
kė artistus net antru kartu. 
Ypač sužavėjo publiką du 
jauni vaikai, vienas su armo
nika, kitas su smuiką. Publi
ka tikrai stebėjosi, kad to
kie maži vaikučiai taip gerai 
vartoja muzikos instrumen
tus. Tai buvo jauni Kvietkai. 
Dvi jaunos mergaitės skam
bina mandoliną ir gitarą ap
sirengusios jurininkais ir la
bai patiko publikai, kuri iš
šaukė jas ir antru kartu. Dai
nininkas Kriaučiūnas, kuris 
režiseriavo komedijai ir pa
skui dainavo, irgi puikiai sa
vo užduotį atliko.

Kuopai gal liks keli dole
riai ir pelno, nors išlaidos 
pasidarė didelės. Bendrai, 
pasekmės bus geros.

Teko matyti ir “Naujos 
Gadynės” štabą, kaip Pru- 
seiką, Butkų, Kuodį ir kitus. 
Vadinasi, musų kaimynai 
palieka jau draugiškesni, 
negu buvo keli metai atgal. 
Tas mus labai džiugina, kad 
klaidų jau nedaro, bet ati
taiso senas. Tas gali išeit ant 
naudos kaip vieniems, taip 
ir kitiems.

Pirmininkavo draugas 
Vaitukaitis. Jis pranešė, kad 
bus “Naujos Gadynės” kon
certas ir vakarienė 31 kovo; 
kvietė visus atsilankyti. Iš 
draugiškumo tas verta pada
ryti: jie remia mus, mes tu
rim paremti juos. Ranka 
ranką plauja. Draugiškai vis 
geriau, negu piktumu.

LSS. 19 kuopa labai dė
kinga visai tai gražiai ir 
draugiškai publikai, kuri at- siųsti nevėliau kaip 10 gegu- 
silankė ir parėmė šį vakarą; i žės dieną. Įgaliojimai buti-
taip pat ačiū visiems drau
gams lošėjams ir labai ačiū 
laikraščiams, kaip “Kelei-
viui" ir "Naujai Gadynei,” ti. Jeigu pakankamas balsų 
kurie mus visuomet paremia skaičius nesusidarys, tai šis 
paskelbdami musų parengi- seimas negalės nieko nutarti 
mus. ir bendrovės turtas nyks to-

F. Lavinskas pardavinėjo liau.
laikrašti “Kovą.” Tai lietu-į ----------------
vių socialdemokratų Pary- UŽSIMUŠĖ 3 REISINIAI 
žiuje leidžiamas žurnalas. Į ARKLIAI.
Bet gaila, kad labai mažai i Sydnei mieste, Australi- 
atsiuntė, tai greit išėjo. Par- joj, pereitą sąvaitę buvo ar- 
davinėjo po 10 centų, nes jų kliu lenktynės, kurios taip į- 
tokia kaina nustatyta. Ant sikarščiavo, kad keliolika 
pabaigos buvo leista Lavins- arklių sugriuvo į vieną kro
kui, kaipo laikraščių agen- vą. Trys arkliai užsimušė ir 
tui, pranešti, kad “Keleivis” 10 jojikų susižeidė.

LAVVREnCE, MASS.

DEBATAI
KOMUNIZMAS ar KAPITALIZMAS?

BALANDŽIO-APRIL 7 D.
Lietuvių Pūie'ių Kliubo Salėje,

41 BERI’ J.EY STREET,

Prasidės 2:30 vaL po pietų.

DEBATUOS: ADV. F. J. BAGOČIUS 
IR D-RAS MIKOLAIT1S.

Tema debatų labai žingeidi ir tokių deba
tų Lawrence’o lietuviai da nėra girdėję.
Todėl visi lietuviai susirinkite paskirtu lai
ku į Lietuvių Piliečių Kliubo svetainę.

RENGĖJŲ KOMITETAS.

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

iš trijų savo didvyrių, kaip 
va Strumskį, Stani Gegužį 
arba tą žmogų, ką gyvena 
Ditrojuj ir moka skaityti at
bulas istorijas. Tegul jų fei- 
sus’deda, bet ne Maikės tė
vą.” Taip protestuoja “Ke
leivio” nauji skaitytojai iš 
Flushingo.

Už “Kovą” gautus dešim
tukus Lavinskas pasiunčia 
“Kovos” leidėjams į Pary
žių.

Jiems labai reikalinga 
parama. F. Lavinska*.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ ŠAUKIA 

EKSTRA SEIMĄ.

Mus prašo pranešti, kad 
20 gegužės dieną New Yor
ke yra šaukiamas Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės ekstra 
seimas, kuris nieko kita ne- 
spręs, kaip tik bendrovės li
kimą : ar ją laikyti toliau, ar 
likviduoti ir padalyti turtą 
šėrininkams.

Šėrininkai, kurie patys 
negalės tame seime dalyvau
ti, prašomi raštu pavesti sa
vo balsus tiems, kurie seime 
dalyvaus. Jeigu kas nežino, 
kam savo balsą pavesti, tai 
gali pavesti jį kuriam nors 
valdybos direktoriui. .

Direktoriais dabar yra iš
rinkti šie asmenys: adv. F.J. 
Bagočius, A. Mikalauskas, 
A. B. Strimaitis, S. Kišonas, 
A. S. Trečiokas, B. J. Sche- 

igaus, P. Bukšnaitis, J. N. 
Varnės ir X. Strumskis.

Įgaliojimus jiems reikia 
siųsti centro raštinėn šiuo 
adresu: 294 — 8-th Avė., 
New York City.

Įgaliojimai turi būt nu

nai reikalingi, kad susidary
tų pakankamas balsų skai
čius teisėtam seimui sudary-

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Sveikatos Skyrius
Ii skyrių

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.
Ji

CVKRINR liga.
Rašo Dr. A. Yuška.

kad iš kiekvieno tūkstančio gi- 
. musių 21 miršta nuo cukrinės Ii 
įgos. D-ras Chamberlain pate-

zAR YRA TIKRASIS 
■DIEVAS?

MARSHALL J. GAUVIN
Pittsburgho Laisvamanių Draugijas Lektorius. 

=============== Iš ANGLŲ KALBOS VERTĖ IKSAS. -=
Cukrų visi mėgsta valgyti, nes į mUa> kad didžiumoje miršta tie 

tai yra savos rūšies naudingas‘ žmonės, kurie nešioja baltus 
maistas ir, va
kifk yra reikalinga knnnšilumos dariai, kunigai, mokytojai, ban-, u* o - x _ 'i-- ' • rt r,-,ir energijos pZkymui, būna ‘ kariai, artistai, inžinieriai, arki- 

nepamainomas. Bet dėl kai ku. tektai, bartenderiai, motorma-i

Nuo seniausių laikų geriausios žmonijos šiaip didvyriai, kaip antai Prometėjus, ku-
,artojam kTtSr kaimelius; tai yra daktarai, teis- pastangos, buvo eikvojamos dievams gar- ris pavogęs savo tėvo Zeuso ugnį iš dan- 

_____ .' dariai, kunivai. mokvtoiai. bau- buitį. Ir visi tie dievai buvo pačių žmonių gaus, atnešė ją j žemę žmonėms, uz ką pa-

rių priežasčių, sugedus virškini- na*» šeimininkės, turčiai, darb
ino aparatui, nesugromuliuotas <žav’iai, ofisų darbininkai, pramo- 
cukrus pereina i kraują ir pa- nininkai ir daug kitų. O paprasti 
sklinda po visą žmogaus kūną. darbininkai mažiausiai ta liga 
Tokiu budu, vietoje budavojimo miršta, čionai mums aiškiai pa- 
ir atnaujinimo kūno audinių, jis rodo, kad užsiėmimas turi savo- 
veikia kaipo nuodai ir palengva tiška įtekmę: nusisėdėjimas,

prasti jvairių gamtos reiškinių, ir jo vaiz- los ir kreivasnapis aras kas diena išplėšda- 
duotėj atsirado dievų. Reikia žinoti, kad vo jam iš krutinės jaknas, kurios per naktį

—Tegul bus pagarbintas, j žmonės negalėjo atsirasti
Maike!... Kam tu man rodai! tokiu budu, kaip šventas ra
tą pirštą atkišęs, lyg koks štas aiškina, 
pryčeris pamokslą sakyda- —Ar tai tu sakai, kad mu- 
mas? Verčiau uždainuokim. Sų klebonas melavo?
Na, pradėkim: Į —Aš to nežinau, tėve. Gal

Vienas šūvis—ne vaina, ir nemelavo, tik klydo.
j —O koks čia difrensas, 
| Maike, ar žmogus klysta, ar 
; meluoja? Juk jam vistiek 
J negali vieryt.

—Tame yra didelis skir-
—Man rodos, tėve, kad tu i ^umas» tėve. Žmogus meluo-

j*au truktelėjai daugiau ne-pa ta(a’ kada jis sako 
Įpjg • netiesą tyčia, norėdamas ki-

—Na, nesibark, Maike. ttus aP?au^- Tada jis yra
Išsigerti reikia, kad žmogus “5 ?g,#’ Bet jis tokio

Vieno šnapso negana- 
Dviejų kaneč reikia.

O jei tris 
Kas nurys— 

Razums geriau veikia !...

amonijos negautum.
—Kokios amonijos?
—Tai tokia kvaraba, Mai

ke. Senam krajuje žmonės 
ją vadina zapalenija, o A- 
merikoj — amonija. Dabar 
daug svieto sefga, tai išmo- 
vėm po bumą abudu su zak
ristijonu. Jis turėjo da kra- 
javos ant barsuko taukų už
sipylęs. Sako, kad tai ge
riausia liekarstva nuo amo
nijos.

—Nesakyk, tėve, “amo- 
nia,” nes žmonės iš tavęs 
juoksis.

—Tai kaip sakyt?
—Sakyk: plaučių uždegi

mas.
—O kodėl amonija nege

rai?
—Todėl, kad tokios ligos 

nėra. Tokiu vardu vadinasi 
tam tikras šarmas, kurį mo
terys perka drapanoms 
skalbti.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
toks kytras, tai išvirozyk 
man, iš kur nygeriai atsira
do.

—O kodėl tau parupo jų 
kilmė?

—Matai, Maike, musų 
klebonas leido per kritiką 
bedievių mokslą, kuris sako, 
kad žmogus iš monkės išsi
vystęs. Jis perskaitė iš šven
to rašto tokį posmą, kur Die
vas rojuje sutvėrė Adomą ir 
Jievą ir iš judviejų atsirado 
visas svietas. Taigi, sako, 
meluoja bedieviai, kad žmo
gų pagimdžiusi gorila.

—O kaip tu norėtum, tė
ve?

—Aš, vaike, pilnai soglas- 
nas ant to, ką musų klebo
nas pasakė, tik vienas daik
tas čia man nevisai aišku.

—Pavyzdžiui, kas?
—Jeigu Dievas sutvėrė tik 

vieną vyrą ir moterį, ir jeigu 
iš tos poros atsirado visas 
svietas, tai kodėl šiandien 
vieni žmonės yra balti, kiti 
juodt o treti da kitokie?

—Matau, kad jau ir tu, 
tėve, pradedi suprasti, jog

naikina kūno jėgas.

Cukrine liga sergančio žmo
gaus beveik visi svarbesnieji or
ganai būna ligos paliesti: širdis 
padidėja, kraujagyslės sukietė
ja, nervai paįra, kepenys, inkstai 
genda, su šlapumais eina cuk
rus. Oda vietomis paruduoja, vi
sokios rūšies pūliniai skauduliai 
auga. dažniausiai ant kojų pra
kiura oda, iš kur sunkiasi sal
džiai dvokiantis skystimas. Žaiz
dos nesiduoda užgydyti, dėlto 
tokiems žmonėms operacijos ne
galima daryti. Jie greitai užsi
krečia visokiomis ligomis ir ant 
galo pereina j apmirimą panašų 
į miegą, kuris dažnai esti pasku
tinis miegas.

tikslo neturi, o kalba netiesą 
tik dėl savo nežinojimo, tai 
tada mes sakom, kad jis
klysta.

—Na, gerai, Maike, bet iš 
kurgi nygeriai atsirado? Jei
gu šventas raštas sako teisy
bę, kad rojuje daugiau žmo
nių nebuvo, kaip tik Ado
mas ir Jieva, tai šiandien vi
si žmonės turėtų būt vieno
do stailo.

—To da negana, tėve. 
Šventas raštas sako, kad bu
vo da ir visuotinas tvanas, 
kuris viską pasauly sunaiki
no, liko tik vieno žydo No
jaus šeimyna. Vadinasi, jei
gu pirma ir butų buvę kito
kios veislės žmonių, tai per 
tvaną jie turėjo žūti. O vis 
dėl to juodveidžiai gyvena.

—Na, tai išvirozyk, vaike, 
kaip tas yra?

—Tas yra taip kaip yra, 
tėve. Bet kodėl taip yra, tai 
kitas klausimas. Mokslas da 
nėra tikrai išrišęs klausimą, 
kaip atsirado įvairios žmo
nių rasės ir spalvos. Aišku 
tik tiek, kad mes nesame A- 
domo ir Jievos vaikai. Jeigu 
klausimas eitų vien tik apie 
odos spalvas, tai jų skirtu
mą gal butų galima išaiškint 
klimato nevienodumu. Žmo
nės, kurie gyvena ilgai kars
tuose kraštuose, pasidaro 
tamsus nuo saulės spindu
lių. G%1 tokiu budu galima 
butų išaiškint ir juodveidžiu 
atsiradimą. Bet bėda, kad 
juodveidžiai skiriasi nuo 
mus ne vien odos spalva, o ir 
viso kūno sudėjimu. Jų ki
tokios galvos, kitokie vei-

Cukrinės lig^s priežastis yra 
sugedimas saldžiosios gilės ir ki
tų vidurinių liaukų. Bet dėlko ta 
saldžioji gilė sugenda, ir neatlie
ka savo pareigos, tai yra nepa 
gamina cukraus suvirškinimui 
reikalingo skystimo, priskaito- 
ma daug priežasčių: prigimtis, 
užsiėmimas, užkrečiamos ligos 
ir daug kitų. Nelengva išaiškin
ti, dėlko tūlos gentkartės turi 
patraukimą sirgti cukrine liga. 
Vienok patėmyta, kad kai ku
riuose atsitikimuose jų tėvai, ir 
tėvų tėvai, yra sirgę cukrine li
ga. Illincis valstijos sveikatos

protavimas, rūpesčiai, nervavi- 
mas, nenuosaikumas, riebalų ir 
saldainių valgymas bei gėrimas 
ir tt.

Kai kurie gydytojai mano. 
kad užkrečiamos ligos: malerija, 
syfilis, škarletina ir daug kitų 
nemažai prisideda prie padaugi
nimo cukrinės ligos ligonių.

Nors tikra priežastis nėra 
aiškiai žinoma, bet, pasidėko- 
jant medicinos progresui, atitin
kamas vaistas, taip vadinamas 
insulinas, yra rastas kovai su 
cukrine liga. Jei insulinas ligos 
visai nepašalina, tai sergančių 
amžių prailgina daugeliui metų, 
žinoma, rūpestingai prisilaikant 
hygienos ir gydytojo įsakymų— 
nevalgant saldumynų ir krak
molinių valgių ir gėrimo. Tada 
žmogus jaučiasi sveikas.

Kadangi cukrinė liga praside
da labai palengva, tai ligonis ga
li sirgti per keliatą metų ir ligos 
nepastebėti iki ji užsisenėja. 
Dėlto patartina, kad suaugę 
žmonės pasirūpintų nors kartą į 
metus duoti savo šlapumą išeg- 
zaminucti, nes taip dažniausiai 
liga būna surandama netikėtai. 
Bet ir šlapume suradimas cuk
raus nevisados reiškia cukrinę 
ligą. Kai kurie patentuoti vaistai 
ir proškelės nuo galvos skaudė
jimo, kurie turi acetphenetidino

prižiūrėtojai patėmijo, kad mir- ir kitokių vaistų, jei būna varto- 
tingumas nuo cukrinės ligos kas jami per ilgesni laiką, pagamina 
metas daugėja. Jie apskaičiuoja,' cukrų laikinai šlapume.

PATARIMAI FARMERIAMS.
NEGADINKIM PAŠARO.

Daugelis ūkininkų klaidingai 
mano, kad šienas ar dobilai iš 
stirtos pešte pešami yra skal
sesni. Taip darydami, jie sau 
daro nuostolį, nes pešte pešant, 
pašaro smulkus lapeliai nubyra 
žemėn ir susimina po kojų. Gy
vuliams atiduodame vienus sta
garus.

Kad nedarytume sau nuos
tolio, pašarą (dobilus, šieną) nuo 
prėslų verste nuverskime. Tada 
gyvuliams atiduosime visas mai
stingąsias pašaro dalis, jie ge
riau prieš. Taip darant, iš tikrų
jų pašaras bus skalsesnis.

Kaulvaisiams. kaip vyšnios, sly
vos ir pyčės, būtinai reikaling 
kalkės, iš kurių susidaro jų kau 
lukai. Jeigu kalkių žemėj nebus, 
tai tie medžiai neves vaisių. Gi 
kalkių vietą puikiai atstoja mal
kų pelenai. Pabarstykit jų apie 
medžius ir apkaskit. Grasios 
taipgi mėgsta pelenus.

KAIP ATGAIVINTI SODAS.

Jeigu sodas vaisių neveda, tai 
reiškia, kad vaismedžiams trūk
sta reikalingo maisto arba trąšų, 
štai “sekretas,” kaip tokį sodą 
atgaivinti.

Nupirkit:

30 svarų Sulphate of Potash.
15 sv. Sulphate of Magnesia.
35 svarus druskos.
15 sv. Plaster of Paris.
5 sv. Chloride of Magnesia.
Visas šitas medžiagas sumai

šyti su mėšlu ir įkasti į žemę a- 
pie medžius, duodant kožnamdai, kitokie kaulai Reiškia, ^žiui nuo iw 20 

jie visai kitos veisles žmo
nės. Galimas todėl daiktas, 
kad jie išsivystė iš kitos bež
džionės. Su laiku mokslas ši
tą paslaptį, be abejonės, iš
aiškins.

—Na, gerai, Maike, tegul 
tie mokslinčiai aiškina, o 
tuo tarpu eik šen, aš tau už- 
fundysiu.

—Ačiū, tėve, aš negeriu.

das turės atsigauti ir vesti vai
sius.

Už šitą “sekretą” tūli eksper 
tai ima didelius pinigus.

MALKŲ PELENAI GERAS 
DAIKTAS VAISMEDŽIAMS.

Dulkių Potvinys 
Eina į Rytus.

Viesulo išdraskytas vidu
jinėse valstijose dirvožemis 
dabar eina didžiausiu debe 
du į rytus, užtemdindamas 
•avo kelionėj saulę ir už 
berdamas laukus smiltimis. 
Pereitą sąvaitę tas smilčių 
ictvinys nėrė jo per Colora- 
io valstiją. Vietomis smil
čių nukrito tiek daug, kad 
ižbėrė farmerių traktorius 

’r kitas mašinas laukuose 
Tuo tarnu Iowos, Minneso
tos ir Oklahomos valstijose 
kilo naujos audros, kurios iš 
naujo šluoja ir neša viršutin 
dirvožemio sluogsnį. Žemė 
tenai taip išdžiūvus, kad ei 
na su vėju kaip durnai. Žmo
nės ir gyvuliai pradėjo sirg 
ti nuo dulkių pritrauktų 
plaučius.

KIDNAPERlŠMcGEE 

BUS PAKARTAS.
Missouri valstijoj yra pa

smerktas kartuvėms kidna 
peris McGee, kuris buvo pa
grobęs Kansas City miesto 
viršininko dukterį. Piktada- 
ris apeliavo į vyriausį teis
mą, bet jo apeliacija pereitą 
subatą buvtf atmesta. Jis bus

Kas kūrena pečių malkomis, 
tai pelenus turėtų rinkti kaip 
brangų maistą vaismedžiams, pakaitas 10 gegužės.

laukinis žmogus buvo apipintas iš visų pu 
siu nesuprantamais jam reiškiniais. Netu
rėdamas jokio, supratimo apie gamtos įsta
tymus ir nieko nežinodamas apie priežastį 
ir pasekmę, jisai prieš viską drebėjo ir vis
kas jį stebino. Staigus vėjo kaukimas, bai
sus perkūno bildėjimas, apakinanti žaibo 
šviesa, viską naikinantis potvinis, sunkios 
ligos ir pagaliau mirtis, kuri nutildydavo 
jo artimuosius ant visados, neišvengiamai 
turėjo jį įtikinti, kad aplink jį siaučia pik
tos jėgos, kurios neša vargą, nelaimes ir 
pragaištį.

Bet iš kitos vėl pusės žmogus matę ir ge
rų dalykų. Gaivinanti saulės šiluma, malo
ni mėnulio šviesa, pilnos upės žuvų, išsir
pusios uogos girioje ir kitoki naudingi dai
ktai vedė jį prie tos minties, kad jis turi ir 
nematomų draugų, kurie jį myli ir padeda 
jam. Savo priešus ir draugus jisai su laiku 
įasmenavo, ir taip atsirado piktieji ir ge
rieji dievai.

Tamsus žmogaus protas pripildė savo 
yriešais ir draugais visą gamtą. Kas tik bu
vo jam naudinga ir malonu, tai buvo drau 
*o nuopelnas — dievo; kas buvo bloga, tai 
yuvo priešo darbas —velnio. Be jų valios 
ij^noro niekas pasaulyje nesidaro. Kas yra, 
tai vis dievo arba velnio padaras.

Šitaip senovės žmonės tikėjo visam pa 
šaulyje. Ir musų laikų laukiniams pasaulis 
nekitaip atrodo. Jiems vėjas, saulė, jura, 
tai vis asmenys — gyvi daiktai. Netik gam
os jėgos buvo paverstos dievais, bet be- 
mažko visi gyvūnai buvo sudievinti ir gar
binami. Tlinkitų giminės indijonai Ame
rikoje garbina juodvarnį kaipo vyriausį 
dievą. Borneo salos laukiniai vyriausiu sa
vo dievu laiko vanagą. Afrikos bijagai 
garbina ožį, o vakarų Azijos nosarai—šu
nį. Plėšiusis leopardas labai plačiai yra 
garbinamas vakarų Afrikoj. Indijoj žmo
nės garbina dievą Hanumaną, kuris gyve
na beždžionėje. Siame gi baltasis dramb- 
ys yra laikomas šventu padaru.

Bet nereikia manyti, kad vien tik lauki 
niai garbina keturkojus kaipo dievus. Se
novės egiptiečiai, kurių civilizacija ir šian
dien pasaulį stebina, garbino kaipo savo 
dievą bulių Apį. Šitam dievui jie pašvęs- 
davo baltą jautį ir kunigai paskui aiškin- 

s davo žmonėms jo valią. O kada tas bulius 
pastipdavo, jie ištepdavo jį kvepalais, už- 
balzamuodavo jį, kad jis neputų, ir palai
dodavo šalia savo karalių, o jo vieton pas
kui kitą bulių aprinkdavo.

Štai kokie buvo pirmutiniai žmonių die
vai.

Bet kylant civilizacijai, žmogaus supra
timas apie dievus nuolatos keitėsi. Kada 
atsirado supratimas, jog iš visų gyvūnų to- 
buliausis yra žmogus, tai ir dievas buvo į- 
kunytas į žmogaus pavidalą. Taip graikų 
dievas Zeus turėjo jau tobuliausią vyro iš
vaizdą. Jis buvo tikras graikų tipas ir buvo 
garbinamas kaipo tėvas visų žmonių ir ka
ulius visu dievų. Kadangi žmonės vedasi 
:r turi vaikų, tai ir Zeus turėjo nemažą šei
myną.

Nors tikra jo žmona buvo deivė Hera, 
ačiau graikai tikėjo, kad jis mėgsta sueiti 

ir su paprastomis žemiškomis moterimis, 
'r dėlto paskui gimė labai daug dievaičiu 
r deivių. Vieni jų buvo pusdieviai, kiti tik

VĖJAVAIKIS.
Pasikinkęs jauna vėją,
Vėtra šaunią apkabinęs,
leidžiuos, per padangių* plynes 
Su pavasariu lenktyniais.

Gulbės—kelią!
Gervės—kelią!
Debesų keliu didžiuoju 
Aš važiuoju.

Mano skraistė lengvo ruko 
Plasta padangėj ištisus.
Mano vėtra kai padūko- 1̂ 
Išsislapstė žvaigždės visos,
Mėnuo nuo dangaus paspruko.

Kas man vėtrą paviliotų? 
Kas man vėją pažabotų? 
Debesų keliu didžiuoju 
Tik aš vienas tevažiuoju...

Kazys Binkis.

vėl ataugdavo; ir taip jis buvo kankina
mas, kol kitas pusdievis didvyris, Herkulis 
vardu, atvadavo jį iš tos uolos.

Taigi čia mes matom dievą jau visai pa
našų į žmogų; jis gyvena taip kaip žmo
gus, myli sueiti su moterimis, ir labai kerš
tingas.

Vėliau pas romėnus matom dar tobules- 
nius dievus. Karo dievas Marsas buvo pas 
juos jau ne beždžionė ar vanagas, bet tik- 
riausis Romos armijos generolo tipas: šar
vuotas, raumeningas vyras su karine kepu
re ir kardu. Visų gi dievų viršininkas pas 
romėnus buvo Jupiteris, bet ir jis turėjo 
sau moterį ir gyveno kaip vyras su pačia.

Žinoma, tekių dievų visai nebuvo, bet 
žmonės tikėjo, kad jie yra ir reikia juos 
garbinti. Ir jiems garbinti buvo pastatytos 
puošniausios bažnyčios, kur kunigai išei
davo apsirengę brangiausiais rūbais ir 
melsdavosi su didžiausiu dievotumu. Prieš* 
pastatytus stabus susirinkdavo tūkstančiai 
žmonių ir iškėlę rankas aukštyn arba su
kritę veidais į žemę maldavo sau malonės 
arba užtarimo. Rodos, nesinori tikėti, kad 
ivilizuotos tautos taip neprotingai elgtųsi. 

Rodos, keista, kaip sveiko proto žmonės 
galėtų patys dievą prasimanyti ir paskui 
kristi prieš jį ant kelių ir garbinti jį.

O betgi taip buvo. Vardan tų prasima
nytų dievų kunigai skelbdavo pažadų ir 
grąsinimų. Kunigams paliepus, tūkstančiai 
žmonių nešė aukoti tiems stabams savo 
turtu? ir net mažus kūdikius. Turbut nieko 
nėra šiurkštesnio, kaip religijos istorija! 
Sunkiausios žmogaus kančios, kokių tik 
jam teko pakelti, tai buvo vis dėl dievo, 
kurį jis pats prasimanė.

Na, o jei visi tie dievai buvo tuštybė, jei
gu jų visai nebuvo, tai kuogi butų geresnis 
žydu dievas Jehova? Jei kultūringų grai
kų Zeus buvo poetų vaizduotės padaras, 
tai kaip galima manyti, kad nekultūringų 
žydų dievaitis butų tikrasis Dievas? Jei ga
lingas romėnų Jupiteris, kuris vedė karin
gas Romos armijas į mušius su narsiais 
priešais, buvo nieks daugiau kaip tik sme
genų vaizdas, tai kurgi yra įrodymas, kad 
barbariškų vergų dievaitis yra tas Dievas, 
kuris sukurė pasaulį ir žvaigždes?

Jehova buvo keliato besibastančių pa
dermių dievą“. Šitos padermės apsigyveno 
galų gale Palestinoje, toj plikoj ir tuščioj* 
žemėj, kalnų ir uolų tyruose. Nebuvo pas 
juos nei mokslo, nei pramonės, nei preky
bos. Nebuvo taip pat jokio pas juos laivy
no, o kariuomenę kad jie ir turėjo, tai ji 
buvo niekas daugiau kaip tik gauja, kuri 
skerdė moteris ir mažus vaikus. Gyveno gi 
iie palapinės? (būdose) ir prastose lūšne
lėse. Mokyklų pas juos nebuvo ir kas vra 
švietimas, jie nežinojo. Per ištisus šimtme
čius jie neturėjo jokių raštų, jokių knygų. 
Buvo tai be galo tamsus, vargingi, žiaurus 
ir didžiausiuose prietaruose paskendę 
žmonės. Per amžius jie aukodavo išsvajo
tiems savo dievams mažus savo vaikus, o 
paskui per ilgus amžius degindavo jaučius, 
veršius ir karvelius.

Vienu žodžiu sakant, senovės žydai bu
vo niekas daugiau, kaip tik barbarai pil
niausioj to žodžio prasmėj.

Žydų tikėiimas padarė juos siaurapro
čiais ir fanatikais. Jie įsivaizdino esą Die
vybės vaikais, o i kitas tautas žiurėio kai
no į Dievo nekenčiamus ir persekiojamus 
žmones. O bet gi nežiūrint to. jie beveik 
nuolatos buvo stipresniųjų tautų vergais; 
:r kuomet kitos tautos žvdėio ir vystėsi, tai 
Tehovcs vaikai vilko didžiausi skurdą ir 
buvo visų paniekinti žmonės. Jei istorija 
ką nors reiškia, tai ji visų pirma parodo, 
kad žvdų tikėiimas buvo nuolatinis jiems 
prakeikimas. Tai aš ir vėl klausiu: kodėl 
me? turėtume tikėti, kad tokios tautelės 
dievukas yra vyriausias Dievas?

O iuk mes taip tikim. Juk dabartinis irių
jų Dievas, tai tas pats žydų Jehova. Kuo
met viena dalis žvdų pasivadino “krikščio
nimis,” Jehova liko krikščionių Dievu.

Neprošalį bus pažymėti, kad pirmesniais 
laikais Jehova buvo ne žydų dievas. Jisai 
priklausė medianitams, arabu kilmės tau
telei. Iš medianitų jį pasiskolino žydai, o 
mes vėl iš žydų.

(Bus daugiau)
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KUR DABAR KUN. KUPREVIČIUS 
“DOROS” MOKINA?

Musų “Keleivy” savo lai- dvasiškija tuos pasmerki- 
ku buvo jau rašyta, kaip mus ir išaukštinimus kitiems 
Biržų parapijos dekanas patvirtindavo, net pakarto- 
Kuprevičius tvirkino jaunas davo. O dabar pasirodo, kad 
mergaites, kurtas tėvai leido ta nelaimingoji nukentėju- 
parapijos mokyk lon. ir šioji mergaitė kaip. tik buvo 
kaip vienų iš jų “dvasiškas ‘angelaičių’ organizacijoje 
tėvelis” apkrėtė net biauria ir, greičiausiai, tos organi- 
lytine liga. Dabar mums bu- zacijos priedanga buvo pa- 
vo prisiųstas straipsnis apie vartota jai privilioti.” 
tą skandalą iš Lietuvos tau- g to, auRščiau pasa.; 
tininkų laikraščio Musų Vv+n matnmp Vad kimiom

Ir Vloterys Gali Kirsti Medžius. UŽ NRA IR 30 VALANDŲ 
SĄVAITĘ.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green sto
ja už Roosevelto reikalavi
mą, kad NRA butų pratęsta 
cl'. aug jis reikalauja ir 30 vai. 
darbo sąvaitės, kam Roose- 
veltas nelabai pritaria, į

KNYGOS. — Parduodu 35 svarbias 
lietuviškas knygas ir didelį žodyną. 
¥75 vertes parduosiu sykiu už ¥26, ar- 
ba atskirai MRS. W. AMBRUSTER, 

1 525 W. 183rd s... Apart’uent 32.
Ne.v York, N. Y.

FRANCUZAI SLEPIA SA-j BYLA DĖL MUŠTYNIŲ 
VO GINKLŲ FABRIKAN- ŽYDŲ IŠKALOJ.

TŲ PELNUS. Vasario pabaigoje Taura-
Francuzijos parlamentan ges žydai rinko rabiną. Ra- 

socialistai buvo įnešę suma- ibino rinkimai ėjo labai karš
tymą ištirti, kiek ginklų fa- !tai, o vasario 28 d. sinagogo- 
brikantai padaro pelno iš kurias likvidavo tik policija, 
“tėvynės gynimo.” Bet vai- Muštynių kaltininkams 
dzia pasistengė šitą sumany- surašyti protokolai ir Taura-

čia matome Miss Ruth Hoerschgen’aitę, 6 pėdų didmergę, ku- 
io “Mus, ky£/^me;”j™r 7 kartu su savo drauge June de Graff laimėjo medžių kirtimo

Nors tautininkai cempijonatą Idaho valstijos miškuose. Į 1 minutę ir at) sekun
džių jodvi nuvertė nuo kelmo 16 colių storumo medį. J.s pirma 
pakirto jį kirviais, o paskui nupiovė skerspiuviu. Pamėginkit pa- 

o pamatysit, kad tai ne baikos!

Kraštas.”
labai nedrąsiai apie “šventa-
blyvus” kunigėlių darbelius 
rašo, bet vis dėl to amerikie
čiams bus įdomu pasiskaity- 

Musų Krašto

Kuprevičiaus prasižengi 
mas buvo kriminališkas.

. , , . uaroeuuij K ži gydamas 7*1" ..
rašo, bet vis dėl to amenkie- įr keikdamas flbedie_l ta., nepduas dv. minutes.

vius,” jisai tvirkino jaunas
mergaites. Prispirtas prie
sienos jis pats prisipažino,

r»« - 1 -1 1 i-j kad vieną “angeliete” ap-“Po Bu-zų kraštą pasklido krėtęs
skaudi ir netikėta, Lietuvoje to akivaizdoj valdžia to lat- 
dar negirdėta naujiena. Bir- ,.o n/sužmS( leido įjva.
zų dekanas kunigas žiuoti kažin kur užsienin,
vieius, žmogus jau apie 60 Ga,imas daiktas vard 
metų amžiaus turėjęs visai keit (as leistuvis da? 
iškrypusio pobūdžio santy- ba,. kitur tv? kina ,ietuvi 
kių su mažametėmis mergai- dukteri& Ir bažnyfios 
temis, is kurių viena pasiro-ri bž -jų kriminalistą 
de esanti apkrėsta lytine h- g, ir p^g^ja.
ga. Pats kaltininkas, daly- Jr tai ne biauru? 
kams įsejus aikštėn, prisipa
žino ir, sumokėjęs nukentė
jusios mergaitės tėvams kiek 
pinigų, tuo tarpu išvažiavo į i 
užsienius...

ti.
Štai 

dziai:
zo-

Šiurpi Statistika.
Metropolitan Life Insu- 

. . 'irance statistikos biuras su-
‘Žima^ stebinanti, Jcaip rjnj{0 įr paskelbė šitokius 

faktus:
Iš kiekvienų dvylikos gy-

žaibas iš giedro dangaus. 
Daugeliui dabar niežti lie
žuvis nešioti tą žinią ir su ventojų Jungtinėse Valsti-
F . _  —. ± * • dar(jose kas metai vienas būna
gerokai pagražintą, visiems (užmuštas arba sužeistas ne
pasakoti ir gale pridėti 
‘štai kokie musų kunigai.’
Mes žinodami, kad ta nau 
jiena turi pakankamai pla
tintojų, mielai apie ją nei 
neužsimintumėm, jei nebūtų 
kai kurių artimos praeities 
aplinkybių.

“Mes puikiai suprantame, 
kad kunigo Kuprevičiaus 
pasielgimas negali būti pri
kergiamas apskritai kuni
gams. Tad mes ir kviečiame 
labai kritiškai tą įvykį ver
tinti ir nedaryti iš jo per toli 
einančių išvadų. Tačiau ne
galime iškęsti šiandien ne- 
pasiskundę, kad kai kur ki
tur kritiško dalykų vertini
mo lig šiol labai stigdavo ir 
dėl to tautininkų srovės 
žmonėms, tai srovei artimų 
organizacijų nariams visai 
nekaltai tekdavo kentėti 
skaudžius įžeidimus.

“Juk tas asmuo, apie kurį 
čia dabar kalbame, turėjo 
musų vyskupijos aukštosios 
vadovybės didelį pasitikėji
mą. Tas asmuo apsilankiu
siam vyskupui vietos inteli 
gentiją atestavo, kaip mora
liai pūvančią. Tas asmuo 
stūmė nuo bažnyčios, kaip 
nevertus jos malonių, tauti
ninkų srovės narius. Tas as
muo viešai iš sakyklos smer
kdavo visus, kurie valstybės 
dalykuose turėjo kitokias 
pažiūras. Ne tik pats smerk 
davo, bet ir kitus kunigus, 
būdamas perstatytas vyres
niuoju, mokė taip daryti. 
Argi šiandien ne skaudu vi
siems tiems, be jokio pagrin
do ir be jokios kaltės iš sa 
kyklų viešai įžeidinėja
miems, kai paaiškėjo, kokio 
moralinio lygmens asmuo 
juos taip smerkė ir niekino. 
Štai dėlko negalime šian
dien to nemalonaus įvykio 
visai nutylėti.

“Ir dar. Kiek pasmerki
mų iš to paties asmens teko 
išgirsti skautų organizaci
jai! Net jų uniformos palie
kami pliki keliai buvo nuro
domi. kaip nepadorumo žy-

laiminguose atsitikimuose.

Iš kiekvienų 7 mirčių tarp 
20 ir 55 metų amžiaus vie
nas žmogus būna užmuštas 
nelaimėje.

Kiekvienam užmuštam iš
puola apie 100 žmonių su
žeistų visam amžiui.

Devyniolika žmonių būna 
sužeista kas minutė.

Per valandą sužeistų bū
na 1,142

Per parą sužeistų skaičius 
pasiekia 27,397 žmonių.

Per metus gi 10,000,000 
būna sužeistų.

Kas metai būna 8 kartus 
daugiau žmonių sužeista ir 
užmušta nelaiminguose atsi
tikimuose, negu miršta pa
prasta mirtimi.

Vien tik automobilių ne 
laimėse per paskutinius me
tus buvo užmušta 33,000 
žmonių.

Kas 16 minučių automobi 
liai užmuša vieną žmogų.

Da nei vienam Amerikos 
kare nebuvo tiek daug žmo
nių užmušta, kiek kas metai 
čia užmušama visokiose ne 
laimėse

Be to, dieną ir naktį Ame 
rikoje guli 2,500,000 sunkiai 
sergančių ligonių.

Nuo influenzos 1818

Eltos” Pranešimas
Apie Nuteisimą Na

cių.

MASKVOJE SUDEGĖ 
13 ŽMONIŲ.

Maskva. Susijungus elekt
ros laidams, vienuose na- 

■ muose kilo gaisras. Sudegė 
Washington, D. C.—“EI- 1 13 žmonių ir žuvo du vaikai, 

praneša apietą” iš Kauno 
sekantį Kariuomenės Teis
mo sprendimą: dėl Jesučio 
nužudymo Priess, Boll, Lep
ia ir Wannagat nuteisti mir- 
i ir konfiskuoti jų turtą. 

Johann, Emst ir Wallat, ku
rie kėsinosi prieš Loopą ir jį 
peršovė, nuteisti kalėti iki 
ryvos galvos. Neumann ir jo 
pavaduotojas — 12 metų ir 
urtą konfiskuoti. “Savog” 
organizacijos apskričių va
dai — po 10 metų kalėjimo 
ir konfiskuoti turtą; von 
Dressler — 9 metams kalėji
mo. Von Sass, Ropp ir keli 
kiti Sasso partijos vadai —8 
metams kalėjimo. Eilė tei
siamųjų nuteisti kalėti bend
rai 61 metus. Keturiems nu
teistiems mirti leista prašyti 
prezidento pasigailėjimo. 
Trisdešimts penki teisiamie
ji išteisinti. ' Keturiems už
skaitytas išsėdėtas laikas.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtoae.

mą užgniaužti.
FARMA PARSIDUODA?
Pasenau ir nedaliu dirbt; parduodu 

130 akrų geros juodžemės, geras miš
kas. kuris užmokės už visą farmą, 
budinkai geri, barnė dėl 20 karvių, 
šaltinio bėgantis vanduo barnėje ir 
stuboje, namas 8 kambarių, visi bu
čiukai apšviesi. Pusantros mylios nuo 
didelio miestelio, 5 minutės eiti j mo
kyklą. Visokios farmos mašinos ir }- 
rankiai, reikalingi prie farmcs darbų. 
Kaina labai pigi. Atvažiuokit pasižiū
rėt, savininkas visados narnėję. Geres
nės progos gaut negalima. (4)
GEORGE KARROLL, Royged Hil’, 

Gilbertville. Mass.

gės komendantas 7 žydus 
nubaudė po 2 mėn. kalėji
mo.

NEBŪK
ŽILAS

(.ERA ŽINIA INKSTŲ NE
SVEIKUMUS TURINTIEMS!

Kunigas Jonas Reko
menduoja Kl-RETIC.

, jis sako: “KI-RETIC 
tab’.ets (ply skelės) yra 

i reabe iotira p ai a i m a 
kiekvienam, kurį kan- 

i kina inkstu ir pūslės
! nesveikumai.” Jei rug- ' v ■ uuuerwiue. ątass. Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pu
st vs inkstuose ir degi-’. Kūne gyvenat Bostono aptehnkeje, naikina žiH ' ,,,auk sli„ki k 
nantis šlapimas prike- £ norėtumėt paaiškinimu galite pa- ,>laiskaaas. š*ias puolės privalėtų
lia jus iš miego ir su- k'^ustarba rasyt Pa> . " a<‘e „ turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen-
trukdo pasilsi, išveng----- \ 196 Wood avė., Mattapan, Mass. ęka ar)->a pieiskanuoja plaukai. Jos
kitę didesnių kentėjimų, ųžsisakyda- a v v-» , ati taiso žilus Plukus kokį bū
ni KI RETIC Tablets (plyskelių), {SIGYKIT GERĄ VIETĄ! vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
kaip tūkstančiai yra padare. Jos iš- Sužeidė ^padoriu, priversta na-' j®?. geresnio iki šiol išrastu Kręip- 
plauja lauk nuodus Nebelieka skau- leisti gyvenimą/16 akerių dirba-? įitęs n^tideliodam, a n t ilgiau,
dėjimo strėnose, silpnumų pusleje ir mQ lauko’ akeria5 mįšk * dj(5pli Kama *2.00. Jeigu nebusite pilnai pa
gėlimų
inkstų

Paskutinėmis dienomis 
dieno fabrikuose sumažėjo 
darbai, nes automobilių fab
rikai nebeduoda daugiau 
užsakymų.

KOMUNISTAS NORĖJO 
NUŠAUTI SOCIALISTĄ 

REDAKTORIŲ.
“Elta” praneša, kad Ams

terdame vienas lenkų komu
nistas kėsinosi nušauti olan
dų socialistų laikraščio “Het 
Volk” redaktorių. Lenkas 
pateko į redaktoriaus kabi
netą apsimetęs turįs ką svar
baus pranešti redaktoriui. 
Patekęs į kabinetą, jis tuo; 
išsitraukė revolverį, bet ne
suspėjo iššauti, nes jį puolė 
ir įveikė redaktoriaus sekre
torius. Komunistas, perduo
tas policijai, pareiškė, kac 
norėjo nušauti 
kad pareikšti protestą prieš 
“Het Volko” antikomunisti 
nę politiką.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS.

PAJIEŠKOJ1MA1.
V. TAMAŠAUSKIENĖ, pajieškau 

savo vyro Antano Tamašausko. Jis 
mane apleido 14 d. gruodžio, 1934 m.

Čia jo paveikslas.) Pasiėmė su savim 
ir savo vaiką 10 metų antros moteries. 
Aš esu trečia jo legališka moteris. Aš 
sužinojau ir turiu paveikslus iš Oma
ha, Nebr. kur jis buvo vedęs 25 metai 
atgal ir ją apleido. Pasarga moterim, 
kad tokio vyro apsisaugotu. Jeigu 
randasi tokių moterų kaip aš nu
skriaustų, tai malonėkite atsišauk
ti pas mane. Jeigu kas ji patėmytų, 
prašau man pranešti jo adresą, aš at
lyginsiu. (-)

MRS. V. TAMAŠAUSKIENĖ
4 Harrison st, Paterson, N. J.

-r i •- ū vištininkai pilni visokių paukščiu,! ten^*r‘tas’ ?ums P‘n'ga> bus sugrąžin-
, T}** d8**- 1 barnė, garadžus, mūriniai staldai, 9 įti. J. SKINDER, Dept. B3,

žemiau esanti kuponą ir šiandie pa- kambarių namaS) vanduo. elektrikas,! -357 W. 63-rd St, Chicago. I1L
siųskite } salamas, pečiai, maudynės, viskas* ---------------------------------------------  ■

KI-RETIC CO., Dept. K, naujai įtaisyta, 2 dideli skiepai, io- AK NORI SENO VYRO PĖD6S?
529 Hudson St, New York, N. Y. džiu visokie parankumai. arklys, kar- $80 į dvi nedėles. Pirk mano farmą, 

Malonėkite prisiųsti man dėžutę vė, visokios mašinos, daug vaisingų 75 akeriai geros žemės, 15 akerių mi- 
KI-RETIC tablets, užmokėsiu laiška- medžių, tik 22 mylios nuo Philadelphi- įko, kas atmoka už farmą; stuba mu- 
nešiui $1.25, kuomet pristatys vaistus, jos, prie didelio kelio. Gazolino stotis ro, vanduo stuboje ir barnėje; 11 kar- 

ir abelnai bizniava vieta. Parduodu vių, telyčia, bulius, 2 arkliai, įrankiai,
Vardas ......................................... . labai prieinama kaina. Klauskite: (-) mašinos. Išgyvenau 31 metus, esu

MRS. NELL1E GAVĖNAS, našlys ir senas; parduodu pigiai.
A ..................................................... 245 Black Horse Pike. A. PECHK1S (4)
Miestas ...........................Valst................. Williamstown, N. J. R. F. D. 2, Farmington, Maine.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas

ONA TAMULAITYTĖ-Aralonienė, 
Rogliškių kainu, Lekėčių vaisė, Ša
kių apskr. 1927 metais gavom nuo jos 
laišką iš Pittsburgh, Pa. Prašau atsi
saukt greitai, yra svarbus reikalas 
Lietuvoje su gyvenimu. Kas žino kur 
ji randasi, malonėkit pranešti jos ad
resą. Jonas Tamulaitis (6)

124 Willow st, Lawrence, Mass.

Veronika Kasparavičiutė-Radavi- 
„,j_čienė, pajieškau pusbrolio JURGIO 
leaaKlOrill VILČAUSKO; iš Lietuvos paeina iš 

Pašilių parapijos, Karklynu filijos. 
Turiu labai svarbų reikalą; jis pats 
lai atsišaukia, kurie žinot kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti, busiu la
bai dėkinga. (4)

Mrs. Veronika Radavičienė 
2653 E. Monmouth st,

Philadelphia, Pa.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl ligonių ir silpnų žmonių. 
Po to kaip jus jį vartosite vieną są 
vaitę, jus pastebėsite abelną pagerė 
jimą ir jeigu ir toliau vartosite, jas 
atgausite savo normalią sveikatą ir 
spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa 
Fnrnnn«! stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE. 
nuropuo per 45 metus jo gyvavimo milijonai 

moterų ir vyrų atgavo savo sveikatą 
ir spėkas. NUGA-TONE parduoda 
mas visose vaistinyčiose. Žiūrėkite, 
kad gautume tikrą NUGA-TONE. Ne 
imkite pavaduotojų, nes jie yra be 
vertės.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
Bielgradas. Viena jauna —idealų Liuosuotoją vidurių, ,25c 
— .................. ir 50c. -----

ir
1919-20 metais Amerikoje 
mirė daugiau žmonių, negu 
buvo užmušta amerikiečių 
armijoj per visą 
karą.

Pajieškau brolio JONO VAIŠN1O, 
paeina iš Kvedarų kaimo, Pakruojo 
valsčiaus; gyveno Pittsburgh, Pa. ir 
apielinkėje. Meldžiu atsišaukti jį patį, 
arba kurie žino ką nors apie jį, ar jis 
gyvas ar miręs, ir kur gyvena, mel
džiu parašvti man; busiu dėkingas ir 
atlyginsiu. JUSTIN WAIŠNIS (4

3136 So. Normai avė, Chicago, III.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia Įdomiu informaciją.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiką, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žiifoti, kad vaikai butą 
sveiki ir grąžąs? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu būt uždrau

sta kalbėt „■ Ąeimyniškus rei alus?
Onanizt ._s |ba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, katAkiekvienas jaunas vy
ras užsiima tdo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

Knyga graži. 223 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė-

18 VALANDŲ TIES VIL
KŲ NASRAIS.

čiuožikė buvo paklydusi Ka 
paoniko kalnuose ir savo 
neatsargumą vos neapmo
kėjo gyvybe. Gana tuščioje 
apylinkėje ji pastebėjusi, 
kad ją supa vilkai. Bet jai 
pasisekę nuo kojų nusimes
ti pačiūžas ir įlipti į medį. 
Bet išalkę žvėrys nuo savo 
aukos vis dėlto neatsisakė. 
Slinkusi valanda po valan
dos, o vilkai vis staugdami 

mė. Smerkiant skautus, bu- sukinėjosi aplink medį, ku- 
vo aukštinama ‘angelaičių’ ,riame sėdėjusi baimės apim- 
vaikų organizacija, kuri tik- ta čiuožėja. Tik po 18 valan- 
rai vaikus vedanti tikėjimo dų atvykę žmonių, kurie ją 
ir doros keliu. Ir vyresnioji išgelbėję.

..... ....

REIKALlMiAS DARBININKAS 
Ant Farmos. Nėra būtinai reikalo tu
rėti patyrimo draivint tymą ir kar
vių melžti. Atsišaukit šiuo adresu:

J. DANISEVIČIUS (4)
Hubbardsville, N. Y.

Philadelphijos Lietuviai!
NUO Visokių Skaudėjimų arba susi 
žeidę, galite gaut pas mane LIETU
VIŠKŲ GYDUOLIŲ, kurių aptiekose

(6)

mis papuoštais. *
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?—

novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais

LOS ANGELES, CALIF.

FRANK YURKUS
Lietuvis Siuvėjas

SIUVAME VYRAMS ir 
MOTERIMS RUBUS

Taisome Senus ir Išvalome. 
Prisiunčia me j Namus.

Taipgi taisome visokias Unifor
mas. įdedame Ijtiniku. ir Pertai
some KAILIŲ KOATUS.

York Tailor Shop
321 W. SECOND STREET,

Los Angeles, Calif. 
Telefonas: Madiaon 4819.

gaut negalima. Persitikrinkite.
B. LAMSON 

18,4 So. Water Street. 
PHILADELPHIA, PA.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai.” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakylcit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

253 Broaduray,
KELEIVIS
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South Boston, Mass.



Mano Keliones Iš New Yorko 
Į Kauna Planas. Humoristika

Na. 14. Balandžio 3 <L 1935 m.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”
KNYGYNE M

Manau, kad plačiajai lietuvių 
visuomenei ir visiems trans-at- 
lantinio skridimo rėmėjams bus 
Įdomu išgirsti, kaip aš suplana
vau savo kelionę oru iš New Yor
ko i Kauną.

Skrisiu vienas, todėl man rei
kės ne tik valdyti lėktuvą, bet 
ir naviguoti — žiūrėti, kad “Li
tuanica II” lėktų tikra kryptim 
ir nepaklystų dausose. Taigi tu
rėjau šitą problemą nuodugniai 
išstudijuoti ir jai tinkamai pasi 
ruošti.

Dabar galiu pasakyti, kad ma 
no navigacijos planai jau patik 
rinti ir viskas yra tvarkoje. Su 
grįžęs Į Chicagą, daviau juo 
peržiūrėti Jungtinių Valstiji 
Hydrografijos biurui.

J. V. Hydrografijos skyriaus 
patarnavimas.

Jungtinių Valstijų laivym 
turi svarbiausiuose miestuos 
Hydrografijos biuro skyrius, ku 
rie padeda navigatoriams isdirb 
ti ir patikrinti planus vandens ai 
oro kelionėms. Planų patikrini
mas, kuri atliko Hydrografijos 
biuras, nekaštuoja mums nieko

Aš buvau padaręs visus save 
navigacijos apskaičiavimus vie
nu metodu (kuris yra papras
tas), tuo tarpu kai Hydrografi
jos biuro tarnautojai vartojo 
komplikuotas formulas, reika
laujančias aukštesnės matema
tikos. Bet jie gavo tas pačias 
skaitlines, kaip ir mano. Taigi 
dabar aš esu tikras, kad mane 
apskaičiavimuose nėra klaidos.

Didysis Ratas ir mano kelias.
Trumpiausias kelias iš New 

Yorko Į Kauną yra, žinoma, Di 
džiojo Rato linija, žemė apvali 
ir iš galų šiek-tiek priplota. To
dėl laivai plaukia skersai okeaną 
ne tiesiai iš vakarų Į rytus arba 
iš rytų Į vakarus, bet riesta lini 
ja, panašia Į lanką. Oru skren
dant. reikia taip pat daryti lan
ką aplink žemės rutulį, norint 
trumpiausiu keliu iš Amerikos 
pasiekti Europą.

Bet mano kelias bus apie 100 
mylių ilgesnis, negu to Didžiojo 
Rato linija, nes aš turėjau at
sižvelgti Į keliatą veiksnių.

Pirmiausia, tai — Radio. Su 
jo pagalba aš nustatinėsiu skri
dimo kryptį, girdėdamas įvairias 
radio stotis. Taigi turėjau su
rinkti Informacijas apie daugu
mą radio stočių šiaurinėje Ame
rikoje ir Europoje: jų geografi
nę padėtį, bangų ilgį ir kiekvie
nos stoties pajėgumą. Surinkęs 
šituos duomenis, susižymėjau 
juos žemėlapiuose ir tuome 
stengiausi nutiesti savo kelio lį 
niją taip, kad visoje kelionėje 
galėčiau gauti kuo daugiaus: 
naudos iš radio stočių. 

Atmosfera ir žemės paviršius.

jai, jų kryptys ir greitis'įvairio
se aukštumose. Taip pat teko 
ypatingo dėmesio atkreipti į oro 
temperatūras virš šiaurės Atlan- 
tiku ir Europos kontinentu, į- 
dant kiek galint butų išvengta 
šarmų ir ledo pavojaus, lekiant 
per audrų sritis.

Radio kompasas.

ketais dalykais. Aš ketinu skrie
ti 10.000 ar 12.000 pėdų aukštu.' 
moję. Bet oro sąlygos gali pri
versti mane vietomis nusileisti 
žemiau. Tai galima be pavojaus 
atlikti, tik aiškiai atsimenant, 
kur yra kalnai, o kur lygumos, j 

Pravartu yra ir šiaip iš anksto
Pavojingiausias dalykas lėk- Į susipažinti su teritorija virš ku- ' 

tuvui, skrendančiam aukštai rios planuojama skristi, nes ke-. 
iru. tai — kada ima jo sparnai Iv j e gali pasitaikyti audrų, ku
ri propeleris apšalti ledu ir ledo rias geriau aplenkti, negu ban- * 
Juta tolyn darosi vis storesnė, dyti per jas prasimušti. Tokiam 
aip kad lėktuvas, galų gale. ne- atsitikime reikia orijentuotis 
enka pusiausviros. Į pagal upes, miestus ir kitokias,

Reikėjo atsižvelgti ir į saugu- žemės paviršiaus žymes, kokioje1 
no apystovas. idant, atsitikus J vietoje esi.
okiam netikėtam keblumui su 
iktuvu, aš turėčiau bent pusę
rogos išlikti gyvas ir papasako- Į Tiesa, kad tos studijos gali j 
, kas įvyko. Turint tai galvoje, pasirodyti bereikalingos, kuo- 
ikėjo pasiteirauti apie okeano a® turėsiu radio kompasą, 
irlaivių kelius įvairiais sezo- I Jeigu jisai veiks gerai, tai man 
lis. Pagalios, turėjau atsiklau- Į ^ebus keblu laikytis užsibriežtos 

;i apie įvairius orlaivių uostus, krypties.
Kai visi šitie faktai buvo su- Į instrumentas kartais atsi

sukti, tai atėjo pats kelio nusta- 5a^° tarnauti kaip tik tame mo- 
:vmo uždavinys. mente, kada jo labiausia reikia.

Skrendant mano užsibriežtu pdidesniam saugumui išty- 
celių, galės būt visą laiką varto- r^au *r šiuos dalykus. Informaci- 
amas radio; šalimo temperatu-Į'd nebuvo galima surasti vieno- 
u sritys bus išvengtos, ir lėktų-M e vietoje. Reikėjo jas surinkti 
ras virš okeano nuolatos laiky-J13 Įvairiausių šaltinių, šitam rei- 
cysis netoliese nuo laivų kelių. I^ale man padėjo Rand McNally 

kompanija. Jungtinių Valstijų
Kelio matavimas. I Hydrografijos biuras, Kanados

Lėktuvas skris 150 mylių tie-1 valdžia ir Lietuvos Aero Kliu 
ia linija, paskui truputį pasuks; Į 6as.

X) to vėl skris 150 mylių tiesiai! Tai šitaip suplanavau savo 
r vėl pasuks, ir tt. Tokiu budu I kelionę, turėdamas galvoje tuos 
aipsniškai pasidarys ta riesta Ii- i uždavinius, su kuriais man teks 
rija, kuria “Lituanica II” turės susidurti, kaipo “Lituanicos H” 
ėkti, skrisdama aplink šiaurinį | navigatoriui
ėmės puskamuolį.

Taigi, apskaičiuojant, kiek 
aipsnių sulig kompasu lėktuvas 
turės būt kiekvieną kartą pasuk
as, reikėjo turėti galvoje įvai
rius skirtumus tarpe krypties, 
kurią rodys kompasas, ir Tikro
sios šiaurės. Neatsižvelgus Į ši

FeBx Waitkus.
1935 m. kovo 4 d.
Kohler. W is.

“Per mares, upes ir kainos/

INDIJOJE APVESDINTA
374 KŪDIKIŲ POROS.
Iš Bombėjaus pranešama, 

tad netoli Kitiavaro mieste- 
tuos skirtumus (o jie nuolatosl į0, Indijoj, ant didelės pie- 
ceisis, skrendant), nebūtų jo-bos įvyko* masinės kūdikių 
iios naudos iš kompaso. | jungtuvės. Tėvai sunešė sa

vo kūdikius, suguldė juos 
noromis ant žolės, kitus mo-

Po to paliko dar vienas darbas I -įnos laikė rankose, o kuni- 
^adaryti. Ėmiausi detališkai stu- ?aį atlaikė pamaldas ir visus 
ii juo t i žemės paviršių, virš ku- ,uos apvesdino. Iš viso jų 
rio “Lituanica II” neš .mane į 3UVO 374 poros. Dabar ap- 
Lietuvą. žiurėjau, kur yra van- besdinti kūdikiai pasilieka 
iens, o kur sausžemiai; kur yra tėvų globoje, bet kai susi
žinai. slėniai, upės, miestai. auks 10 ar 12 metų amžiaus, 
kaimai ir tt. Mano tikslas — su- tada bus suleisti į krūvą ir 
sipažinti su išvaizda tų vietų, oradės gyventi kaip “vyrai 

skrisiu, taip, kad Į -u “pačiomis.” Tokia, mat,ties kuriomis 
man, pavyzdžiui, nereikėtų nu
stebti, pamačius 4—5,000 pėdų 
aukščio kalnus Airijoje arba 
Anglijoje.

žmogui, kuris yra , pirmiau 
skridęs tuo pačiu keliu, yra be- 

tpšgu. Jisai atsimena kiekvieną 
'žymesnę vietą, ir gali, pažvelgęs 

mėn, tuojaus susivokti, kame 
I esąs. Bet skrendant pirmą kartą

Indijoj mada.

nauju keliu, reikia iš anksto ge-| 
Antras veiksnys, kurį turėjau rai išstudijuoti žemėlapį, idant 

išstudijuoti, tai oro sąlygos: ve- kelionėje nesusidurtum su neti-l

PASODINTA 163,000,000 
MEDŽIŲ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad bedarbių armija 
CCC miškų kempėse perei- 
ais metais pasodino iš viso 
163,000,000 medžių ant 
161,000 akrų žemės.

f
-f
*

f
f

Žodyne* lietuviikai angliškos ir ang- < Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ša
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. i ralius. Knyga tik kų apleido apau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. I dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
PbI. 1274. Gražus tvirti apdarai $t6 00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
. _ j .1 . vaistus dėl kokies ligos naudoti. Ver-^Rankius^rtikaUnria^s’iu^žod^’ir t:1 šitą knygą visiems, nes Na-

Rankius reikal ngiausių /.oazių ir Daktaras yra viena iš reikalin-yra viena
ginusių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

KRIZIS LIETUVOJE.

Boba dziedą muša, bara 
Kam garmėja į pragarą,
Stačiai meta dziedui skundą 
Už varžytinių rokundą.

Dzingul dzingul dzinguliukai, i 
atvažiuoja dzinguliai.

Jons į Katrę šnairai žiuri.
Kad pasogo nebeturi.
Pasikaso sau makaulę,
Nenor graužti gryno kaulo.

Dzingul dzingul dzinguliukai,’ Tik zbitkaunas tas galgonas

NAUJAS DAVATKŲ 
HIMNAS.

Mes mergelės, kaip avelės, 
Ir su cnata dar panelės; 
Turim vadą—gerą frantą, 
Tikrą Dievo muzikantą.

Kai vargonais jis užgroja, 
Zcska karštai ašaroja; 
Prisiminę josios meilę,
Mes ne viena ryjam seilę. 

Ir nešpetnas mus klebonas,

atvažiuoja dzinguliai. 

Kunigs iš sakyklos gieda;
Sako, velnias jau apsėdo,
Kad vyžuoti jo krikščionys 
Pasidarė šykštus žmonės. 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
atvažiuoja dzinguliai.

Advokatui liūdna daros,
Kad klijentai ilgai deras,
O ant galo krečia štuką,
Kemš už darbą vekseliuką.
Dzingul dzingul dzinguliukai,
atvažiuoja dzinguliai.

. - - . ' *
Daktarai ligonį čiupę
Už sveikatą kailį lupa,
Kopagyja pasijentas,
Lieka grynas, tartum šventas.
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
atvažiuoja dzinguliai.

Na ir Ickus barzdą kaso,
Kad nemoka jam už trąšą;
Visi sako, didi bėda,
Net utėlės žmogų ėda.
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
atvažiuoja dzinguliai.

Vienu žodžiu krizis dūksta. 
Visko reikia, visko trūksta. 
Visur trūksta lito kito— 
Klaipėdoj, Kaune. Alytui.

Prie patamsio daro miną 
Ir mergeles apkabina.

Vienai žada danguj lotą,
Kitai senbernį bagota,
Trečiai baksteli netyčia,
Mat, čia nėra jau bažnyčia.

Gal pažystat Juzę storą?
Ji vis užveda mus chorą,
O klebonas diriguoja,
Mergas akimis mieruoja.

Gieda Barbė, Kunigunda,
Ir šleivoji Sigizmundą,
Kaulas. Jackus, Kajetonas, 
Bampteli ir pats klebonas.

Oi, Cicile, tu patronka,
Jei neduosi mums po bonką, 
Tai atsiųsk mums nors po vyrą, 
Kokį brostvininką ščyrą.

Cnatlyva Mergelė.

CEMODANAS.

Į autobusą įsėda poniutė su 
didžiuliu čemodanu. Bilietu par
davėjas sako:

—Už šį čemodaną tamsta turi 
užsimokėti — nusipirkti bilietą.

—Būtinai ?
—Taip. Tokios yra taisyklės.
—Gerai. Jei reikia, tai reikia! 

—nusileidžia poniutė, paskum
Dzingul dzingul dzinguliukai, atriša čemodaną ir sako:
atvažiuoja dzinguliai.

PRĄBAŠČIŲ KARUNKA.
Ta karunka nusibodo.
Visi mus jau pirštais rodo, 
Prikiša mums gaspadinę, 
Lyg mes latrai paskutiniai.

Nusimaukime žiuponą,
Į ženočių eikim stoną; 
Busime kaip visi žmonės, 
Nesijuoks iš mus pagonys.

Juk ir šventraštis pasako, 
“Kam ta pypkė be tabako ?”

RŪPESČIAI LIETUVOS 
DŽIOVININKAIS.

Kovo menuo ' Lietuvoje
Užristom Akim Sustato KulkasvaidL | ra paskirtas propagandai

— T <ovoti su džiova. Daktarai
1 uošia paskaitas ir praneši
mus per kuriuos visuomenei 
aiškina džiovos baisumą ir 
aurodo nuo jos apsisaugoji- 
no budus. Per šią propagan- 
ią aiškėja, kad Lietuvoje 
laug žmonių serga džiova ir 
auo tos ligos miršta.

Kova su džiova ir jos plė- 
ojimusi kasmet pradedama 

vis griežčiau vykdyti. Gy
ventojai raginami savo na- 

į mus statyti erdvesnius, į ku
riuos daugiau patektų sau
lės, švaraus tyro oro. Visuo- 

I menė raginama pati su džio- 
I va kovoti, neslepiant džiovi
ninkų, neduodant Kocho 
bacilai toliau vystytis-Lietu
voje yra daug vietų kur 
džiova lengviau gydoma, tai 
sausi pušynai. Be to, yra trys!

-
h
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pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjiu krautuvėn, pas daktarų, pas bar- ėjų? Aiškiai išguldyti pŪietyatš* 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais ii 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalbias 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St. Michelsonas. Pusi. 95..............  35c. laida ................................................... tte.
Etnologija arba istorija apie žemės Kokias Dievus Žmonės Garbino Seno- 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandų, vėj. panašios knygos lietuvių ltal- 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj yų šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių imt-jns niovus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei įjgj arijonai, egiptėnai, cbaldai, asy- 
navdinga kiekvienam perskaityti Chi- rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie
-*go» Ih., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose ............................ $4.00 fcįus jie santikius su žmonėmis turėjo.
_ _ , _  __ Knyga stambi ir labai užimanti

'CfC’ Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
ta j visas kalbas, todėl kadyra gra- Dėtuose audimo apdaruose .... $1.25

aai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- žodynas angliškai-lietyviškos kalbos 
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai (Dalis ii). Sutaisė Antanas Talis
apdaryta............................................$2.50 čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
...... -- r* dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.vParaSe N Puslapių 835................... .............$8.00

naudinga knyga, aprašyta katalikų r
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- 
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.

fkJi’na Qfwa
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė ..................................................

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu Piršlys Snvadžiotojaa, Vieno veiksmo
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
mecų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- moterys ir 5 vyrai
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo- Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Komo
se audimo apdaruose...................... $1.50 dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
. „ _ . .. . , __ ... . , gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir

A irti nes ir-inim ■— Šioj knygutėj tol- g moterys. Abu veikalėliai vienoje
P* 44 geriausių Jovaro darnų. Jos knygut5je. Kaina............................25c.

tinka deklamacijoms r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. i Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
Pusl. 32 .............................................15c i tepie de la Sausaye, Teologijos pro-

. ... . fesorius. Verte lietuvių kaibon J. Lau-
Žvento 4ntaB?- Stebuklas. Dviejų vei- Knyga didelio formato, 1086 pusL 
J““1! komedija. Perstatymui reikia su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
simas užima apie 2 valandas. .. 25c. šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta Chicago, 1914, pusi.

šv. Jonui galva. Drama viename Kaina.................................................$7.00
akie, parašyta garsaus anglų rasti- žinnas Knyga žlniŲ lš mitologijos, mnko^ Vertėtų kiekvienam per- historijos, etnografijos, geogrSjos,
■***•’>“- ............................................. *®c. as»rOnomijos, aritmetikos, medicinos

Teorlj,, Ui veiiulu, tub
trumui, ir aiškiais fakuis parodo. .*PW iveikat^ Da-kaip keitėsi d^gfos &ot^S ^dymos‘’- vaistus’- >7^ nuro*

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilto*"V • — - - -- ■"..................... -

—Na. išeik, sūneli, ir sėskis. 
Taip ar taip — vis tiek bilietas 
reikia pirkti.

APSUKRUMAS.
I

Du draugai kalbėjosi apie au
tomobilius. Vienas ir sako:

“Aš sykį derėjausi vartotą 
automobilių. Garažo savininkas 
labai jį išgyrė, o aš apie auto
mobilius tada nedaug da nusi
maniau. ir jis be mažko nepri- 
gavo manęs.”

“Na. o kaip gi tu apsisaugo-
Kad klaidinga? musų stonas, jai?” klausia antras.
Pripažino ir sultonas. J. M.

PATIEšIJO.

“Matai, aš paėmiau tą kala- 
mašką išbandyt ir nuvažiavęs į 
kitą garažą pasiūliau parduot. 
Ekspertai apžiurėjo ir išparodė

Vienas Kauno pilietis nuva- man visas ydas.” 
žiavo pas savo merginą ant kai- x
mo. žinodamas, kad jo mergina
viena guli triobo.i, įsėlino į trio-

IRGI MEDŽIOTOJAS.

—Ei, tu negerų gilzių nusi-

talizmas. Kaina ............................ 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................................... 25c.
“O. S. S.” arba šlinMnė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginų Orių Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.........................10c.

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na .........................................................50c.

dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... .......................... $3.00

Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 

' vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................................. I6e.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų dorišitas nupuolimas, šių knygų tu- 

r, -- . I retų perskaityti kjkvienas vyras, te- ft^ens ir Socializmas. Paraše August, vas jr jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
Bebel, verte V. K. R. Yra tai svar- jų moterįs, dukterįs ir rusimosios ne- 

biausia ir geriausia knyga lietuvių ! -,apU’tų j tokių kunigų globų. Parašė
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m................... $2.00
Anarchizmas. Pagal Proudhono moks

lų, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29.....................10c.

kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

Nupigintos Knygos.
Dangaus Karalienė, padavimai apie 

šv. Marijų ir jos stebuklai, dailiai 
apdaryta, kaina ............................$1.00

Mažas Naujas Aukso Altorius, la
bai puikiai apdarytas, auksuotas, 
445 pusi. iškeltais viršais ..... $1.00

Angliškai Lietuviškas žodynėlis, 
apdarytas į popierinius minkštus 
apd. 239 pusi................................ $1.00

Kas prisius $1.00, tam nusiųsiu vie
nų iš sekančių knygų ir 2 iš pirmiau 
garsintų, turi pažymėt kurių knygų 
nori. Kas prisius $2.00, tam nusiųsiu 
visas tris čia pagarsintas knygas, ar
ba gali gaut ir tas, kurios pirmiau 
buvo garsinamos. Siųskite pinigus 
Money Orderį arba dolerį.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

ba ir prisigrabalioįęs prie gulin
čios žmogystos, plaukšt ir pabu- Pirkai medžioklei. Jos be Šruotų. 
čiaVo. | —Matai, šitos daug pigesnės,

-Dieve duok tau sveikatėle. į“ gar” duoda tokį pat 

ponuli, kad susimylėjai biedną
siratą patiešyti. Jau dvidešimts WAUKEGAN, ILL. 
penki metai, kaip diedas mirė ir lietuvių LAISVES MYLĖTOJŲ 
nuo to laiko nieks nei pirštu ne- • v ALDYBA, 1935 METAMS.
buvo pajudinęs, — atsiliepė pa-Jos. Mačiulis — Dirmininkas, 
bučiuota žmogysta. ' 906 Prescott St- Waukegan. m.

J Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
Mat, tą naktį ten buvo apsi- 821 Prescott st., Waukegan, I1L

nakvojus ubagė Barborėlė. i B. J. Masiliūnas — užrafa rait.
; 818 — lOth Place, Waukegan, III.

- -------------------- !B. Dekšienė — turtų rait.
IR KAM TAS ŽINGEIDUMAS! i 630 ~8th st- Waukegan, m.

į K Vaitiekūnas — kasierius,
Vedybų biuran atėjo filmų 720—8th St., Waukegan, m.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis* Jurgis Petraitis.

Karčiai:
Dambrauskas, M. Valentukonis.

Marialboa:
. J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis

Čia parodytas vaizdely Amerikos karo mokyklos kadetas Si- riose yra apie 700 vietų besi- tei klausimas!” sušuko į-; snainnWmai ,-.1^ krt. 
mon C. Buckner. kuris užrištomis akimis gali sudėti išardytą I gydantiems nuo šios baisiOB s^dus aktorka. “Ar aš galiu rergų kožno mėnesio, ?:» ▼akare. 
kulkasvaidį. (ligos. Tsb.,tokius menkniekius atsiminti?” įAd7mSbsts.!VW^Sn,1m*P’ *h *

aktorka išsiimti laisnį naujoms 
vedyboms. Raštininkas klauąia: 

Ar panelė, ar našlė? Jeigu K 
džiovininkų sanatorijos, ku-įtoip’ tei kodel

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųėies smalkias pa* 

stgarsinhans. kaip tai: pajieėko- 
jimos apsivedimų, įvairios prane
šimas, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c nž žodį nž sykį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirmų sykį skaitome po 2c 
nž žodį, išskiriant paješkojimos 
apsivedimų, knrie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimns giminių arba 
drangų skaitome po 2c nž žodį. 
“Keleivio” prennmeratoriams, ku

rie tari nžaiprennmeravę laikraštį, 
až pajieškojimns giminių ir dran
gų skaitome tik po le až žodį.

Pajieškojimai aa paveikslo kai
nuoja dang brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klansti kainos.

Jeign norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimaa greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mokestį.

KELSI VIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džia rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš jridaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $15t
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
teidžia kovoj su socialistais. Su 

> paveikslais. 61 pusL........................25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės’ šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kariuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas grinva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................................... 25c.•
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuviu die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................ 10c
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
ošikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................ 16c.

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraitių.)

Įspūdžiai Iš Slauno Panevėžio Miesto.
Nuošitdųs panevėžiečiai Išgirdau dunda “Banga,99

svečius priimti moka. Vos 
užėjau pas poną direktorių, 
tuoj klausia:

—Tamsta kauniškis?
—Taip!
—Motin, atnešk šen grafi- 

niuką. Reikia svečius pavai
šinti.

Sėdam už stalo. Šeiminin
kė atneša “grafiniuką.” Tai 
ropės pavidalo bonka su 
degtine.

Man, žinoma, rupi tam po
nui laikraštį užrašyti, todėl 
aš ir taikau į tą pusę.

—Beje, ponas direkto
riau, man rodos, kad Tams
tos jokio laikraščio neprenu
meruoji?

—Nėr kada tuos dienraš
čius skaityti: 'tarnyba, šei
myna ir kt. rūpesčiai. Žmo
nai, kaž kas, užprenumera
vo “Dzien Kovenski”...

spausdina “Panevėžio Gar
są” (“Balsas” nuo Feingen- 
zono recepto užkimo). Nu
einu ; spaustuvėje kvepia 
krizių: taip nenoromis vien
turtė mašinėlė girgžda; pra
baščius tepa juodu šmeru 
volkelius, kad “Garsas” 
skardesnis butų. “Garso” 
atspaude labai ploną sluoks
nelį ; redaktoriai šneka, kad 
visos geradarės draugijos 
tapo “šokančia labdarybe.” 
Nėra ką rašyti; užteks 2 la
pelių !

Tautininkai dairosi po na
rių sąrašą; jieško ką čia be- 
išbraukti. Paskutiniu laiku 
apturėjo didelį skaičių nau
jų abonentų. Jaunųjų kaž 
koks neaiškus teismas pra
ėjo : teisė, teisė ir nuteisė se
nius ir savo vadus...

LIETUVA PASIKEIS PO
LITINIAIS KALINIAIS 

SU LENKIJA.
X į

Lietuvos Raudonasis Kry- 
įžius, tarptautiniam Raudo
najam Kryžiui tarpininkau- 
ant, jau nuo užpernai vedė 

derybas su Lenkija dėl poli- 
inių kalinių pasikeitimo. 
Buvo susitarta, kad politi

niais kaliniais reikalinga pa
sikeisti, bet pačioje derybų 
pabaigoje lenkų vyriausybė 
>astatė Lietuvai nepriimti
nas sąlygas ir todėl pasikei-' 
imas buvo atidėtas. Dabar • 
šis reikalas vėl svarstomas ir, 
ikimasi susitarti. Lenkų ka-, 
ėjimuose via kalinama apie: 

50 lietuvių, kurių dauguma 
<enčia tik užtai, kad daly
vavo ir aktingai veikė oku- 
juotojo krašto lietuviškose 
organizacijose. Lietuvoje gi 
yra suimta keliasdešimts 
enkų šnipų, kuriuos dabar 
norima pakeisti į lietuvius, 
ėdinčius Vilniaus, Gardino, 

Grudziondzo ir kituose ka- 
ėjimuose. Tsb.

SENOJI TĖVYNE 
Jus Laukia

Aplankykite savo gimtinį kraštą

Greičiausia kelionė į Lietuvą

Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo iiremerhavene ir užtikrina 
patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ

*
Arba keliaukite populiariais 

eksoresiniais laivais
DEUTSCHLAND

HAMBURG
NEV/YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke- 

Hair.burgo

Informacijų klauskit agentų arba

HAMBORG-AMERICAN LME 
BORTU GERMAN LLGYI

232 BOYLSTON ST. BOSTON

Bremen - Europa

SU KURIAIS KRAŠTAIS 
LIETUVA PREKIAUJA.

liais is

Vakare direktorių sutin
ku “Vienybėje” prie bilijar
do. Niekaip nepataiko “kiš
kelį” mušti.

—Kaip sekasi, p. direkto
riau?...

—Blogai!
—Gal perdaug ragauta?..
—Taip, po grafinčiuką... 

užsakiau dar 12 alaus; pa
lauk, pabaigsiu — išgersim! 
(O juk taip “nėra laiko” 
laikraščiui paskaityt...).

Salėje sėdi 3 piliečiai iri

Liaudininkai baigia pirkti 
“Pažangos” akcijas ir uoliai 
seka “Žinyną.”

Pas rašytojus dalykai to
ki: Bitė-Petkevičaitė gyve
na toli nuo miesto, mažai ką 
berašo, rūpinasi anūkais ir 
jų šeimynomis.

Salomėja Neris vaikus 
moko, .mėgsta sportauti ir 
daug dirbti. Užklausus:

—Ką Tamsta dabar ra
šai? — pertraukė:

Netrukdyk, baigsiu su

LIETUVOJE GRIŽO 
ŽIEMA

geria selteri. Apsigraibo U-j siuvinius taisyti, paskui ga- 
šenes; į lėsim eiti į balių,

—Ich habe drei lit, komm • Gyvenimas priemiesčiuo- 
naeh “Metropolis.”—Visi iš-i se? Pušaloto gatvėj, pava- 
eina. Muzikantai lyg spiria- i karėj, užtinku apiplyšusį pi- 
mi varo foksą. Į Hetį, belupantį tvorą.

“Metropoly” šešios poros i "Kam tvorą, tėvai? 
šoka tango. Vieni taisyklin-įp.a^ gatvę išskirstė į vien. 
gai, kiti skersomis taikosi Į žiemius.
“krakoviaką,” treti lyg nore-i.v Ponu“’ re1^ bulvių
tu padaryti su “prisiaduška,lsslvlrt1- 
kazačioką.” —Juk pavasari tvoros vėl

Kampe sėdi inžinierių,mano. Kam
truputi truktelėjęs ; pri
simerkęs “miegutį priima.”

Kiek čia meilės, draugiš
kumo: bučiuojasi du aniuo-

Vasario pabaigoje Lietu
voje buvo labai atšilę orai. 
Sutirpo visas sniegas, įšėjo 
upių ledai. Visur jautėsi pa
vasariška nuotaika. Parskri
do daug paukščių iš šiltų 
craštų. Upėmis prasidėjo 
aivų susisiekimas. Bet kovo 
pradžioje vėl prasidėjo šai
žiai, iškrito sniego, upėmis 
oradėjo eiti nauji ledai. Par- 
kridusieji šiltųjų kraštų 
paukščiai labai nerimastau- 
a dėl orų pasikeitimo. Žmo

nės kalba, kad tokios keistos 
žiemos jau senai nebuvo, 
au šįmet trečią kartą užša- 
o upės. Tsb.

Prieš keliatą metų Lietu
va turėjo plačius prekybi
nius santykius su Vokietija. 
Tada Lietuvos importo ir 
eksporto daugiau kaip 50 
nuoš. tekdavo Vokietijai. 
Bet dėl susidariusios padė
ties Klaipėdos krašte vokie
čiai apskelbė Lietuvai eko
nominį karą: ėmė smulkiai 
varžyti Lietuvos prekių įve
žimą, net tranzitą per Vo
kietiją, tuo norėdami priver
sti Lietuvą nusileisti politi
niais klausimais. Lietuva ir
gi susiaurino vokiškų prekių 
įvežimą.

Dabar Lietuva daugiausia 
prekiauja su Anglija, Sovie
tų Rusija, Latvija, Francuzi- 
ja, Belgija, Olandija, Dani
ja, Italija, Švedija, Šveica
rija, Austrija, Čekoslovaki
ja ir mažiau su kitomis vals
tybėmis. Tsb.

si, buvot pas ministerį gauti 
leidimą žydus mušti?”

Dėl šitų žodžių tautinin
kai patraukė Zilberį teisman 
ir kilo “politinė byla.” Bet 
Zilberis teisme atsiprašė, 
kad jis taip sakydamas nie
ko bloga nemanęs, tai teis
mas bylą nutraukė.

UTENOS APSKRITY 
SIAUČIA GRIPAS.

Užpaliai, Utenos apskr. 
Apylinkės kaimuose yra 
daug sergančių gripų. Yra 
atsitikimų, kur ištisos šei
mos serga, bet dėl bepinigės 
medicinos pagalba pasinau
doti negali. Taip pat ir dėl 
pabiui-usių kelių sunku gy 
dytojus pasiekti. Lieka tik 
ramintis visokiom liepos žie
dų bei aviečių stumbų arba
tom.

APIE DOVANŲ SIUNTI
MĄ I LIETUVĄ.

Vienam laikrašty nesenai 
buvo įdėtas straipsnis, var
du “Ar verta siųsti Lietuvon 
dovanas.” Straipsnyje sumi
nėta keli pavyzdžiai dėl Lie
tuvos muitinių, kad jos auk
štą muitą nustatančios siun
čiamoms iš Amerikos dova
noms, ir daroma išvada, jog 
siųsti dovanos neapsimoka.

Siunčiamos į Lietuvą do- 
danos, jei siunčiami rūbai, 
avalinė ir kiti vartoti daik
tai, kurie neturi prekių po
būdžio ir adresuojami atski
rų asmenų vardu, nuo muito 
visai atleidžiami. Taip jau 
gali būti nuo muito atlei
džiamos knygos ir mokslo 
premonės, siunčiamos švieti
mo įstaigoms ir joms to pra
šant valdžios įstaigų. Iš to 
matyti, kad kelias dovanų 
siuntimui nėra užkirstas. Ge
riausia butų prieš siunčiant 
kokį siuntinį į Lietuvą, pasi
teirauti Lietuvos konsula
tuose apie tvarką siunti
niams, muitus ir kitką. Tuo 
budu butų lengvai galima iš
vengti bet kurių nemalonu
mų bei kliūčių.

Kai kurioms prekėms į- 
vežti dabar reikalaujami 
specialus leidimai ir todėl 
dovanų gavėjams Lietuvoje 
gali susidaryti rūpesčių to
kius leidimus gauti, jeigu 
siuntinyje yra rūbams me
džiaga ar kas kita, kas be 
leidimų neįsileidžiama. Už 
naujus daiktus reikia mokė
ti muitas. Tsb.

"■>» y* .1 '*■

Lietuvoje Paskirtas 
Kainų Komisaras.
Dėl ekonominių sunkumų 

turėjo žymiai nukristi že
mės ūkio gaminių kainos. 
Tačiau fabrikatų gaminių 
kainos nukrito ne tiek daug, 
kiek žemės ūkio. Be to, dau
gelis tos pačios srities fabri
kų susijungdavo ir sudary
davo sindikatus, kurie savo 
prekėmis sudarydavo kai
nas. Pirkėjas turėjo mokėti 
tiek, kiek sindikatas nusta- 
tvdavo. Tai labai nenorma-•r
lu, nes kai kurios vietinio 
darbo prekės buvo pernelyg 
brangios. Kai kurių fabrika
tų gaminiai kaštuodavo 7— 
15 kartų brangiau, negu pa
tys fabrikantai moka už ža
liavą.

Šiam nenormalumui už
kirsti kelią, Lietuvos valdžia 
nuo kovo 1 d. paskyrė kainų 
komisarą. Jis tikrins ir nu
statys kiekvienai prekei kai
nas. Imantieji brangiau už 
prekes, galės būti baudžia
mi ligi 15,000 litų. Vyriau
siu kainų komisaru skiria
mas agr. V. Kurkauskas. 
Paskyrus kainų komisarą, 
suirs visi sindikatai ir jie ne- 
lupikaus iš pirkėjų. Prieš 
sindikatus Lietuvoje jau se
nai vedama kova. Tsb.

PANEVĖŽY APVOGĖ 
RUSŲ CERKVĘ.

Vieną naktį į rusų pravos
lavų cerkvę Panevėžy Įlindo 
vagys ir išvogė visas bažny
tines drapanas.

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

"IR

reiks, tas užsitvers.
—O Tamstos tvorą kitas

nuskins?
—Tegul skina; mano tvo-

lai sargai; ant kojų nebepa- ra daug prastesnė. Pavasa- 
stovi. žodžiu, kas kaip išma- riui vistiek čia nei vieno mie- 
no, taip save gano. Bufetas to neliks. Bala jų nematė! 
net skersas nuo visokių gėri-: Nuo ka!nelio j Nevėžį

T, , .t, -v. igutemis leidžiasi pulkas vai-. —Kur daugiau Panevėžio |n 
visuomenės? — klausiu.

PASVALYJE STATYS PA
MINKLĄ PETRUI VILEI

ŠIUI.
1926 metais Kaune mirė 

vienas žymiausių Lietuvos 
atgimimo veikėjų, “Vilniaus 
Žinių” dienraščio įsteigėjas 
ir leidėjas inž. Petras Vilei
šis. Jo mirties dešimtmečiui 
manoma pastatyti Pasvaly- 
e, jo gimtinėje, vertingą pa

minklą. Paminklo statybai 
au dabar pradedami pasi- 

ruošiamieji darbai. Tsb.

KLŪPĖDAMAS PASI
KORĘS.

Liudvinavas. Tarpe Kros
nos ir Liudvinavo miesteliu 
rastas prie plento, miške, pa
sikoręs žmogus. Žmonės ei-

CUNARD white star linijos puikiuoju laivu

BERENGARIA - BIRŽELIO-JURE 19 D.

Tamsta norėjot—O ką 
matyti?

—Inteligentus?
—Užeikit į “Braziliją” ir

kitus traktierius, ten ir rasit.

Iš tikrųjų, čia “svetainės” 
kaip bažnyčioj: vežikai, in-

Išeina du karta per mėnesį. Lai 
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius,

, .................... , , , “NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo-
nemoku, O Jie kitaip nekal-.se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris, 
ha Adresas: N. BANGA

įr . . .. vr. «' c. Paraguay No. 1480,
Kaip gyvena knkscionys? j montevjdeo, itruguay.

' rjniadi': „

kų. Klykia, šaukia, ceza, 
kaip žvirbliai. Nuskurę, ap- 
sipešę ir, matyt, alkani, kaip 
žvirbliai.

Geležinkelio stoty, III kla
sėj pilna ūkininkų ir ūkinin
kių. Tarpe jų sėdi jaunas 
13—14 metų berniukas su

. , ... . bugnu ir armonika. Atrodo,teligentai,.Unkonaiir visos ka§ visi kur noR važiuoja’;
kitos profesinės sąjungos, 
Čia tikra draugystė.

4
Mieste vežikų pilna. Pra

dedam derėtis.
—Kiek paimsi į stotį?
—Trys litai!
—Ar neužteks lito? 
Privažiuoja antras, kaina

krinta; sulygstam už pusę li
to į stotį (2 kilometru) ir at
gal, ir čemodanus užnešti į 
3-čią aukštą.

Užklausiu:
—Kur taksi?
—Mirė. Su mumis jie

konkuruoti negali; benzinas 
—tai ne šienas. Musų yra 
per 50.

Sekančią dieną lankausi 
pas daktarus.

—Gal Tamsta kokį laik
raštį užsisakytum?

—A, kakaja gazieta: “Se- 
godnia” iii “Echo”?

—Niet, litovskaja...
—Po litovski ja neponi-

maju...
Montvilo įmonėje nesusi- 

kalbėjom... — lenkiškai aš

bet 1 vai. traukiniui išeinant 
nei vienas nepajudėjo. Už
klausiu vieną seną ūkininką.

—Atvažiavom nuo Anyk 
ščių į teismą.

—Tai kodėl neinate nak 
voti į miestą?

—Mieste galim gauti nak
vynę tik viešbuty, o ten už 
parą mokėk bent pusę lito 
Iš kur juos dabar paimti?

ĮSAKYTA GRIAUTI VIE
NO AUKŠTO NAMUS 

KAUNE.
Kauno statybos inspekci

jos yra įsakyta, kad iki 1935 
metų pavasario visi esantieji 
centre vieno aukšto namai 
outų nugriauti, arba persta
tyti, t. y. pristatyta dar du 
aukštai. Namų savininkai, 
sūriems gresia pavojus atsi
durti gatvėj, laukia greta į- 
sakymo griauti namus ir kre
dito kad galėtų juos pasta- 
yti.

BYLA DĖL KELIŲ ŽO
DŽIŲ.

Pas vidaus reikalų minis-darni į Krosną plentu matę 
terį Lietuvoje anądien buvo miške, prie medžio, klupan- 
nuėjus kažin kokiais reika- ti žmogų ir manę, kad pami- 
lais tautininkų studentų de-.šėlis. Bet pasirodo, kad tai 
legacij’a. Išeinant jai laukan,; besama pasikorusio, kuris 
ją susitiko žydų laikraščio klūpėjo negyvas su virve ant 
“Der Moment” reporteris kaklo. Įvykį tiria Liudvina-( 
Zilber ir sako: “Tai, vadina- vo policija.

J

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Iš NEW YORKO TIESIOG J CHERBOURG, Iš TEN 
TRAUKINIU J KLAIPĖDĄ

5% dienos kelionės jura, paskui traukiniu jus pasieksite Lietuvą. 
Ekskursiją vadovaus p. STEPAS BERGAS. Cunard White Star Li
nijos patyręs keliauninkas ir vadas, kuris pasirūpins keleivių baga
žais ir visokiais kitais kelionės reikalais, taip pat prižiūrės, kad ke
leiviai kelionėje butų visu kuo aprūpinti.

Proga keliauti su savo tautiečiais.
Buvę pirmiau turistų klasės kambariai dabar naudojami trečiai 

klasei.
Kitų informacijų kreipkitės pas vietinius agentus 

arba

33 STATE ST..

CUNARD WIŪTE STAR LINE Ltd.
BOSTON. MASS.

AR ROMOS
Į popiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.

TIESIOG I KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 
NEW YORK.KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą-Stockhclm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčų Agentų Sąjungos Am.

Kiti išplaukimai iš New Yorko

1YEMI AMEMIfOS UNUA

Lietuviai teturi tik vieną toki tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

SKYRIUS II. (1) .Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

Miesto ponios per dienas 
užimtos visuomenės darbu 
darželių globėjos, senelių 
slaugytojos, faifokliokų, ar
batėlių, kaukių ir kt balių 
rengėjos. Kur kelsi koją 
“Še pakvietimas, duok tris 
litus.”

Gyvenimas “verda” kaip 
užšalęs. FabL

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų. 
Socialistinės Minties Laikraštis

Drottningholm
Knngshohn
Kungsholm
Drottningholm

Balandžio 20 
Gegužės 2 
Birželio 4 

Birželio 12(4Naujoji Banga” Informacijų ir laivakorčių kreipkitės J 
bet kur} Sąjungos narj, autorizuotą vie
tini laivakorčių agentą, arba bet kurią 
musų raštine. Tarp Švedijos ir Klaipė
dos plaukioja naujas modemiškas lai
vas MARIEHOUM".

Swedish American
10 STATE ST.
21 State St.,

Line
BOSTON. MASS. 
New Tark, N. T.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros Žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

į:-.-. - a *.afcžd8s. i. L .

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingą dalyką ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai-

ti. Taip aiškinatyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški. 
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden St., Lawrenee, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TiT i a---
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 14. Balandžio 3 d., 1935

Vietinės Žinios
Lietuvoje turėtų būt sušauk- Majoras priešinasi taksų
tas seimas, atsteigta demo
kratinė tvarka, panaikinta 
laikraščių cenzūra — vienu 
žodžiu, turėtų būt kuo pla-

sumažinimui.
. Legislaturos komisija mie
stų finansams anądien pa
siūlė nustatyt Bostono mies-

SPORTO VAKARAI!
WEST LYNNO LIETU
VIAI TURĖJO GRAŽŲ 

VAKARĖLį.

Ukėsų Kliubas šventė savo 
30 metų sukaktuves.

West Lynno Lietuvių U- 
kėsų Kliubas minėjo savo 30 
metų gyvavimo ir darbuotės 
sukaktuves. Žmonių prisi
rinko pilnutėlė kliubo salė. 
Jaunos mergaitės sugrojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus, 
publika sustojo, o paskui va
karo vedėjas drg. A. Matu
laitis pakvietė keliatą kliubo 
kūrėjų, kad papasakotų sa
vo atsiminimus. Iš jų kalbų 
paaiškėjo, kad iš pat pra
džių kliubas turėjo sunkaus 
vargo. Apie 30 metų atgal 
West Lynne da nedaug buvo 
lietuvių ir sunku buvo gauti 
vietą susirinkimams. Todėl 
kilo mintis, kad reikia pasi
statyti nuosavas namas. Bu
vo nupirktas sklypas žemės 
ir pasisamdyta kontrakto- 
rius salei pastatyti. Bet kliu
bas neturėjo gana pinigų. 
Bankai neskolino nei cento. 
Todėl teko kreiptis Į savo 
žmones ir pašalpinės draugi 
jas. Bažnyčios ir kunigo ne
buvo (nėra ir dabar), todėl 
lietuviai ėjo visi išvieno ir 
kliubo darbą rėmė. Kas tuk 
stantį dolerių, kas pusantro 
tūkstančio, kas tris — ir su
dėjo reikalingą sumą pini
gų. Žinoma, paskolintus pi
nigus reikėjo atiduot. Ir U- 
kėsų Kliubas jau viską at
mokėjo. Šiandien namas ne
turi nei cento skolos.

Toliau buvo pakviestas 
kalbėti “Keleivio” red akto 
rius S. Michelsonas. “Musų 
gyvenimo tikslas yra tobu 
linti pasaulį ir gerinti savo 
gyvenimą,” pradėjo jisai. 
“Kiekvienas gyvendamas 
privalo ką nors įnešti visuo
menės lobynan. Kitaip, gy
venimas musų butų bergž 
džias. West Lynno Ukėsi 
Kliubas, švęsdamas šiandien

čiausi laisvė žmonėms dirb- £37 taksų nuo $1,000 ver-
30 metų savo sukaktuves, ti, lavintis ir kritikuoti val- 
gali pasididžiuoti, kad jis dzią, J1 ^ar? klaidas,
ne veltui gyvavo. Jis įnešė Susirinkimas pritarė tai 
šios lietuvių kolonijos gyve- rucmonei karstai suploda- 
niman labai gražų ir naudin- mas delnais
*ą dalyką — jis pastatė salę, . Prakalbų prasidėjo
iurios pastogėj susirinkę dainos ir pasišnekėjimas bu- majoras Curley tiek įvaręs 
mes šiandien jaučiamės kaip f, ais„ ^lu su alum. mjestą j skylę, tiek pridaręs 
sietuvoj. Garbė užtai Ukėsų Nuotaika buvo labai smagi skolų jr pristatęs nuostolin- 
vliubui!” >ir draugiška. _ ____ gų projektų, kaip East Bos-

tės turto. Majoras Mansfiel- 
das stojo prieš tai piestu. Jis 
reikalauja tą pasiūlymą iš
traukti, nes, jo apskaičiavi
mu, taksus reikią pakelti! 
mažiausia iki $42. Buvęs

Kalbėtojas ragino lietu
vius rašytis prie Kliubo, lai
kytis vienybėj ir remti viens 
eitą. Gyvenimas musų trum
pas, sako, todėl neišmintin
ga nuodyti jį nereikalingais . 
vaidais ir kerštavimais.
Daug smagiau gyventi su 
draugais, negu su priešais.
Taigi ir bukime visi draugai.

Raudona* Pipirą*.

Kėsinosi apiplėšti Fordo 
dirbtuvę.

tono tunelis, kad miesto iš
laidos šiandien reikalauja 
būtinai didesnių taksų.

Pereitą sąvaitę trys gink- Iškilmingas Koncertas Onos 
lucti banditai kėsinosi api- Kubilienės ir Garsiųjų Uk- 

Fordo automobilių rainiečių
“$S“kSieirbuPva;! Ivyfe AP.ii Bai. 7 d 1935 

atvežti darbininkų algoms,
Po Michelsono kalbos bu- Nepa^ko0^“, kld pieši-i™" P“8 .<’al-vvauti- nes

£ Kubilienė dainuos!

ę Komedija -Kajetonas” bus
v- anaziavo su pinigais ir suloštasJ Į^no.

Lrod nmn vertu ___
Kviečia visus RENGĖJAI.

vo gražus muzikos progra- 
mėlis. Po to kalbėjo adv. 
Lesburtas, Ukėsų Kliubo 
prezidentas. Jis papasakojo 
keliatą anekdotų apie Šarkį 
ir Maikio Tėvą, iš ko publi
ka turėjo smagaus juoko.

Ant pabaigos vėl kalbėjo 
“Keleivio” redaktorius. Ši
tuo atveju jis aiškino Euro
pos politiką, kartu nušvies
damas Klaipėdos krašto li
kimą ir Vilniaus klausimą. 
Jo manymu, smurtu Hitleris 
Klaipėdos krašto nepaims, 
nes jis bijosi kitų valstybių 
įsikišimo. Bet Klaipėdai yra 
didelio pavojaus iš kitos pu
sės — tai plebiscitas, kurio 
Hitleris reikalauja. Jeigu 
valstybės, pasirašiusios Klai
pėdos statutą, sutiktų prave
sti plebiscitą, tai Lietuva ga
lėtų Klaipėdos netekti.

O kai dėl Vilniaus, tai 
nrie dabartinės diktatūros 
Lietuvai nesą vilties jį at
gauti. Svarbiausia Vilniui 
atgauti sąlyga yra ta, kad 
patys vilniečiai norėtų dėtis 
prie Lietuvos. Bet diktatū
ros, karo stovio, cenzūros ir 
kitokių suvaržymų jie nega
li norėti. Kad vilniečiai no
rėtų grįžti prie Lietuvos,

kai
pamatė, kad prie vartų nėra t 
sargo, vežikas tuoj suprato,! 
kad čia gali būt kas nors ne
gerai. ir įvažiavo su pinigais 
:>er kitus vartus. Pamatę,! 
tad ių planas nepavyko, plė- > 
šikai pabėgo.

LIETUVIU SPORTININ 
KŲ RUNGTYNĖS.

Musų apielinkėje lietuviai 
sportininkai demonstruos 
savo spėkas. Suvažiuos risti 
kai, kumštininkai ir visokie 
akrobatikos mėgėjai iš 
Yorko, Ne\v Jersey ir kitų 
aplinkinių valstijų ir de-

Nuteistiejie Naciai Kaune 
Da Nesušaudyti.

Kariuomenės teismo spren
dimą svarstysiąs da Vyriau

sis Tribunolas.

Chicagiškės “Tribune’os” 
korespondentas Donald Day 
telegrafuoja iš Kauno, kad 
nuteisti mirt keturi naciai 
Kaune tebėra da nesušaudy
ti. Lietuvos valdžioje esą 
kalbama, kad kariuomenės 
teismo sprendimą turėtų da 
peržiūrėt Vyriausis Tribuno
las. Nors valdžia mano, jog 
sprendimas buvo bešališkas, 
bet atsižvelgus į tą faktą, 
kad teisiamųjų buvo 127 
žmonės, kad apie 500 buvo 
liudininkų, kad byla tęsėsi 
net 3 mėnesius ir parodymų 
iš abiejų pusių buvo nepa
prastai daug, tai teismas ga
lėjo visko tinkamai nenu 
sverti ir todėl nebūtų pro ša
lį, kad sprendimą dar per 
žiūrėtų Vyriausis Tribūno 
las.

Lietuvos laikraščiai, kaip 
valdžios taip ir opozicijos 
sutinka vienu balsu, kad na
ciai yra pilnai užsitarnavę 
tokių bausmių, kokios jiems 
buvo paskirtos

Lietuvos visuomenė labai 
pasipiktinusi vokiečių spau 
dos įžeidžiančiu tonu lietu
viams. Beveik visi nacių lai
kraščiai kolioja lietuvius 
“pusiau-azijatais,” “lauki 
niais,” “nykštukais” ir tt.

Išvengta Didelio
Mainerių Streiko.

Balandžio 1 dieną pasi
baigė minkštosios anglies 
kasėjų sutartis su kasyklų 
kompanijomis. Paprastai to
kiuose atsitikimuose kildavo 
dideli mainerių streikai, nes 
unija negalėdavo susitarti 
su kompanijomis dėl naujo 
darbo kontrakto. Šįmet irgi 
buvo laukiama didelio strei
ko. Bet pasisekė jo išvengti, 
nes NRA pasiūlė tęsti buvu
sią iki šiol sutartį toliau, ir 
abidvi pusės su tuo sutiko. 
Dabartinė sutartis tęsis iki 
birželio mėnesio, o tuo tarpu 
bus deramasi dėl naujos su
tarties. Maineriai reikalauja 
50 centų daugiau į dieną ir 
darbo sąvaitės sutrumpini 
mo nuo 35 iki 30 valandų. 
Kas bus, jeigu ligi birželio 
mėnesio kasyklų kompani 
jos su unija nesusitars, tuo 
tarpu neklausiama.

sugriuvoTenkijos
MINISTERIU KABI. 

NETAS.
Pereitą sąvaitę atsistaty

dino Lenkijos ministeriu ka
binetas, kuriame “radika
lai” negalėjo susitaikyt su 
atžagareiviais. Prezidentas 
Moscickis paskyrė pulk. Šia

is Federal National Banko 
buvę pavogta $2,000,000.
Nagrinėjant buvusio Fe- 

ieral National Banko bylą 
dėl visokių šmugelių, perei- Į monstruos savo spėkas. Vi
tą sąvaitę buvo iškelta fak-' siems žinomas musų apie- 
tas, kad per du metu prieš linkėję Vladas Biekša—dre- 
užsidaiymą, to banko ponai bėžnas dzūkas, jis jau senai 
buvo išdavę $2,000,000 fik-; nesimatė musų Apielinkėje, 
tyvių paskolų. Tai reiškia, o kiek jis šposų parėždavo 
jie įsidėjo tuos pinigus į sa- mums, kuomet gyveno Wor- 
vo kišenius, o į knygas įrašė I cestery. Ne vienam jis šon- 
nesamų žmonių vardus, buk kaulius aplamdė, kurie skai- 
įiems tie pinigai yra paske- tesi pirmaeiliais drutuoliais. 
linti. Ir vagys iki šiol da ne- Daugelis girdėjo Antaną
uždaryti kalėjimam Kundrotą, J opą Kudicką,

------------------  Deltoną, Jakubauską, jie vi-
Ona Kubilienė dainavo si atvažiuos ir parodys ką

per radio. jie gali.
Pereitą nedėldienį lietu- Balandžio 6 d. visų tų 

viai radio klausytojai turėjo sportininkų grandinė bus 
progos išgirsti dainuojant p. Haverhill, Mass., Lietuvių 
Oną Kubilienę, kuri nesenai salėje.
sugrįžo iš Europos. Reikia į Balandžio 10 d. Worces- 
pasakyti, kad ji puiki dai- tery, Ukėsų salėje, 
nininkė. Kai kurie artistai} Plačiau paaiškinta apie 
išvažiavę Europon pasila-tas rungtynes apgarsinime 
vinti sugrįžta su “itališku Sporto mėgėjams bus įdo
miu” ir dainuoja praščiau miausias piknikas, 
negu pirma. Visai kitaip yra Reporteri* B.
su p. Kubiliene. Ji jokių;

Bus Ristynių, Kumštynių ir 
Akrobatikos. Iš Brooklyno at
vyks Antanas Kandrotas, Jonas 
Jakubauskas, Jonas Gudickas ir 
Jonas Deltonas; Vladas Biekša 
iš Elizabeth, K. Račkauskas ir 
Joe Bakšys iš Worcesterio, ir 
Antanas Brazauskas. Kumšti
ninkai bus Joe Uždavinis iš Ha. 
verhill; Dan 0’Dowd, Vinc. Keb- 
linskas ir Bill Marcekmis iš So. 
Bostono.

SPORTO PARODA įvyks se
kančiose vietose:
BALANDŽIO (APRIL) 6 D. 
Haverhill, Mass., Lietuvių Salėj, 
324 River Street.
BALANDŽIO (APRIL) 10 D., 
Worcester, Mass-, Ukėsų Salėje, 
12 Vernon Street.
BALANDŽIO (APRIL) 12 D. 
So. Bostone, Lietuvių Salėje, 
Kampas E ir Silver Sts.

Visur prasidės 7:30 vai. vak. 
Bilietai 50c. ir 35c.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(RKP9Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S 

Nedėliosiu ir Svestadisaials
am 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lamaa st. arti Central ik*.

CAMBR1DGE. MASS.

DR. G. L. K1LLORY
69 Seollav Saasre. Ernui ** 

BOSTON Tekrf. Lafayette Si
arba Somenet 2044-J 

Specialistas Kraajo, lakatų kr
Nervo Ligų.

VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. 
Nediliom, nuo 10 ryt iki 1.

TeL So. Boston 266*. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo S iki 12 <Beaų 
Nuo 2 iki * vak 

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. 

tik

Ragina uždraust 6,000,000 
moterų darbą.

Arthur B. Cobert, naujas 
NRA valdininkas Massachu
setts valstijai, kalbėdamas 
čia anądien karštai agitavo, 
kad reikia esą uždrausti mo
terų darbą fabrikuose. Jo ži
niomis, dabar fabrikuose 
dirba 6,000,000 moterų. Jei
gu moterų darbas butų už- 
draustas, tai jų vietą turėtų 

s x ew užimti vyrai. Šeimynoms 
tuomet butų daug geriau, 
nes vyrai parsineštų dides
nes algas. x

Maldene streikuoja nerti
nių drapanų darbininkai. Jie ‘ 
reikalauja unijos pripažini
mo ir 25 procentų daugiau 
i ‘.gos. Keliolika pikietuojan- 
čių areštuota.

Tyler gatvėj, Bostone, ug
nis sunaikino sirijonų šv. 
Jurgio bažnyčią.

LIETUVIŲ

Tavernas
249 BROADWAY, 

South Bostone. 
Puiki vieta pasivaišinti.

Vogtu automobiliu banditai 
užmušė 2 žmones.

Pereitą nedėldienį jauni Visokių Stiprių ir Minkštų
South Bostono airiai pavogė! Gėrimų ir Užkandžių.
du automobiliu 
mylių greitumu.

ir lėkė 80 
Ant Char-

Visokio Alaus, Degtinės, 
Vyno, Krupniko ir etc.

lestowno tilto įvyko katast- Gera miera, puikus patarna-
rofa. Vagys susikūlė su kitu vimas. Vakarais, specialiai
automobilium ir tiys maši- paruošiami užkandžiai, 
nos subirėjo į šipulius. Du
asmenys buvo užmušti ir 7 . patarnavimą užtik-
sunkiai sužeisti. Vienas už- *inan?5* yieta R1*321®1 įreng- 
muštujų buvo jaunas advo-Pra^°me visų užeit pas 
katas, o kitas vagis. Penki Pa2?esetL Savininkai:
South Bostono 
jau areštuoti.

airišiukai ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio" anas

261 BROADWAY, tarp C k Di 
SO. BOSTON, MASS.

I

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

678 Masoachusetts Ave^ 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBR1DGE, MASS.

TeL Uaiveraity 949*

Dr. Susan 
GlodienesCurry

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, noo 7 iki 8 vakaro
222 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commoavealth 4$7O.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju skis, priskiriu | 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. D. 
447 Broadtray, So.

-šalčių” neparsivežė ir dai-i Maisto kaįnos Massachu- 
nuoja 100 procentų geriau, Setts valstijoj vėl pašoko 4 
negu seniau dainuodavo. Jos nuošimčius. Bet drapanos 
malonu klausytis. truputi atpigo

Ateinantį nedėldienį ji 
duos koncertą South Bosto
no Lietuvių Salėj. Vertėtų 
kiekvienam nueiti jos pasi
klausai.

Sudegė davatkų namas.
Lynne pereitą nedėldienį 

sudegė šv. Teresės davatkų 
namas. Keli kunigai paspru
ko, bet davatkas ugnagesiai 
turėjo nešte iš liepsnų išneš
ti. Ugnis atsitiko nakties lai
ku.

VIEŠAS PRANEŠIMAS. 
Lietuvių M. Žinyčioje yra

teikiama federalės valdžios 
pagalba tiems, kurie mažai 
uždirba ir negauna iš ERA 
ir miesto pašelpos.

Daugeliui žinoma, kad fe
deralės valdžios pagelba bu
vo teikiama subatomis. Nuo 
dabar pagelbos davimas yra 
perkeltas į pėtnyčią. Prade
dant su šia pėtnyčią, balan
džio 5, nuo 6:30 vai. iki 8:00 
vakarais ateikit pasiimt savo 
pašelpos. Visi beturčiai gali 
gauti vaikams ir suaugu
siems drabužių ir visokios 
rūšies maisto, kurie ne už-weką, kad sudarytų naują .... ,x . . .

vyriausybę. Manoma, kad ^ir^a 1 sąvaitę daugiau kaip 
Texas valstijoj 30 kovo naujoji vyriausybė bus atža-, ^14-00. Gali ateit ir namų 

mirė Ruperta Estrada Du- gareiviškesnė ir daugiau savininkai, kurių nuosavybė 
razna, kuri turėjusi jau 120 nusistačiusi prieš Sovietų turi menką vertę, 
metų amžiaus. Rusiją. ’ Ministens B. F. Kubilius.

Lietuviški Rekordai
Parsiduoda tik pas mus. Taip

gi Radios geriausių Kompanijų 
pigiausia kaina. Mainom, tai
gom. perdirbam iš senų laikro
džių ir žiedų i naujus. Taisom 
visokius laikrodžius. Mes lai
kom atsakomybę kas bus nege
rai.

ROLAND KETVIRTIS CO. 
322 Broadway, So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Are, 
Jamaica Plain. Ma

DR. MARGĖMS

A. F. Sveetra
SU VISOKIAIS INSURANCE REIKALAIS, 
PINIGŲ PERSIUNTIMO, LAIVAKORČIŲ, 
prašau kreiptis pas mane. Visuomet turėsit ge
rą patarnavimą. Adresas:

135 NEWBURY STREET, 
LAWRENCE, MASS.

“Keleivyje” buvo paskelbta, kad perkeliu savo 
ofisą naujon vieton, šiuom pranešu, kad pasi
lieku toj pačioj vietoj. A. F. SWEETRA.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos. 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.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 BMdway So. Boston, Mass.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Tsisysm* Vista.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Ave^
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalias dokomentos 
317 E STREET 

(Kampas Broadvvay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Sooth Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Telefonas So.

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

patarnavimas
laidotuvėse.

Pagraboa paruošia pagal reikala
vimų. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo valan
doj, duosime geriausių pstaruavi-

258 W. Brondway 
SO. BOSTON, MASS.

18 Intervale Street 
MONTBLLO, MASS 
TeL Brecktaa 4119

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 19—2; 9—S 
Sekmadieaiais: 19—11.

3325 So. HaUted St 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorias) 
190 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių iidirbysrių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taiaymo ir demonstravime riete: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.




