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Be Klaipėdos Vokietija 
Sakosi Nenurimsianti.

Anglija Davė “Litua- Agitacija Prieš Pa-
nicai ir Leidimą. i žangiuosius Profe-
Chicago. — Prekybos De-! SOliuS.

partemenUs prisiuntė AL-i Prisidengę “patriotizm

ANGLIJA REMIA HITLE
RIO POLITIKĄ.

Bet Rusija pasirodė Lietu
vos draugė ir siulo Kaunui 

pasirašyti pagalbos sutartį.

“Mes be Klaipėdos nenu
rimsim,” tai nauja Vokieti
jos tautininkų daina.

Kad apsaugojus Rytų Eu
ropą nuo karo, didžiosios 
valstybės pareikalavo, kad 
Vokietija pasirašytų nepuo
limo paktą su savo kaimynė
mis.

Į tą reikalavimą vienas 
aukštas Vokietijos valdžios 
vyras, kalbėdamas užsienio 
reikalų ministerijos vardu, 
pasakė taip:

“Mes sutinkam pasirašyti 
nepuolimo paktą su visomis 
savo kaimynėmis, išskyrus 
Lietuvą.

“Su Lietuva mes galėsime 
pasirašyti tokį paktą tik ta
da, kai bus išspręstas Klai
pėdos krašto klausimas.”

Toks esąs nusistatymas 
paties Hitlerio ir visos vokie
čių valdžios.

Reiškia, pakol vokiečiai 
Klaipėdos neatsiims, patol 
ramybės nebus.

Ir Anglija šitą Hitlerio 
politiką Klaipėdos klausimu 
remia. Štai, Anglijos suma
nymu šiomis dienomis di
džiosios valstybės, būtent, 
Anglija, Francuzija ir Itali
ja, nusiuntė Lietuvai protes
tą, kam ji varžo vokiečių tei
ses Klaipėdos krašte. Protes
te reikalaujama pildyti Klai
pėdos statutą, kuris garan
tuoja buvusiems Vokietijos 
piliečiams pilną laisvę Klai
pėdos teritorijoj.

Šitoks didžiųjų valstybių 
protestas tuo laiku, kuomet 
Hitleris yra pasiruošęs eiti 
gelbėt “savo tautiečius” 
Klaipėdoj, yra labai skau
dus smūgis Lietuvai.

Bet iš kitos pusės Lietuvai 
ateina į talką galingas kai
mynas, Rusija. Žinios iš Ta
lino sako, kad Sovietų užsie 
nio reikalų komisaras Litvi 
novas nusiuntęs Kaunan pa
siūlymą pasirašyti savitar 
pės pagalbos paktą. Tai reiš
kia tokią sutartj, kad kilus 
karui, viena valstybė gelbės 
kitai. Prie to pakto bus pa
kviestos ir kitos valstybės 
prisidėti, bet Vokietija ne 
bus kviečiama.

Toks paktas, tai vieninte
lė Lietuvai viltis, kad Vokie
tijos militaristai nedrįs kė
sintis į Klaipėdą.

BOMBĖJUJE UŽMUŠTA 
30 FANATIKŲ.

Telegramos sako, kad In
dijos mieste Bombėjuje tarp 
mahometonų ir indų kilo 
muštynės už dievus. Trisde
šimts fanatikų buvę užmuš
ta ir keli šimtai sužeista. 
Laimingi tie, kurie dievų nu
sikratė.

Mooney Pradeda Ko
tą Iš Naujo.

Vyriausiojo šalies teismo 
patarti, Tarno Mooney advo-

TASS valdybai gautą iš Di- juoda- ’k.atai. *»yU .1 VY"
dziosios Britanijos leidimą šimaai dėjo nešvari a. nausĮ Califomijos teismą, 
Feliksui Vaitkui skristi v^’mtaciia__įeikalaudami išbraukti iš Te

lekiant iš į -jos teritorijos,
New Yorko j Kauną. Leidi- k““.;'e'

mivStųPaparoSoLko*<1'l..tos valst!jos teism0 
' • skaitydami au-'įl^n(tlm«’ kuriuo Mooneystu

Pranašauja Gerus Laikus; 
Depresija Jau Pasibaigusi.

Norėjo Nužudyti 3 
Valdininkus Ženevoj

Ženevos mieste, kur Tau
tų Lyga laiko savo posė
džius, policija susekė są
mokslą nužudyti tris žymius 
Europos diplomatus, būtent: 
Francuzijos užsienio reikalų 
ministerį Lavalį, Čekoslova
kijos užsienio reikalų minis
terį Benešą ir Rumunijos už
sienio reikalų miniserį Titu- 
lescu (ištark: Titelsku). Trįs 
italai teroristai važiavę iš 
Italijos juos nudėti, bet buvę 
sulaikyti Francuzijos uoste 
Marselėj.

Studentų Streikas
Prieš Militarizmą.
Pereitą sąvaitę, 11 balan

džio, visose vidurinėse mo
kyklose ir universitetuose 
Amerikoje buvo paskelbtas 
studentų streikas prieš Ame
rikos militarizmą ir ruošimą
si karui. Streike dalyvavo 
apie 200,000 studentų. Pa 
mokos buvo nutrauktos ir jų 
vietoje buvo sakomos agra
rinės prakalbos. Kalbėjo 
daugiausia universitetų pa 
žangus profesoriai. Reakci 
ninkai ir jų spauda dėl šito 
streiko neriasi iš kailio.

Audėjų Unija Už 
Treciąją Partiją.

Providence’o mieste perei
tą sąvaitę Rhode Island val
stijos audėjų unijų taryba 
pasmerkė demokratų parti 
ją, kuri valdo tos valstijos 
legislaturą ir pasirodė prie
šinga įstatymams, kurių rei
kalavo darbininkai. Todėl 
audėjų Taryba parašė pro
gramą naujai partijai kurti 
ir padavė tą programą Ame
rikos Darbo Federacijai ap
svarstyti.

Šveicarijoj Pradėtas 
Karas Prieš Nacius.

Šiomis dienomis Vokieti
jos fašistai pagrobė vieną 
anti-fašistinį žurnalistą Švei
carijoje ir smurtu išgrūdo jį 
Vokietijon, kad tenai jį nu
baustų, kam jis rašinėja 
prieš Hitlerį.

Šitas fašistų žygis sukėlė

TRAUKINYS SUDAUŽĖ
BUŠĄ SU MOKINIAIS.

Marylando valstijoj, neto
li Rockvillės, greitasis trau
kinys pereitą sąvaitę sudau
žė busą, kuris vežė vaikus 
mokyklon, ir 14 mokinių bu
vo užmušta ant vietos, o kiti 
sužeisti. Busas jau baigė ge
ležinkelį pervažiuot, kaip 
traukinys pagavo jo užpaka
lį ir visiškai jį nutraukė.

DARYDAMAS LIGONIUI 
OPERACIJĄ MIRĖ DAK

TARAS.

BIZNIO PAKILIMAS BU
SIĄS STAIGUS IR DI

DELIS.

Valdžia atmoka $1,250,- 
000,000 už Laisvės Pasko
los bonus karo reikalams.
Iždo sekretorius Morgen- 

thau paskelbė, kad federalė 
valdžia tuoj atmokėsianti 
žmonėms $1,250,000,000 už 
Liberty bonus, kurie buvo iš
leisti karo reikalams. Tai 
busianti jau paskutinė “lais
vės paskola.”

Ta proga ponas Mongen- 
thau išreiškė nuomonę, kad 
depresija Amerikoje jau pa
sibaigusi. Finansų susikim
šimas Amerikos biznio upėj 
jau prasimušęs ir tuoj kelias 
bizniui busiąs atdaras. Nuo 
šiol dalykai eisią jau geryn, 
ne blogyn.

įdomu pažymėti, kad be
veik tuo pačiu laiku ir kiti 
pradėjo pranašauti “gerus 
laikus.” Štai, Dun & Brad- 
street firma, kuri užsiima 
biznio ir pramonės statisti
kų rinkimu, viešai skelbia, 
kad biznio kilimas jau prasi
dėjęs. Kovo mėnesy tas pa
kilimas buvęs spartesnis, ne
gu kada nors per 25 pasta
ruosius metus.

Ir žmonių sentimentas pa
skutinėmis dienomis žymiai 
pasikeitęs. Iki šiol niekas 
netikėjęs, kad depresijai bus 
kada nors galas. Visi buvo 
nusiminę ir niekas nenorėjo 
nieko veikti. Kiekvienas sau
go josi, kad neišleisti dole
rio. Dėl to daugiausia biznis 
ir negalėjęs pakilti.

Šiandien ūpas esąs jau vi
sai kitoks. Beveik visi pradė
jo galvoti priešingai, būtent, 
kad depresija jau išgyventa 
ir dabar dalykai eisią į gerą
ją pusę.

Kada šitoks nusistatymas 
apims visą kraštą, sako Dun 
& Bradstreet, tai biznio pa
kilimas bus labai greitas ir 
didelis.

Bet mums nesinori šitoms 
pasakoms tikėti. Kol kas da 
nesimato jokiu biznio atgiji
mo ženklų. Plieno pramonė 
eina silpnai, Wall Streeto 
spekuliantai sėdi nosis nu
leidę, geležinkelių kroviniai 
nekįla.

Meksikos Preziden
tas Remia Streikus.

Paskutinėmis dienomis 
Meksikoje įsisiūbavo strei- 
tai. Šios sąvaitės pradžioje 
sustojo beveik visi didesnie- 

pramonės centrai, nes su
streikavo ir fabrikų darbi
ninkai, ir elektros įmonių 
tarnautojai. Ryšium su tais 
streikais, Meksikos prezi
dentas Lazaro Cardenas iš-
eido šitokį paaiškinimą:

“Komunizmas ne mano 
doktrina ir jokių įkvėpimų 
savo politikai aš iš jo neimu.

ačiau aš pripažįstu darbi
ninkams teisę streikuoti, nes 
ai vienintelis jų ginklas, 

Kuriuo jie gali išreikalauti 
sau teisingumo. Šių dienų 
streikai, kurie suparaližiavo 
šalies pramonę, yra darbi
ninkų kova už žmogaus tei
ses. Ir aš džiaugiuos, kad 
darbininkai pareikalavo sau 
tų teisių kuomet aš esu val
džioje. Kas mane pažįsta, vi
si žino, kad aš nekuomet ne 
pritariu tokiam gerbūviui, 
airis remiasi neteisingu dar

bo masių išnaudojimu.”
Cardenas prižadėjo ap

saugą tiems kapitalistams, 
turie išpildys teisingus dar
bininkų reikalavimus ir pri
pažins jų teises.

pasmerktas mirti dėl 
mo 10 žmonių milita 

ristų parodos metu. Šis nau-

las apima ne tik Anglijos deniams lekcijas kritikuoja „ . - 1A „ . ....
žemę, bet ir siaurines Airi- vani+ol5«tina ir nužudymo 10 žmonių mihta.
jos ir taip pat jurą, prieinan
čią prie tų žemių. Kiek laiko 
anksčiau leidimą Įeit. Vait
kui skristi davė Pietinė Airi
ja, kuri yra atskira valstybė.

Washingtonas kreipėsi ir 
į Lietuvą, prašydamas leidi
mo Vaitkui nusileisti Lietu
vos teritorijoje. Lietuva tokį 
ledimą išdavusi, bet Wash- 
ingtonas dar jo neprisiuntė 
ALTASS’ui.

Haverhilly Areštuo
ta 25 Streikieriai.
Havelhill, Mass. — Bus 

jau mėnuo laiko kaip čia 
streikuoja Bowdoin Shoe 
Co. darbininkai. Šio panedė
lio vakarą policija areštavo 
25 streikierius užtai, kad pi- 
kietavo dirbtuvę ant Wash- 
ington streeto. Mat, vietos 
valdžia, pildydama fabri
kantų norus, yra uždraudus 
streikieriams dirbtuves pi
kietuoti. Unija yra pasiry
žusi kelti bylą į aukštesnius 
teismus ir pažiūrėti, ar toks 
miesto viršininkų patvarky
mas nelaužo šalies konstitu
cijos.

Laivas Nuskendo Su 
Žmonėmis.

Karibėjos juroj pereitą są
vaitę nuskendo norvegų pre
kinis laivas “HavmoTT.” Sep
tyni jurininkai išplaukė 
krantan, o laivo kapitonas 
ir mašinistas buvo rasti plū
duriuojant ant raftos nebe
gyvi. Jie mirė nuo saulės 
karščio ir troškulio. Devynių 
žmonių visai nesurandama, 
todėl spėjama, kad ir jie bus 
žuvę.

$30,000,000 NUOSTOLIŲ 
DĖL DULKIŲ SUKURIU

Agrikultūros Departa
mento apskaičiavimu, dul
kių sūkuriai vidurinėse vals
tijose pridarė apie $30,000, 
900 nuostolių. Vietomis trio- 
bes visai užpustytos, tik sto 
gų čiukurai matosi. Javai ir 
ganyklos taip pat dulkėmis 
užbertos, kitur gi visas juod
žemis išneštas, likęs tik pli 
kas šlynas arba uolienos.

kapitalistinę sistemą ir smer 
kia militarizmą. Ypač šita 
džingų agitacija 
begėdiška po studentų strei-

rčPas žingsnis remiamas Jung- 
/-e tinių Valstijų konstitucijos

UZV/ VK v- .ii L U. feLIvl“’ i , *1*1 * 1ko! kuris pereitą sąvaitė bu- keturioliktuoju amendmen-
vo suruktas mokyklose k“"s sako’ ^.teismas
prieš militarizmą ir karą. ne«?h Pamerkti žmogaus
Didžiausį triukšmą reakci- P^nemdamas kreivu liudy-
ninkai pakėlė nneš Chica- mu" 0 Mooney byloJe Patl nmkai pakele pnes vnica valstija jau kelis kartus pri.

ĮSAKĖ KOMPANIJAI PRI
IMTI ATGAL PAŠALIN 

TUS DARBININKUS.*
Washingtono taryba dar

bo santikiams reguliuoti įsa
kė vilnų audeklinėms Atlan
tos mieste priimti atgal vi
gus darbininkus, kurie dėl 
streiko buvo pašalinti iš dar
bo. Išpildyt šitą įsakymą 
kompanijai duota 15 dienų 
laiko.

univer-
“raudo-

gos ir Northwestern 
sitetus, kur, anot jų, 
nieji profesoriai turi susisu
kę sau didžiausius lizdus.”

Pereitą sąvaitę reakcinė 
spauda buvo jau paskelbus, 
kad visi “raudonieji” profe
soriai iš tųdviejų universite
tu busią šluojami laukan. 
Vienas “patriotas,” tulas 
Walgreen, buvo nunešęs 
Chicagos universiteto prezi
dentui Hutchinsui ir sąrašą 
“raudonųjų” profesorių, ku
rie turėtų būt ir universiteto 
išmesti. Bet prezidentas 
Hutchins išmetė iš savo ofi
so patį Walgreeną.

Socialdemokratija 
Europoj Stiprėja.

Belgijos, Danijos, Švedijos 
ir Norvegijos valdžios 
žymiai pakrypo į/kairę.
Išrodo, kad fašizmo mar

šas Europoj jau pasibaigė. 
Dabar pradeda stiprėt so
cialdemokratija. Štai, šiomis 
dienomis Europos šiaurėje 
net trijų valstybių valdžios 
perėjo į socialdemokratų 
rankas. Tai Švedijoj, Norve
gijoj ir Danijoj.

Tuo pačiu laiku Belgijoj 
parlamentas nuvertė stam
bių kapitalistų vyriausybę, 
kurios priešakyje stovėjo 
Theunis, ir i naują ministe
rių kabinetą inėjo net penki 
socialistai, jų skaičiuje ir 
Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo pirmininkas 
prof. Vandervelde.

Ispanijoj socialistinis ju
dėjimas paskutinėmis dieno
mis taipgi žymiai sustiprėjo. 
Stiprėja jis ir Vokietijoj.

sipazino, kad valdžios liudi
ninkai liudijo prieš jį krei
vai.

Toįvnsendo Planas 
Sumuštas.

Jis reikalavo po $200 į mė
nesį visiems po 60 metų 

amžiaus.
Pereitą sąvaitę žemes

niuose Kongreso rūmuose 
pradėta svarstyti socialės 
apsaugos biliai, kurių yra 
net keliatas. Garsiausis iš jų 
buvo Townsendo bilius, ku
ris reikalavo po $200 pensi
jos Į mėnesį kiekvienam A- 
merikos piliečiui, susilauku
siam 60 metų amžiaus. Sa
koma, kad už tą bilių Town- 
sendas surinkęs 30,000,000 
parašų. Tečiaus žemesniuo
se Kongreso rūmuose jis bu
vo atmestas. Nepraeis tur
but ir Lundeeno bilius, kuris 
reikalauja žmoniškos ap 
draugos nuo nedarbo. Kaip 
dabar išrodo, bus priimtas 
tik valdžios bilius, iš kurio 
visai maža naudos bus dar
bininkams.

Vyriausis Teismas 
Pasisakys Del NIRA

Gegužės pradžioje vy- 
iausis teismas Washingtone 

paskelbs savo nuomonę, ar 
krašto pramonei gaivinti į 
statymas (NIRA) priešingas 
konstitucijai, ar ne? Šitą 
bandymą daro pati valdžia 
byloje su New Yorko paukš
čių firmom dėl paukščių pre 
kybos kodekso laužymo. Tos 
firmos atsisakė pildyti ko 
leksą, sakydamos, kad NI
RA esąs nekonstitucinis į 
statymas.

Paskyrė $25 Antra
jam Skridimui.

Brooklyn, N. Y. — SLA. 
38 kuopos susirinkime 5 ba- 
andžio buvo perskaitytas 
ALTAS komiteto laiškas ir 
nutarta paskirti iš kuopos iž 
do $25.00 antrajam skridi 
mui. Be to, išrinktas komi
tetas, kad parinktų aukų. 
Komitetan buvo perstatyti 
du tautininkai, bet jie atsisa- 
(ė, paaiškindami, kad jie 
origulį prie Darijaus-Girėno 
paminklo fondo, o tas fon
das esąs priešingas antrajam 
skridimui. Bet jie prižadėjo 
prisidėti prie lakūno Vait
kaus išleistuvių. Komitetan 
inėjo šie veikėjai: P. Tiške
vičius, J. Šniras ir V. Kalve- 
is. G. Dalyvauslcas.

Chicagoj pereitą subatą 
Šveicarijoj didžiausį pasi-j buvo nepaprastas įvykis, 
piktinimą ir dabar ruošia.1 D-ras Monahan apsivilko 
mas tenai aštrus įstatymas baltu užvalkalų daryti ope- 
prieš tuos gaivalus. Keliatas raciją it priėjęs su peiliu prie 
hitlerininkų Šveicarijoj jau ligonio krito pats negyvas, 
suimta. Operacija liko nepadaryta.

OHIO KALĖJIME SU
STREIKAVO 600 KA

LINIŲ.
Columbus, Ohio. — Bau

džiamam valstijos kalėjime 
čia sustreikavo 600 kaliniu. 
Jie protestuoja 4*dėl sunkaus 
režimo kalėjirrre.

Anglija Skolinga 
Amerikai 4 Bilionus.

Anglijos finansų ministe
ris šį panedėlį patiekė parla
mentui valdžios biudžetą 
1935-6 metams. Iš tos sąma
tos matyt, kad Anglijos val
džia visai nemano mokėti A- 
merikai skolų, nes valdžios 
išlaidose nėra tam reikalui 
numatyta nei vieno šilingo. 
0 Anglija skolinga Jungti
nėms Valstijoms $4,000,- 
000,000.

HUEY LONG SKUNDŽIA
MAS UŽ ŠMEIŽIMĄ

Karininkas Anseli patrau 
kė senatorių Huey Longą 
teisman reikalaudamas $50,- 
000 atlyginimo už apšmeiži 
mą. Byla bus svarstoma Dis
trict of Columbus vyriausia
me teisme ateinantį rudenį

JAPONIJOS SANTIKIAI 
3U RUSIJA EINA GERYN.

Tokio žiniomis, Japonijos 
santikiai su Sovietais pasku
tiniais laikais žymiai page- 
ėję. Svarbiausis žingsnis ši

toj linkmėj buvęs padarytas 
kuomet buvo išspręstas Ry
tų Kinijos geležinkelio klau 
simas. Dabargi išspręstas 
ginčas dėl žvejybos Tolimų
jų Rytų vandenyse.

ČIAN KAI-ŠEKAS IŠŽU
DĘS 7,000 KOMUNISTŲ.
Iš Nankino pranešama 

kad Kinijos nacionalistų ka
riuomenės vadas Čian Kai- 
Šekas vėl puolęs komunistus 
Kveičau provincijoj ir po ke- 
turių dienų mūšio išžudę: 
7,000 “raudonųjų.”

BULLITT VĖL IŠVAŽIA 
VO MASKVON.

Iš Maskvos pranešama 
kad šį panedėlį tenai sugry 
žo Jungtinių Valstijų amba
sadorius Bullitt, kuris žiemą 
praleido Floridos maudynė
je.

INDIJOS RIAUŠĖSE UŽ
MUŠTA 19 ŽMONIŲ.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je Indijoj buvo daug riau
šių. Sakoma, kad 19 žmonių 
buvo užmušta ir 35 sužeisti.

SUDUŽO FRANCUZŲ KA
RIŠKAS LĖKTUVAS.
Iš Bordeaux pranešama, 

kad ties Lesparre nukrito ir 
sudužo franeuzų kariškas 
ėktuvas. Žuvo 3 žmonės.

JURA IŠMETA LAVONUS
Massachusetts pakrašty, 

ties Gloucesterio miestu, pe
reitą sąvaitę jura išmetė da 
lu lavonu. Tai vis lavonai tų 
arėjų, kurie andai žuvo su 
savo laivu “Elaine.”

Dulkių Debesiai
Smaugia Rietu Va

karus.
Jungtinių Valstijų pietva

kariuose vėl pakilo juodi 
dulkių debesiai, smaugdami 
gyventojus ir naikindami 
laukus. Pereitą sąvaitę dau
giausia nukentėjo Kansas, 
Colorado, Oklahoma ir Te
sąs. Kai kur viesulas išnešė 
dirvožemį, o kai kur užbėrė 
žemėmis geležinkelius ir 
traukiniai turėjo sustoti. Tos 
dulkių audros kįla dėl to, 
kad dėl stokos lietaus tenai 
labai išdžiuvo laukai. Apie 
15,000,000 akrų žemės plo
tas liko jau nebetinkamas 
žemės ukiui. Valdžia mano 
tas žemes iš ūkininkų atpirk
ti ir užsodinti jas giriomis.



LEIVIS, SO. BOSTON No. 16. Balandžio 17 <L 1935.

KATALIKŲ NUOMONE 
APIE “PASAULINĮ KON

GRESĄ.”

Jau pereitame “Keleivio” 
numery buvo pastebėta, kad 
kunigai pono Skipičio misi
jai nepritaria ir atsisako ją 
remti, nes nujaučia, kad jį 
čionai atsiuntė tautininkų 
valdžia, ir kad tas “viso pa
saulio lietuvių kongresas,” 
kuri šaukia neva nepartinė 
Užsienio Lietuviams Remti 
Draugija, taip pat yra val
džios “skymas.

Dabar pasiklausykim, ką 
apie tą “kongresą” sako pa
čių kunigų laikraštis “Dar
bininkas:”

“Ko mes iš to Kongreso ga
lim lukuriuoti?

“Kalbant atvirai, mes vie
nais patrijotiniais Šukiais ne
pasitenkinsime. Reikalui esant, 
mes patys galime ne tik tuos 
Šukius iškelti, bet ir paremti 
juos doleriais, kaip tai esame 
padarę Lietuvos nepriklauso
mybės išgavimo metu. Bet rei 
kia, kad tie Šukiai nebūtų koki 
tuščiaviduriai valdžios dar
bams aplodismentai. Mums rei
kia ko nors konkretaus, ap
čiuopiamai naudingo. Metas 
jau butų šiame dalyke atvirai 
pasisakyti. Vargiai mes be- 
jieškosime medžiaginės pagel
bos iš Lietuvos. Tiesa, čia ne
darbas, bet ir ten ne pyragai. 
Lietuva musų ekonominės bū
klės nesutvarkys. Taip lyg išei
na, kad medžiaginiu atžvilgiu 
ne mes iš Lietuvos, tik ji iš 
mus tikisi ka gauti. Ir ne vien 
tik medžiaginiu atžvilgiu. Jos 
vyriausybė nori ir dorovinės 
musų paramos, kad dalyvau 
darni Kongrese, pridėtume ant
spaudą jos darbams ir užsimo- 

• jimams. Daug ką jai padyvyti 
negalime. Kiekvienas nori iš
naudoti situaciją sau, ne ki
tam. Taigi ir mes mėginkime 
kiek galėdami pasinaudoti susi 
dariusia situacija, ir, jeigu rei
kia, net kietai pasiderėti su 
Kongreso rengėjais.” (“Darb.

- Nr. 29.)

Bet išrodo, kad nebus rei
kalo nei derėtis, nes toliau 
“Darbininkas” sako, kad ka
talikai negalės tame “kong
rese” dalyvauti, nes dabarti
nė valdžia yra atstumus Lie
tuvos kunigus nuo valstybi
nio lovio. Nors valdžia jiems 
moka geras algas, bet ne 
duoda jiems vietų savo įstai
gose. Pinigus kunigai labai 
mėgsta, bet da labiau jie 
trokšta valdžios. Todėl 
“Darbininkas” ir sako:

“Organizuotas musų daly
vavimas Kongrese butų kaip 
tiktai užgyrimu esamos tvar
kos. Tai, patys suprantate, kaip 
gi mes galime dalyvauti, jei 
mums nebus duodama atitin
kama reprezentacija ir galimy
bė atvirai tarti savo žodi?”

Kunigų politikai, kurios 
tikras vardas yra klerikaliz
mas, mes nepritariam. Ta
čiau reikia pripažinti, kad 
šiuo atveju jie pasako daug 
teisybės. Lietuva negali duo
ti Amerikos lietuviams jo
kios paramos. Ji da skolinga 
amerikiečiams apie $2,000,- 
000 už Laisvės Paskolos bo
nus. Ji d a neturi žmoniškų 
kelių, neturi prieglaudų sa
vo ubagams. Kad ir sunkus 
dabar Amerikoje laikai, vis
gi čia žmonės geriau gyvena, 
negu Lietuvoje.

Tai ekonominė klausimo 
pusė.

Kulturiniu žvilgsniu ame
rikiečiai da augščiau stovi. 
Nors statistikos neturim, bet 
klaidos turbut nepadarysim, 
jeigu pasakysime, kad Ame
rikos universitetuose yra

vidurinę mokyklą, kaip Lie
tuvoje gimnaziją, čia išeina 
neveik kiekvieno darbinin
ko vaikau

Mes turime čia laisvą 
spaudą, laisvus susirinkimus 
ir laisvas organizacijas.

Tai kuo gi Lietuva galėtų 
mums padėti ar pamokyti?

Kulturiniu ir ekonominiu 
žvilgsniais Lietuva negali 
mums duoti nieko ir tokiais 
klausimais nereikia jokių 
“kongresų.”

Yra tik vienas dalykas, 
kurio amerikiečiai iš Lietu
vos valdžios pageidauja — 
tai sušaukti laisvai išrinktą 
Seimą ir grąžinti demokrati
nę tvarką.

Bet ar Lietuvos valdžia 
sutiks su tuo?

prisisega užpakaly, tartum 
koii^yųodegą.

Algi ne tiesą mes sakėm, 
kad klerikalai veidmainiau
ja, kuomet biznio sumeti
mais jie kartais išsitepa lie
tuviškomis spalvomis?

Gerai, kad nors vienas jų! 
drįso prie to prisipažinti

NORI ATGAIVINTI TĖ
VYNES MYLĖTOJŲ 

DRAUGIJĄ

Mums prisiųsta atsišauki
mas į buvusius TMD. narius, 
kad jie pasistengtų atgaivin
si apmirusias tos organizaci
jos kuopas. Atsišaukime 
duodama šitokių nurodymų:t

“1. Visi buvę T. M. Draugi
jos ir kuopų nariai, tuojaus sa 
vo kolonijose turėkite pasitari
mus ir atgaivinkite buvusias 
kuopas. Kuopą galite sudaryti 
bent iš 5 asmenų. Jeigu ūmai 
negalima kuopas suorganizuo
ti, galite pavieniais stoti j drau
giją prisiunčiant savo duokles 
centro sekretoriui.

“2. Sudarę kuopą, tuoj per 
imkite savo globon buvusios jū
sų mieste kuopos archyvą ir iž
dą. Daugely kolonijų tas ran
dasi.

“3. Narinės duoklės metams 
tik $1.00. Kuomet centras gaus 
mokesčių bent 2 ar 3 šimtus do
lerių, tuoj esančių TMD. knygų 
dalis bus pasiųsta Lietuvon ir 
su tenaitiniais knygų leidėjais 
bus išmainyta ant naujausių 
knygų. Reiškia narys užsimo
kėjęs $1.00, gaus gražią, kelių 
dolerių vertės knygų.

“4. Naujai susitvarkiusios 
kuopos, kurios turite ižduose 
pinigų, esate prašomos juos ar 
jų dalį paaukoti ar paskolinti 
centrui, kad centro valdyba be 
kliūčių galėtų darbą varyti pir
myn,

“5. TMD., kaip pirmiau buvo, 
taip ir dabar bus tik kultūrinė 
apšvietos organizacija. Joje ne
bus jokių partijinių politikų, 
nei bent kuriai partijai tarna
vimo.”

Visais šitais reikalais atsi
šaukimas pataria kreiptis 
šiuo adresu: K. J. Paulaus
kas, 131 Grand st., Brook
lyn, N. Y.

AR 2IN0T, KAD-

irius užmiršo, kad jo paties 
laikraštis irgi sumažėjo per 
pusę. Pirma “Sandara” išei
davo 8 puslapių, o dabar jau 
tik 4-rių, ir tie visai menku
čiai.

braižytojas braižo: • Na, tai kodėl gi ji buvo su-

“Kodė! SLA. Pildoma Tarv- mažinta? Ar ta p pat “parti-
išrokavimais,”

“TĖVYNE” IR 
DARA.”

“Sandaros”

“SAN-

“bruožų»»

ba nutarė sumažinti SLA. or
ganą ‘Tėvynę’ pusiau ir ateity
je išleisti tiktai keturių pusla
pių? Ar vien bizniškais išroka-

rimais? Visai ne...
“Kairieji suteikė jai skaudų

smagi partiniais išrokavimais.' Astronomai apskaičiavo,
Jie norėtų, kad vietoj ‘Tėvynės* j jog Andromedos miglyne
nariai skaitytu ‘pažangiųjų* į pasirodžiusi nauja žvaigždė
spaudą...” į yra apie 100,000,000 kartų
' , „ ... i skaistesnė už mūsiške saulę.!Bet “Sandarus” redakto-1 _______ ' v

Šių metų balandžio mėne
si žydai švęs 10 metų sukak
tuves savo universiteto, ku
ris yra įkurtas Jeruzalės
mieste, Palestinoje.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

niais
vietoj “Sandaros, 
čiai skaitytų pažangiųjų 
spaudą?

kad. 
”’sands vie

Neregiams yra išrastas 
laikrodėlis, ant kurio valan
dos ne rodyklėmis rodomos, 
bet pirštais apčiuopiamos. 
Jos sužymėtos iškeltais tas-v
kais.

Kaip apsaugoti mirusio Ar Amerikos pilietis gali 
ateivio turtas? parsitraukti savo brolį iš

Klausimas: Nesenai mirė ; Lietuvos?
mano pažystamas lietuvis.! Klausimas: Aš turiu pil- 
Jis paliko namų ir pinigų nas Amerikos pilietybės po- 
banke, bet nepaliko jokio pieras ir norėčiau parsitrau- 
testamento. Dabar vienas jo kti iš Lietuvos savo 18 metų 
pažystamas, visai negiminė, amžiaus brolį. Ar įleis jį A- 
pradėjo darbuotis, kad teis- merikos valdžia be kvotos? 
mas jį paskirtų to turto “glo- L* kur aš turėčiau tuo reika- 
bėju.” O mirusis žmogus pa- lu kreiptis?

Kožnam 
asmeniui, 

kuris pasi
naudos laiuy 

pasiulymu $130
pkaisuai-žiosnti, tik

ro vario, chromium už
baigtą senvicią torėlką, mes 

g vara n tuoj ame, jei bėgyje 5 die
nu po gavimo jus būtumėt nepatenkin

ti. sogrąžinkit torėlką, o gausit jus 25c.

Rich Chromium Flated Sandwich Tray
s|— Value-Yours for

a/itl 3 Blue Ri bbon Malt Labais

liko Lietuvoje žmoną ir vai
kus. Taigi kas reikėtų dary
ti, kad tas turtas tektų jo 
šeimynai, o ne svetimiems 
“globėjams”?

Atsakymas: Kuomet žmo
gus miršta nepalikdamas te
stamento, tai teismas paski
ria ką nors iš artimiausių jo 
giminių administratorių jo 
turtui sutvarkyt. Jeigu tams
ta žinai, kad tas “globėjas” 
nėra mirusio giminė, tai pra
nešk tą faktą Surrogate Tei
smui. Ir kartu parašyk apie 
tai laišką Lietuvos konsului. 
Konsulas pasirūpins, kad 
turtas tektų likusiai šeimy
nai Lietuvoje.

Ar ateivs gali gaut senatvės 
pensiją?

Klausimas: Aš gyvenu Io- 
vvos valstijoj ir girdėjau, 
kad čia yra toks įstatymas, 
oagal kurį pasenusiems 
žmonėms valstija turi mokė
ti pensiją. Prašau paaiškinti 
man, ar ateivis gali tokią 
oensiją gauti, ar ne?

Atsakymas: Senojo am
žiaus pensijos įstatymas Io- 
vos valstijoj, sako, kad visi 
beturčiai, susilaukę 65 metų 
amžiaus ir neturėdami iš ko 
gyventi, gali gauti iš valsti
jos iždo iki $25 pašalpos į 
mėnesį. Pašalpgavis gali būt 
ir ateivis, tačiau turi būt iš
buvęs nemažiau kaip 15 me- 
tų šios šalies piliečiu.

Iš 28 valstijų, kurios turi 
ivedusios senatvės pensiją, 
:iktai viena Deleware valsti
ja nedaro skirtumo tarp pi- 
iečių ir nepiliečių: ji moka 
ygiai visiems. Visos kitos 
valstijos reikalauja, kad pa- 
salpgavis butų pilietis.

Atsakymas: Jūsų brolis 
gali įvažiuot Amerikon tik
tai kaip kvotinis emigrantas. 
Jokių palengvinimų ar pir
menybių piliečių broliams 
valdžia neduoda. Pirmeny
bė kvotoje duodama tiktai 
piliečio žmonai, tėvams ir 
vaikams, jeigu jie da neturi 
21 metų amžiaus ir nėra ve
dę. Broliams privilegijų nė
ra.

Kaip ištekėjusiai moteriškei 
pakeisti vardas popierose?

Klausimas: Būdama mer
gina aš išsiėmiau pilietybės 
popieras savo senuoju var
du. Dabar aš ištekėjau už 
vyro ir vadinuos jau jo var
du. Ar aš galėčiau gauti ki
tas popieras savo naujuoju 
vardu? Jei taip, tai kur rei
kėtų kreiptis?

Atsakymas: Tuo reikalu 
reikia parašyti prašymą pas 
District Director of Immig- 
ration and Naturalization. 
Prie prašymo reikia pridėti 
apsivedimo laisnį, senąsias 
pilietiškas popieras ir pašto 
money orderį už $5.

—
Ištekėjimas neatima ir ne

duoda pilietybės moteriškei.

Klausimas: Aš esu Ameri
kos pilietė, bet ketinu tekėti 
už nepiliečio vyro. Ar aš tuo 
neprarasiu savo pilietybės?

Atsakymas: Neprarasi.
Nuo 1922 metų veikia įstaty
mas, kuris sako, kad ištekė
jimas negali moteriškei nei 
atimti, nei suteikti piliety
bės. Pilietė ištekėjusi už ne
piliečio pasilieka pilietė ir 
toliau. O jeigu nepilietė iš
teka už piliečio, tai ji vistiek 
bus nepilietė.

PASVEIKINIMAS NUO LIETUVOS
LAISVAMANIŲ.

NE LIETUVYBE, BET
KLERIKALIZMAS.

Tūlas klerikalas, pasira
šęs Morkum, klerikališkame 
“Drauge” sako:

“Ot, tik paskesniais keliais 
mėnesiais musų spaudiniai vi
sai kitokiais patamta. Visur, 
kur tik pirmiau būdavo lietuvis 
katalikas, tai dabar jau ris ka
talikas lietuvis. Kitaip sakant, 
ne tautybė katalikybei, o tik 
tautybei katalikybė užvedžioti 
pradeda.

“Kurį tik laikraštį neimsi, 
net pakaušį suniežti, iš kur ir 
kas jį tokiu uoliu kataliku pa
darė! Kur kitados vos pusę lu 
pų apie tikybos reikalus burb
telėjo, tai ten dabar jau visa 
burna, kai tikras katalikas gal 
voj a ir atsako.

“Labai girtinas žygis.” (“D.’ 
Nr. 74.)

Labai girtinas žygis, kad 
klerikalai phmon vieton sta

Malto vartotojai žino iš patyrimo, jeigu jie 
vartoja gerą seną Blue Ribbcn Maltą, jie tik
rai gauna tą, ką Ben Beroie pažada—“Dau
giausia ir Geriausia.” O už kelių sąvaičių. ga
lėsi gaut ir daugiau. Gražią peikiai-žibančią, 
tikro-vario, chromium užbaigtą Sanvičiu To- 
rėlką, $1.50 vertės, juras tik už 25c. ir už tris 
Blue Ribbon Malto lėbelius. Tcrėlka 10 colių 
plati—ir puikiai užbaigia. Mylėsit ją turėt— 
didžiuositės ją vartodami. Tas Specialus na- 
siulymas daromas tik perstatyk jums pagar
sėjusį Blue Ribbon Maltą—geriausis maltas 
koks yra daromas. Nesivelnck. Eik nas savo 
krautuvininką—pasiimk tris kenus Blue 
Ribbcn Malto-—3 pilni svarai kožnam kene— 
pasiusk lėbelius ir 25c. pirm vidurnakčio Ge
gužės 15, 1935, kaip nurodyta žemiau kupo
ne. Mes prisiusime jums apmokėdami paštą, 
puikią tikro vario, chromium užbaigtą San- 
vičių Torėlką.

i Kūdikiams

FELT-O-GRAM TOYS

daugiau lietuvių studentų, to savo juodojo Internacio- 
pegu Kauno universitete. O nalo kromelį, o lietuvybę

I 
I
I 
I I 
I I

© 193J. Premter-Pabtt Cor?. !

Padžiugink vaikučius su 
tom žavinčiom tilėm. Ke
turios skirtingų spalvų tu- 

MALT LABELIUS ba, sudaro paveikslą su 
keturiais karaKteriais Vai

kučiai gali padaryt interesingą paveikslą be 
vinių, klijų, kilpų. O-Gram Tūba parsiduoda po 
50c—jus galit gaut tik už 10c. ir už du Blue 
Ribbon Malto iabėlius. Vartok šią blanką. Tai 
dovana kožnam—geriausias maltas jums ir be
galės fonių vaikams.

čiežas už 
iCe. ir už 2 
BLUE RIBBON

j Yew Order Before IMdght, 15,1935
| PrEKIER-PaBST SaLES Co., Dept. 27M

I.P. O. Box 3366, Merchsc^ise Chicaao. IIL
Gerbiamas:—

| Siunčiu 25c ir tris Blue Ribbon Malto Iabėlius. už ku- 
| riuos prisiųskite, apmokėdami paštą, vieną $1.50 nui- 
■ kiai žibančią chromium užbaigta 10 coliu sandvičiams

torielką. kaip nurodyta apgarsinime. Jeigu nenatiVs, 
suprantama aš sugrąžinsiu atgai 5 dienų tarpe ir gau
siu atgai 25c
L Siunčiu 10c. ir du Blue Ribbon Malto Iabėlius. už ku
riuos prisiųskit apmokėdami pasta vieną setą O-Gramg 
Felto, kaip garsinama šiame skelbime. Jeitru nepatiks, 
turiu teisę sugrąžint 5 dienu tarpe ir gausiu atgal 10c.
Vardas........................................................................................
Street ar R. F D. No..............................................................
City ........................................................... State .................

Pasiūlymai aprubežiuoti Suv. Valst. Kontinentuose. 
Pasiūlymas Baigiesi Vidurnakty Gegužės 15. 1®35.

BLUE RIBBON MALT
amer/ca's b/ggest seller

Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos Kražių sky
dus 1933 m. gruodžio mėne- 
>y išsiuntinėjo užjūrio pa
žangioms organizacijos au
kų lapus, prašydamas para
mos steigiamoms laisvoms 
kapinėms Kražiuose aptver- 
i ir sutvarkyti. Iki šiol į mi
nėtų kapinių “fondą” yra 
Įauta iš šių rėmėjų:

Iš D-ro A. L. Graičiuno, 
Chicago, III., $2; iš A. Kru- 
tofiio, Montello, Mass., 
£2.50; iš K. Barauskio, Na- 
>hua, N. H., $2, ir iš J. Vis- 
nonto, Cicero, III., $8. Viso 
rauta $16.50. (litais—99 li- 
ai ir 92 centai.)

Aukavusiems nuoširdžiai 
dėkojame, o ypatingai esa
me dėkingi d-rui A. L. Grai- 
žiunui už daug dėtų pastan- 
įu musų reikalą spaudoje 
įprašyti; jei nedaug aukų 
gavome, tai čia laikas kal
tas.

Tikimės, kad dėdami cen
tą prie cento įgyvendinsim 
įžsibriežtą tikslą.

Gautieji pinigai yra lai
komi Kražių pašte.

Kapines norime šį pavasa
rį pradėti tvarkyti. Aptvėri
mas murinę tvora kainuos 
mie 2,000 litų. Nors kol kas 
oinigu mažai teturime, ta
kiau manome dar iš savo 
tarpo vieną kitą šimtą litų 
surinkti.

Kražių laisvomis kapinė
mis galės naudotis: Rasel
ių, Tauragės, Viduklės, 

Nemakščių, Skaudvilės, Kal

tinėnų, Šilalės, Varnių, Už
venčio, Vaiguvos, Kelmės, 
Tytuvėnų, Šiluvos ir kitų a- 
pylinkių laisvamaniai ir rė
mėjai.

Artėjant Gamtos Atbudi
mo Šventėms (Velykoms), 
ta proga visus užjūrio vien
minčius sveikiname, linkė
dami ištvermės visuomeni
niame darbe ir taip pat ge
riausių pasisekimų asmeni
niame gyvenime. Ta pačia 
proga maloniai prašome vi
sų anksčiau paminėtų apy
linkių laisvamanių ir pri
jaučiančių, gyvenančių A- 
merikoje, prisdėti, pagal iš
galę, steigiamų laisvų ka
pinių Kražiuose aptvėrimui.

Už paramą iš anksto ta
riame širdingiausiai ačiū.

Siųsti: Lietuvos Laisva
manių Etinės Kultūros Dr- 
ios Kražių Skyriaus Valdy
bai, arba Taup. Valst. Kasų 
skyriui Nr. 73, Kražių pašte, 
einamon sąskaiton Nr. 73.

Liet Laitv. Draugijos 
Kražių Skyr. Valdyba.

MACHADISTAI RUOŠĖ 
KUBOJ PERVERSMĄ.

Havanos mieste pas Gus
tavą Gutierrez’ą policija už
tiko didelį ginklų ir bombų 
sandėlį. Gutierrez buvo prie 
diktatoriaus Machados tei
singumo ministerium, todėl 
spėjama, kad machadfetai 
ruošėsi perversmą daryt, no
rėdami grąžinti senąjį dik
tatorių atgal. Penki žmonės 
suimti.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IS WATERBURIO LIETUVIŲ VEIKIMO.
Musų parengimai. Igelba. Padarius tuos lietu-

šių metų 22 kovo komuni-^“ Piliežiais> ebut?
štai buvo" surengę prakal-,“^“e^?*
^. Kalbėjo net trys kalbė- įĮ”>DabaI jie” 

tojai. Medalis, Strizauskas sV^audžiami Jeieu turi su-&jT“?“UoMa^i i^SŽlKoS-

Snni kalbSoia Palietė li dideles taksas' IrTOgali 
-lipni Kalbėtojai. raliete t pasipriešinti, nes nepi- 
daug dalykų savo kalbose, ,ie. J Q j.
bet nieko gerai neišaiškino . nieįiai sudJa l
ir jokių išvadų nepadare. . "į5 g00 balį

Ragino visus dėtis pne ^aterbu^_ Tai^ piliečįų
_ da'Jg*ausIai federacija turėtų ne apie ba 

liūs galvoti, bet apie pada
rymą piliečiais tų, kurie ne
žino kaip jais tapti. Ve, kur 
reikalinga federacijos pa
gelba, kad padaryt šiuos 
žmones garbingais ir nau
dingais sau ir visuomenei. 
Rengti balius tokiems po
nams, kaip Skipitis ir kiti, 
nėra jokio reikalo. Jie ne al-

katalikus.
Bet kurgi dingo tas ko

munistų obalsis: “Mums ne
reikia pilkų minių! Atskirt 
pelus iš grudų?”

Kovo 24 d. buvo koncer
tas “Laisvės” naudai; buvo 
skelbiama, kad dainuos Ku
biliūnas iš Bostono, bet jo 
nebuvo. Pas komunistus ap-
gavimas Įvyksta tankiai Ne- £į*Į £ biedni Jie kjdžia 
senai renge yakarenę L. valst b& keliauda.
naudai ir garsino, kad dai- mj £lis ne dat
nuos Vysniauskas, bet jo ne- kad" vargšams pagel-
buvo. O tų Laives nauda! ka/"£vo
parengimų būna daugiau, išvaizd
negu klebono naudai yra ‘;aiw,^us Lietuvos žmo- 
rengiama. Koks tik parengi- nėms mokesčius atimama 
mas, tai us L. naudai. netįk paskutinė kumelka ar
Kur jai ta nauv.a ir te pa.. karvapalaikė, bet ir pagal-

Tuo pačiu syk buvo su- v- ka*į mokesčius išri^. 
rengta ir parapijonų koks
ten vaidinimas su prakalbo- Negana to, p. Čekanaus- 
mis. Kalbėjo ugnagesių ko- kas savo prakalbą juokin- 
misionierius, kun. Karlonas gai užbaigė. Pažvelgęs į lai- 
ir kun. Gradeckis. Jie paša- krodį, sako: “Neturiu laiko 
kojo apie jaunuolių ištvirki- daugiau kalbėti, turiu sku- 
mą. Bet argi jaunuoliai kai- bint kad nepavėluočiau.” 
ti, kad juos to mokina kuni- (Tur būt Į stoti?) Atsisvei- 
gų laiminamoji kapitalizmo kino ir išvažiavo. Už 20 mi- 
santvarka? Jeigu bankieriai nučių ir vėl pasirodė ant est- 
vagia, politikieriai vagia ir rados, sakydamas, kad pa- 
patvs kunigai lupa, tai kaip miršęs priminti labai svarbų 
galima reikalauti padorumo’ dalyką. Klausom, ką jis čia 
iš jaunuolių? tokio pamiršo. Parodo kny-

Po ta pačia svetaine, ku- gų apie Darių ir Girėną, da
rioj jie kalbėjo, tuo pačiu ko, tik 8 knygas čia tetu- 
laiku ėjo didžiausis bildė- riu, tai kurie norite šį vaka- 
sys bolinėj, kurią užlaiko rą gaut tą knygą, pakelkite 
pats klebonas, išviliodamas visi po dešinę ranką, aš at- 
iš tų jaunuolių paskutinius nešiu.
centus ir pratindamas prie Didžiuma nusišypsojo. Jis 
ištvirkusio gyvenimo. Pasi- turi tik 8 knygas, o liepė vi- 
gavę nuo tėvo ar motinos pi- siems dešines rankas pakelt, 
nigų, vaikai tuoj bėga j bo- Antra, jei kas dešinės rau
linę. Negaudami nuo tėvų, kos neturi, tai knygos jau 
eina vogtL plėšti ir virsta net negali pirkti.
galvažudžiais. f Tose prakalbose buvo ir

Kovo 30 d. buvo sureng- pamarginimų. Maži vaiku- 
tas M. L. C. Conn. valstijos £įaj suskambino keliatą 
federacijos margumynų va- šmoteliu bendarinom, o 
karas. Kalbėjo adv. Luko- mergaitės sudainavo keliatą 
šius ir Čekanauskas is Hart- dainelių. Vienas jaunuolis 
fordo. Tos organizacijos tik- gerai smuiku pagrojo, ant- 
slas —- suorganizuoti lietu- ras pianu, o trečias gerai 
vius piliečius Į vieną grupę, padainavo. Už tai verti gar- 
kad galėtų daugiau nuveikti jj^s žodžio mokytojai ir tė- 
politikoj. Tas butų labai ge- vaj ' Brūkly*.
rai, jei ta federacija nekve-'į ____________ .
pėtų fašizmu ir “panstva.” į GARY, IND.

Adv. Lukošius, kaip jis,
mums yra žinomas, silpnas Ruoštam atsisveikinimą su 
kalbėtojas, bet jis visuomet

Taigi susirinkime visi at
sisveikinti su sparnuotu lie
tuviu ir palinkėti jam lai
mingai pasiekti Lietuvą. Dėl 
Amerikos lietuvių garbės jis 
rizikuoja savo gyvastį, taigi 
susirinkime paskutinį sykį 
prieš išskridimą paspausti 
jam ranką. Tegul jis drąsus 
ir tvirtas lekia į tą šalį, kur 
liko musų tėvai ir motinos. 
Tegul jis parodo Lietuvai, 
ką gali nuveikti Amerikos 
lietuviai.

Taigi neužmirškime 5 ge
gužės dienos. Važiuokim vi
si į Lansing, III., į Fordo 
A’rportą. J. A. Grakey.

D-ro Mikolaičio ir 
Adv. Bagociaus De- 

balai.
LAWRENCE, MASS.

nešasi “moksliškai.” Šiuom
lakunu Vaitkum.

, Gegužės 5 dieną čia Įvyks
šyk irgi taip pat. Čekanaus- iškilmingas atsisveikinimas 
kas truputį nuosakesnis; Su lakunu Feliksu Vaitkum, 
kalbėtojas ir geresnę kalbą išskrendant į Lietuvą. Išlėk- 
vartoja. Bet iš jo kalbos išei-’ damas iš Chicagos i New 
na taip, kad toji federacija; Yorką, jis nusileis musij mie- 
yra tik tam reikalinga, kad | ste su galingąja savo “Litua- 
sayus “ponelius” jtupdyt į ;nica II” pasakyti lietuviams 

Good bye.” Ta proga jam 
yra rengiama iškilminga 
Aviacijos Šventė Fordo Air
porte, Lansing, III.

Į šitas iškilmes suvažiuos 
visos apylinkės lietuviai, bū
tent, iš Gary, Hammondo, 
Indiana Harbor, Michigan 
City ir Chicagos.

Vaitkus parodys mums sa^ 
vo geležinį paukštį, kuriuo 
jis vež Amerikos lietuvių pa
sveikinimus Lietuvos žmo
nėms, ir prie tos progos gal 
da ir mus pavežios. “Litua
nica II” bus jau pilnai Įreng
ta didžiajai kelionei, su vi
sais instrumentais ir pageri
nimais. Kiekvienam bus pro
ga pamatyti tą mašiną, ku
rią įtaisė musų visuomenė 
istoriniam žygiui.

valdininkų vietas ir baliukus'“ 
ruošti visokių ponelių pa
gerbimui.

Kodėlgi jus, ponai, nekal
bate apie tokią federaciją, 
kuri rūpintųsi apie musų pa
prastų žmonių labą? Anot 
paties Čekanausko, Connec
ticut valstijoj yra apie 40,- 
000 lietuviu, o kiek iš jų yra 
piliečių ir Balsuotojų? Visai 
mažai. Čia reikalinga pagel
ba, kad juos padaryt pilie
čiais ir balsuotojais. Daug 
yra tokių, kurie nemato rei
kalo būt piliečiais. Tokiems 
reikalingas išaiškinimas. Y- 
ra ir tokių, ką neišgali to pa
siekti; jiems reikalinga pa
rama. Dar ir tokių randasi, 
kad dėl tūlų aplinkybių ne
gali būt piliečiais; jiems irgi 
reikalinga musų piliečių pa

Kaip Eina Darbai 
Millinocket, Me.

Dėl vandens stokos sustojo 
didelė dirbtuvė.

Čia randasi didelė popie- 
os dirbtuvė, Great North

ern Paper Co., kuri gamina 
oopierą laikraščiams ir sto
gams dengti. Į vieną dieną ji 
išvaro po kelis tuksiančius 
šonų popieros.

Darbininkų šitoj dirbtu
vėj dirba 800. Be to da yra 
dirbtuvės E. Millinockete ir 
Madisone, ir apie 5,000 žmo
nų dirba girioje prie me
džių kirtimo. Giriose dirba 
daugiausia ateiviai: lietu
viai, rusai, lenkai ir francu
zai. Vieni uždirba gerai ir 
uždarbį taupina, o kiti ką 
uždirba, tą praleidžia.

Dirbtuvėje yra unija, kuri 
oriklauso Amerikos Darbo 
Federacijai. Darbininkams 
mokamas toks atlyginimas, 
kokį nustato unija ir kompa
nija. Sužeistam prie darbo 
darbininkui mokama $14 į 
sąvaitę, prie to da duoda
mas gydytojas ir ligoninė, 
pakol sužeistas pasveiksta. 
Dirbtuvėj yra įtaisytos ir 
maudynės. Dirba tik pilie
čiai ir dabar, sunkiais lai 
kais, kai darbininkų yra į 
valias, tai senesnių darban 
neima, kaip 45 metų. Taigi 
dirbantys tenai apsaugoti 
neblogai.

Dabartiniu laiku giriose 
darabai sustojo. Kompanija 
darbininkus paleido ir kem
pes uždarė. Kai atšils oras, 
gegužės mėnesio pabaigoje, 
vėl žada pradėti darbus.

Dabar paleisti darbinin
kai važiuoja į miestelius. 
Tarp jų daug lietuvių. Be
veik visi jie jau seni žmonės. 
Vieni parsiveža pinigų, o ki
ti gryžta tuščiais kišeniais. 
Tokiems vargas. Jie turi žiū
rėti Į labdaringas įstaigas.

Reikia pasakyt, kad pasi
daryt pinigo girioj neleng
va. Kirtėjams moka po $2.25 
už sukirstą kordą medžių. 
Kompanija atskaito už valgį 
ir guolį po 75 centus į dieną. 
Be to, darbininkas turi pats 
nusipirkti darbo įrankius, 
avalinę ir kitus dalykus 
Stiprus vyras ir mokantis 
darbą gali į dieną $1 sutau- 
pyt; bet senas ir slipnas 
žmogus vos tik pragyveni
mui pasidaro.

Kai darbai giriose eina 
geriau, tai čionai priveža be
darbių ir iš toliau. Bet žmo
gus, nedirbęs giriose, negali 
prie tokio darbo priprasti 
nes darbas labai sunkus.

Dabar, susto jus girios dar
bams, sustojo čia ir Great 
Northern popieros dirbtuvė, 
nes vandens pritruko. Mat, 
dirbtuvė varoma daugiausia 
vandens jėga. Kai atsiras 
vandens, vėl pradėsime dirb
ti.

Lietuvių čia yra apie 30 
šeimynų ir kiek pavienių, ne 
skaitant tų, kurie dirba gi 
riose. Vargo Plunksna.

Šių metų 7 balandžio čia 
vyko įdomus debatai. D-ras 
Mikolaitis stojo prieš adv. 
lagočių. Tema buvo: “Ka- 
>italizmas ar komunizmas?” 
rirmas už kapitalizmą, ant
ras už komunizmą. Žinoma, 
dausimas buvo pastatytas 
nevykusiai, nes ištikrųjų čia 
>uvo du klausimai suvelti Į 
cruvą. Rimtai debatuoti ga- 
ima tiktai vienu klausimu: 
arba vieną kapitalizmą, ar
ia vieną komunizmą — ar 
jis geras, ar ne?

Dr. Mikolaitis kritikavo 
komunizmą iš praktiškos 
lusės, kiek jis lietuviams 
dėdingas. Savo kalboje ji
sai įrodinėjo, kad komuniz
mas visais žvilgsniais yra 
žmonijos progresui blėdin- 
gas. Jis rodė į Rusiją, kuri y- 
ra vadinama “darbininkų 
ėvyne.” Tenai atimta žmo
gui teisė savystoviai dirbti 
ir net protauti be atsiklausi- 
mo komisarų. Žmonijos pro
gresas negali būt tokia siste
ma pagrįstas. Sako, nėra nei 
vienos valstybės, kuri tokią 
sistemą butų praeityje turė
jusi. Kalbėtojas priminė 
Plato respubliką, priminė 
panaikinimą feodalizmo 
tvarkos Francuzijoje ir įsi
kūrimą dabartinės tvarkos 
Rusijoje. Nurodė, kad nei 
vienur, nei kitur, darbinin
kai paėmę savon kontrolėn 
valstybės vairą neįstengė ją 
gyvenimo praktikoje išlai 
kyti tokia, kokios kiekvienas 
tos idėjos šalininkas norėjo.

Gi advokatas Bagočius 
prieš tai užprotestavo, pasa
kydamas, kad jeigu krikš
čionybė šiandien yra uzur
patorių rankose, tai nereiš
kia, kad krikščionybė esmi 
niai yra bloga. Taip ir su Ru
sija: jeigu koks nors “ark
liavagis” šiandien valdo Ru
siją, tai nereiškia, kad ko
munizmo principai yra blo
gi. Tik viena aišku, kad to
kie principai da nėra gerai 
prigyje. Bet jie yra geri 
Skelbti meilę, brolybę, lygy
bę, tai gražus dalykas.

Čia Bagočius neagitavo, 
kad mes turime būti komu
nistais, bet iš esmės dalyką 
ėmė, kad principai yra geri. 
Kad tų principų nesilaiko 
Rusijos tavoriščiai, padary 
darni iš jų chaosą valstybės 
gyvenime, atimdami žmo
gaus visas laisves ir privile
gijas, tai mums irgi aišku. 
Kad lietuviai duodasi suve
džioti “arkliavagių zakristi
jonams” čia Amerikoje, tai 
tik dėl to, kad mes, lietu
viai, dar neesame pakilę kui 
turiškai. Mums visų pirma 
turėtų rūpėti ne Rusija, bet 
Lietuva, kad joje žmonės

gas. Nei vienas balsas nebu
vo tam priešingas. Publikos 
buvo 635 asmens. Tautiška 
parapija iš vakarienės pada
rė $165 pelno. Tiksėtai buvo 
tik po 50 centų. Visas kliubo 
namas buvo paimtas deba
tams ir vakarienei, kurią 
ruošė tautiškos parapijos 
“Vytauto” vvių draugystė. 
Užmokėta už salę tai dienai 
50 dolerių. Publika reiškė 
neto, kad ir kitą kartą butų 
suruošta tokios rūšies deba
tai. Tik šį kartą siūlo, kad 
advokatas Bagočius gintų 
kapitalizmą, o Dr. Mikolai
tis — komunizmą. Mat, adv. 
Bagočius turi didesnį ir pa
gurkli ir pilvą, tai daugiau 
panašus Į kapitalistą.

Reikia pasakyti, kad taip 
advokatas Bagočius, taip ir 
d-ras Mikolaitis yra žinomi 
šios apylinkės seni visuome
nės darbuotojai. Abudu yra 
pasišventę būti šviesos sklei
dėjais tarp savų žmonių. Y- 
pač šiais laikais tas reikalin
ga. Jų pasirodymas scenoje 
ir tokie pamokinimai, tai 
taip kaip špilkos dūrimas 
miegoti norinčiam lietuviui.

Dabar dauguma žmonių 
pasako, kad daug kartų mes 
klaidas darome, kada jieš- 
kome svetimų daktarų ar 
advokatų savo reikalus su
tvarkyti. Kaip reikia prakal
bų, reikia lietuviškų vadų 
musų visuomenei, tai tada 
einame prie savų; o kaip 
koks reikalas, uždarbis pro
fesionalui, tai einame prie 
svetimų.

Tai yra gryna tiesa.
Lietuvis.

DEL PIKČIURNOS KORESPONDEN
CIJOS IŠ TORRINGTONO, CONN.

PITTSBURGH, PA.
Žodis Pittsburgho ir apylin
kės lietuvių draugijoms ir 

darbuotojams.

Šiuomi kreipiamės į Pitts
burgho apylinkės draugijas 
ir į visus geros valios lietu
vius su prašymu, kad gegu
žės 12 d. nieko nerengtų, 
nes tą dieną čia bus sustojęs 
lakūnas Vaitkus su “Litua 
nica II,” ir vietinis ALTASS 
skyriaus komitetas rengia 
jam LMD. svetainėje atsi 
sveikinimo vakarienę.

Taigi yra pageidaujama, 
kad tarpe Pittsburgho įr a- 
pylinkės lietuvių nebūtų 
skaldomos spėkos rengiant 
tą pačią dieną keliatą paren
gimų. Visi turėtume būti 
Vaitkaus vakarienėj ir pa
linkėti jam laimingos kelio
nės, nes jis jau skrenda į 
Lietuvą. Tai yra labai svar
bus įvykis.

Pittsburgho ir apylinkių 
lietuviai rėmė antrąjį skridi
mą nuo pat pradžios ir 
mums rupi, kad šis darbas 
butų sėkmingai užbaigtas.

Todėl mums bus labai į- 
domu pamatyti “Lituanicą 
II” pilnai įrengtą tolimai ir 
pavojingai kelionei. Be to,
mes turim įduoti savo šir-

/‘"“'^dingus linkėjimus, kad Vait- galetų laisvai gyventi. Mums v J ; , iot,lva
nereikia šiandien rūpintis,
kaip turi būti įgyvendinti 
komunizmo principai, bet 
svarbu, kaip lietuviai turi iš
silaikyti ir palikti kultūriška 
tauta, (publika ploja).

Kai kalbėtojas pagyrė ko
munizmo principus, tai ko
munistai juokėsi ir plojo.
Bet kada pasakė, kad visų 
komunistų tėvas Stalinas, y-' 
ra “arkliavagis,” tai iš ko-'
munistų pasidarė “flat tire.”: cAiuriizn mitabPublika pabaigoje para- RLSV -ANCUZV SUTAR-
kė, kad debatai buvo verti

kus parvežtų juos į Lietuvą 
musų giminėms ir pažįsta
miems. Visa tai galima bus 
atlikti atsisveikinimo vaka
rienėj, 12 gegužės, LMD. 
svetainėj. Įžanga tik 50 cen 
tų, ir tas pats įžangos tikie- 
taas bus geras aplankymui 
ir apžiūrėjimui “Lituanicos 
II ” S. Bakenas.

ALTASS Pittsburgho sky
riaus pirmininkas.

50c., nes žmonės turėjo to
kių scenų, kokių iki šiol iš 
adv. Bagociaus ir kitų nebu
vo matę. Buvo netik juoko, 
bet ir pamokinančių vietų 
debatuose.

Po debatų buvo balsavi
mas.. Nubalsavo vienbalsiai, 
kad komunizmas nereikalin-

T1S PATVIRTINTA.

Kuomet Francuzijos, Ita
lijos ir Anglijos diplomatai 
Stresoj tariasi apie įtemptą 
Europos padėtį, tai bolševi
kų telegramų agentūra Tass 
praneša iš Maskvos, kW 
tarp rusų ir francuzų tapo 
padaryta savytarpė apsau
gos sutartis.

Gerbiamas Maike, dažnai 
matau, jogei tu pamokini to
nas asabas, kaip vyčių ge
nerolas, todėl ir aš kreipiuos 
prie tamstos klausdamas ro
dos, nes papuoliau į bėdą. 
“Keleivio” num. 14 kokis 
;ai Pikčiurna iš musų mies
telio parašė korespondenci
ją, bet musų draugai suver
tė bėdą ant manęs.

Balandžio 7 d. laikytame 
L. U. N. K. susirinkime, pir
mininkas atvertė konstituci
jos punktą ir paskaitė, kad 
kiekvienas narys privalo už
laikyti slaptybėj visus susi
rinkime girdėtus nutarimus, 
ir suliko: “O matote, drau
gai, kokių yra! Apšmeižė 
mane visam pasauliui! Ką 
jus darote su tokiu draugu?” 
Ir parodė į mane. »

Draugams to tik ir reikė
jo. Vienas jų tuoj ir sako:

Mane perpai apšmeižė. Iš
braukite tokį draugą, išbrau
kite, išbraukite!”

Aš stovėjau kelias minu- 
tas kaip druskos stulpas ir 
nežinojau, kas darosi. Bet 
atsirado vienas draugas, ku- 
is užtarė ir mane. Sako: 

“Draugai, nebraukite ne
kalto žmogaus. Juk tą ko
respondenciją parašė Pik
čiurna, o jus norite Burinską 
išbraukti.”

Tokiu budu likau neiš
brauktas

O dabar biskį apie tą ko
respondenciją. Aš peikiu 
Pikčiurną, kad slaptybės ne
išlaikė slaptybėj ir parašė 
jog nutarėm priimti naujus 
narius be įstojimo, ir da pri
dūrė : “Pasinaudokite pro
ga.”

Bet sykiu aš peikiu ir tą 
konstitucijos punktą, kuris 
draudžia pasakyti, ką Kliu
bas nutaria. Juk nauji na
riai butų visai nežinoję, kad 
juos taip priims. Mano nuo
mone, tas Pikčiuna gerai 
padarė, kad tą nutarimą pa
skelbė. Kliubas galės gauti 
daugiau narių.

O dabar žodis pirminin 
kui. Gerbiamas pirmininke, 
malonėkite nors biskį prasi
lavinti. Juk pats gyreisi 
kad laikraščius skaitai, o ne
pajėgi atskirti, kur žinios, 
kur pamokinimai, o kur 
šmeižimai; tik surikai: 

Apšmeižė mane!” Bet ne
pasakei, kur, kokiu budu ir 
už ką.

Dą turiu pažymėti, kaip 
pas mus klauso pirmininko. 
Kovo 31 buvo sušauktas vi
suotinis susirinkimas apsvar
styti naują konstituciją. 
Raštininkas skaito: “Atsiti
kime draugo moters mirties, 
visi nariai sumoka po vieną 
dolerį tam nariui, bet tik už 
vieną moterį, ne dau
giau.” Pirmininkas sako: 
“Katrie norite tik už vieną 
moteri mokėti, stokitės.” Su- 
stoja visi, išskyrus kelis. 
Punktas priimtas. Bet atsira
do narys, kuris turi jau ant
rą moterį, ir sako: “O jeigu 
mano moteris numirs, tai aš 
nieko negausiu?” Pirminin
kas: “Katrie norite už visas 
moteris mokėti? Stokitės!” 
Sustoja vėl visi, išskyrus ke
lis.

Aš šalia savęs sėdinčiam 
draugui sakau: “Kodėl tu 
pirma atsistojai ir dabar? 
Juk dabar priešinga pusė 
balsuoja.” Jis sako: “Pirmi-

daugelis patvirtintų, nors 
Pikčiurna nieko neapšmei- 
žė.

Sykį aš pasakiau, kad gir
dėjau, jog tūlos narės prisi
rašo prie kbubo nepilietės. 
Vice pirmininkas tuoj sako: 
“Tokį draugą, kaip Burins- 
kas, išbraukti iš lietuvių tar
po, kam duoda tokius įneši
mus!” Žinoma, sykiu man 
primetė ir Pikčiurnos kores
pondencijas.

Gerai, drauge Budeli, buk 
toks geras, padalyk tą los- 
ką! Man dabar pinigai labai 
reikalingi, nes Į draugijas 
jau turiu apie tx*is šimtelius 
doleriu įmokėjęs, ir da nei 
vieno cento neišėmęs. Jei tą 
padarysi, aš tau užrašysiu 
Keleivį” kaip nagradą.

O apie Kliubo nutarimus 
ir tvarką man nevalia rašyti. 
Gal atsiras kokis Pikčiurnos 
brolis, tai parašys.

V’ncas Burinskas.

Iš Brooklyno Lietu
vių, Padanges.

Komedijos kriaučių gyveni
me, “N. Gadynės” vakaras 

ir kiti dalykai.
Pas mus Brooklyne sorkių 

vis netrūksta, ypač pas 
kriaučius. Štai, kriaučiai tu
rėjo susirinkimą 27 kovo ir 
buvo renkamas komitetas. 
Kokie tai juokdariai persta- 
to vieną komisarą, sakyda
mi, kad jam pigiau atsieis, 
nes turi savo “locną expre- 
są,” gali greit apvažinėti. 
Komisaro “expresas” tuo la
bai įsižeidė ir išėjęs ant gat
vės norėjo pirmajai Buivi- 
dienei sudėti naujus dantis. 
Paskui pribėgo prie Tiškaus 
ir sako: “Ar nori, kad už
maučiau savo portmanetką 
ant nosies?” Tiškus sako:

Aš turiu savo locną, kam 
man tavos reikia? Eik ir 
mauk Buivydui.”

Kriaučiai juokias ir sako: 
“Tur būt perdaug štymo at
sirado pas expresą, kad taip 
šumija?” O vargšas Buivy
das tiktai skečia ilgomis sa
vo rankomis, daugiau sau 
vietos prie baro darydamas.

Dabar apie kitus dalykus.

“Naujosios Gadynės” šė
rininkų suvažiavimas atrodė 
gerai. Suvažiavo tik iš arti
mų miestelių. Iš toliau, sako
ma, daug negalėjo atvykti 
dėl bedarbės. Po mitingų bu
vo vakarienė su šokiais. Į- 
žanga buvo $1. Žmonių susi
rinko apie trys šimtai. Tai 
daug. Stalus dėjo per du sy
kiu. Kaip žmonės valgė, že
mutinei svetainėj koncerta
vo Kriaučiūnas, Česnulevi
čiūtė, Velička ir Kažemė- 
kas, ir vietinės merginos su 
mandalinom. Atsilankė ir F. 
Stankūnas sugrįžęs iš kolo
nijų po koncertų. Jis irgi da
vė publikai kelias geras dai
nas. Publika labai myli Stan
kūną. Po to sekė šokiai.

“N. Gadynės” parengimas 
gerai pavyko ir liks pelno, 
todėl bimbinis štabas labai 
ryja seiles žiūrėdamas, kad 
jo priešams gerai sekasi. La- 
vinskas tą vakarą gavo “Ke
leiviui” du nauju skaitytoju.

Darbai Brooklyne eina 
prastai. Žmonės mažai dir
ba, aimanuoja, viskas labai 
pabrango, ypač maistas, o 
algos mažos ir tų, katrie dir-

ninkas liepė stotis, tai ką tu ba. Politikieriai daug nuva- 
mislini!” O tokių narių yra' gia nuo pašalpos, todėl skur- 
daug. Esu tikras, kad jeigu’das ir tiems, katrie yra šel- 
pirmininkas pasakytų: “Ra-]piami, nors piliečiai moka 
šykite Pikčiurnai dolerį ekstra mokesčius tam tiks- 
baudos už apšmeižimą,” tai.lui. Frank Lavinskas.

A.
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-U<»• Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Sveikatos Skyrius
Si skyri« veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTABŲ DRAUGIJA.

Ješče Polska ne zginęla, 
Tra-ta-ta;

I litvinuv ogamęla, 
Bum-bum-bum!

—Ko čia taip rėkauji, tė
ve? Ar ir vėl girtas?

vaike, ba ir aš tokių tajem- 
nyčių nežinau.

—Bet tu žinai, tėve, kad 
lenkai turi užgrobę Vilnių 
ir lietuviai dėl to su lenkais 
nedraugauja. Tai kaipgi jus

-Ar aš rėkauju, Maike? -?as . * bažn-v
Man rodos, kad aš tik uždai-*C1^ • Jle gaį1 to. supras-
navau oo šliakeckiemu. , .^ahetuviai Vilniaus jau

įssizada.
-Kas atsitiko, tėve, kad —O, ne, Maike! Mes be 

Vilniaus nenurimsim. Dali- 
įbuk nenurimsim!

tu pradėjai lenkų patriotų 
dainas dainuot?

—Maike, mes sudarėm i VT , . , . .
bendrą pruntą su paliokais .Į. ~Na: ‘«ve: ar

__ i jus nuėjot pas lenkų kunigų,
—Norvude, vaike; čia tik 

trys gryvinos afit strytkario 
nuo Bostono. Tenai yra la
bai ščyras ir nobažnas lietu
vių kunigas Nykštukas, tai 
iis mus ir suženijo su palio
kais. Juk viera ta pati, Mai
ke ; ir vieni ir kiti esam šven
to tėvo vaikai ir visi bijomės 
to paties velnio; rąžančių ir-

ar ne:
—Šiur, Maik, kad nuėjom. 

Kai vyčiai atsisakė maršuot, 
tai aš suvarganizavau storų 
bobų komandą ir numaršavę 
oasimeldėm prie švento 
Kazimiero, paliokų karalai
čio.

—O kokia iš to nauda? 
Gali būt, Maaike, kad

PIRMĄ KARTĄ DANTŲ GY- 
DYTOJO KABINETE.

‘Rašo Dr. Bložis.

—Taigi, Jonai, normalus Kū
dikis šešių mėnesių turi turėti 
du priešakinius dantis. Na, Ir 
jūsų ponaitis juos turi.

Šypsodamasis tėvas sako:
—O ar taisyti dar nereikia?
—Tai dar nereikia, — skaniai

Jonas Negalįs, eidamas pas 
dantų gydytoją, nusivedė ir savo 
mažą sūnelį.

Jonukui pirmą kartą gydytojo nusijuokęs atsakė daktaras — 
kabinetas, turbut, keistai atro- j^t aš tokiems ponaičiams ir ne- 
dė, nes dairėsi į visas puses, lyg taisau
varna ant mieto atsistojus. Tru- __ q kodėl?
pūtį pabuvus ir gydytojas išėjo „ . ‘ ,

, ,, . v - i —Tai mediko darbas, — atsa-apsirengęs baltais rūbais. Ma- 
žam Joneliui keista pasidarė ir, e taras, 
jis pradėjo šaukti kabindamasis' ' Ist1knųŲ> pirmą kartą gir- 
i tėvo skvernus. Bet tas buvo džiu, kad medicinos gydytojas
tik laikinai. Už keliatos minutų 
vaikas su daktaru susidraugavo 
ir jautės kaip namie. Jam labai 
patiko žibantieji daktaro įran
kiai. Visus juos krovė į savo ma
žą delmoną ir gydytojas jam ne
prieštaravo. Pastebėjęs tėvas, 
liepė Jonukui viską grąžinti, bet 
daktaras pasakė, kad tie įran
kiai jau nebenaudojami ir ski
riami vaikams pratinti prie sa
vęs. Tėvas Jonukui pastebėjo:

—Buk atsargus; neklausęs 
neimk daktaro įrankių, nes už 
tai gali labai nukentėti tavo ma
ža sėdynė.

—Kiek manai man s sūnūs tu
ri metų? — Jonas paklausė gy
dytojo.

—Gal būt metų, ar ne?—sako 
gydytojas. Negalis nusijuokė.

—Toli gražu rieatspėjai.
—Nugi, nugi,—sako daktaras, 

J—palauk, išsižiok, sūneli.
Vaikas išsižiojo, lyg mažas 

varniukas laukdamas motinos 
atnešant slieką, ir rodo du gra
žius dantukus, lyg kokius bliz
gančius perlus.

—O, dantukai rcdo, kad tik 
apie šešių, ar septynių mėnesiu. 
—sako gydytojas.

—Taip. vos šešių mėnesių ir 
septynių dienų, — atsakė tėvas.

(Vaikai 6 mėnesių amžiaus 
pas dentistus nevaikščioja. — 
Red.)
—Bet kaip daktaras gali pažinti 
iš dantų?

taiso vaikams dantis,— nusiste
bėjo Jonas.

—Suprantama, medikai netai
so kūdikiams dantų, kaip dantis
tai. Jie taiso vien su patarimais, 
būtent. kaip užlaikyti vaiką, 
kiek ir kada jis turi miegoti, 
kaip kambarį vėdinti, kada ir 
kaip valgydintu kokįvalgĮ ga
minti ir tt. Aš tikiu, kad jūsų 
moteris tuo rūpinasi. ’

—Ir dar kaip, — greit atsakė 
Jonas. — Aš kartais net pama
nau, kad Onytė per dažnai dak 
tarą Nekutį lanko. Esą, tai jai 
to, tai kito reikia paklausti, žiū
rėk, ir bėga man vaiką palikus. 
Bet ir vėl manau sau. gal jinai ir 
žino, ką daro, „nes tai vis dėl su 
naus labo. Na, sunau, eisim na
mo; atsisveikink su daktaru.

Daktaras kratydamas kūdi
kiui ranką sako:

—O koks:tu, sunau. riebus, 
buinus, raudonas, skruostai lyg 
vyšnia nutrinti. Tur būt. labai 
sveikas.

—Tai, dar nei jokios bėdos ne
turėjome, — atsakė Jonas.—Me 
dikas dar nebuvo šauktas Į na
mus. Net ir kai dantys dygo* ne
sirgo ir net nežinojome kuomet 
jie dygo. Tik Onytė pastebėjo, 
kad vaikas jau turi porą dantu
kų.

—Taip ir turi buti, — paste
bėjo daktaras. — Normalus vai
kas neturi bėdos, jeigu tik gerai 
prižiūrimas.

■IR YRA TIKRASIS 
U IEVAS?

MARSHALL J. GAUVIN
Pittsburgho Laisvamanių Draugijos Lektorius.

■ ,š anglų KALBOS VERTĖ IKSAS. =====

gi tą patį kalbam, tai kodėl]dūšiai daug patiekos iš to ir 
‘nebus, ba bobų maldos nela
bai mačija; ale musų tautai 
gali būt didelio pažitko iš 
tos unijos. Aš jau kalbėjau
si su vienu Norvudo paliokų 
diplomuotu bučeriu, tai jis 
pasakė man taip: “Mes ati. 
duosim jums visą Vilnių ir 
da magaryčiom Kijevą pri- 
dėsim, tik tegul visi Norvu
do litvinai ateina į mano bu- 
černę polckų kilbasų pirkt!” 
Tai matai, Maike, kokia iš to 
išeina rokunda. Mes galim 
gauti Vilnių ir Kijevą! Ar 
tas ne gerai?

—Gal butų gerai, jeigu ne
būtų kvailystė.

—Bėda man su tavim, 
Maike, kad tau niekas nepa
tinka. Tai pasakyk, ko tu

čia mums nesusivienyt?
—Ar jau jus iš galvos 

išsikraustėt?
—O tai kas čia butų do 

per naujiena, Maike? Juk 
dabar visas svietas eina dur- 
nyn. Ve, kad ir su ta musų 
Norvudo unija išėjo nei 
šiaip, nei taip; Kitaip sa
kant, iš gero pieno pasidarė 
durnas daiktas^

—Kaip tai?
—Ogi taip, Maike: aš nu

važiavau į Norvudą surik- 
tuot visus vyčius ir su cibu- 
liamu maršu numaršuot pas 
paliokus. Susirinkt, susirin
ko visi; gavom ir armoniką, 
kad šumniau išrodytų. Ale 
kaip tik užkamandavojau, 
“Kairią koją v period, 
marš!” mano armija užsino- 
ravijo, kaip žydo asilas ant 
liepto, ir nei krust iš vietos. 
Sako, mes svetimų dievų 
neisim garbint.

—Ir gerai padarė, tėve, 
kad nėjo. Kam svetimtau
čius juokinti tokiais maršais.

—Bėda man su tavim, 
Maike, kad tu nesupranti 
musų vieros artikulų. Šįmet 
yra jubilėjušavi metai, tai 
žmogus gali gauti zupelnų 
atlaidų, jeigu ščyrai pasi
melsk O tai reiškia, Maike, 
kad geri katalikai turi yand- 
ravoti nuo vienos bažnyčios 
prie kitos ir ant pilvų atsigu
lus žemę tris kartus pabu 
čiuoti.

—Man rodos, tėve, kad 
taip tiktai kiaulės daro.

—Nausa! Kiaulės knysa 
žemę, o mes bučiuojam!

—Tai kodėl jus ją bučiuo- 
jat?

—Nebūk toks cekavas,

nori?
—Aš noriu, kad tu, tėve, 

nors kiek surimtėtum ir nie
kais laiko neleistum. Ot, da
bar aš einu geros paskaitos 
klausytis. Eik su manim, tai 
išgirsi ką ners naudingo, 
daugiau žinosi.

—Ne, Maike, tu eik sau 
vienas. Aš verčiau nueisiu 
pas “Darbininko” redakto
rių pasiklausyti, kiek milio- 
nu ruskių šiandien išmirė iš 
bado. Jis apie Rusiją pasiu
tusiai daug žino. 0 man tas 
patinka, ba ilgai pas ruskį 
vaiske šiuži jau. Na, tai ir 
gud bai, Maike!

—Iki pasimatymo, tėve!

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
AUSTRALIJOJ.

Balandžio 12 dieną Auefc- 
ralijoj drebėjo žemė. Bris
bane mieste buvo jaučiamas 
langų barškėjimas ir trobe
sių siūbavimas.

\

ŽMONIŲ ŽUDYNES VENGRIJOJ.
Elta praneša apie žiaurias 

žmonių žudynes Vengrijoje 
per rinkimų kampanijos su
ruoštą vienos partijos agita
toriaus mitingą.

Kaip žinome, dabar viso
je Vengrijoje vyksta prieš
rinkiminė agitacija, nes ne-

kų papliūpa. Tuoj 7 žmonės 
kritę gatvėje negyvi. Sun
kiai sužeistųjų esą 8, iš kurių 
dar keliatas mirsią. Lengvai 
sužeistų apie 25

Šaudymams prasidėjus, 
žmones apėmusi panika ir 
jie kiek galėdami išlakstę

trukus bus renkamas parla- kur kas įmanė. Ekhardas pa
cientas. Pats ministeris pir-'siuntęs Gembešui protestą 
mininkas Gembešas važinė-'dėl nekaltų žmonių kraujo 
ja iš miestelio į miestelį, lipa liejimo, bei į tą protestą nie- 
nuo bačkos ant bačkos, agi- kas. neatsakęs. Ir dar blo- 
tuodamas žmones balsuoti
už jo fašistinę vyriausybę.

Nors ir ruošiamasi rinki
mams ir agituojama, bet ne 
visi turi agitacijos teisę. 
Gembešo grupė ir Betleno 
didžiųjų agrarų partija lais
vai agituoja, gi tuo tarpu so- 
eialistams visiškai neleidžia
ma išsižioti, o mažažemiai 
valstiečiai skaudžiai perse
kiojami.

Mažažemių valstiečių par
tijai vadovauja Ekhardtas, 
žinomas kaip buvęs Vengri
jos specialus įgaliotinis Že
nevoje rišant jugoslavų įtei
ktą skundą prieš vengrus.

Taigi viename šių maža
žemių valstiečių mitinge ir 
Įvyko kruvinos žudynės.

Kaip “Prager Presse” 
praneša, Endriodo miestely 
buvęs suruoštas šių valstie
čių mitingas. Susirinkę žmo
nės ramiai laukę kalbėtojo. 
Staiga, niekam nieko neži
nant, žandarų viršininkas į- 
sakęs savo pavaldiniams 
šąuti į minią. Pirmo įsakymo 
nebuvo paklausyta. Įsaky
mas buvęs pakartotas tris 
kartus ir tada į nekaltų žmo 
nių minią prasiveržusi kui

siau, žandarų viršininko dėl 
šio įvykio niekas nebandęs 
net pabarti. Išeina taip, kad 
Įsakymas šauti buvo duotas 
iš anksčiau.

Šis liūdnas pavyzdėlis ro- 
di>, ' kaip fašistai stengiasi 
patikrinti sau pergalę ir val
džia.

(Tąsa) i nei jausmų—kitaip sakant, nei galvos, nei
Čia mes susiduriam su misterija ir ste- • smegenų, nei proto, nei meilės, nei neapy- 

buklais. Nes iš vienos pusės tvirtinama, kad kantos, nieko, o nieko — o vis dėlto jis 
Jehova yra Kristaus tėvas, gi iš kitos pusės. “amžinas.”
skelbiama, kad Kristus esąs šventosios Dvasinį buvimą žmogaus protas negali 
Dvasios sūnūs. Tiesa, šita misterija aiški- įsivaizdinti. Mes negalim įsivaizdinti, kaip 
narna tuo, kad žydų dievas ir šventoji Dva- gali būti gyvybė ir dvasia be medžiagos, 
šia yra tas pats asmuo; betgi pačių žydų ti
kėjimas griežtai užginčija, kad Jehova bu
tų turėjęs bet kurį sūnų. Ir šiandien nei vie
nas žydas Kristum netiki. Taigi klausimas, 
nejaugi krikščionys • geriau pažįsta žydų 
dievą, negu patys žydai?

Kitas keistas dalykas, tai Kristaus gimi
mas. Krikščionys sako, kad jis gimęs iš 
nekaltos mergelės. Suprantama, visi žino, 
kad nekaltos mergelės vaikų negimdo; o 
jei merginai pasitaiko kada likti motina, 
tai jos vaiko niekas Dievo Sunumi nevadi
na, kad ir kažin kaip išmintingas jis butų.
Bet kaip ten su mergelėmis nebūtų, o daly
kas yra toks, kad Kristaus motina buvo iš
tekėjusi moteris, jei ištikrujų Kristaus mo
tina ji yra buvus. Jau pirmutinis Naujojo 
Įstatymo puslapis mums pasako, kad Juo
zapas buvo jos vyras, o ji, Marija, buvo jo 
žmona. Ir kad Kristus buvo ne “šventosios 
Dvasios,” bet Juozapo vaikas, tai patvirti
na pati Marija. Radus syki savo vaiką baž
nyčioje, ji prikiša jajn: “Tėvas ir aš visur 
tave jieškojom, o tu čia sėdi!” Bet nežiū
rint to fakto, kad Marija vadina Juozapą 
savo sunaus tėvu; ir nežiūrint to fakto, 
kad ji buvo ištekėjusi už Juozapo daug 
anksčiau kaip Kristus gimė; pagaliau, ne- 
žurint ir to, kad nei vienas žydas niekad 
netikėjo ir netikės, kad Jehova turi sūnų 
vis dėlto krikščionių bažnyčia skelbia, kad 
Kristus esąs Dievo supus ir pats Dievas.
Ar gali gi tikrumoje toks dievas buti?

Krikščionių tikėjimas sako, kad Jehova 
esąs Dievas, Kristus Dievas, Dvasia Šven
toji Dievas, ir tuo pačiu la’ku Dievas esąs 
tiktai vienas, bet nėra trijų Dievų. Tai yra 
trejybės degina. Šitą dogmą išdirbo Ro
mos katalikų bažnyčia ir šiandien ja re
miasi visa krikščionių pasaulio tikyba 
Atanaziečių raštas, be kita ko, sako: “As
muo Tėvo ir Sunaus ir Dvasios Šventos yra 
vienas, lygios garbės, didybės* ir amžiny
bės. Toks yra Tėvas, toks yra Sūnūs, tokia 
yra Dvasia Šventa. Tėvas yra be pradžios,
Sūnūs yra be pradžios ir be pradžios yra 
Dvasia Šventoji. Tėvas yra nesupranta
mas, Sūnūs yra nesuprantamas ir nesu
prantama yra Dvasia Šventoji. Tėvas am
žinas, Sūnūs amžinas ir Dvasia šventoji 
amžina. O betgi jie ne trys Amžinieji, bet 
vienas Amžinasis. Taip jau jie ne trys be 
pradžios ir ne trys nesuprantamieji, bet 
vienas be pradžios ir vienas nesupranta
masis. Lygiu budu Tėvas yra visagalis, Sū
nūs visagalis ir visagalė Dvasia Šventoji.
O vis dėlto jie ne trys Visagaliai, bet vie
nas Visagalis. Taip pat Tėvas yra Dievas 
Sūnūs yra Dievas ir Dvasia Šventoji Die
vas. O vis dėlto jie ne trys Dievai, bet vie
nas Dievas. Kaip krikščionių tiesa verčia 
mums pripažinti, kad kiekvienas asmuo 
savaime yra Dievas ir Viešpats, taip kata
likų tikėjimas draudžia mums sakyti, kad 
yra trys Dievai ir trys Viešpačiai.”

Tai toks yra katalikų Dievo apibudini
mas, kuris yra pamatu visai krikščionių ti
kybai. Jei šitie pamatai grius, tai grius ir 
visas krikščionybės tikėjimas. O ar gali ši
toks trejybinis protavimas patenkinti bent 
valandėlei protaujantį žmogų? Ar galima 
įsivaizdinti ką nors nesuprantamesnio. 
kaip tas pasakymas, kad trys Dievai tikry
bėje yra lygus vienam Dievui? Ar gali būt’ 
žmogaus kalboje didesnė nesąmonė? Je 
žmogui reikėtų į tokią nesąmonę tikėti, tai 
klausimas, kokiems galams tada jam yra 
duotas protas? O gal tikėjimas yra tik 
tiems, kurie užtenkamai proto neturi?

Pagaliau kas yra Dievas? Ar tas žodis 
reiškia kurį ypatingą daiktą? Ar Dievas

Sako, Rusai Kursto 
Lietuvą.

Rytprūsių gubernatorius 
Erich Koch, kalbėdamas pe 
reitą sąvaitę Karaliaučiuje 
apie Klaipėdos kraštą, pa
reiškė, kad Rusijos bolševi
kai kurstą Lietuvą prieš vo
kiečius, todėl, girdi, Kaunas
ir pasidaręs toks drąsus, kadĮvra esamas asmuo? Krikščionys sako, kad 

Dięvas ,esąs ęlvasia. Na, o ką tas reiškia? 
Kr tai yra toks daiktas, kurį galima matyti, 
jausti, girdėti? Ar jis turi svarumo? Ar jis 
ima vietos?

Ir aš vėl klausiu: Kas yra Dięvas? Epis- 
kopalų atsakymas yra toks: “Tikras gyvas 
Dievas yra vienas; jis yra amžinas, be kū
no, be narių ir be jausmų.” Tik gerai įsidė
mėkit tuos žodžius: “be kūno, be narių ir 
be jausmų.” Geresnį nieko apibudinimą 
sunku butų ir įsivaizdinti! Norėdami įro
dyti Dievo buvimą, protestonai tikrai iro 
do, kad jo visai nėra! Nei kūno, nei narių,

nesidrovėjo net keturius. 
Klaipėdos vokiečius nuteisti 
sušaudymui.

Žinoma, šitoj pasakoj tie
sos nėra. Rusai daro, ką tik 
jie gali, kad karo pavojų ati 
tolinus, tai kaip jie galėtų 
kurstyt Lietuvą prieš vokie
čius?

Indijoj geležis buvo žino
ma dar 1,000 metų prieš 
Kristų.

Kas tik yra gyvas, turi turėti materialę for
mą. Visa gamta užginčyja, kad galėtų buti 
dvasia, kur nėra medžiagos. Jei protas ir 
patyrimas turi kokios nors reikšmės, tai 
mes turim pasakyti, kad tie, kurie pasako
ja, jog Dievas neturi “nei kūno, nei narių, 
nei jausmų,” išreiškia tiktai tą, ko jie visai 
nežino. Jeigu Dievas yra, tai jis turi turėti 
ir kūną. Jei jis turi protą, tai jis turi turėti 
ir smegenų. Jei jis jaučia, jis turi turėt ner
vų. Kur nėra smegenų, tenai nėra ir negali 
būti jokio proto; o kur nėra nervų, tenai 
negali būti ir jausmų.

Toliau, kas turi smegenų ir nervų, tas tu
ri turėt ir pilvą, nes kas gyvas ir protauja, 
tam yra reikalingas maistas ir jis turi val
gyt. Toks jau yra gamtos įstatymas ir ki
taip negali buti. Kaip gi tad galima įsivaiz
dinti tekį asmenį, kuris turėtų žmogaus pa
vidalą, protautų, girdėtų, matytų ir jaustų, 
bet nieko nevalgytų ir butų amžinas?

Mums sakoma, kad Dievas turi protą, 
daro planus, kad jis vykdo savo norus, kad 
jis baudžia ir myli. Jei visa tai tiesa, tai jis 
turi buti panašus į žmogų — jis turi turėt 
asmenį. Bet jei Dievas yra asmuo, tai kaip 
jis gali buti amžinas? Amžinas asmuo yra 
du visai nesutaikomi žodžiai. Asmenyje 
negali buti amžinybės, taip, kaip vienam 
cente negali buti milijonas dolerių. Asmuo 
ir amžinybė yra dvi priešingos kraštutiny- 
bės.

Astronomijos mokslas parodo, kaip 
klaidingas yra isivaizdinimas apie asmeni
ni Dievą. Tiktai dirstelėkim Į visatos rūmą. 
Žemės kamuolys, kuriame mes gyvename, 
turi skersai apie 8,000 angliškų mylių. Mu
sų saulė yra degantis ugnies kamuolys, ku
ris turi skersai 866,200 mylių. Saulė yra 
1,305,000 kartų didesnė už žemę. Apie 
saulę dar sukasi daug planetų, kurios taip x 
pat didesnės už musų žemę. Pavyzdžiui, 
Uranas yra 59 kartus didesnis. Neptūnas 
103 kartus, Saturnas 848 kartus, o Jupite
ris 1,389 kartus. Musų žemė sukasi apie 
saulę 93,000,000 mylių atstume, o Neptū
nas net už 2,792,000,000 mylių. Jei nuties- 
tume nuo žemės iki saulės gelėžinkelį ir 
paleistume greičiausį ekspresą, kuris bėg
tų po 60 myliu į valandą, tai saulę jis pa
siektų tiktai už 176 metų. O iki Neptūno 
toks traukinys turėtų bėgti 5,280 metų be 
sustojimo.

O betgi saulė su Neptūnu ir kitomis savo 
planetomis yra tiktai dulkė begalinėj visa
toj. Už mūsiškio pasaulio skečiasi begali
nė erdvė. Reikėtų sudėti 700 kartus tiek 
planetų, kiek yra musų saulinėj sistemoj, 
kad atsvėrus vienos saulės sunkumą. Bet 
reikėtų sudėti 1,500,000 mūsiškių saulių, 
kad padarius tokio didumo kūną, kaip vie
na Arkturo žvaigždė. Saulė nuo žemės 
randasi už 93,000,000 mylių, o Arkturo 
žvaigždė — 11,500,000 kartų toliau. Jei 
musų greitasis traukinys turi bėgti 176 me
tus iki saulės, tai kiek reikėtų laiko, kol jis 
pasiektų tą žvaigždę?

Su Arkturo žvaigžde visata tačiau ne
pasibaigia. Kada mes pažiūrime šviesią 
naktį aukštyn, mes matome visą skliautą 
ausėtą mirgančiomis žvaigždėmis. Ar dau
gelis iš musų žino, kad arčiausia tų Žvaigž
džių, Alfa Centauri, randasi nuo musų že
mės už 20 milionų milionų mylių? Spindu- 
’ys, einąs 186,000 mylių greitumu Į sekun- 
ią, pasiekia mus nuo tos žvaigždės tik po - 
rijų ir pusės metų. Kitos žvaigždės yra da 
oliau. Yra tai milžiniškos degančios sau- 
ės, o jei jos atrodo kaip mažyčiai žiburė- 
iai, tik tik dėlto, kad jos baisiai toli. Jas 
kiria viena nuo kitos milionų milionai my. 
ių, neapsakomas tolumas. Ir šitoje begali- 
įėje dangaus erdvėje, kur sukasi milionai 
vairių saulių ir pasaulių, ritasi taip pat ir 
musų dulkė—žemelė.

Taigi dabar pasakykit, kaip asmeninis 
Dievas galėtų buti šitos begalinės visatos 
valdovu? Kaip jis vienu ir tuo'pačiu laiku 
galėtų buti toje visatoje visur ir kiekvieno
je vietoje? Duokit jam miliono mylių ūgio 
kūną, duokit jam smegenis taip dideles, 
kaip visi musų okeanai, ir tai jis butų toj 
visatoj teks bejėgis, kaip kūdikis pames
tas kalnuose.

(Bus daugiau)
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Kaip Veikia Rusijos Lenkai Vėl Krypsta Philadelphijos
' NUO Visokių Skaudėjimų arba susi-

žeidę, galite gaut pas mane LIETU- 
YIŠKŲ GYDUOLIŲ, kurių aptiekoseGeležinkeliai. į Francuziją.

Penktas Puslapio.

Vokietija Turi Jau \Žiaurios Kovos Vo- 
66 Divizijas ir 8,000 I kietuos Fašistuose.

“PragerLėktuvų.
Sovietų Rusijos radio aną

dien davė Dlatų pranešimą 
apie Vokietijos ruošimąsi
karui ir apie karo jėgas.*

Remdamasis Anglijos ge
neralinio štabo žiniomis, 
Sovietų Rusijos radio teigia, 
kad Vokietija faktiškai da
bar jau turi 66 divizijas ka
riuomenės, kas sudaro apie 
900 tūkstančių vyrų. Paskel
btos 36 divizijos esą tiktai 
dėl akių.

Vokietija siekia sudaryti 
1,200,000 kariuomenę. •

Vokietijos karo aviacija 
turi ne 1,500 aeroplanų, kaip 
Vokietija oficialiai paskel
bė (nesenai ji taipgi oficia- 
liškai skelbė, kad karo lėk
tuvų visiškai neturi), bet da
bar ji turi apie 8 tūkstančius 
lėktuvų.

Bet to maža. Vokietijos 
fabrikai dideliu tempu ga
mina karo medžiagą; karo 
fabrikai dirba 6-mis pamai
nomis.

Sovietų radio aiškiai sa
ko, kad Vokietijos žygis 
kreipiamas į Rytus: būtent 
Sovietus ir Pabaltijo valsty
bes. Tam teigimui patvirtin
ti, Maskvos radio nnurodo, 
kad Vokietijos karo mokyk
lose, karininkų kursuose, 
smogikų vadų kursuose dės
toma rusų kalba; dėstą “bal
tieji” emigrantai.

Be ko kita, nišų radio tei
gia, kad Vokietija atsigink- 
lavimo žygiui ryžosi pasitei
ravusi Anglijos nuomonių ir 
nuotaikų. Jei Anglija nebū
tų sutikusi, tai esą, Vokieti
ja nebūtų skelbusi atsigink- 
lavimo.

Sovietai dideliu susirūpi
nimu šaukia, kad valsty
bėms, kurios interesuotos 
taika, reikia bendromis jė
gomis gintis nuo vokiško 
imperializmo pavojaus.

Presse” atpasa
koja žinią iš ftEcho de Pa
ris,” kurioje rašoma, kad ne
sutikimai vokiečių nacių tar
pe padidėję. Esą susidarę 
dvi grupės: Rozenbergas su 
Geringu vienoje pusėje, o 
Blombergas, Neuratas ir 
Šverin-Krosig kitoje pusėje. 
Po to, kai anglai paskelbė 
“baltąją knygą,” Neuratas 
ėmęs vesti susitaikinimo su 
anglais politiką, kai tuo tar
pu Geringas su Rozenbergu 
reikalauja griežtumo prieš 
anglus ir Blombergo, Fričės, 
Neurato ir Šverin-Krosigo 
pasitraukimo. Po to, kai Hit
leris buvo sutaikintas su 
Blombergu, j jį buvo pada
rytas griežtas spaudimas, 
kad jis nepritartų Geringo 
ir Rozenbergo politikai. Šve- 
nin-Krosigas Hitleriui pa 
grasinęs pilietiniu karu, jei
gu Geringas busiąs paskelb
tas reichsvero ministeriu. 
Esą Geringas esąs tos nuo
monės, kad reikią Vokietijai 
dabar pulti j karo avantiūrą. 
Todėl ta diena, kai Geringas 
pasirodytų reichsvero minis
teriu, butų naujo karo Euro
poje pradžia.

Taipgi konfliktas tarp na- 
cionalfašistų ir reichsvero 
diena dienon didėjąs. Esą 
prieš kurį laiką reichsvero 
karininkai nužudę keliatą 
SS vadovaujančių asmenų. 
Bavarijoj esą buvę suimti 32 
SS ir SA vadai priešinantis 
reichsverui. 17 iš suimtųjų 
nugabenti j Dachau koncen
tracijos lagerį ir paskiau ba
varų legijono kareivių su
šaudyti. Dachaue d&bar esą 
sukoncentruota 1,500 bava 
rų legijono narių pridaboti 
SS vadus.

Žydų Skerdynės Ru 
munijoje.

Katalikų įniršimas prieš 
žydus sukrėtė visą Rumuni
jos sostinę. Žinios sako, kad 
8 balandžio Bukarešto gat
vėse buvo sužeista daugiau 
kaip 100 žydų. Vidaus rei
kalų ministerija turėjo išlei
sti įsakymą policijai imtis 
priemonių chuliganams su
valdyti. Buvo areštuota daug 
užpuolikų, jų tarpe 22 stu
dentai. Fanatikai buvo už
puolę vieną teatrą ir išdau
žė durų stiklus vien dėl to 
kad jie manė, jog statomojo 
tenai veikalo “Rain” auto
rius Somerset Maugham bu
vo žydas (ištikrujų jis yra 
anglas).

Vokiečiai Pralaimėjo
Dancigo Rinkimus.
Šiomis dienomis Dancigo 

krašte buvo vietos Volksta- 
go arba seimelio rinkimai. 
Dancigo miestas su apylinke 
po karo buvo atplėštas nuo 
Vokietijos ir iš jo sudaryta 
nepriklausoma respublikė- 
lė. Vokietijos naciams rupi 
Dancigą atsiimti, todėl jie 
varė didžiausią propagandą 
per radio ir spaudą, kad 
Dancigo gyventojai balsuo
tų tiktai už nacius, tuomet 
tas kraštas grįšiąs prie Vo
kietijos. Bet nežiūrint tos 
propagandos, naciai rinki
mus pralaimėjo. Jie nepra
vedė pakankamai savo at
stovų, kad galėtų Volkstagu 
kontroliuoti. Juos sumušė 
opozicija, susidariusi iš len
kų, socialistų ir katalikų.

*

Kaip Lenkijos socialistų 
organas “Robotnik” nurodė, 
Varšuvos politikai padarė

■’fflF - - raut negalima. Persitikrinkite. 
B. LAMSON 

1814 So. Water Street, 
PHILADELPHIA, PA.

(6)Dėl sulūžimų, 1934 metais 
nuvažiavo nuo bėgių 1,700 

traukinių.
20 d kovo Pav°JW4 žingsni, susiartin- Izviestijų w d. kovo dflmi su Vokietija, nes tuo 

numeris praneša, kad susi-budu nustatį
siekimo komisai as ag n galingiausias kaimyne. — h - . . . . . . ,
vicius išleidęs-gneątg pm- fr 0 Hit.
dymą gelezmke įeciams, ku- )erfs Lenkįjos d|.au_ viste
name tarp kitko jis rašo, nebus at^..ai ske,_ gj. “»
kad nors bausmes uz apsilei-bb kad worcester. mass.
dimą ir skinamos, bet gele- J
žinkelių katastrofų nema
žėja, o didėja. Pagal val-

SOV1ETAI NORI PIRKTI 
LAIVŲ IŠ OLANDIJOS.

Olandų laikraščiai prane- 
įša, kad Sovietų vyriausybė 
! derasi su olandų laivų savi-

PARSIDUODA BATŲ 
ŠAPUKĖ.

TAISYMO

. . . - . - , . Biznis išdirbtas virš 3metų, ran-budU nUState prieš save dvi <la prgi« 3 ruimai ir .Štaras tik $18.
Pragyvenimas užtikrintas, parduosiu

33 AKRŲ FARMA CONN. VALS-
STIJOJ, šį pavasarį turi būt parduota
žūt ar būt. Devintos dešimties me
tų seneliai turi ją apleist. Jie darė ten 
gražų pragyvenimą. Ūkė gerai išdirb
ta ir geroj produktams rinkos vietoj. 
Yra trys jaunos karvės, geras arklys, 
vištų, visi įrankiai, sodas, labai drūtai 

ninkais dėl visos eilės laivu Pab^avotoLs triobos tekantis šaltini©
pirkimo. V iena laivų kom- tės apie $3,000 Kaina buvo $5,000, o
panija Olandijoj pasiūliusi 1 }^tbar ?u «k. $3,500; pusę reik į«w- £ ?, . . ket, o kas pirks uz cąsh , tai tik $3,-
bovietams nupirkti is JOS vi- 350. Kad ir paprasčiausios daržovės,
8US 7 trarlaivins Fina derv- keIis tūkstančius kopūstų užaugint, sus < garlaivius. runa cieiy- taj jau laikas pradėt. P rkėjai, skubė- 
bOS. į kit važiuot apžiūrėt. (7)
-------------------------------------------------- -- 1 S. SINKEVICH

PARSIDUODA FARMA Brushy Hill Road, Cattletown, 
Southbury, Conn.

rius turi būt panaikintas. GERA ŽIN1A INKSTy NE 
Dabar išrodo, kad ir kiti len- 

džios davinius, 1934 metais p^^Veta SS 

žSnių^gOOO frSiių ka- ka” Į»jiJau rašo, kad Lenki-

tastrofų. 1935 metų sausio 
mėnesy katastrofų įvykę 
7,000, vasario mėnesy 5,000. 
Per katastrofas 1934 metais 
iuvo apdaužyta 7,000 gar
vežių ir 4,500 vagonų. Visiš
kai sudužę 60,000 vagonų. 
Šimtai žmonių per nelhimes 
žuvę, o tūkstančiai buvę su
žeista.

1934 metais Sovietų Rusi
joj iš viso buvę pastatyta 
19,000 naujų vagonų. Taigi 
nauji vagonai toli gražu ne
gali pakeisti sudužusiujų. Iš 
viso per 1934 metus įvyku
sias katastrofas, neskaitant 
dezorganizacijos nuostolių, 
padaryta apie 60,000,000 
rublių nuostolių. Apie 4,000 
traukinių katastrofų įvyko 
nulužus ašims, bandažams ir 
sulužus bėgiams. Dėl tų su
lūžimų, 1934 metais nuo bė
gių nuvažiavo 1,700 trauki
nių. Apie 60 nuoš. kastastro- 
fų įvyko dėl traukinių perso
nalo chuliganiškumo (Ko
gano vičiaus žodžiai).

ja turi atitaisyti savo klaidą 
ir grįžti atgal prie Francu
zijos.

PER AUDRĄ F1LIPINUO
SE SUŽEISTA DAUG 

ŽMONIŲ.

Filipinų salose šiomis die 
nomis siautė pašėlęs taifu- 
nas. Keturi žmonės užmušti 
ir keliasdešimts sužeista.

SVEIKUMUS TURINTIEMS!

tablets 
neabejotina p ai a i m a 
kiekvienam, kurį kan
kina inkstu ir pūsles 
nesveikumai.” Jei rūg
štys inkstuose ir degi
nantis šlapimas prike
lia jus iš miego ir su-

ROCKWOOD, N. Y.
42 akeriai žemės, beveik visa dirba

ma, 7 kambarių namas, naujas višti- 
ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir štorų, bažnyčios; elekt
ros šviesa, ant kelio, apšviečia visą 
namą. Kurie norite pirkti farmą, pir
kite dabar ir gaukite gerą farmą pi
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nės^ vietos farmai negali būt. Pirksite 
pigiai. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
New Yorko valstijoj, Fulton County. 
Norint daugiau paaiškinimų, rašykit, 

WILLIAM KADORAIT1S. <G>* 
ROCKWOOD, N. Y.

KNYGOS. — Parduodu 35 svarbias 
lietuviškas knygas ir didelį žodyną. 
$75 vertės parduosiu sykiu už $25, ar
ba atskirai. MRS. W. AMBRUSTER, 
529 W. 183rd st., Apartment 32,

New York, N. Y.

trukdo pasilsi, išveng- __________________________________
mi KI-RETIC Tablets’ (plyskelių), JSIGYKIT GERĄ VIETĄ! 
Suja^TS^ ££l!ekaJX£ , ^padorių priversta pa
dėjimo strėnose, silpnumų pūslėje ir *4 ^kS mišk^" 3 «Sdi

sąnariuose, paeinančių dėl vištin5nkai pilni visoki ’paukscių, 
inkstų neveiKlumo. Tik ispildyk.te ?ara<fžas muriniai ,/taldai. 9
žemiau esanti kuponą ir šiandie pa- kambarių liamas\ vanduc> elektrikas, 
siųskite t _ salamas, pečiai, maudynės, viskas

KI-RETIC CO-, Dept- K., naujai įtaisyta, 2 dideli skiepai, žo-
329 Hudson St., New York, N. Y. džiu visokie parankumai, arklys, kar- 

Malonėkite prisiųsti man dėžutę vė, visokios mašinos, daug vaisingų 
KI-RETIC tablets, užmokėsiu laiška- medžių, tik 22 mylios nuo Philadelphi- 
r.ešiui $1.25, kuomet pristatys vaistus, jos, prie didelio kelio. Gazolino stotis 

v ... ,, I . ir abelnai bizniava vieta. Parduodu
10 ptLVH^INKO PUL ,\ardas ...................................................... labai prieinama kaina. Klauskite: (-)

SKAUS, girdėjau kad jis gyveno mie- .|Rą vriur rivi-vis
ste Doyoun, Meksikoje ir buk jis ten Adresas ..................................................... di ^^LLIE GAV ENAb,
mirė 1931 m. Kas žino kur jis randasi .... vi* ® ac^ . m t
arba kas tikrai su juo atsitiko, pra- j Miestas ......................... V alst................. Williamstown, N. J.
sau pranešti. Už teisingas žinias ar
ba suteikimą jo tikro adreso, skiriu 
115.80 dovanų. (8)1

Miss Bessie Pluskus 
2316 Wallace St , Philadelphia, Pa.

NEBŪK
ŽILAS

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau brolio ANTANO BAB
RAVIČIAUS, paeina iš Zapalkos kai
mo, Prienų parapijos, paskutiniu lai
ku gyveno New Yorke Prašau atsi- 
šaukt, yra svarbus reikalas. Kurie ži
not kur jis randasi, malonėkite pra
nešti; už žinią atlyginsiu. (8)

Joe Babravičius
3427 Emerald Avė., Chieago, III.

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žiiimą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskaauoja plaukau Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės neatidėliodami a n t ilgiau, 
Kair.a $2.00. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti. J. SKINDER. Dept. B3,

337 W. 63-rd St.. Chieago. IIL

Nukirto Dviem Ko
munistams Galvas.
Hitlerio valdžia pereitą 

sąvaitę išleido pranešimą 
kad “tėvynės labui” buvo 
nukirstos da dvi galvos. Nu 
kirstieji vadinosi Solly Epš
tein ir Erich Ziegler, vienas 
žydas, kitas vokietys, be 
abudu komunistai. Jiedu bu 
vo nuteisti mirti dėl to, kac 
penkeri metai atgal užmušė 
Fašistą Horstą Wesselį.

Ūž Wesselio užmušimą 
tuomet keli komunistai buvo 
suimti ir nuteisti kalėjiman 
iki šešių metų. Bet dabar 
kai naciai paėmė į savo ran 
kas valdžią, jie nutarė “ge
niau” atkeršyti už savo “did
vyrio” mirtį. Wesselio var
das dabar yra įrašytas net į 
nacių himną.

PAŠOVĖ 3 JUODVEI- 
DŽIUS BĖGANT IŠ 

KALĖJIMO.

Iš Camdeno kalėjimo, 
South Carolinoj anądien šo
ko bėgti 9 juodveidžiai kali
niai. Vigų pirma jie puolė 
kalėjimo ginklų sandėlį ir 
pasigrobė ginklų. Sargai 
pradėjo šaudyt ir 3 juodvei
džiai krito sunkiai sužeisti, 
bet šeši pabėgo. Iš sužeistųjų 
vienas jau mirė. Vėliau du 
pabėgusiųjų buvo* nušauti, 
kiti slapstosi. Kadangi juod 
veidžiai bėgdami šaudė, tai 
vienas sargas irgi buvo su
žeistas.

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake 
riai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
akerių gražaus pušyno, jaunas didelis 
sodas obelių ir kitų vaisių; 8 ruimų 
namas, miesto vanduo name ir baimė
je, elektra name ir bamėje, barnė 
nauja su skiepu, 2 seilai dėl kornų ir 
visokios mašinos reikalingos prie far- 
mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12, 
daug registruotų, yra kiaulių, žąsų, 
vištų ir kalakutų. (27)

VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
Nashua Street, SHIRLEY, MASS

DARATA RUSTELIUTĖ. ženota 
su Jonu Lenartavičiu, pajieškau savo 
brolių Tarno ir Justaus Rustelių Jus
tas seniau gyveno Philadelphijoj. bet 
dabar nežinau kur. Prašau juodu atsi
šaukti. Kurie žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti jų adresus, busiu 
labai dėkinga ir atlyginsiu už prane
šimą. Mrs. D. J. Lenart, (7)
R. 3, Box 84, >' West Frankfort, III. 

7Pajieškau sesers Neliies Lekavičiū
tės, merginoj pravardė: po vyro pra
vardės nežinau, gyveno Bayonne ar 
Elizabeth, N. J. Kas žino kur ji ran
dasi, prašau pranešti, arba pati lai 
atsišaukia. Turiu svarbų reikalą. (6> 

Zigmantas Balnas.
1062 Washington st., Norwood. Mass.

ONA TAMULAITYTĖ-Aralonienė, 
Rogliškių kaimo, Lekėčių valse., Ša
kių apskr. 1927 metais gavom nuo jos 
laišką iš Pittsburgh, Pa. Prašau atsi
saukt greitai, yra svarbus reikalas 
sietuvoje su gyvenimu. Kas žino kur 

randasi, malonėkit pranešti jos ad
resą. Jonas Tamulaitis <6)

124 Willow st., Latyrence, Mass.

APSIVEDIMAI.

č’ajieškau merginos gyvenimui nuo 
25 iki 30 metų senumo. Aš esu neve
dęs 45. Prašau atsikreipti su pilnu ap
rašymu ir paveikslu. Su klausimu ir 
platesnes žinias duosiu per laišką. (6

J. Milin
8713 Avalon Blvd., Los Angeles, Cal.

MEŠKA APDRASKĖ RAS 
PUTINO DUKTERĮ.

Savo laiku “Keleivy” bu
vo rašyta, kad carienės nu
mylėtinio popo Rasputino 
duktė atvyko Amerikon lau
kinių žvėrių cirkuose lavint, 
nes ji tokį amatą gerai mo
kanti. Dabar laikraščiai pra 
neša, kad vienam cirke In
dianoj ji buvo sunkiai meš
kos sužeista. Meška perplė
šė jai dešinį šoną, petį ir 
ranką.

DETROITO MOTERYS
PROTESTUOJA DĖL MAI

STO PABRANGIMO.

Šią sąvaitę Detroite “grand 
jury” pradėjo tyrinėti mais
to pabrangimo priežastį, nes 
moterys tenai pradėjo skųs
tis, kad jos jau nebegali mai
sto įpirkti. Prokuroras nuta
rė šį dalyką ištirti. Manoma, 
kad maisto kompanijos pa
kėlė kainas susitarusios, kas 
yra priešinga Michigano val
stijos įstatymams.

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULI SU NUGA-TONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų orga

nizme paeina nuo to, kad jisai ganė
tinai neišsivalo ir todėl praplatina 
bakterijas, kurios užkrečia jus ligo
mis, susilpnina jūsų organizmą ir jus 
kenčiate nuo svaigulio, galvos skau 
dėjimo ir t t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš jūsų systemos. Yra milijonai mo 
terų ir vyrų, kurie atgavo savo spė
kas ir pataisė savo sveikatą su šiuo 
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia
tės pavargęs arba nesveikas, pamė 
ginkite NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE 
Parduodamas visose atsakomingose 
vaistinyčiose

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. 
ir 50c.

JIEšKAU DARBO Už KAR- 
PENTERJ.

Statau namus ir taisau senus. Dir
bu visokį darbą: mūrininko, plasterio 
ir popieriaus. Sutinku ir farmose dir
bti, banes ir kitus triobesius, statyt 
naujus arba pataisyt. Kaina prieir.a- 
miausia VACLAS JANIKA, (8) 

3650 Wentw«rth Avė., Chieago. III.
Telefonas Balwar 0853.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT FARMOS. darbas nuolatinis 
Pageidaujama kad butų dirbęs ant 
farmos Apie darbo sąK-gas ir užmo
kestį klauskit per laišką sekamu ant
rašu: A PAKULIS. (7)

R. F. D. 38, Brooklyn. Conn.

Reikalingas Partneris
PRIE ALAUS BIZNIO.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku.
L. PAULAUSKAS. (7)

579 Lawrenee St.. LOWELL, MASS

LOS ANGELES, CALIF.

FRANK YVRKVS
Lietuvis Siuvėjas

SIUVAME VYRAMS ir 
MOTERIMS RUBUS

Taisome Senus ir Išvalome. 
Prisiunčiame į Namus.

Taipgi taisome visokias Unifor
mas. {dedame Lainikus ir Pertai
some KAILIŲ KOATUS.

York Tailor Shop
321 W. SECOND STREET,

Los Angeles, Calif. 
Telefonas; Madison 4810.

MONTELLO, MASS. 11 Canton St.
Parsiduoda dvi Stubos — 7 ruimų ir 

3 ruimų, dviem karam garadžius. pen 
kios obelys, ant vieno loto, geroj vie
toj, netoli trijų fabrikų, netoli street- 
karių Parduosiu labai pigiai Prie 
žastis per toli gyvenu. (8)

P. AUKŠTIKALNIS 
234 Rockvell Avė., Pontiac. Mich.

Parsiduoda Gera Farma.
Parsiduoda farma 114 akerių že 

mės, 60 akerių dirbamos, kita ganyk
los ir giria, sodas didelis, apie 100 vai
sinių medžių; 18 kambarių stuba. 

j bamės, saila nauja dėl kornų sudčji- 
įmo, vištininkas, garadžius, 16 galvi
jų raguotų, 2 jauni arkliai, visi įran- 

,kiai reikalingi farmos apdirbimui — 
'mašina piauti šienui ir grėbti, arti, 
įkomam sodinti, mašina malkom piau
ti, taipgi vežimai ir kiti reikalingi į- 
rankiai prie farmos Tik 2 mailės nuo 
North Brookfieldo miestuko, 18 mai
lių į miestą Uties, N. Y. Farma ran
dasi ant gero kelio — State Road. į 
mokyklą vaikus atvažiuoja paimsi 
tiesiai iš stubos. Yra gera proga pasi
naudoti. Viskas parsiduoda pigiai. 
Platesnių informacijų klauskit laiš
kais RALPH LAMAITIS, (7)

87 Madison SU Ncw York, N. Y.

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 baimes 
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:”
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 šiiubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “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 svarbos, 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 vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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 vaikų, 
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 žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kode! kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalas?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo 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 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė-
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?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitą įdomių dalykų. Su paveikslais.

“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.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, x South Boston. Mass.
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NAUJOJI TVARKA EKONO
MUOS DUMBLYNUOSE.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Jau penki metai kaip e-i vaikyti pinigu mainytojus iš kuomet valdžia pažada tą minis gy
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Rašo i Cambridge sescrei ; liepė man su kunigu susitai- 
F. Petružienei. - kvt. Aš atsisakiau. Tuomet

“Brangi sesute! Mano na- ““ “*o:

inis gyvenimas šiuom tar- '

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO’ 
KNYGYNE.

konominės audros viesulai į šventyklos” irgi, matyt, liks pelningą bizni iš jų atimti, 
blaško valstybės laivą po tik priežadais. Dabar pinigu Netik privačiai žmonės, 
juodąjį bedarbės vandeny- vertelgos netik kad tebėra kurie skolingi bankams, mo- 
ną, ir vis dar nesimato kraš- šventykloj, bet jie ir ant ai- ka duoklę stambiam kapita- 
to. Kuomet kovo mėnesi, du! tariaus susilipo. Kuomet lui. bet moka ją ir pati val- 
metai atgal, prezidentas Į Rooseveltas bandė juos vyti < džia. Nuo to laiko, kai Roo- 
Rooseveltas paėmė valdžios laukan, mesdamas Biržos seveltas užėmė savo vietą, 
vairą Į savo rankas, tai j Kontrolės Bilių, tai jie pa-
žmonių akys lyg nušvito; j skelbė jam streiką. Ir, kaip 
nes visi tikėjosi, kad naujas matyt, valdžia turės nusilei- 
kapitonas gal geriau valdys į sti, nes čia ne darbininkai 
laivą ir gal išplauks Į rames. f streikuoja, kuriems policija 
ni vandenyną. i gali galvas lazdomis sudau-

Jis prižadėjo Įvesti Naują žyt ii- streiką sulaužyt. Čia 
Tvarką (New Deal). Jis pri- streikuoja stambusis Ameri- 
žadėjo pakelti darbininku kos kapitalas, prieš kurį visa 
algas, pagerinti ūkininkų' šalis ir pati valdžia yra be
būvi ir duoti bedarbiams jėgės.
darbo. Jis prižadėjo net ir Kapitalistams labai nepa- 
pinigų mainytojus išvaikyti rinka, kad Rooseveltas iš 
iš Wąshingtono valdiškos ži- jradžių norėjo darbininkų 
nyčies, kuri turėtų būti tik algas pakelti ir darbo valan- 
aukščiausis šalies tribūno- ias sutrumpinti. Jiems taip 

' las,, o ne Wall Streeto mek-j pat baisiai nepatinka, kad 
lerių rinka. Tiesa, iš pradžių valdžia šelpia badaujančius 
prezidentas lyg ir stengėsi‘bedarbius arba bando duoti 
šiek tiek pagerinti žmonių iiems darbo. Kapitalistai sa-
buvį. Jis gerokai sutrumpino 
industrijos darbininkų dar
bo valandas; jis nustatė, kad 
dvylika dolerių turėtų būti 
mažiausia darbininko alga. 
ir prašalino nepilnamečius 
iš nekuriu industrijos šakų.

Bet tas mažai naudos teat
nešė. Po dviejų Naujosios 
Tvarkos metų mes matome 
ve ką: Darbdaviai pakėlė 
žemas algas iki dvylikos do
lerių Į savaitę tiems darbi
ninkams, kurie pirma tiek 
negaudavo; bet tiems, kurie 
gaudavo virš dvylikos dole
rių, nukapojo algas. Abelnai 
imant, darbdavis dabar ma
žiau išmoka darbininkams, 
negu jis išmokėdavo du me
tai atgal. Toliaus, dirbtuvėse 
pagreitino mašinų judėjimą 
ir prispyrė darbininkus taip 
skubėti, kad ir i trumpas va
landas jie padaro virš pro
dukciją ir daugumas darbi
ninkų tegauna tik po tris 
dienas Į sąvaitę dirbti. O jau 
maisto ir drabužių perkup- 
čiai, remdamiesi tuo, kad 
dabar “aukštesnės” algos, 
pakėlė prekių kainas ir lupa 
žmones kiek galėdami. Per 
praeitus du metu miestiečių 
pragyvenimas pakilo 34% 
Tai matote, kad Roosevelto 
Naujoj Tvarkoj darbininkai 
gavo daugiau devynakių, 
negu jie turėjo Hooverio lai
kuose.

Dabar Jungtinėse Valsti
jose yra 10,000,000 bedar
bių. Imant bedarbius su jų 
šeimynomis, pasidarys be
veik trečdalis krašto gyven
tojų, kurie neturi jokių paja
mų. Nevisi bedarbiai gauna 
pašelpos iš valdžios. Jei ku
ris turi kelius centus arba 
kokius nuskurusius baldus, 
tai tas negauna nieko. Bet ir 
;uos išskyrus, valdžia dabar 
maitina dvidešimt vieną mi- 

\ lioną žmonių, kurie i porž 
x sąvaičių išmirtų badu, jei iš 

jų butų atimta pašelpa. Tas 
reiškia, kad dabar Amerikoj 
kas penktas žmogus yra el
geta.

Washingtonas jau prade
da šaltai žiūrėti Į darbinin
kų reikalus. Kuomet Sena
tas, skirdamas apie penkius 
bilionus dolerių bedarbių 
šelpimui, norėjo Įrašyti pa 
taisymą prie biliaus: kad 
darbininkai, dirbantis prie 
valdžios darbų, gautų tokią 
pat mokestį Į valandą, kokią 
gauna darbininkai dirbda
mi tokį pat darbą pas priva
tini darbdavį, tai Roosevel
tas griežtai tam pasipriešino 
ir tas pataisymas liko atmes 
tas. Tas parodo, kad pati 
valdžia nenori mokėti darbi
ninkams aukštų algų, duo
dama tuo pavyzdį privati
nėms darbdaviams.

Roosevelto priežadai “re

ta, kad valdžia taip daryda- 
na eina į kompeticiją su pri
vatine pramone. Dabai- A- 
nerikos bankai yra užversti 
nnigais. Bet pramonininkas 
legali jų pasiskolinti, todėl 
;ad augštesnės darbininkų 
ilgos ir trumpesnės darbo 
valandos neduoda tiek pel- 
įc bankieriams, kiek jie no- 
ėtų gauti augštais dividen- 
lais arba nuošimčiais. Ka
pitalas neša daug pelno ten, 
eur darbininkas yra pigus. 
Todėl Amerikos finansistai 
dša savo kapitalą į užsie- 
įius, kaip ve Pietų Ameriką 
r Kiniją, kur moterįs ir ma- 
•i vaikai nuo šešių metų am
žiaus dirba dirbtuvėse po 
Ivylika valandų į dieną. Te- 
įai indėtas kapitalas pasi- 
laugina keturgubai į vienus 
netus. O čia, namie, kur 
larbininkas bando iškovoti 
iidesnį duonos kąsnį, tai pi 
ligai pelėja bankuose, mąsl
ios rudyja uždarytose dirb
tuvėse ii- milionai bedarbių 
kenčia didžiausį skurdą. Jei 
kongresas pradeda kalbėti 
įpie įstatymus, kurie leistų 
valdžiai atspausdinti dau
giau popierinių pinigų, tai 
bankieriai gvoltu šaukia, 
kad tokie pinigai butų be
verčiai ir valdžia neturinti 
teisės tokius pinigus spaus- 
iinti. Bet logiškai mąstant 
atrodo, jog valdžia turėtų 
teisę kas metą atspausdinti 
tiek pinigų, kiek šalies tur 
tas per tuos metus paauga. 
Pavyzdžiui, valdžia pasam
dė šimtą darbininkų prie 
namų statybos. Tie darbi
ninkai per vienus metus pa
statė penkias dešimtis naujų 
triobėsių, kurių vertė siekia 
$300,000. Tie namai .pri
klauso valdžiai. Tai kodėl gi 
valdžia negalėtų išleisti tris 
šimtus tūkstančių dolerių 
naujų pinigų? Juk tie pini
gai reprezentuotų naujus na
mus, kurie priguli prie šalies 
turto. Kodėl gi jų vertybė 
neleidžiama apyvarton? Tik 
bankieriams tie namai yra 
beverčiai, nes pinigai ne iš 
ių bankų butų skolinti ir 
bankieriai negautų už juos 
nuošimčių.

Tačiau bankieriai patys 
turi teisę tokius beverčius pi 
ilgus leisti. Pagal dabarti
nius šalies įstatymus, ban- 
kieris, ant kiekvieno padėto 
dolerio į jo banką, turi teisę 
Įleisti taip vadinamus devy. 
nius kredito dolerius savo 
banko vardu. Bet jis nesam 
do darbininkų su tais devy- 
neriopai padaugintais pini 
gaiš. Jis juos skolina kitiems 
ir surenka nuošimčiais devy 
nius kartus tiek, kiek jis iš
moka už indėlius savo depo. 
zitoriams. Nėra ir dyvų,

bankieriai yra pasiskolinę iš 
valdžios tikrų pinigų septy- 
nius šimtus milionų dolerių. 
Tomis paskolomis jie pa
daugino savo kreditą iki 
septynių bibonų dolerių. Jie 
paskolino valdžiai atgal sep- 
tynius bilionus dolerių ir iš- 
kolektuoja iš jos nuošim
čiais dešimtį kartų daugiau, 
negu jie jai sumoka.

Tas atrodo’ labai kvaila ir 
juokinga. Bet ištikrujų taip 
yra, nors šitų dalykų nei 
oankieriai, nei valdžia žmo
nėms neaiškina. Dabartiniu 
aiku valdžia turi trisdešimt 
•ceturius bilionus dolerių 
skolų ir išmoka nuošimčiais 
tpie pusantro biliono dole- 
ių į metus. O didžiausia da- 
is tos sumos yra surinkta 
laksais iš biednų žmonių. 
Taigi matome, kad valdžia 
netik nepajėgė išvyti pinigų 
mainytojus iš šventyklos, 
bet ir pati šventykla tiek 
oraskolino tiems pinigų 
maklioriams, kad pati val
džia turės iš jos išsikrausty
ti.

Pasirodo, vadinasi, kad 
no dviejų metų bandymo p'a- 
gerinti žmonių būvį, jis ma
žai tepagerėjo, ir todėl Nau
joji Tvarka jau pradeda sly
sti nuo pagarbos papėdės į 
ekonominį dumblyną.

A. P. G. 
(Pabaiga bus)

pu neblogiausias, kol kas vi
si sveiki, tai ir pati padėtis 
pakenčiama. Trukumų yra, 
nes prisipirkom lauko ir už- 
sitraųkėm paskolą.

Daug nemalonumų prida- 
ė man vietos kunigas; dau

giausiai už “Keleivį.” Jis

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ks- 
iiškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. ralius. Knyga tik ką apleido spau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai 916.00 ‘ teptais, aiškiausi nurodymai kokius 
> - o . : i vaistus dėl kokies ligos naudoti. Ver-L<»<vąs Budas Išmokt, Angliškai.- u -ių kn~ įsi ti visiems, nes Na- 

Rankius reiktdmgiaustų žodoų « Daktaras yra viena iš reikalin- 
pasikalbejimų. ši knyga sutaisyta taip 1

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Georgui P. Dudui. — Tamsta 
be reikalo bariesi. Lietuviškas 
radio pusvalandis yra duodamas 
Bostone kas nedėldienis, taip 
kaip “Keleivy” buvo paskelbta. 
Tame nėra jokio “melo” nei 
“mulkinimo.” Jeigu tamsta ne
gali tos programos girdėti, tai 
reiškia, kad tos stoties bangos 
Virginijos valstijos nepasiekia 
Stipresnių stočių lietuviai negali 
pasisamdyti, nes jos labai bran
giai kaštuoja.

B. Paužai. — Ačiū už prisiųs
tas šen. Longo ir kun. Coughlino 
olatformes. Coughlino platfor- 
mėj yra ir gerų punktų — tai y- 
ra tie punktai, kuriuos jisai nu
sikopijavo iš Socialistų Partijos 
programos. Kiti jo punktai neiš
laiko kritikos, o yra ir tokių, ku
riuos galima suprasti visaip. Pa
galiau, Coughlino platformė nė
ra kokio nors organizuoto judė 
jimo principai, bet
gaus žodžiai. O kai dėl senato
riaus Longo “Share eur wealth 
sodiety,” tai ji yra tikras blofas. 
lis žada padalyti šalies turtus 
’ygiai visiems gyventojams, ir 
sako. kad kožnam išeisią nema
žiau kaip $5.000. Bet šalies tur 
tai susideda juk ne iš pinigų 
bankuose, o iš geležinkelių, ka 
sykių, fabrikų, elektros Įmonių, 
telefono tinklų ir panašių daly 
kų. Na, paklauskite to demago
go, iš katro gab jis pradėtų da
lyti, daleiskime. New Yorko 
Central geležinkeli? Taigi tams
ta klaidingai tų dviejų žmonių 
“principais” susižavėjai. Jeigu 
jiems reikėtų tuos “principus 
vykinti gyvenimam jie atsidur
tų daug keblesnėj paadėty, negu 
Rooseveltas su savo “New Deal.”

K. Damushui. — “Keleivio” 
Kalendoriuje pasakyta gerai.’ 
Varstas yra mažesnis už anglis 
ką mylią, o kilometras mažesnis 
da ir už varstą. Varstas turi 3,- 
500 pėdų, o kilometras nepilnai 
3,281 pėdą. Sveria Lietuvoje da
bar skaitomas ne svarais, bet

I
 kilogramais. Kilogramas yra a 
pie du kartu didesnis už svarą.

lindo ir lindo prie manęs ir 
pasakojo, kad “Keleivis” y- 
ra bedieviškas laikraštis ir 
tik nedori žmonės jį skaitą. 
Iš pradžių aš bandžiau ga
na mandagiai su juom elg
sis. Atsakydavau, kad “Ke
leivis” mums buvo pripras
tas Amerikoje, smagus skai
tyti, turi tokių ypatybių, ku
rių kituose laikraščiuose nė
ra, todėl mes ir mylime jį 
oasiskaityt. Bet ilgainiui jis 
pradėjo pasakot, kad tik ne
dorėliai skaito “Keleivį,” ir 
pi adė jo biauriotis. Netekus 
kantrybės pasakiau jam: 
“ ‘Keleivį’ skaito žmonės, 
kurie tikrai žino kas yra do- 
-a ir kunigas savo nosies į 
mano reikalus nekišk. Vak- 
tuok savo o-aspadinę, kad 
dera nebūtų suterliota, bo 
tamstai bus bėda.”

Kunigas baisiai už tąi Su- 
Dyko, liko tiesiog pamišėliu. 
Aš ir kiti, kurie tą musų pa
sikalbėjimą girdėjo, gar
džiai nusijuokėm.

Kunigas už tai pradėjo 
man keršyt ir viešai biauriot 
nešvariausiais budais.

Tuomet “Keleivis” parei
davo man į Tabariškę. O ka
dangi pas mus laikraščius 
daugiausia pasiima patys iš 
naštos šventadieniais, tai su- 
sirinkdavvo būriais žmonių 
r visi norėdavo “Keleivį” 
pasiskaityti.

Kunigas savo kerštui ne-, 
'•ado galo, nėrėsi iš kailio, 
biauriojo ir pradėjo viso
kiais budais keršyt. Matyda
ma jo nešvaru elgimąsi, pra
dėjau iš jo tyčiotis. Aš pasi
imdavau “Keleivį” ir kaip 
tik pastebėdavau, kad kuni
gas žiuri, pasakydavau, na, 
vyrai, kas norite “Keleivį” 
pasiskaityt. Kartais paskai
tydavau pati. Ir taip “Kelei
vis” eidavo per rankas ir 
gaudavau jį atgal tik po ke
lių dienų. Kunigas griebėsi 
tuomet “Keleivį” naikint; 
jis susitarė su paštorium ir 
pradėjo “Keleivį” man ne
atiduot. Aš tą sužinojau ir 
apskundžiau vietos pastorių 
Lietuvos Paštų Viršininkui 
Kaune, už naikinimą mano 
siuntinių. Pastorių valdžia 
išmainė, o kunigas gavo no-
-i-

Kunigas negalėdamas nie
kaip manęs nugązdinti, vie- 

vieno zmo- gventą dieną bažnyčioje 
per savo pamokslą pradėjo 
mane šmeižti. Tokios netei
sybės pakęsti negalėjau, at
siliepiau, kunigas meluoji. 
Kunigas iš pasiutimo ko tik 
nesusidraskė. Žmonės man 
nieko nedarė, nes patys gir
dėjo, kad kunigas per pa
mokslą biauriai kalbėjo. 
Skandalas pasidarė neapsa
komas, mano vardas nu
skambėjo po visą apielinkę. 
Davatkos verkė, kad Dievas 
nubaus visą Lietuvą, kam 
bažnyčioje atsiliepiau prieš 
kunigą. Kitų pažiūrų žmo
nės man siuntė laiškus ir pa
gyrė už drąsą, kad neleidau 
savo vardo neteisingai baž
nyčioje šmeižti.

Žinote, sesute, kunigas 
Lietuvoje turi didelę galią ir 
jų visur viršus, bet tam be
sarmačiui irgi smūgis. Pro
tingesni žmonės iš jo biau- 
rumo šidyjasi.

Kunigo kerštas prieš ma
ne tuomi nepasibaigė. Jis 
įskundė mane karo komen
dantui. Komendantas mane 
iššaukė į savo raštinę ir pa-

ne, tai aš tave bausiu ligi 
5,000 litu arba 3 mėnesių
kalėjimo.” Aš komendantui !ei?usių k™ kiekvienam lietuviui,
pareiškiau, kad jis gali da-
■yt ką tik jis nori, bet kuni- .......'................
go aš neatsiprasysiu: jis ma- bo jieškant, važiuojant kur nors, nu-: Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie- 
np anSmpižp ir ii« turi manK krautuvėn, pas daktarą, pas bar- > tfu? Aiškiai išguldyti pilietybių ne apsmeize ir JIS turi manęs pas kriaučių ir »t. Su fone- Į įstatymai su reikalingai klausimais 1>
atsiprasvtl. Komendantas tišku ištarimu i? g-amatika. Antra i atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
tada pasakė, kad aš parašy-

, i • A * 4 * Etnologija arba istorija apie žemės • Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
3. UOS kunigui. AS HtblSHKlHU tautas. Pagral Dr. H. Huberland^ • vėj. Panašios knygos lietuviu kai- 
ir tai Dadarvt. nes atsinraži. P*™®5 Šernas. Su paveikslėliais. Ap-;boj jiū gjoi ja nebuvo, čia aprašyta _ a • v rašo apie visas musų pasaulio žmonių į kokius dievus garbino senovės indai
net pi 1CŠ (131 Om^ tautas, veisles arba rases. Yra didelei anijonai, egiptėnai, c baldai, ašy-
tai butų paniekinimas pats Chl’ • li.-tuv.i.ai> barbarai ir kaip tie

r r ; cago, Iu., pusi. 66i, Gražiuose au- j dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
?avęS. Į dimo apdaruose ........................... $4.00 ■ k;us jje santikius su žmonėmis turėjo.

Komendantas, palaukęs Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers-
-3įi mpppfti ir nPSlllflllkdžimJl'? i visas kalbas, u>dcl kad yra gražia menesj ir nesuiauKaamas žiai aprašyta apie Rym4. Lietuviškas 
atsiprašymo, nubaudė mane vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-
300 litų arba 3 sąvaites kalė- 1909> 432- .“"““szso
jimo už kurstymą visiiome-

Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.90 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1-Ž5
žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis 11). Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi irisus angliškus žodžius išgul-

................ ~ ~ t, - dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.Inkvizicija Paraše N. uusev. Puiki pLlnnill ’_____  s
nės prieš valdžią. Nors tai naudinga knyga, aprašyta katalikų
didžiausia neteisybė, bet bažnyčios siautimas ir pradžia refor- 
, . i • >uos. Su daugeliu puikių paversiu,
komendantas geras kunigo 215 PusL Popieros apdaruose... $1.00 
draugas ir kunigo prašomas :GsratO(l Irtorija. Pa?al P. vertė
mane nubaudė. i Dr- A- Eacevičia. Knyga su daugeliu. v .. • tz 1 paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak-

AŠ apeliavau Į Krašto ap- merų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran-
saugos ministerį, tasįsumaži-'“^
20 bausmę iki loO litų arba se audimo apdaruose..................... $1.50
3 sąvaites arešto. Aš pada
riau prašymą prezidentui.

Bausmė prisiėjo atlikt. Pi
nigų tokiems reikalams aš 
neturiu, todėl reikėjo kalėji
me atpakutavot. Atlieku ją 
Garliavos kalėjime.”

Taip aprašo ta moteris.

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriaurių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose.
PusL 32 ........................................... l&c
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, S vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename
Tas laiškas buvo rašytas akte, parašyta garsaus anglų rasti- 

teserei 1934 metais, bet tikįŠSti.v^.k.i:k™T..P:? tie. 
dabar jis pateko “Kelei- „ . „ „ .. ,Socializmo Teorija, tai veikalas, kuns 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ........................... 25c.

jis pateko 
riui.” Minėta moteris gana 
’.lgai gyveno Cambridge, 
Mass., ir buvo žinoma kaipo 
•imta ir pavyzdinga moteris. Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Praga-

( rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
Susitaupiusi kiek turto grįžo' Šiaušias pasaulyje kalbėtojas ir Bfl> 
r ir ™sirt prietarų naikintojas. 72 pus-Lietuvon ir norėjo savo gim
tinėje apsigyventi.

lapių 

“O. S. S.’ arba
25c.

Šlicbinė iškilmė.—
Laiškas pats savaimi kai- VieRO akt0 įai»i juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.ba kokia Lietuvoje tvarka 
prie dabar ten esančių apys-
tovų. Todėl komentarų ne- i P‘Ovė merginų" Oną Aumuūer. Su 
’eikia Į paveikslais. 16 pusi....................... lOe.

_______________ ! Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-

•• • jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-beros Naujienos apie ^.............. soc.

Blue Ribbon Malto

Amerikos Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa-

Sąvaitę.
Apvaikščiojant Blue Ribbon 

Malto sąvaitę šalyje, pasiūloma 
du labai Įspūdingi daigtai. Nuo 
balandžio 14 iki 20 d., Premier- 
Pabst Sales Co. duoda puikią 
Chromium užbaigtą, stiprią žal
vario sanvičių lėkštę už tris 
Blue Ribbon Malto labėlius ir 
25c., arba pilną setą Felt-ogram 
puikiu vaikams tilių už du Blue 
Ribbon Malto labėlius ir 10c. Tas 
pasiūlymas pasibaigia vidurnak
ty Gegužės 15 d.. 1935. šalies 
Blue Ribbon Malto savaitė yra 
laikoma kas metą šiuo laiku.

Kurie nebandėt Blue Ribbon 
Malto paskaninimui jūsų val
giams, turėtumėt nieko nelau
kiant nusipirkti 3 kenus to gar
saus malto ir gaut tą puikią do
vaną. kuri bus tikru papuošalu 
jūsų virtuvės ir parankumas šei
mininkei.

Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429,1915 m............... .. $2.00
Anarchizmas. Pagal Proudhono moks

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

Kas Mums Rašoma.

JI NORI DEPORTUOTI.

čia matome Anglijos komuni
stų kalbėtoją ir rašytoją Stra- 
chey, kurį Amerikos valdžia da
bar nori deportuoti, nes jis čia 
buvo Įleistas kaip svečias ir pra- 
pradėjo agituot, kad reikia nu
versti esamą tvarką.

ELIZABETH, N. J.

Iš Lietuvių Piliečių Klhibo 
veiklos.

Kovo 24 d. buvo apvaikš- 
čiojimas 35 metų Kliubo su
kaktuvių. Vakarienėje daly
vavo didelis skaičius narių. 
Kalbėjo valdyba ir nariai a- 
pie Kliubo nuveiktus dar
bus, nariai sudainavo gražių 
dainų ir deklamavo. Pokylis 
buvo jaukus.

Kovo 26 buvo metinis su
sirinkimas, kuriame nutarta 
daug naudingų dalykų. Na
riai, kurie išbuvo 35 metus 
Kliube, tapo paliuosuoti per 
6 mėnesius nuo mėnesinių 
mokesčių. Nupigintas įstoji
mas į Kliubą tapo pailgintas. 
Per susirinkimą prisirašė 7 
nauji nariai.

Kadangi tai buvo metinis 
susirinkimas, tai buvo ren
kama valdyba. Išrinkti: F. 
Savickas, pirmininku; A. 
Kliučnikas, vice pirm.; J. 
Radzevičia, iždin.; B. Bar
kauskas ir A. Drešeris, rast; 
K. Bernotas ir S. Radžius, 
iždo glob.; A. Svotelis, mar
šalka. B. J. Barkauskas.

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Baigusi New England Muzikos 
Konservatoriją.

kos lekcijas ji 
urii

Duodu piano muzikos 
nuoliams ir suaugusiems, 
adresas:

VALENTINA MINKlENfi
912 E. Braadway, So. Boston, Mi

Tel. So. Boston 3317.

Str
au-
ijos

Puslapių S35....................................$8.00
Lytiškos IJgas ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ................................................. 25^
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ber.. Rumsas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
i moterys. Abu veikalėliui vienoje 
knygutėje. Kaina............................25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina.................................................$7.00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatrinkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, 111. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... ..........................$3.00
Delka Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

-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? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kama................................................. 15c.

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c,
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žeaa-

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosucta iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kajp šalis yra padalyta į apskri- 
čius. lai 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 mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... Sl.Of 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Byla Detroito Katalikų ra SociaBa 

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžių, 1913 ra. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
įeidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. SI pusi...........................25c.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

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

eities. Knygutės įtalpa susideda fš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių 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............................. 15c.

“KELEIVIS”
253 Broadway, '

So. Boston, Masą.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

ŠIAULIŲ MIESTAS PASISAKĖ Ui 
DEMOKRATIJĄ.

Tarybos rinkimuose tauti
ninkai nusmuko nuo 8 iki 

5 vietų.
Šiomis dienomis Šiauliuo

se buvo renkama nauja mie
sto taryba. Tautininkai buvo 
išstatę net 4 savo kandidatų 
sąrašus ir pravedė vos tik 5 
atstovus (pirma jie turėjo 
8 atstovus). Demokratinis 
blokas turėjo vos tik 1 sąra
šą, tačiau pravedė 6 atsto
vus.

Štai kaip mizernai pasiro
dė rinkimuose vyriausi tau
tininkų tūzai: jų apskrities 
komiteto pirmininkas A. 
Vaišnys gavo tik 401 balsą; 
kitas tautininkų šulas, Kar- 
tanas, gimnazijos direkto
rius, surinko tik 301 balselį; 
gi trečia tautininkų armota, 
buvęs apygardos teismo pir
mininkas Einoris, gavo vos 
tiktai 162 balsu.

O štai demokratinio sąra
šo (Nr. 10) kandidatų bal-

Provokatorius Kar
pavičius Gavo 1 Me

tus Kalėjimo.
Šiomis dienomis Alytuje 

buvo nagrinėjama žvalgy
bos šnipo ir provokatoriaus 
Alfonso Karpavičiaus byla.

Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad norėdamas įskųsti tris 
nepatinkamus sau vyrus, 
pats persišovė sau koją, o 
valdžiai pranešė, kad jį per
šovę tie 3 vyrai, kurie esą 
biaurųs bolševikai ir norėję 
jį, kaip žvalgybos agentą, 
nužudyti.

Įskųsti jo žmonės buvo 
areštuoti ir tardomi, bet pa
sirodė, kad jie neteisingai 
Karpavičiaus įskųsti. Tuo
met pradėta tardyti patį šni
pą Karpavičių.
Medicinos ekspertyza kon

statavo Karpavičiaus kojoje 
dvi skyles, bet šauta iš vir
šaus apačion ir kulka Įėjo įs- 

blauz-
sai:

J. Sondeckis, 3,201. Įtrižai sutrupindama 
Inž. V. Bielskis, 2,651. idikaulį.
Adv. K. Venclauska s,j Krito įtarimas, kad Kar- 

2^45. pavičius pats darėsi atenta-
Prof. K. Šalka u s k a s, tą.

2,220. į Tardomas pagaliau jis ir
Č. Liutikas, 2,036. i prisipažino, kad pats šovę-
Trys pirmutiniai, rodos,'sis. Provokacijos griebęsis

Apytikris Pasaulio ; 
Lietuvių Kongreso i

Planas. !
Kongreso metu be kitų 

pranešimų bus šios paskai
tos: (1) Lietuvių Tautos pa
skirtis. (2) Ekonominis už
sienio lietuvių bendradar- 
biavimas su Lietuva. (3), 
Lietuvių tautos menas. (4). 
Užsienio lietuvių ir Lietuvos 
aspiracijos. (5) Emigracija 
iš Lietuvos ir žemės ūkio ko-' 
►lonijos klausimas. (6) Už-’ 
eienio lietuvių švietimo rei-j 
kalai. (7) Užsienio lietuvių 
jaunuomenė ir lietuvių tau
tos siekimai. (8) Pasaulio 
lietuvių sąjunga. (9) Dvasi
niai ir medžiaginiai išeivių 
ryšiai su Lietuva. (19) Pra
nešimai iš vietų. Pasaulio 
lietuvių kongreso metu bus j 
suruošta viso pasaulio lietu
viu spaudos ir meno paro
dos. Be to, bus užsienio lie
tuvių muzikų ir dainininkų 
koncertas, lietuvių sporto 
olimpiada ir kitos įvairios 
pramogos ir iškilos.

Vieną dieną pasaulio lie-Į 
tuvių kongresas posėdžiaus 
Klaipėdoj.

Į pasaulio lietuvių kong
resą organizacijos turinčios 
iki 1,000 narių siunčia vieną 
atstovą ir toliau nuo kiekvie
no tūkstančio vieną atstovą.

Kur nėra organizacijų — 
atstovus renka lietuvių kolo
nija.

Atstovas gali turėti tik 
vieną mandatą. Atstovai

KBUIVIS, 80. BOSTON

Didžiojo Karo Pėdsakai Lietuvoje.

yra socialdemokratai.
Mažiausia dernokratinia-

pasienio policininko Volun
gevičiaus įkalbėtas. Girdi,

me sąraše gavęs baisų buvo jei trys priešvalstybiniai 
kandidatas J. Dirkis, kuris į gaivalai atsisės, tu kaip nu- 
sisinko 1,509 balsus, ko ne-: kentėjęs gausi premiją ir pa- 
pasiekė nei daugiausia balsų aukštinimą.
gavęs tautininkų kandida- Kadangi Karpavičius pri- 
tas. ‘ sipažino, tai teismas liudyto-

Jeigu rinkimų tvarka butų jų šioje byloje nei nešaukė, 
buvusi kiek teisingesnė, sa
ko “Lietuvos Žinių” korės- pavičių pripažino kaltu ir 
pondentas, tai iš demokrati- nubaudė 1 metais paprasto

Be/ ioforaaeijf kreipkitės į: 
COSUOPOLITAN TRAVEL 

SEJtVICč
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Gr«r.d Sf.. Broetiyr. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adomi Sf- Newari. N. J.

JOHN SEKYS
<33 rtrk Si-. Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grer-d Si.. Brooklyn, N. Y.

G. A. KY8A 
AMERIKOS LIETUVIS 
K Varnon Si.. Worc»itar. Ma::

ATLANTIC TRAVa SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
333 W. £'way, So. Boston, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
673 N. Main S*.. Mor.iello. Mass.

PAUL MOLIS
1739—24*:. Sf- Dotreit. Mieli.

LiTHUANIAN N£WS PUB. CC. 
NAUJIENOS
1739 S. Hoktod Si.. Chicago. III.

OHIO LJTHUANlAN PUSUSH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS 
6329 Superior Ava,

CJeveland. Ohio
C. J. V/OSHNER 

20! 2 Carson St., Piftjfcurgh, P«.
A. VARASbUS

2CČ Aii hUtions Bank Building 
1200 Carson StM PH+sburgb. Pa.

iKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Rengia ir priiieri
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje 

Populiariu Kabiaiaio Garlaiviu

“STUTTGART”

iiplauks ii New Yorko
BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdime Į Klaipėdą

•
TREČIOS KLESOS KMMOS:

IŠ N E W YORKO 
{ KLAIPĖDĄ 

$97.50

| ABI PUSI 
Į KLAIPĖDĄ IK ATGAL

*167°°
Pridedant Jonį. Vaist. Taksa.

HAKBUR6-AMEKICAN ŪSE • NCRTH GERMAN LLOYB

- »

Didžiojo karo pėdsakų 
pilna visoje Lietuvoje. Kai
mas, bažnytkaimis, mieste
lis, apylinkė turi gyvų karo 
invalidų, karo sunaikintų 
vietovių, žuvusių karių kapi
nių, karo pabūklų paliktas 
žymes ir daug kitokių pra
ūžusio karo išdavų. Po karo 

1 Akmenės bažnyčios bokšte 
ilgą laiką stovėjo įlindęs vo
kiečių armotos neišsprogęs 

. sviedinys. Žmonės ant galų 
piritų slinkdavo į bažnyčią, 

Į jos viduje stengėsi išlaikyti 
didžiausią ramybę. Baugi
no, jog mažiausias sutrenki
mas, mažiausias suktelė ji- 

, mas galėjo susprogdint svie
dinį, sunaikint bažnyčią ir

spruko, kur kojos neša, kur 
akys mato. Dauguma tos ru
sų kariuomenės išsisklaidė 
po Lietuvą. Kelios išretintos 
divizijos atsidūrė ties Ma
žeikiais ir norėjo patraukti 
Latvijon, bet ten taip pat žy
giavo kaustyta vokiečių ko
ja. Užklydo keliatas sunyku
sios artilerijos pulkų ties 
Viekšniais ir nešėsi į pietus. 
Užpakalyje vijosi vokiečiai, 
retindami rusų eiles. Netu
rėdami kur sprukti, rusai 
pasislėpė tuose Bugių ir Me
demrodės miškuose. Vėliau 
dauguma ten jų ir išmirė, 
nes bijojo pasirodyt, kad vo
kiečiai nesuimtų.

i-- , . - Didžiojo karo panašiųpszudyti susmilktus zmo- pėdsakų JLietuvoje yrPa
įnes* i daug. Pažymėtina, kad per
Į Žuvusių karių kapinių ši karą įvairiuose frontuose 
j kiekvienoje apylinkėje gali- žuvo apie 70,000 lietuvių.
ima rasti. Didutes vokiečiu Tsb.

Kaip Tauragės Žydai ' Vaiką Piovė.
Pereitame “Keleivy” jau nenorėję tikėti, sakę esat 

rašėme, kad dėl tariamo papirkti.
“vaiko papiovimo” Taura- to didesnių incidentų
gėje buvo suruoštas žydų n.elvTk§’ ^lk naktį Tauragės 
pogromas. Dabar Lietuvos sinagogų rangai buvę įsdau-
laikraščiai paduoda smul- z^tJ- , ,
kesnįų žinių apie tą įvykįJ 1T?ydų spaudos pranešimu
Bnvp ririn • Tanraizėip suZ dėl triukšmo buvę sulaikyta renkami draugijų visumos GudmeSo^S; bet -- 40 žmonių.

narių susirinkimų, o km- ne- mergaitę ----------------
va y o . daręs ir duris užkišęs. Mer-gali — siunčia

Kongreso reikalu bus iš
leistas DULR valdybos atsi
šaukimas į viso pasaulio lie
tuvius.

ADV. ADOMĄ VILIMĄ
TAUTININKAI PAŠALI
NO IŠ SAVO SĄJUNGOS.
“Suvalkietis” praneša, 

kad alytiškis advokatas A- 
kad čia žydų Velykoms yra domas Vilimas esąs iš tauti-

gaitė, tvarte uždaryta, pra
dėjus verkti. Eidami pro ša
lį žmonės išgirdę “žydo tvar
te vaiką verkiant ir įtarę,

UŽ ŽMONOS MEILUŽIO. pjaunamas krikščionis.” Be- ninku sąjungos pašalintas 
Apygardos teismas Kar-Į UŽMUŠIMĄ 10 MĖNESIŲ!matant pasklido gandas ir už tai, tsmtf«i«1m

PAPRASTO KALĖJIMO. Gudreckio tvartą
kad be tautininkų 

centro komiteto žinios savo
■ pradėję rinktis žmonės. Bet kandidatūrą statęs į Alytauspunuenias, uu is uemoKrau- nuuauue ± papievi Kovo 23 d Kauno apygar- * pradėję nnKtis žmones, .bet mhuiu4mu,

nio sąrašo šitais balsais butų kalėjimo. Teisme Karpavi-j^g tejgmas' sprendė pil. S tvarte vaiko jau nebuvo, burmistrus.— --------- sprendė pil. ,. ,
Rengvico bylą. Rengvicasi . z . s_ pasakęs, kad vaikaspraėję ne 6 kandidatai, bet čius buvo ir areštuotas.

18. Tautininkai nebūtų pra- 
vedę nei vieno savo žmo
gaus į Šiaulių miesto valdy-
bą- . _ Inteligentų bedarbių pasi. še santykiuose.

Taigi Šiaulių miestas ais- taiko jau ir Lietuvoje. Gim- Rengvicą gynė adv. Br.
kiai ir stipriai pasisakė uz nazijas ir universitetus bai- Kalvaitis. Jis‘įrodinėjo tei-f 
demokratiją ir prieš diktatu- gja Rasmet gerokas skaičius siamojo nepaprastą susi jau-■ 
rą- žmonių, o valstybės ir kitose dinimą, o užmuštojo netiku-

įstaigose darbo jiems nėra. ?į elgėsi griaunant šeimos' 
Į tuos inteligentus bedar- santykius. j

AP" bius, kaip ir į kitus, tenka Apygardos teismas j tai 
dėmėsi atkreipti vyriausy- atkreipė dėmesį ir Rengvicą i 

nubaudė tik 10 mėn. papras- 
Jau 1933 metais ministe. to kalėjimo, atskaičius dar 3'

Tricari.ii buvo kaltinamas pernai už-!Į«®““ėje. Žmonės nubėgę!Žemės Ūkio Paroda Kaune.
mušęs Pagerandų, pas kuri i hgoninen, bet tenpaaiškinę,; Žemės ūkio rūmų valdyba 

rAbRlKol Y II UAKBĄ. rajęS savo žmoną intymiuo-*ka<* J°kl° naujo ligonio ne- nutarė sį rudeni Kaune su- 
. ..................... ..... ’ ’ ‘ ■ - - 1 atvežta. Susijaudinę žmonės rengti žemės ūkio parodą.

.... .........

Valio, Šiauliai!

PRIEŠLĖKTUVINĖS 
SAUGOS PARODA.

Balandžio mėn. 25 dieną įjef
Kauno žemės ūkio parodos j j____ __ ______  _______
pavilijonuose bus atidaryta; rjų kabinetas padarė nutari- mėn. ligi teismo iškalėtus, 

kad Jei tarnauja vyras 
i su žmona, tai vienas iš tamyminės apsaugos paroda. Lie- i,

tuvos aero kliubas šioje pa-J turi būt atleistas. Vaisty- 
rodoje įsstatys o.augybę dia-Įbės kontrolė pasiremdama
gramų ir plakatų, gautų iš 
Čekoslovakijos, Suomijos, 
Vokietijos, Francuzijos ir 
kitų kraštų priešlėktuvinių 
organizacijų. Priešlėktuvi
nės apsaugos paroda užsitęs 
ilgesnį laiką, nes ją turės pa
matyti netik kauniškiai, bet 
ir atvykę iš provincijos žmo
nės. Tsb.

šiuo nutarimu jau ankščiau 
pradėjo rinkti apie tarnau
tojus žinias.

Tokių šeimų, kur dirba 
vyras su žmona, yra nema- 

!ža. Netrukus jų dalis turės 
pasitraukti, kad turėtų pra
gyvenimą kiti, kurie šiuo 
metu jo neturi. Tsb.

VOKIEČIŲ MANEVRAI
LIETUVOS PASIENY.
Kovo 19-22 dienomis Ryt

prūsiuose, Lietuvos pasieny, 
įvyko dideli vokiečių kariuo
menės manevrai. Kariuome
nės dalys vartojo kovos šo
vinius, patrankoms ir kulko
svaidžiams. Gyventojams 
buvo uždrausta vaikščioti 
manevrų rajone.

Kalbama, kad šie manev
rai buvo suruošti Lietuvai 
pabauginti, besibaigiant 
Kaune vokietininkų bylai. 
Tuo buvę norėta paveikti! 
Lietuvos kariuomenės teis-; 
mo sprendimą teisiamie- i 
sems. Tsb.;

—

Vasarinė Ekskursija į Lietuvą
CUNARD WH1TE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

BERENGARIA - BIRŽELIO-JUNE 1 D.
Iš Xew Yorko tiesiog j Cherboure. iš ten traukinio į Klaipėda
5% dienos kelionės jura. 40 valandų traukiniu ir jus pasieksite Lietuvą. 

Kkskunsiją vadovaus Cunard TVTiite Star Unijos patyręs keliauninkas va
das, kuris pasirūpins keleivių baijaiiis ir visokiais kitais kelionė: reikalais, 
taip pat prižiūrės, kad keleiviai kelionėje butų visu kuo aprūpinti. Pro.sra 
keliauti su- savo tautiečiais. Buvę pirmiau turistų klesės kambariai dnlstr 
naudojami trečiai klasei.

SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ SUTEIKIA:

Pradėjus eksportuoti iš 
Lietuvos į Sovietų Rusiją 
kiaules, mėsos kainos žy
miai pradėjo kilti ir brangti 
pragyvenimas.

AMBRAZIEJUS J.,
163 Grand St., Srooklyn, N. Y.

"AMERIKOS LIETUVIS,’’
14 Verncn St.. Worcester. Mas*.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE. K. 
Sidabras. Prop.,

342 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
BARTKEVIČIUS P.,

678 N. Main St.. Montello, Mass. 

‘DIRVA,”
C820 Superior Avė., 

Cleveland. Obio. 

MOLIS P..
1739—24th St.. Detrolt.

Mich.

"NAUJIENOS.”

1739 So. Halsted St.. Chicago, III. 

SEKYS J.,
433 Park Street, Hartford, Conn. 

TREČIOKAS A. S..
197 Adams St., Newark. N. J. 

VARA4IUS A..
1200 Carson St.. S.S. Pittsburgh. Pa. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU,
193 Grand St.. Brooklyn. N. Y. 

VVASHNER C. J.,
1921 Carson St.. S.S. Pittsburgh, Pa. 

2EMANTAUSKAS J.,
130 Congress Avė., V/aterbury, Conn.

CUNARD WfiITE STAR Ltd.

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 KULTUBINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informucja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už ji kovotų ir jį ugdytų.

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.

-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. Litboania.

kapinės yra Joniškyje. Daug 
žuvusių rusų karių yra palai
dota Mažeikiuose, Viekš
niuose, Tirkšliuose. Geros 
valios žmonės kapines gėlė
mis papuošia, iš lauko akme
nų paminklėlį pastato. Į Jo
niškį net du kartu buvo at
važiavusi iš Miuncheno žu
vusio karininko motina. Pa
sakojo bavarietė, kad pen
kis metus jieškojusi sunaus 
Verduno laukuose, paskui 
ties Karaliaučium, Ryga ir 
pagaliau jį rado Joniškio 
laukuose.

Garsus yra Mažeikių ap
skrity Medemrodės ir Bugių 
miškai. Baisus miškai su 
klaidinančiomis vietomis, 
pelkėmis, upeliūkščiais, tan
kiai suaugusiais krūmokš
niais. Retai kas nežino, kad 
tuose samanynuose ir pelkė- 
si karo metu šimtai rusų 
slapstėsi, su mirtimi kovojo. 
Daugelis jų imdavo plėši
kauti, ginklus mainydavo į 
kumpius, sviestą, rubus. 
Tuose miškuose dar 1921- 
1922 m. žmonės užtikdavo 
žemėje įtaisytus, apgriuvu
sius namelius, po medžiais 
palaidotus karius, o kitoje 
vietoje rasdavo išblaškytus 
žmonių kaulus.

Kada ties Gumbine ir Sta
lupėnais rusams buvo suduo
tas lemiamas smūgis, daug 
kas matė, kaip rusų kariuo
menės dalys pakrikusiai j

EKSKURSIJOS

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Metorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš Xew- Yorteo

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu
NEW YORK-KLAIPEDA

(Per Gothenbursą-^tockbclm) 
Rengiamos:

Liet. I-aivakorčų Agentų Sąjungos Am

Kiti išplaukimai iš New Yorko

ĮVEDU AMERIKOS LINIJA

Drottningholm
Kangsholm
Kungsholm
Drottningholm

Balandžio 20 
Gegužės 2 
Birželio 4 

Birželio 12
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės Į 
>et kurį Sąjungos narį, autorizuotą vie
tinį laivakorčių agentą, arba bet kurią 
musų raštine. Tarp Švedijos ir Klaipė
dos plaukioja naujas modemiškas lai
vas ‘ilARIEHOLM’’.

Swedish American Line
10 STATE ST, 
21 SUte St.,

BOSTON, MASS. 
New York, N. Y.

L’ruguay'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. kyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIPFO. TTRUGUAY.

AR ROMOS
i popiežius yra Kristaus 

j Vietininkas?

v
I

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunipų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę 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 reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
snsipažint 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
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230/ puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Andimo 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 SU. Lawrencc, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

v,



LEIVIS, SO. BOSTON No. 16. Balandžio 17 d, 1935.

Vietinės Žinios
IŠ WEST LYNNO PA

DANGĖS.
reikalas. Kongresas yra šau_ kviečia kalbėtojus, ima į- 
kiamas ne vidaus, bet užsie- žangą, visuomet renka au-, 
nio lietuvių reikalams. Ir kas ir prie to dar gauną pa-’ _ . .. .
viešų diskusijų kongrese vi- ramos iš Rusijos propagan- ap,e Lietuvių Ukesų 
sai nebusią. Visais klausi- dai varyti. Buvo iškelta ir 
mais bus jau iškalno

Kalbėtojas Michelsonas 
kalbėjo dviem atvejais. Apie 
vietinius reikalus pakalbėjo 
nuosekliai ir taktiškai; ma
lonu buvo pasiklausyti. Ant- 

apie pa-
KĄ PASAKĖ ADV. SKI

PITIS.

Keliatas pastabų iš svečio 
kalbų South Bostono 

Lietuvių Salėj.

Pereito sekmadienio va
karą South Bostono lietuvių 
salėj buvo suruoštas p. Ski
pičiui priimti vakaras. Ka
dangi įžanga buvo po dolerį 
tai susirinko tiktai rinktinė 
publika, kurios buvo apie 
150 asmenų. Po vakarienė? 
pradėta vakaro programa. 
Visų pirma p. Balkuvienė iš 
Montėllo sudainavo porų 
dainų p. Minkuvienei prita
riant pianu, o paskui pirmi
ninkas adv. Kalinauskas pa
kvietė sandariečių srovė? 
kalbėtoją Lėkį pakalbėt. Jo 
kalba buvo trumpa. Jisai pa
sakė, kad sandariečiai norė
tų dalyvauti pasaulio lietu
vių kongrese, į kuri p. Ski
pitis atvyko mus kviesti, ta
čiau jie abejoja, ar galės jie 
tenai laisvai išsireikšti. Jo 
srovės žmonės norėtų žinoti, 
kokia bus to kongreso tvar
ka, kas tenai bus svarstoma 
ir tt.

Po jo buvo pakviestas 
“Keleivio” redaktorius S 
Michelsonas. Jis pareiškė 
komplimentų nesakysiąs, 
nes ir laiko tam nesą, ir sve
čias atvykęs iš Lietuvos ne 
komplimentų klausytis. Jo 
tikslas — pažinti Amerikos 
lietuvius. Gi norint mus pa
žinti, reikia pažinti musų 
sroves ir partijas, nes tiktai 
srovėse ir partijose kristali
zuojasi musų visuomenės 
idealai ir siekiai. Žmonės, 
kurie nepriklauso jokiai sro
vei, visuomenės gyvenime 
nedaug tereiškia.

Suminėjęs, į kokias sro
ves Amerikos lietuvių visuo
menė yra pasidalinusi, kal
bėtojas sustojo ties socialis
tais. Jokia srovė, jokia par
tija nesudėjusi tiek aukų 
ant Lietuvos laisvės aukuro, 
kiek sudėjo socialistai. Ir 
tos aukos buvo nešamos ne- 
vien tik doleriais ir centais, 
bet gyvybėmis ir krauju. Tai 
buvo tais laikais, kuomet 
reikėjo vesti kovą su caro 
valdžia. O kai Lietuvą su
naikino karo ugnis, socialis
tų vadovaujamas Lietuvos 
Šeloimo Fondas sukėlė ir nu
siuntė nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams apie $33, 
000. Vėliau socialistai auka 
vo šauliams ir kitiems Lietu
vos reikalams. Jie padėjo su
kelti apie $2,000,000 Lietu
vos Laisvės Paskolai. Jie no
rėjo matyti nepriklausomą 
demokratinę Lietuvos Res
publiką. Tokios Lietuvos no
rėjo ne vieni tik socialistai 
bet visi pažangus Amerikos 
lietuviai. Už tokią Lietuvi 
visi mes kovojome, tokiai 
aukavome ir tokios trokšta 
me šį vakarą čionai susirin
kę! (Plojimas.)

Mylėdami Lietuvą, sako 
kalbėtojas, mes mylime kiek 
vieną atvykusį iš tenai sve 
čią. Taigi mes džiaugiamės 
ir p. Skipitį šį vakarą savo 
tarpe turėdami. Jis atvyko 
su mumis susipažinti ir apie 
Lietuvą mums papasakot. 
Jis kviečia mus į viso pasau
lio lietuvių kongresą Kaune.

• Tai labai gražu. Bet kad da
lykas butų aiškesnis, mes 
prašytume gerbiamojo sve
čio informacijų, ypač tais 
klausimais, kurie mums, toli 
nuo Lietuvos gyvenantiems, 
nelabai aiškus, štai, mes čia 
negalim suprasti, kodėl Lie
tuvos vadovybė norėtų išgir 
sti užsienio lietuvių balsą, 
kuomet savo krašto žmo
nėms ji visai neleidžia išsi
reikšti? Lietuvoje netik sei-

| spaudą žmonės negali savo 
• nuomonės laisvai pasakyti. 
(Už kiekvieną mažmožį ko
mendantas sodina redakto- 
•ius kalėjiman arba baudžia 
pinigais. Taigi aš prašyčiau, 
sako kalbėtojas, kad gerbia
mas svečias paaiškintų 
mums, ar mes galėsime nu
važiavę Kauno kongresan 
kalbėti taip laisvai, kaip mes 
kalbame šioje salėje, kuo
met Lietuvos žmonėms tas 
griežtai uždrausta?

Publika šitiems paklausi
mams karštai pritarė.

Paskui kalbėjo adv. Ba- 
^očius. Atstovaudamas Su- 
ivienijimą, kuris susideda 

iš visokių pažiūrų žmonių, 
kalbėtojas sako negalįs apie 
politiką kalbėti. Jis kalbėjo 
apie lietuvybės išlaikymą. 
Jo manymu, viso pasaulio 
ietuviu kongresas Kaune 
uo žvilsniu gali būt geras 

dalykas, jeigu suvažiavę te
nai lietuviai galėtų laisvai 
pasikalbėti. Tačiau kalbėto- 
as abejoja, ar tai bus gali

ma. kuomet už laisvą žodį 
oolitiniai kaliniai ir šiandien 
sėdi uždaryti Lietuvos kalė- 
imuose.

Po Bagočiaus kalbėjo adv. 
Šalna. Jisai pasveikino sve
čią advokatų profesijos var
du (p. Skipitis taipgi priguli 
tai profesijai) ir nurodė ke- 
iatą faktų, kad Lietuvos ad

vokatai yra labai geri advo
katai. Lietuva turėjusi jau 
keliatą tarptautinių bylų ir, 
ačiū savo advokatams, visas 
jas laimėjusi.

Kalbų tarpais dainavo p. 
Kubilienė, smuikavo jaunas 
Buinis ir gražiai sudainavo

Kliubo 30 metų sukaktuves.
___  „ at- tas, kad jie turi pirtį, kur vy-j Nors apie tas sukaktuves ru atveju kalbėjo ...... .

spausdintos rezoliucijos ir rai su moterimis eina kartu buvoJa“ rašyta, bet nore- šaulio politiką. Visko nemi- 
kongresas galėsiąs tas rezo- vanotis. .*» •
liucijas tiktai priimti, arba -------------------
nepriimti, bet diskusijų ne- Kruvinos muštynes krilcš- 
busią. Rezoliucijoms gamin- . tynose.
ti busianti paskirta speciali North Woburne> netoli
komisija. Ji galėsianti dis- Bo^o skurdžių rusų Pet- 
kusuoti, bet tų diskusijų me- šeimynoj pereitą nedel
sias daugiau negirdesiąs, nes djenį ivyko krikštynos su 
komisijos posėdžiai busią „mštynįmjs. Paaiškėjo, kad 
laikomi prie uždarų durų. Petrukų 19 metų duktė yra 

kadangi buvo jau vėlus ištekėjusi už 43 metų am- 
laikas n-žmones eme skirs-žiaus filipiniečio Colados, 
lytis, kad galėtų parvažiuoti kuris taraau1a pakraščių 
namo, tai kiti klausimai liko
neišaiškinti.

Skirstydamiesi žmonės

sargybos laivyne. Jauna jo 
žmona susilaukė kūdikio ir 
pereitą nedėldienį jie krikš

tą lbė jo visaip. Vienas sako: įtijo jį. Atvyko ir Colada į tas 
“O kas gi apmokės mums faikštynas gražiai unifor-
kelionę, jeigu mes važiuosi
me i tą kongresą? Juk tokiai 
kelionei ir pragyvenimui rei
kia mažiausia $500.” Kitas 
:ak,c: ‘‘Bet ko tenai važiuoti, 
jeigu kongrese nebus jokių 
diskusijų, tik kažin keno iš
keptas rezoliucijas mums 
duos užgirti?” Da kažin kas 
□astebi: “Man rodos, kad 
ieigu šaukiamas užsienio lie
tuvių kongresas, tai patys 
užsienio lietuviai turėtų ir 
tvarką jam nustatyti; ir jie 
turėtų teisę kongrese savo 
nuomones pasakyti. Juokin
ga butų važiuot į tokį kong
resą, kur delegatams nevalia 
kalbėti. Kokiems galams ta
da eikvoti laikas ir pinigus 
leisti kelionei?”

muotas. Jo uošvis Patruk 
tuoj pradėjo ji barti, kad jis 
neduoda savo jaunai žmo
nai užlaikymo. Nuo barnių 
priėjo prie muštynių. Senis 
Petrukas taip sudaužė savo 
žentui galvą, kad pastarasis 
be žado ir visas kruvinas bu
vo nuvežtas ligoninėn, o Pet
rukas areštuotas.

Adv. R. Skipitis kalbės 
per radio.

Ateinantį sekmadienį iš 
Bostono radio stoties p. Ra
polas Skipitis, atvykęs iš 
Lietuvos svečias. Be to, grieš

JONAS J. GRIGALIŪNAS.
Pereitą seredą sudėjo pri- 

sieką Supreme teisme prieš 
teisėją Field, kitaip pasa
kius užbaigė mokslą ir buvo 
prileistas kaip advokatas at- 
stovaut teismuose.

Advokatas Grigaliūnas 
pabaigė Bostono Kolegiją 
teisių skyrių ir yra jauniau
sias tos kolegijos lietuvis. 
Aktyvus lietuvių organizaci
jose. Jis dirba Miesto rotu 
žėje asesorių skyriuje, bet 
greitu laiku žada atsidaryt 
Bostone savo ofisą ir pradės 
vesti visokias bylas.

Senasai Grigaliūnas yra 
plačiai žinomas So. Bostono

Lawrence’o orkestrą ir dai- 
o-lė M. Mikėnaitė iš Montel- i nuos p-lė Genovaitė Rut-
’os. Visiems akomponavo p.įkauskaitė iš Worcesterio.jr”””ia^ kafeo^draįrištai Kaip dainos, jai pianu pritars p. Jablons-flletUVlam& kaip° drau^skasMinkuvienė.
taip ir muzika išėjo gerai. kaitė-Meškuvienė, taipgi

Ant pat pabaigos kalbėjo ;worcesterietė. Radio progra- 
adv. Skipitis, vakaro garbės i ma prasidės kaip 9:30 iš ry- 
svečias. Padėkojęs už suruo- i to ir tęsis iki 10. Užsistatykit 
štą jam priėmimą, jisai net į savo aparatus ant 830 kilo- 
susijaudinęs pareiškė, kad eikliu.
nesitikėjęs rasti Amerikos 
lietuviuose tokio karšto pat
riotizmo. Jeigu jus išmetinė- 
jat mums musų ydas, sako 
svečias, jeigu jus barat mus,

žmogus ir ilgus metus jis gy. 
vena po num. 16 Thomas 
Park, So. Bostone. Ir musų 
jaunasis advokatas kol kas 
gyvena su tėvais ir reikalui 
esant galima pas jį kreiptis 
teisių reikalu. Report. A.

čiau ir aš keliatą pastabų pa
žymėti. Tikiuos, kad “Kelei
vio” redakcija neatsisakys 
mano korespondenciją įdėti.

Savo 30 metų jubilėjų mu
sų Ukėsų Kliubas šventė 31 
kovo dieną. Vakarą suruošti 
buvo išrinktas Antanas Ma» 
tulaitis, kuris viską labai tin
kamai sutvarkė. Už kalbėto
ją pakvietė “Keleivio” re
daktorių S. Michelsoną. Sve
tainė buvo papuošta Ameri
kos ir Lietuvos vėliavom. 
Programos vedėjas A. Matu- 
’.aitis visų pirma paprašė pu
blikos atsistoti ir pagerbti 
vėliavas, himnus grojant 
panelėms Čiriutėms, vienai 
ant smuikos, kitai ant piano. 
Potam programos vedėjas 
prašė pakalbėti keliatą senų 
narių. Adolfas Bingelis atsi
sakė, tai buvo pakviestas se
nas narys Vincas Černiaus
kas. Tas nušvietė visą Kliu
bo istoriją per 30 metų ir ra
gino visus lietuvius, kad 
remtų Kliubą, nes Kliubas 
yra piliorius visų lietuvių or
ganizacijų ir daug yra prisi
dėjęs prie lietuvių vardo pa
kėlimo. Vėliau buvo pakvie
stas adv. Andrius Lesburtas, 
dabartinis Kliubo pirminin
kas. Tas padarė publikoj 
juokų. Sako, kai aš paaugęs 
sužinojau, kad esu lietuvis, 
tai pradėjau mokintis lietu
viškai. Pamatęs “Keleivy,” 
kad Tėvas mokina Maikį, aš, 
girdi pradėjau mokintis iš 
jo. Bet pasirodė, kad aš ne
gerai kalbu; tuomet, sako, 
kaimynas man patarė: “Jei
gu nori išmokti gerai grama
tiškai kalbėti, tai mokinkis 
iš Maikio, o ne iš tėvo.

Išvadą p. Lesburtas pada
rė tokią, kad visi tėvai turė
tų mokyti savo vaikus lietu
viškai, tada jie žinos, katras 
kalba gramatiškai: Maikė ar 
Tėvas.

nėšiu, tik apie didesnius da? 
ykus. Kalbėtojas mano, kad 
caro dar per kokius du metu 
negali būti. Nurodė ir prie
žastis. Tik Lietuvai gresia 
pavojus: ji.be kraujo pralie- 
imo gali netekti Klaipėdos 
eigų tenai bus padarytas 
įlebiscitas. O kaip mes šau- 
ciam, kad be Vilniaus nenu

rimsim, tai kol Lietuva netu- , 
rėš demokratiškos valdžios, 
tol negalima tikėtis atgauti 
Vilnių.

Kalba buvo labai įdomi ir 
publika labai ramiai klausė-! 
si. Prie Kliubo prisirašė nau- • 
ų narių, nors įstojimas ne-1 
)uvo numažintas.

Suvalkietis.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshu
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir S-S 

Nedėliomb ir Sveatadieaiab 
■m lt iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inmaa at. arti Ceatral akv, 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
66 Scollay Sųaare,

BOSTON Telef. Lafayette 2271
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraajo, lakato Iv
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT18TA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieaų 
Nuo 2 iki S vak 
NEDEUOMIS: 
“ti’’*

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio’’ narna

2S1 BROADWAY, tarp C ir D at, 
SO. BOSTON, MASE

Lietuviški Rekordai
Parsiduoda tik pas mus. Taip

gi Radios geriausių Kompanijų; 
pigiausia kaina. Mainom, tai
som, perdirbam iš senų laikro
džių ir žiedų į naujus. Taisom 
visokius laikrodžius. Mes lai- 
com atsakomybę kas bus nege

rai.
ROLAND KETVIRTIS CO. 

322 Broadway, So. Boston, Mass.

Kalbėjo drg. Norman 
Thomas.

Pereitą nedėldienį Ford 
Hali forume kalbėjo Ameri

kai tas tik parodo, kad jus kos socialistų vadas Norman 
mylit Lietuvą, kad jus norit Thomas, kurio pasiklausyti 
matyt ją taip laisva ir kultu- i buvo prisirinkę daug profe- 
ringa, kaip jūsų Amerika, šorių, rašytojų ir kitokios in- 

Kalbėtojas pripažino, kad teligentijos. Kalbėtojo tema 
“politinių laisvių Lietuvoje buvo “Spėkos vartojimas.” 
nėra.” * Tūli žmonės yra įsitikinę, jis

Atsakydamas į pastatytus sako, kad be darbininkų spė- 
Michelsono klausimus, p. kos dabartinis kapitalizmo 
Skipitis kalbėjo pusėtinai ii- krizis nebus prašalintas, nes 
gai ir stoka vietos mums čia viešpataujančioji klasė ne- 
neleidžia viską smulkiai at- kuomet nepasitraukia iš sa- 
pasakot. Suglaudus, jo kai- vo vietos geruoju. Ją galima 
bos turinys buvo toks: Ko- esą nuversti tiktai jėga, per 
dėl Lietuvoje nėra seimo, tai kovą.
sunku išaiškint. Veikiausia Thomas tai doktrinai ne- 
dabar jau tokia gadynė. Lat- pritaria. Kiekviena akcija 
vija ir Estija taipgi žymiai iššaukia reakciją, jis sako, 
sudešinėjo. Vokietijoje de- ir reakcija visuomet būna 
mokratija buvo labai stipri, žiauresnė, negu pati akcija, 
o tačiau šiandien jos nebėra. Tą parodė Francuzijos ir 
Vadinasi, gyvename dikta- Rusijos revoliucijos. Jo ma
tūrų laikais. * nymu, Rusijoj nebūtų buvę

Žinoma, yra ir priešinga tokio teroro, jeigu aliantai * 
pusė, kurios svečias neminė- po karo nebūtų mėginę So- - 
jo. Tai Skandinavijos vals- vietus nuversti jėga.
tybės, netolimos Lietuvos -----------------
kaimynės, kuriose demokra- Tyrinėja komunistų veiklą 
tija stiprėja diena iš dienos. Nonvoode.
Kitas demokratijos pavyz- Norwoodo finų komunis- 
dys yra Šveicarija ir Čeko- tų organizacija INTO pada- 
slovakija. O yra ir tokių vai- vė Apeliacinei Valstijos Mo- 
stybių, kaip Ispanija ir Ku- kesčių Tarybai prašymą, 
ba, kurios išvijo savo dikta- kad sumažinus mokesčius 
torius. Taigi negalima šaky- ant jų salės, nes ji perdaug 
ti, kad gyvename diktatūrų esanti aptaksuota ir neturin- 
gadynėj. ti iš ko mokėti. Todėl valsti-

O kai dėl šaukiamojo viso jos organai pradėjo tyrinėti 
pasaulio lietuvių kongreso komunistų veiklą, ar ištikru- 
Kaune, tai p. Skipitis aiški- jų jie nepasidaro jokio biz
no šitaip: apie Lietuvos sei- nio, kad negalėtų mokesčių 
mą, apie politinius kalinius, užsimokėti. Pašaukti liudi- 
apie cenzūrą ir kitus šios ru- ninkai šį panedėlį parodė, 
sies klausimus kongrese ne- kad finai komunistai Nor- 
bus galima kalbėti, nes tie woode nuolatos ruošia viso-

Legislaturos komisija mie
stų finansams prižiūrėt įnešė 
legislaturon bilių, kad Bos
tono taksai šįmet butų nedi
desni, kaip pernai buvo — 
$37.10 nuo tūkstančio.

Artistė Diana Thorne sa
kosi tikinti, kad šuo turįs du-X •šią.

IŠKILMINGA VELYKŲ 
PROGRAMA

Įvyks Lietuvių M. Žiny- 
cioj, Balandžio-April 21 d., 
1935,11:00 vai. ryte ir 7:00 
vai. vakare. Artissė Ona Ku
bilienė sudainuos keliatą so
lo, specialiai prirengtus šiai 
šventei. Prašome visų ateiti, 
nes turėsime puikų progra 
mą, kokį kada Žinyčia yra 
turėjus.

L. M. Žinyčios Komitetas.

LIETUVIŲ -

Tavernas
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Puiki vieta pasivaišinti.

Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų ir Užkandžių.

Visokio Alaus, Degtinės,
Vyno, Krupniko ir ete.

Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 
mus paviešėti. Savininkai: 

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

A. J. NAMAKSY |
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnnt Are,

* Jamaica Plain, Mass.

mas panaikintas, bet ir per dalykai yra vidaus politikos kias pramogas, piknikus,

TeL Uaberuity MSS

Dr. Susan 
Glodienes-Currg

LIETUVE DENT18TE 
VALANDOS: M k 7A

678 Massachusetts Ava.
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS. ’

Dr. Leo J. Podder
li Leningrado.

Specialistas Vyriškų pr Moteriikų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandoa: nno IS iki 12 
nno 2 iki 4, nno 7 iki 8

222 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonvealtk 4670.

LIETUVYS

OPTOMETRISFA8\

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) 
se sugrąžinu šviesų 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broadvay, So. Boston,:

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2;
10—IK

UŽSISAKYKITE VIETAS TUOJAUS!

MASKVOS MENO ARTISTAI 
Shuberto Teatre, Balandžio 18—27
Paskutiniai repertuarai Maskvos Meno Artistų Bostone bos persta
tomi Shuberto Teatre, prasidės Ketverge, Balandžio 18, sekančiai:

Ketverge ir Pėtnyčios vakarais—BALANDŽIO 18 ir 19 d. d. 
ir Subatos Matinee—BALANDŽIO 20—Revizorins, Gogolio.

S ubą tos vakare—BALANDŽIO 20—Svetimas Vaikas, švarkino. 
Panedėiio vakare—BALANDŽIO 22—Skardas ne Gėda. Ost— svskio.
Ltarninko vakare—BALANDŽIO 23—Baltoji Gvardija. Bulgakovo. 
Seredoje matinee—BALANDŽIO 24—Revizorins.
Seredos vakare—BALANDŽIO 24—Baltoji Gvardija.
Ketvergo vakare—BALANDŽIO 25—čekovo Vakaras.
Pėtnyčios vakare—BALANDŽIO 26—Svetimas Vaikas.
Subatoje matinee—BALANDŽIO 27—Vestuvės, Gogolio y
Subatos vakare—BALANDŽIO 27—Skurdas ne Gėda.

KAINA VAKARAIS: Visoj orkestroj $2.20. 1 balkonas $1.65 ir $1.10 
. 2 balkonas 85c. ir 55c.

Matinee: Visoj orkestroj $1.65. 1 balkonas $1.65, $1.10 ir 85v 
2 balkonas 55c.

SS

I

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

13$ NEWBURY STREET, 
LAWRENCE, MASS.

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

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
413 Old Colony Avė-,
SO BOSTON, MASS.

So. Boston 0777.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadoay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Telefo So. Boston 44SS

P. J. Akunevieia
GBABOBIUS-UNDERTAKER

Geriaaaiaa patarnavimas 
laidotuvėse. .

Pagrabus paruošia pagal reiksią* 
rimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnari-

258 W.
80. BOSTOtf, MASS,

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Braekton 4110

3325 So. Halsted 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 pastų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT. (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadvray 
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 Brekab.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Tabymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.
SO. BOSTON,




