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Kaip Pasaulis Švente 
Pirmą Gegužės Dieną.

Japonai Suėmė Ame-\ 
kos Šnipą?

Ties Formozos sala perei
gą sąvaitę japonai areštavo 
buvusi Amerikos laivyno ka-

RUSIJA DEMONSTRAVO 
KARIŠKAS JĖGAS.

New Yorko gatvėmis marša* 
vo 150,000 demonstrantų; 

Austrijoj areštuota 500 
žmonių.

Amerikos žinių agentūra
Associated Press praneša, 
kad šįmet Gegužės Pirmoji 
buvo švenčiama visame pa
sauly. Europoje beveik viso
se šalyse organizuoti darbi
ninkai padėjo darbo įran
kius į šalį ir iškėlę vėliavas 
šventė tarptautinę savo vie
nybės šventę.

Net Vokietijoje, kur yra 
užgniaužtos visos pažangios 
darbininkų organizacijos, 
Pirmoji Gegužės buvo šven
čiama oficialiai kaip darbi
ninkų šventė, tik ne tarptau
tinė, o “tautinė darbo die
na.” Hitleris pasakė į 1,000,. 
000 darbininkų prakalbą, 
pareikšdamas: “Nors sveti
mos šalys siūlytų man ištisus 
kontinentus, aš velyčiau pa
silikti čia su jumis beturtis 
pilietis.”

Austrijoj 1 gegužės dieną 
buvo paskelbta amnestija ir 
paleista 600 politinių kali
nių. Tačiau apie 500 žmonių 
buvo suimta iš naujo, dau
giausia socialistų, kad išven
gus susikirtimų su priešingo
mis grupėmis. Austrijos na
ciai nakties laiku aprašė 
Vienos centro sienas savo 
svastikomis. Nežinia kas 
Vienoje metė bombą, kuri 
sprogdama nutraukė aukš
tam valdininkui Thanhofe- 
riui kojas.

Francuzijoj, Bagnoleto 
mieste, įvyko susirėmimas 
tarp komunistų ir policijos. 
Vienas detektivas buvo už
muštas.

Bulgarijoj taipgi įvyko 
kruvinų susirėmimų, kuriuos 
išprovokavo valdžios tarnai.

Japonijos sostinėj Tokio 
ir Londone darbininkų šven
tė praėjo ramiai.

Didelės demonstracijos 
buvo San Franciscoj ir Los 
Angelėse.

New Yorke buvo dvi de
monstracijos. Vienai vado
vavo komunistai, antrai — 
socialistai. Socialistų buvo 
didžiausia. Iš viso New Yor
ko paraduose marša vo apie 
150,000 žmonių.

Apie 10,000 darbininkų 
demonstravo Philadelphijoj.

Tačiau didžiausios iškil
mės buvo Maskvoje, kur bu
vo išrikiuotos didelės kariš
kos jėgos ir virš Raudono
sios Aikštės skraidė 700 ka
riškų orlaivių. Bolševikų 
kalbėtojai aiškino, kad tai 
esąs Sovietų atsakymas į 
Vokietijos militaristų gink
lavimąsi. Girdi, Rusijos dar. 
bininkai karo nenori, bet jie 
turi but pasiruošę atremti 
kiekvieną užpuolimą. Lėk
tuvų paradą vedė milžiniš
kas Sovietų oro laivas “Mak
sim Gorkij,” kuris esąs di
džiausis visame pasauly, o iš 
abiejų pusių jį lydėjo du ma
žyčiai lėktuvėliai, kurie išro
dė kaip uodai šalia aro.

Dar niekas Rusijos istori
joj nebuvo matę tokios dide-

Racine’o Kapitalis- 
i tai Kalti.
| Kitoj “Keleivio” vietoj y- 
I ra plati žinia apie tai, kaip 
jRacine’o mieste kapitalistai

, . . _ . , ,. (atakuoja socialistą majorą,
les orlaivių mases ir tokio įpacĮ ne(juoda policijos 
didelio jų tipų jvairumo Vie- istreiklii laažDabar ,ie pa_ 
m jų pritaikyti bomboms'sišaukž net federalės val- 
mėtyl, Joti priešo orlaiviams j d^ios atstovų iš Washingto-
persekiot, da kiti kitokiems 
tikslams.

Kuomet virš miesto ūžė 
skraidomos karo mašinos, 
tai Maskvos gatvėmis dun
dėjo didžiuliai tankai, armo- 
tos ir žygiavo tūkstančiai 
pėstininkų.

Karo komisaras Vorošilo- 
vas savo kalboj pasakė: 
“Musų valstybės tikslas yra 
visapasaulinė taika. Bet ka
ro pavojus privertė mus 
ginkluotis ir stiprinti sienas. 
Jeigu priešai užkars mums 
karą, tai jie pamatys, kad 
musų Raudonoji Armija yra 
ne caro kariuomenė.”

Tveriasi Naujas Plie
no Trustas.

Justicijos Departamentas 
kreipėsi į federalį teismą rei
kalaudamas indžionkšeno 
prieš - naują plieno trustą, 
kuris norima sudaryti iš Re- 
public Steel korporacijos ir 
Corrigan-McKinley plieno 
kompanijos, nes tai esą prie
šinga Claytono anti-trusti- 
niam įstatymui. Bet teismas 
Justicijos Departamento rei
kalavimą atmetė. Kalbamas 
trustas turės $336,000,000 
kapitalo.

KOMUNISTŲ KARIUO
MENĖ KINIJOJ PAĖMĖ 

LOPINGĄ.
Iš Honkongo atėjo žinių, 

kad kiniečių komunistų ka
riuomenė sumušė nacionali
stų armiją Yunana provinci- 
;oj ir užėmė Lopingo miestą. 
Nelabai senai kiniečių tauti
ninkų karvedys Čiankaiše 
kas gyrėsi jau pradėjęs “va
lyti” Kiniją nuo komunistų. 
Matyt, nekaip jam tas dar
bas sekasi.

MOONEY BILIUS NE
PRAĖJO.

Californijos legislaturon 
buvo įneštas bilius, kad dar 
bininkų vadas Tarnas Moo
ney butų paleistas iš kalėji
mo, kaip nekaltas žmogus, 
kuris nuteistas papirktai: 
valdžios liudininkais. Bilius 
nepraėjo. Mat, plutokratai 
nenori oficialiai pripažinti, 
kad jų teismai neteisingai 
Mooney įkalino.

no, kad šis savo akimis pa
matytų, kaip socalistas ma- 
oras naikina jų pramonę. 
3et federalės valdžios atsto

vas ištyręs padėtį paskelbė, 
cad dėl Racine’o miesto 
streikų kalti yra patys kapi
talistai, kurie nenori tartis 
su darbininkų organizacijo
mis. Streikieriai esą lengvai 
sukalbami ir mielu noru su- 
inka tartis, bet fabrikantai 

nenori nei kalbėt.

VOKIEČIŲ KARININKAI
VYKSTA JAPONIJON.
Iš Berlyno pranešama, 

kad greitu laiku būrys vo
kiečių karininkų išvyksią ja
ponų armijoj tarnauti, o iš 
Japonijos busią atsiųsta bu 
rys japonų karininkų į vo
kiečių armiją.

Vanagaicio - “Naujie
nų” Byla Panaikinta.

Gegužės 6 d. gavome to
kią telegramą: “Šiandien 
apeliacijos teismas Chicago-
e panaikino žemesnio teis-1 rininką Williamą Gates’ą, 

mo sprendimą. Vanagaičio kuriuo buvo vienas vokie- 
>yloje prieš ‘Naujienas’ ir tys ir vienas rusas. Ameri

kietis aiškinasi, kad jis su 
tais savo draugais jieškoję 
“paskendusių turtų” juroje, 
bet japonai sako, kad “tur
tams jieškoti” nereikia foto
grafuoti salos pakraščių, ką 
tas amerikietis su savo drau
gais daręs. Japonai kaltina 
juos šnipinėjimu.

Lietuvis Angliaka
sys Peršautas.

Taylorvillės miestely, IUi- 
nojaus valstijoj, pereitą są 
vaitę buvo peršautas Franas 
Morkūnas, 26 metų maine- 
rys, senosios unijos narys. 
Jisai užkalbino naujosios 
angliakasių unijos viršinin. 
cą Tombozzi, o šis manyda
mas kad lietuvis nori jam 
duoti per galvą, išsitraukė 
revolverį ir šovė. Morkūnas 
juvęs sunkiai sužeistas ir 
galįs mirti. Tombozzi pats 
Pasidavė policijai.

500 MAINERIŲ PASKEL
BĖ BADO STREIKĄ.

Pereitą sąvaitę lenkų Si
lezijoj 500 cinko kasėjų ap
skelbė bado streiką. Jie užsi
darė Guidotto cinko kasyk 
loj pasiryžę visi mirti badu. 
Tai esąs jų protestas prieš 
kompanijos projektuojamą 
lokautą.

NACIAMS IR TAUTŲ LY
GA YRA ŽYDŲ IŠTAIGA.

Nacių ideologas, Ulrich 
Fleischauer, pasakė pereitą 
-ąvaitę Ženevoje, kad Tautų 
yga esanti žydų įstaiga. 

Žydai ją sugalvoję, kad ga- 
ėtų per ją valdyti pasaulį. 
Užtai Vokietija ir atsimetu- 
d nuo Tautų Lygos. Naciai 
nežiūri to fakto, kad Tautų 
Lygos idėją pirmutinis iškė- 
ė buvęs Amerikos preziden 
as Wilsonas.

BOLESLAVAS KAPEŽYN 
SKIS NUSIŠOVĖ.

Buffalo, N. Y. — Užmu
šęs savo žmoną ir sužeidęs 3 
vaikus, Boleslovas Kapežyn- 
ikis, 52 metų amžiaus len
kas, bijodamas patekti į po- 
icijos rankas, užsidarė savo 
garaže ir pats nusišovė.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$22,127.

Fort Smitho miestely, Ar- 
kansų valstijoj, trys mas
kuoti plėšikai pereitą penk 
adienį užpuolė City Natio
nal Banką, išplėšė $22,127 
ir pabėgo automobilium.

Grigaitį.
Tai smūgis netik pačiam 

Vanagaičiui, bet ir visai tai 
chevrai, kuri buvo pakurs- 
iusi jį traukti lietuvių dien

rašti teisman.
Vanagaitis apsk u n d ė 

“Naujienas” ir jų redakto
rių drg. Grigaitį užtai, kad 
“Naujienose” buvo aštriai 
kritikuojami jo ruošiami 
koncertai. Vanagaitis parei
kalavo užtai $50,000 “atly
ginimo.” Žemesnvsis teis- 
nas buvo pripažinęs jam 
>500. Bet aukštesnis teis

mas, kaip dabar matome, 
žemesniojo teismo sprendi
mą panaikino. Norėjęs 50 
tūkstančių dolerių, Vanagai
tis negauna nei 50 centų, ir 
irie to da turės užmokėti 
savo švogeriam advokatams.

$3,000,000,000 Far
merių Skoloms Pa

lengvinti.
Kongresan yra įneštas 

Frazier’o bilius farmerių 
skoloms palengvinti. Bilius 
reikalauja, kad valdžia iš- 
eistu $3,000,000,000 pasko- 
os bonų su nuošimčio 
palūkanų ir sukeltais pini
gais atmokėtų visus dabarti
nius farmerių morgičius.

armeriai tada liktų skolin
gi valdžiai. Palengvinimas 
čia butų tame, kad farme- 
riai mokėtų valdžiai tiktai 
1% nuošimčio palūkanų Į 
metus, ir kas metai numokė- 
tų po $15 nuo tūkstančio su
mos.

LENKAI SU VOKIEČIAIS 
APSIMAINĖ SAVO ŠNI

PAIS.
Berlyno žiniomis, pereitą 

sąvaitę Vokietija atidavė 
Lenkijai baroną Sosnovvski. 
kuris esąs biauriausis šnipas 
risoj Europoj, o Varšuva 
paleido tris Hitlerio šnipus, 
kuriuo? lenkai nesenai buvo 
sugavę. Dviem vokietėm m o 
erim. kurios tarnavo Sos- 
nowskiui, naciai andai nu 
virto galvas, bet Sosnovvskio 
sprandas buvo išgelbėtas, 
nes Lenkija pasiūlė už ji 3 
suimtus nacius.

KANADOJ PAKORĖ MO
TINOS UŽMUŠĖJĄ.
Belleville, Ont. —Pereitą 

sąvaitę čia buvo pakartas 
Haroldas Vermilyea, 50 me 
tų amžiaus vyras, kuris už
mušė savo motiną.

STREIKAS SUSTABDĖ 
24 LAIVUS.

Montrealo uoste, Kana
doj, pereitą sąvaitę sustrei 
kavo laivų darbininkai. Dė 
tos priežasties iš uosto nega
lėjo išeiti 24 laivai.

Washingtono žiniomis, fe 
deralės valdžios deficitas 
per 10 mėnesių pasiekė jau 
netoli 3 bilionų dolerių.

Vyriausis Teisinas Pasmaugė 
Geležinkeliečių Pensiją.

KOMPANIJOMS BUS SU- tas dabar pripažino, kad 
TAUPYTA $60,000,000. toks įstatymas yra “nekons

titucinis.”
Jeigu įstatymas butų vyk

domas, tai šįmet geležinke
lių piniguočiai butų turėję į-

Vyriausis Jungtinių Vals- mokėti į bendrą pensijos 
ijų teismas šį panedėlį pa- fondą 60 milionų dolerių. Ir 
kelbė savo sprendimą, kad.pasenę darbininkai tuoj bu-

Naudinga* darbininkams 
įstatymas pripažintas 

“nekonstituciniu.”

Sustabdo Pašalpą 
Illinois Valstijai.

Federalinės šalpos admi
nistratorius Harry Hopkins 
pranešė Illinojaus legislatu- 
rai, kad Washingtonas su
laiko pašalpos pinigus Illino- 
iaus valstijai ir neduosiąs 
daugiau nei cento, jeigu le- 
gislatura nepaskirs bent $3,- 
900,000 į mėnesi iš savo iž
do. Cook apskrity, kuriame 
randasi Chicagos miestas, 
paskirta iš vietinių fondų 
nors sumažinta pašalpa, nes 
pabijota, kad alkani žmonės 
nepradėtų riaušių kelti, bet 
kituose apskričiuose šelpimo 
biurai užsidarė ir pereitą su
batą 105,000 šeimynų jau 
nebegavo jokios pašalpos.

Alaskoj Siaučia In- 
fluenzos Epidemija.
Iš Alaskos atėjo žinių, kad 

tenai žmonės labai serga in- 
fluenza. Ypač skaudžiai šita 
liga palietusi Point Barrow 
miestelį, tolimiausią baltvei 
džių koloniją Alaskos šiau
rėj, kur paskutinėmis dieno
mis pritruko kuro ir maisto. 
Pieną žmonės tenai gauna 
iktai sutirštintą blėšinėse iš 
Jungtinių Valstijų, bet da 
bar ir tas išsibaigęs. Beveik 
visi tenai serga, tik vienas 
gydytojas su dviem slaugėm 
ligonius apžiūri.

geležinkeliečių pensijos įsta. 
ymas yra “nekonstitucinis” 
ir negali but vykdomas.

Ačiū šitam teismo spren
dimui, geležinkelių milio- 
nieriai vien tik šiais metais 
galės įsidėti į savo kišenių 
$60,000,000, o pasenusiems 
savo darbininkams parodyti 
špygų.

Geležinkeliečių senojo 
amžiaus pensijos įstatymą 
kongresas buvo priėmęs pe
reitais metais ir prezidentas 
looseveltas jį pasirašė. Ei
nant tuo įstatymu, kiekvie
nas geležinkelio darbinin
kas, susilaukęs 65 metų am
žiaus, yra atleidžiamas nuo 
darbo ir nuo to laiko jam tu
ri but mokama senojo am
žiaus pensija, kurios didu
mas yra nustatomas sulyg to, 
kiek metų jis buvo prie gele
žinkelio išdirbęs arba ištar
navęs.

Fondas tokioms pensi- 
oms turėjo susidaryti iš 

Kompanijų ir darbininkų 
mokamų mokesčių. Darbi
ninkai turėjo mokėt į tą fon
dą po du nuošimčiu nuo sa
vo algų, o kompanijos turė- 
o pridėti dusyk tiek

Dėl šito mokesnio geležin
kelių magnatai ir atsistojo 
piestu. Jie apskundė tą įsta

tų galėję gauti pensiją. Da
bar gi tie milionai pasiliko 
milionierių kišeniuose.

Ar ne gerai Amerikos ka
pitalistams turėti tokį teis
mą, kuris gali išbraukti kiek
vieną Kongreso išleistą ir 
prezidento patvirtintą įsta
tymą, jeigu tas įstatymas už
gauna jų kišenių?

Šį kartą bet gi ir tame tei
sme atsirado žmonių, kurie 
nesutiko pasirašyti po di
džiumos sprendimu. Bet di
džiuma vistiek įstatymą su
naikino. Mažuma (4 teisė
jai) išleido savo paaiškini
mą, kodėl ji yra priešinga di
džiumos (5 teisėjų) sprendi
mui. Teismo pirmininkas sa
ko : “Aš negaliu su tokiu 
sprendimu sutikti. Blogiau
sia to sprendimo pusė yra ne 
tame, kad jis nepasitenkina 
pasmerkdamas patį įstaty
mą, bet eina da toliau ir at
ima Kongresui galią išleisti 
bent kokį įstatymą, kuriuo 
butų galima priversti gele
žinkelių kompanijas mokėti 
pasenusiems darbininkams 
pensiją.”

Ištikrujų, kokiems ga
lams tada reikalingas Kong
resas, kain leisti tiek pinigų 
jo užlaikymui, jeigu penki 
teisėjai gali paversti niekais

ymą Supreme Courtui, ir I visą jo darbą?

Bptvnitp Niivvknndi- CHICAGOJ TRAUKINYS ueiroue LyusisKanai UŽMUŠ£ j^j BAL.
no A. Vaitkus. čiuną.

Naujienos” praneša,Žuvaudamas Detroito u- kad

>72,000 PLĖŠIKAI VIS DA 
NESUGAUTI.

Warreno miestely, Ohio 
valstijoj, plėšikai anądien 
užpuolė pašto troką ir išplė
šę $72,000 pabėgo. Plėši
kams gaudyt buvo sukelta 
ant kojų Ohio ir Pennsylva- 
rijos valstijų policija, ta
čiau rašant šią žinią bandi- 
ai da nesuimti.

20,000 ELNIŲ NAIKINA 
GANYKLAS.

Gyvulių augintojai Wyo- 
mingo valstijoj pradėjo kel
ti triukšmą, kad valdžios 
globojami tenai elniai išei 
na iš paskirtų jiems vietų
išėda ganyklas. Elnių esą 
privisę ligi 20,000. Guberna
torius prižadėjo farmeriam 
nuostolius atlyginti.

ir

SNEGAS IR ŠALČIAI
JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE
Šįmet Amerikoj labai šąl

ąs pavasaris. Šilta buvo tik 
velias dienas. Pereitą sąvai- 
ę daugely vietų net prisni
go. Ypač subiuro orai vidu. 
•iniuose vakaruose. Sniegas 
migo apie Chcagą ir Wis- 
nonsino valstijoj; o Michi 
Įano valstijoj, Travers City 
įpylinkėj, pasirodė tikra 
čiema. Ūkininkai bijosi, kad 
šalčiai nesugadintų sodų.

DARYS JŪRIŲ DUGNO 
ŽEMĖLAPI.

Amerikos geofizikų drau
gija Washingtone svarsto 
sumanymą padaryti šiaurės 
Atlanto dugno žemėlapį 
Draugijos pirmininkas prof. 
’Ueld sako, kad mokslas yra 
:au tiek pažengęs, jog jūrių 
dugną galima ant plano nu 
piešti beveik taip lengvai 
kaip ir sausžemio pavirš}.

VOKIEČIAI STIPRINASI 
PAREINĖJ.

Francuzų laikraščiai rašo 
kad paskutinėmis dienomis 
?areinėj, ties Francuzijos 
iena, pradėjo koncentruoti: 

ginkluotos vokiečių jėgos

)eje, Alikonis Vaitkus 26 anksti 27 balandžio rytą ant 
balandžio nutarė pasidaryti, Chicagos-Alton gelžkelio, 
?au galą. Padėjęs meškerę įjSummite, buvo rastas trau
kai}, jis sušuko, “Here I go!” kinio užmuštas Kazys Bal
ir šoko į upę. Matę tai žmo- 
įės pranešė policijai ir tuoj 
imtasi jo jieškot. Po 35 mi
nučių jį surado, bet atgai
vinti jau nepasisekė.

Ko Vaitkus nusižudė, tik- 
’ai niekas nežino. Jis buvo 
la nesenas žmogus, tik apie 
40 metų amžiaus, ir turėjo 
darbą. Kai kas spėja, kad jį 
galėjo paveikti šeimyniški 
nesmagumai, nes paskutinė
ms dienomis jis persiskyrė 
su žmona.

Jo lavoną paėmė savo ži- 
įion valdžia ir stengiasi su
rasti jo artimesnius gimines, 
nes jis buvęs kariuomenėj, 
tai jam priklauso pinigų. 
Žmonės norėjo jo lavoną iš
gauti ir palaidoti, bet vy- 
iausybė neišdavė. Vienas 

jo brolis gyvena, rodos, 
Pennsylvanijoj. Dzūkas.

MISIONIERIAMS GRESIA 
MIRTIS.

Kinijoj banditai pagavo 
lu Anglijos misijonieriu ir 
paskelbė, kad 9 gegužės a- 
budu sušaudys, jeigu iki tos 
1 ienos krikščionys neprista- 
ys reikalaujamos sumos pi-

čiunas, 50 metų amžiaus lie- 
;uvis, gyvenęs adresu 5104 
West 65-th Street. Per du pa
staruoju metu velionis netu
rėjęs jokio darbo. Kaip jis 
pateko po traukinio ratais, 
ikrai nežinia, bet esą spėja
ma, kad jis galėjo mėginti 
įsikabinti į judantį traukinį 
ir pateko po traukiniu.

SUDEGĖ VYRAS SU 
ŽMONA.

Fall River, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čia sudegė savo 
namuose Joseph Quinn su 
savo žmona. Gaisras kilo 
nakties laiku, kada jiedu 
miegojo ant antrų lubų, ir 
uždarė jiems išėjimą. Abu
du buvo jau po 70 metų se
nukai.

VAIKAMS NAMĄ UŽDE
GUS ŽUVO 5 ŽMONĖS.

Poughkepsie, N. Y. — Trys 
maži vaikai pereitą subatą 
čia uždegė medinį 4 aukštų 
namą. Ugnis užtvėrė gyven
tojams išėjimą ir 5 asmenys 
sudegė mirtinai, o 7 skau
džiai apdegę reikėjo vežti li
goninėn.
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i APŽVALGA J
GRAŽIAI PAMINĖJO 
TARPTAUTINĘ DAR-

BININKŲ ŠVENTĘ.

Gegužės Pirmoji įgijo 
tarptautiniame darbininkų 
judėjime tokios didelės reik
šmės, kad noroms-nenoroms 
turi apie ją kalbėti net ir 
priešingai nusistačiusi reak
cinė spauda. Gi pažangioji 
laikraštija pašvenčia tai pro
gai daugiausia vietos.

Gražų straipsnį davė
Naujienos,” kurios sako:

“šiandien—ta didelė Gegu
žinė šventė, kurios idėja jungia 
į daiktą šimtus milionų žmonių 
pasaulyje.

“Pirmoji Gegužės!
“Gimusi Amerikoje, Darbo 

Federacijos konvencijoje, be
veik prieš 40 metų, paskui pri
imta tarptautiniame darbinin
kų kongrese Paryžiuje, ji laips
niškai užkariavo darbo žmonių 
protus kone kiekvienoje šalyje 
ir pavirto galinga jėga, kuriai 
jau nedrįsta atvirai pasiprie
šinti net didelių valstybių val
džios.”

U

ir tautų santykiavimo pagrin
das.

“Bet šis pagrindas yra siau
ras ir netvirtas. Juk milžiniška 
dauguma žmonių kiekvienoje 
šalyje jokių kapitalų neturi; o 
antra vertus, ir kapitalistai nė
ra vieninga grupė. Jų reikalai 
dažnai stato juos prieš kits ki
tą. Jie lenktyniuoja, varžosi ir 
naikina kits kitą.

“Ant šitokio pagrindo negali 
būti pastatyti saugus užtikrin
to gyvenimo rūmai — ne tik 
visos žmonijos, bet ir atskiros 
tautos. Tą pagrindą kone su
griovė pasaulio karas ir jį to
liaus ardo dabartinė depresija.

“Taigi atėjo laikas, kada 
žmonija pajuto, kad jos visuo
meninis gyvenimas turi būt 
pertvarkytas ir tvirtesniais pa
matais pagrįstas. Koks šis nau
jas pagrindas gali būti?

“Jisai gali būti tiktai—dar
bas.

“Jeigu iki šiol valdė pasaulį 
kapitalistai, tai dabar atėjo ei
lė jį valdyti darbo žmonėms, 
darbininkų klasei.”

Šitiems kilniems obal-
siams skleisti ir yra įkurta

Bet kodėl ši šventė taip I Gegužės Pirmoji, 
sužavėjo milionus darbinin-J Malonu pažymėti, kad šį- 
kų, kurie gyvena įvairiose I me| b" Brooklyno “Vienybė” 
šalyse ir kalba skirtingomis J atsiliepė apie darbininkų
kalbomis9 šventę su prideramu rimtu-

Ji sužavėjo juos todėl, P™ ? P^rba. Paminėjusi 
J J tos šventes atsiraaimo įsto-

“...kad ji iškėlė aikštėn tuos]riją, “Vienybė” sako: 
dalykus, kurie yra brangus
kiekvienam darbo žmogui, ne-1 
žiūrint kuriai tautai jisai pri-1 
klauso arba kuriame pasaulio] 
gale jo bakūžė randasi.

“Ji skatina darbininkus ko-j 
voti dėl darbo sutrumpinimo ir 
geresnio atlyginimo už darbą, 
dėl laisvės valstybėje ir žmo
niškų teisių visuomenėje; ir j n 
nurodo darbininkams, kad ge-| 
resnę ateitį sau ir savo vai
kams jie gali įgyti, tik eidami | 
kartu ir kovodami sutartinai...

“Ši mintis, kad darbininkai J tės, kuri butų taip plačiai 
gali savo jėgomis atsiginti nuo]švenčiama, kaip Gegužės 
skriaudikų ir išnaudotojų, kad Pirmoji. Visos tautinės ir 
jų pačių rankose yra raktas į j valstybinės šventės švenčia- 
šviesesnį rytojų. įkvėpė naują mos tiktai savo valstybių ri- 
viltį prispaustoms vargdienių J bose. Bažnytinės šventės 
masėms ir padarė jiems bran-Į švenčiamos tiktai tų bažny
čia Pirmąją Gegužės. cių parapijose. Tuo tarpu

“Jos obalsiais vadovauda- Gegužės Pirmoji yra šven- 
miesi, darbo žmonės jau iško- čiama visur: Amerikoje, Eu- 
vojo daug. Daugelyje šalių jie popoje, Afrikoje, Australi- 
šiandien jau yra pilnateisiai pi-įjoję, Turkijoje, Kinijoje, Ja- 
1 iečiai. Jie renka savo atstovus J poni joje, vienu žodžiu — vi 
į parlamentus ir valdžias. Ne- šame žemės paviršy, kur tik 
darbui užėjus, jie gauna pagei-]yra susipratusių darbininkų, 
bą iš valstybės. Jie turi teisę

“Netenka abejoti, kad šitas 
gegužės pirmosios šventės tik
slas kilnus. Visų tautų darbo 
žmonės neprivalo prašyti keno 
nors užuojautos arba malonės. 
Jie privalo reikalauti sau tų 
teisių, kurios lygiai priklauso 
kiekvienam dirbančiam šios 
planetos gyventojui. Gaila, kad 
ši kilni darbininkų šventė daž
nai bjaurioj ama įvairių politi 
kos demagogų.”

Nėra pasauly kitos šven-
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KAS, KUR IR KAIP VEIKIAMA.
Apie Skipičio misiją. Į Bet norėdami to pasiekti,

Pono Skipičio misijos tik- A kiW
slas yra sukrėsti užsieny gy- llletuv.‘skl a^aseia. tr orga- 
veliančius lietuvius visi ^.intzacųos turėtų paretkalau- 
šaulio lietuvių kongresin, i dabartaes Lietuvos vai-
kuriam vieta skirianti Kau- dzl°\ kfd a‘st°v? nnkn"° 

Tų kongresą aš niekuo metu,UetuTOJe butų nuimta 
spaudos cenzūra, grąžinta 
asmens, žodžio ir susirinki
mų laisvė, taip kad ir Lietu
vos žmonės galėtų laisvai iš
rinkti savo atstovus į tą kon
gresą. Kongresui taipgi turi 
būt suteikta laisvė, kad at
stovai galėtų nevaržomi nu
tarti, kas jiems išrodys svar
biausia.

orgsnizuotis ir šviestis, ir jų Į 
vaikams yra atdaros durys į Į 
mokyklas.

‘Spiesdamiesi į daiktą, dar-

MAE WESTATT£S VY
RAS ESĄS UETUVIS?

Amerikoje yra pagarsėju-

tančius dolerių į savaitę, tik rialą, nežino to fakto, kad 
imk. • švęsti Pirmąją Gegužės pir-

“Bet lukterėkite. Dar ne vis- mutinis yra sumanęs ne koks 
kas. Frank Wallace nėra fakti- “triukšmadaris” komunistas 
nai Frank Wallace. Jis tik pasi- ar socialistas, bet Amerikos 
rinko tą vardą, kad amerikonai Darbo Federacijos preziden- 
galėtų jį ištarti. Jo tikras var- tas Gompersas.
das yra Pranas šatkus. Pranas Gomperso sumanymu, A- 
šatkus, kaip gyvas. Sveikas ir merikos Darbo Federacijos 

. _ konvencija 1888 metais nu-tvirtas lietuvis, kuris savo lai
ku gyveno Milwaukėje.

“Taip, Pranas šatkus, Mae 
West vyras yra lietuvis. Ar rei
kia geresnės sensacijos?”

Mums teko girdėti, kad ir 
pati Mae West esanti lietu
vė — lietuvė ar lenkė, tik 
Amerikoj gimusi.

Believe it or not!

bininkai iškovos laisvę ir tosej artistė Mae Wes,
šalyse, kuriose masės dar tebė-J (^tark. Mėji Lest), pagar- 

Isėjusi tuo, kad labai moka 
masinančiais judėjimais ir 

Ypač Gegužės Pirmosios išsireiškimais vyrus erzinti, 
reikšmė yra didelė dabarti- Iki šiol ji visuomet buvo 
niu laiku, kuomet— žinoma kaip netekėjusi mer-

“Pasaulis yra tartum priėjęs Igma. Todėl šiomis dienomis 
kryžkelę. Baisus ekonominis Į kilo didelė sensacija, kuo- 
krizis siaučia jau kelinti metai. Įme^ tūlas Wallace paskelbė 
Jį lydi skaudus krizis politiko- J kad jis esąs Mae West aitės 
je, tautų santykiuose ir visose I vyras. Jis vedęs ją jau
žmonijos gyvenimo srityse. keliolika metų atgal. O ji gi- 

“žmonija jieško išeities. Į naši, sako, kad tai melas.
Bandoma visoki planai, bet dari Bet lietuviams Šita sensa- 
niekur iki šiol nesurasta aiš-lcija dar labiau* įdomi, nes 
kaus kelio iš tų keblumų, į ku-|kaip “Naujienos” praneša, 
riuos yra patekusios didelės ir tos garsios artistės vyras e 
mažos tautos. Tebesitęsia su- sąs tikras lietuvis. Girdi: 
mišimas, kuris grasina privesti ] “Kelios dienos atgal pasiro- 
žmoniją prie naujų karų arba] dė žinia, kad Mae West yra ve-

kitokių katastrofų.
“Kas gi tikrumoje atsitiko,] 

kad pasaulis susilaukė šitokio] 

krizio?
“Jame per ilgus metus vieš-Į 

patavo tie, kuriems darbo žmo
nės yra sukrovę lobius. Jie val
dė tautas, jie kontroliavo pra
monę ir susisiekimą; jie spren
dė, koki santykiai turi būti tar-Į 
pe šalių, ir kėlė karus arba da-| 

rė taiką. Kapitalo interesai bu
vo ir tebėra žmonių gyvenimo!

dusi. Koks tai Frank Wallace 
bažijasi, kad jis paėmė Mae už 
žmoną. Kad parodyti, jog jis 
tai iš piršto neišlaužė, iššitrau 
kė iš kur tai vedybų dokumen
tą-

“Į akimirksnį Frank Wallace 
paliko garsenybė. Įsivaizduo
kit, Mae West vyras! Tuoj na
bagą Wallace užklupo vodevilio 
impresarijai su riebiais kont
raktais; su visokiomis propozi 
rijomis; su pasiūlymais. Tuks-

“DRAUGAS” APIE PIR
MĄJĄ GEGUŽES.

Klerikalų “Draugas” užsi
manė paaiškint davatkoms, 
ką reiškia Pirmosios Gegu
žės šventė. Visų pirma jis 
klausia, ar ištiesų toji šven
tė yra darbininkų diena? Pa 
skui šneka:

“šiandien visame pasaulyje 
socialistai ir komunistai mė 
gins sukelti daug triukšmo. 
Jie, kur bus galima, demonst
ruos gatvėmis, salėse bus mi
tingai, jų vadai sakys ugningas 
kalbas, rodys kumštis kapitali
stams, skelbs pasaulio revoliu
ciją. Maskvoje susirinkęs rau
donasis internacionalas tarsis, 
kaip sėkmingiau vesti pragaiš
tingą komunistinę propagandą, 
kaip nuversti viso pasaulio val
stybių dabartines valdžias ir 
visur įgyvendinti komunizmą. 
Galimas dalykas, kad kai ku
riuose kraštuose bus muštynių, 
areštų, atsiras naujų socialistų 
ir komunistų ‘mučeininkų.’

"Tai bus ne darbininkų die
na, bet triukšmadarių šventė 
pilna to žodžio prasme.

“Nei socialistams nei komu
nistams darbininkų reikalai ne
rupi.”

Na, tai kas gi yra darbi
ninkų diena? Gal “panelės 
švenčiausios škaplernos zu
pelni atlaidai?”

Ignorantas, kuris paraše 
“Draugui” tą žioplą edito-

tarė kovoti už 8 valandų dar
bo dieną ir tam tikslui pa
skyrė Gegužės Pirmąją.

Sekančiais 1889 metais 
Paryžiuje Įvyko Tarptauti
nis Socialistinių Organizaci
jų Kongresas, kuriame daly
vavo ir Amerikos darbinin
kų delegacija. Ji pasiūlė, 
kad amerikiečių priimtą Pir
mosios Gegužės šventę Kon
gresas pripažintų Tarptauti
ne Darbininkų Švente. Pary
žiaus kongresas šitą pasiūly
mą priėmė.

Po to da šitą šventę užgy
rė ir profesinių sąjungų In
ternacionalas.

Taigi Pirmoji Gegužės y- 
ra tarptautinė darbininkų 
šventė pilnoj to žodžio pras
mėj, nes Amerikoje ji gimė, 
o viso pasaulio darbininkų 
organizacijos ją apkrikštijo.

Kai po didžiojo karo Eu
ropoje pradėjo kurtis demo
kratinės valstybės, tai Pir
moji Gegužės beveik visur 
buvo pripažinta kaip valsty
binė darbininkų šventė.

Na, į ką gi tuomet panaši 
“Draugo” pasaka, kad Pir
moji Gegužės yra tik “triuk
šmadarių šventė?”

tų būti. Bet jie tokie nėra. 
Dombrovas atranda, kad— 

“Musų Pineiros tautininkai 
visai yra kitoki; jie svajoja per 
dienas ir naktis kaip butų gali
ma išprovokuoti ir apšmeižti 
savo tautiečius, kaip išardyti 
tarp jų broliškąją vienybę, kaip 
atėmus iš savo brolių paskuti
nę duonos plutą ir juos nustū
mus į bedugnę.

“Pineiros tautininkai rodos 
kad serga psichiška manija ir 
be provokacijų negali gyventi.” 

Reikia pridurti, kad tauti. 
ninkai tokie yra netik Pinei- 
roj, bet visur.

LIETUVOJE IR NEDAK- 
TARAS GAU BŪT “GY

DYTOJAS.”

Lietuvos laikraščiai pra
neša šitokią žinią:

“Aną dieną Kauno apylinkės 
teisme buvo sprendžiama viena 
principinio pobūdžio byla, bū
tent, klaipėdietis medie. gydy
tojas G. pasirašinėdamas ofi- 
cijaliuose raštuose prieš pavar
dę pridėdavo "dr.’ Kadangi 
'daktaras’ reiškia mokslo laips
nį, kurio p. G. neturėjo, tai'po
licija jam iškėlė bylą. Kauno 
apylinkės teismas gyd. G. bylą 
sprendė, pripažino jį kaltu už 
mokslo laipsnio savinimąsi ir 
nubaudė 30 litų arba 3 paras 
arešto.”
Reiškia, gydyti ligonius 

Lietuvoje nereikia turėti me
dicinos mokslo laipsnio

> »•
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APIE TAUTININKUS.

“Argentinos Lietuvių Bal
se” tūlas Pr. Dombrovas a- 
pie tautininkus sako taip:

“Mano supratimu, tautinin
kas yra tas. kuris myli savo 
tautą, žemę. žmomes, gamtą ir 
tt. žodžiu sakant, geras tauti
ninkas serga visomis savo tau
tos žaizdomis: jis svajoja kaip 
butų galima pakelt savo tautą 
ir tautiečius į geresnį būvį, 
kaip juos išgelbėti iš vargų, 
nelaimių ir panašiai.” «.

Tai tokie tautininkai turė.

VOS 20,823,050 KATA
LIKŲ.

Jungtinėse Valstijose yra 
tiktai 20,523,050 katalikų. 
Taigi mažiau, negu penkta
dalis gyventojų.

MUSSOLINIS PADARE 
ITALIJAI M200,000 

NUOSTOLIŲ.
Iš Romos pranešama, kad

Mussolinio išsišokimas prieš 
Abisiniją, kariuomenės mo
bilizacija ir kitoks Abisini
jos gąsdinimas kaštavo Itali
jai jau $8,200,000. Štai ko
kios buna pasekmės, kuomet 
šalį valdo vienas diktato
rius.

ne.
kitu negaliu įsivaizduoti, 
kaip tik Lietuvos tautininkų 
slaptos politikos įrankiu dik
tatūrai palaikyt. Mat, Lietu
vos darbininkąi ir ūkininkai 
nebepajėgia toliau vilkt dik
tatūros vežimėlį, kuriame 
sėdi tautininkai su visais 
sietuvos dykaduoniais! čia 

reikalinga pagelba. Ir tos 
pagalbos jieškoma tarp už 
sieny gyvenančių lietuvių. 
Kongresas duotų progos pa- 
sikinkyt viso pasaulio lietu
vius į tą fašistinės diktatu 
ros vežimėlį, kad padėtų 
vilkt Lietuvos nuilsusiai 
liaudžiai! Kitaip sakant, tas 
kongresas yra reikalingas 
tam, kad tautininkų valdžia 
galėtų pasakyti Lietuvos ne
patenkintiems žmonėms: 

žiūrėkit, musų tvarką už
gyrė viso pasaulio lietuvių 
kongresas. Reiškia, musų 
tvarka yra gera ir visi turi
me ją remti!”

Jei tas kongresas butų 
šaukiamas kitokiomis sąly
gomis, jeigu iš užsienių lie
tuviai galėtų nevaržomi pa
sidalyti mintimis, laisvai ap
kalbėti visus Lietuvos ir už- 
rubežio lietuvių reikalus, tai 
neturėtų būti jokių klausimų 
apie nedalyvavimą tame 
kongrese. Važiuotume visi.

Bet kuomet aiškiai mato
si, jog tas kongresas yra šau
kiamas tik tam, kad apgauti 
Lietuvos visuomenę, kad su
stiprinti diktatūrą ir toliau 
laikyti Lietuvos liaudį nelai
svėje, tai laisvi užsienio lie
tuviai negali tam pritarti

Dalyvaudami tokiuose 
kongresuose, mes prasiženg- 
tumėm netik prieš savo de
mokratinius įsitikinimus, bet 
ir prieš Lietuvos liaudį, nes 
padėtumėm Lietuvos fašis
tams prispausti Lietuvos 
darbininkus ir ūkininkus da 
sunkiau, negu dabar! Toks 
Petras Cvirka tada kvatoda
mas galėtų rodyt į mus pirš
tu: “O ką, ar aš nesakiau, 
kad Amerikos lietuviai yra 
Frankai Krukai, kuriuos ga
lima už nosies vadžioti?”

Tesušaukia Lietuvos žmo
nių seimą pirma, o tada te
šaukia viso pasaulio lietuvių 
kongresą!
Ka* pritarė tam kongresui?

Amerkoje pirmieji tam 
pritarė fašistai, kurie vadi
nasi neva tautininkais. Jie 
remia ir Lietuvos diktatūrą; 
jiems toki valdžia patinka, 
nes prie tokios valdžios yra 
gera proga valdininkams 
sauvaliauti, o kritikuoti jų 
nevalia, nes tai laikoma “vi
suomenės kiršinimu.” O kad 
tas kongresas šaukiamas pa
laikyti tokią valdžią, tai mu
sų fašistai jam ir pritaria

Gali būti, kad atsiras žmo
nių ir kitokių pakraipų, ku
rie agituos už dalyvavimą ta
me kongrese, ne tam, kad 
pritartų- fašistinei politikai, 
bet norėdami pasisvečiuoti 
Lietuvoj su nedidelėm išlai
dom, nes atstovams turės 
būti apmokėtos kelionės lė
šos. Išlaidas mums tektų už
sikrauti sau ant pečių, arba 
ant organizacijų ir kolonijų, 
be jokios naudos.

Jeigu jau dalyvauti tame 
kongrese, tai turėtume daly
vauti visi, be skirtumo sro
vių ir įsitikinimų. Ir daly
vauti ne kaip kūdikiai, kurie 
džiaugiasi pamatę jiems ro
domą žaislą, bet kaip pažan 
gos kareiviai, kad galėtume 
nutiesti laisvą Lietuvai ke
lią — ne tik sau, bet ir savo 
vaikų vaikams.

Šito turėtų reikalauti ir 
pati Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti. O jeigu ji 
nuo to atsisakytų, arba jeigu 
Lietuvos valdžia nenorėtų 
suteikti kongresui tokių lais
vių, tai kokis tada mums bu
tų išskaitliavimas duoti save 
suvedžioti ir išnaudoti? At
sakomybė už tą kongresą 
stovi nevien tik prieš išeivi
jos visuomenę, bet ir prieš 
musų inteligentiją, laikrašti
ninkus, ypač redaktorius.

Negalima juk pasilikti kū
dikiais ir žaisti pavojingais 
žaislais. Aš prašyčiau visų, 
kurie pripažįsta demokratiją 
ir geidžia tikrai laisvos Lie
tuvos, kad kiekvienas aty- 
džiai tą dalyką svarstytų, iš
reikštų savo nuomonę musų 
demokratinėj spaudoj ir or
ganizacijose. • Brūklys.

LAIŠKAS “KELEI
VIO” REDAKCIJAI
Dėlei saukiamo viso pasau

lio lietuvių kongreso.

Gerb. “Keleivio” Redak
cija :—Daugeliui “Keleivio” 
skaitytojų nėra aiškus šie 
dausimai:

1. Dėlko yra šaukiamas 
viso pasaulio lietuvių kong
resas?

2. Jeigu kongreso delega- 
ams nebus valia laike sesijų 
laisvai diskusuoti, tik turės 
priimti rezoliucijas, paga
mintas iškalno, tai ar nebū
tų geriau išsiuntinėti tas vi
sas rezoliucijas per paštą vi
soms lietuvių organizaci
joms arba visiems lietuvių 
laikraščiams? Laikraščiai 
galėtų jas paskelbti, gi orga
nizacijos galėtų jas balsuoti. 
Taip sutaupytų daug išlaidų.

3. Jeigu Lietuvoje negali
ma kongreso delegatams lai
svai diskusuoti, tik priimti 
ar nepriimti iš kalno paga
mintas rezoliucijas, tai ar 
nebūtų geriau toks kongre
sas šaukti tokioj šaly, kur 
galima butų laisvai išsireikš
ti? Jeigu kongresas šaukia
mas tik užsienio lietuvių rei
kalams, tai kam jį šaukti 
Lietuvoje?

Tikiu, kad “Keleivio” re
dakcija atsakys į šiuos klau
simus ir išreikš savo nuomo
nę. Randolpho ūkininkas.

Redakcijos atsakymas:
(1) Kongreso sumanytojai 
oficialiai skelbia, kad jiems 
rupi “užsienio lietuvius pa
remti ir įkurti viso pasaulio 
lietuvių sąjungą.” Bet neofi
cialiai mes suprantame, kad 
kongreso tikslas yra “paro
dyti visiems, jog pasaulio 
lietuviai remia dabartinės 
valdžios politiką.” (2) Jeigu 
tik rezoliucijų priėmimas 
butų reikalingas, tai tamstos 
patarimas butų vietoje; bet 
jeigu valdžiai rupi parodyt 
savo priešams, kad ją remia 
viso pasaulio lietuviai, tai re
zoliucijų išsiuntinėjimu ji 
to nepasieks; jai daug svar
biau, kad Kaune susirinktų 
kongresas ir sušuktų: “Va
lio, tautos vadas, Antanas 
Smetona!” Tas kartu atsa
ko ir 3-čią tamstos klausimą.
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Rockefelleris Pastate Žydams Muziejų.

Švento Antano balius ir tri
jų lietuvių nelaimės.

Custer, Mich. — švento 
Antano Draugija čia buvo 
surengus balių kovo 2 dieną 
nuosavoj svetainėj. Baliaus 
tikslas buvo uždirbti pinigų 
ir apmokėti elektros įvedimo 
išlaidas. Balius buvo plačiai 
išreklamuotas. Išgirdęs, kad 
katalikai rengia tokį didelį 
pokilį ir da, kaip jie garsino, 
“su perstatymu,” sumaniau 
ir aš nuvažiuoti. Atvykau 8 
valandą vakare. Žiburių pil
na palubė, pasieniais sėdi 
kelios moterėlės, o prie baro 
stovi apie penki vyrai; už 
baro pora pardavėjų pilsto 
alų. Už pusvalandžio įeina 
svetainėn da trįs ūkininkų 
šeimos, bet tai jau vadinami 
“bedieviai.” Mat, ūkininkai 
vieni kitų parengimus per
daug neįgnoruoja, ir suren
gus kokią pramogą lais
viems, katalikai taip pat at
silanko.

Apie trisdešimts žmonių 
pasiskirstę po svetainę, tai 
ir visa publika. Estrada tru
putį papuošta. Pačiam gale, 
ant sienos išmalevotas na
mas panašus į bažnyčią su 
kryžium. Prie kampų, palei 
lubas, dvi galvos: viena 
žmogaus, su barzda ir gero
kai pakumpusia nosia, o ki
ta išrodo kaip beždžionės 
galva. Ką tie paveikslai rei
škia, negalėjau sužinoti.

Muzikantai buvo du, abu 
jauni vaikinai, griežia ant 
poros koncertinų. Tarpais iš
eina šokti apie keturios po
ros, bet tai vis laisvieji. Ka
da nekada, kaip nubosta 
snausti pasieniais moterė
lėms, tai ir jos sukibusios 
patrepsi, ir vėl eina pasienin 
į seną vietą.

Apie vienuoliktą valandą 
vakaro Jonas Kalvis, laisva
manis, sukinasi po svetainę 
su popiera rankose ir, priei
damas prie kiekvieno šv. 
Antano draugijos nario, vis 
kažką aiškina ir vis rodo iš 
to popieriaus, bet katalikai 
tik papurto galvas. Matyti, 
jiems nesuprantamas tas da
lykas, ką Jonas aiškina.

Prieina Jonas prie manęs 
ir sako: “Keliatas musų iš
moko sulošti porą dialogų, 
surašėm ant popieros pro
gramą, bet negaliu rasti nei 
vieno šv. Antano draugijos 
nario, kurie čionai galėtų 
perskaityti mano raštą; ma
tai, jie nemoka rašyti, o 
skaityti gali tik iš malda
knygės. Aš pats negaliu pro
gramos aiškinti, nes man 
tenka lošti.”

Ant galo tenka prašyti so
cialistą V. M., kad jis vestų 
katalikų vakaro programą. 
Nors nenoroms, bet socialis
tas apsiima, nes publika visa 
gerai pažįstama, nekurie da 
ir kaimynai, tai atsisakyti 
lyg ir negražu. Ir taip socia
listams vadovaujant buvo 
sulošti du dialogai: “Jonas 
Šmikis važiuoja namo iš A- 
merikos” ir “šarlatanų dak
tarų ofisas.” Publika turėjo 
gardaus juoko. Lošėjai savo 
roles buvo gerai išmokę.

Pora sąvaičių prieš tai, 
šioje svetainėje turėjo balių 
L. U. Ž. Draugija. Publikos 
buvo pilna svetainė, kad ne
buvo nei kur apsisukti. Ka
talikai, kurie atsilankė lais
vųjų baliun, labai stebėjosi, 
kad čia tiek daug žmonių.

Dabar žodis apie kitus da
lykus.

Kovo mėnesį pasitaikė trįs 
nelaimės šioj apylinkėj: R. 
Masaitis, 18 metų jaunuo
lis, užsimušė važiuodamas 
automobilium. Jis susidūrė 
su kitu automobilium. Tai

greito važiavimo paseka. Du 
ūkininkai, D. Jasiulionis, 62 
metų, ir D. Verislova, 67 me
tų, pateko į kalėjimą. Pir
masis gavo 10 mėnesių sėdė
ti ir užsimokėti 2,900 dole
rių, o antrasis — šešis mė
nesius ir 1,900 dolerių pa
baudos. Abiejų farmos sudė
tos į krūvą nėra vertos 3,000 
dolerių. Federaliniai agen
tai užklupo tuos du lietuvius 
beverdant uždraustą skysti
mėlį. Daugumas apylinkės 
gyventojų, kurie myli tokį 
raugalą ir yra ragavę iš tų 
dviejų šaltinių, pasakoja, 
kad būdavęs labai prasto 
skonio, rėždavo gerklę kaip 
titnagu ir smirdėdavo kaip 
katės. Yra žmonių, kurie ge
ria visokius nuodus, kad tik 
?alvą apsvaigintų.

Musų apylinkėje jau pa
vasaris ; paukščiai parlėkė, 
sniego nėra, pradeda žaliuo
ti žolė. V. M. farmoje, netoli 
stubos, yra sukelta ant 'stul
pų apie 10 paukščiams na
mukų, kui- gali sutilpti apie 
100 šeimynų arba lizdų. Ši
tas draugas labai myli pauk
ščius. Pavasario metu, nuo 
ankstybo ryto iki vėlam va
karui, pas jį nenutyla paukš
čių čiulbėsis apie triobas. 
Nekurie ūkininkai paukščių 
neapkenčia, nesuprasdami, 
kad tokie maži paukšteliai 
atneša ūkininkui daug nau
dos, naikindami visokius va
balus ir amarą nuo augme
nų. Ūkininkas.

Štai kaip išrodys naujas Palestinos muziejus, kuris dabar yra baigiamas Jeruzalės mieste. Ji 
pastatė žydams Amerikos milionierius Rcckefelleris.

Piknikas Lakūnui Vaitkui, Prakalbos 
Adv. Skipičiui Ir Medalis J. V. Griniui.

PHILADELPHIA, PA.

Balandžio 26 d. šių metų 
Lietuvių Muzikalėj Svetai-

tis paliko tik ta, kad sukelti 
užtektinai pinigų apmokėti 
visas bilas, kad tolesniai ne- 

nėTį^ko VVS.skyriaus" lTo- ^rukjlyti jo pasiryžimo, 
miteto skaitlingas susirinki-1 komitetas pilnai tą su- 

’ mas. Atstovų vietos draugi- Pranta ir eina ALTASS val- 
jų, kliubų, kuopų ir pavienių

MINERSVILLE, PA
Schuylkill apskričio lietuvių

bankietas.

Šiomis dienomis Schuyl
kill apskričio lietuvių pilie
čių Lyga čia buvo surengusi 
trečią metinį bankietą, kuris 
pavyko visais žvilgsniais. 
Žmonių buvo apie 600. Va
karienės metu farmerių or
kestras iš Orwigsburgo su
grojo Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir keliatą kitų daly
kų. Radio dainininkas V. 
Baranauskas iš Minersvillės 
udainavo, kas svečiams la

bai patiko. D-ro Kapo žmo
na, Violeta Mockaičiutė, 
gražiai pagriežė ant smuiko. 
Vincas Kriaučiūnas iš She- 
nandoah sudainavo keliatą 
dainų angliškai. Jo balsas 
yra labai malonus; ypač jis 
patiko jaunimui.

Po to<, toastmasteris P. W. 
Birštonas pakvietė kalbėto
jus. Kalba kauntės komisio
nierius Roy Brownmiller a- 
pie lietuvių istoriją. Jis pa
žymi, kad po karo lietuviai 
atsiskyrė nuo Rusijos ir su
kurė savo nepriklausomą 
respubliką. Amerikoje lietu
viai irgi gali savo vardą pa 
kelti, jis sako, jeigu politi
koje veiks iš vieno, nes poli
tika viską valdo. Jo kalba 
publikai labai patiko.

Antras kalbėjo St. Gegu
žis. Jisai pareiškė, kad šita 
Lietuvių Piliečių Lyga * yra 
tikra musų kelrodė žvaigž
dė, tik reikia visiems paskui 
ją sekti. Žinoma, tas tiesa. 
Schuylkill apskrity dabar 
gyvena 70,000 lietuvių, o val
džioje musų žmonių kaip ir 
nėra; tuo tarpu velšių čia y- 
ra 25,000, bet jie turi užėmę 
apie 10,000 ofisų. Taigi ma
tom, kad lietuviai politikoje 
labai atsilikę.

Trečias kalbėjo teisėjas 
H. Houck iš Shenandoah. Jo 
kalba skyrėsi nuo visų kitų: 
balsas skambus, malonus ir 
turinys įdomus. Jis neblogai 
žino Lietuvos istoriją ir kar
tu moka pakrėsti juokų. Gir
di, kai lietuviai ateina į teis
mą, tai dažnai jiems reikia

vertėjo; o čia, sako, man pa
čiam reikalingas vertėjas, 
nes lietuviškai aš da negerai 
moku, nors mano žmona lie
tuvaitė — M. Karpauskiutė. 
Bet iš tos pusės aš gerai ap
rūpintas, sako, nes štai čia 
šalia manęs sėdi teismo lei
tenantas A. K. Klimas, kuris 
viską man išverčia anglų 
kalbon.

Kalbėtojas ragino lietu
vius dėtis į vieną politinę or
ganizaciją, o tada, sako, bu
site galingi, kaip senovės lie
tuviai buvo. Priminė, kaip 
narsiai lietuviai kovodavo 
su kryžeiviais, kaip jie pas
kui priėmė katalikybę ir 
kiek jiems nesmagumo pri
darė lenkai.

Pabaigus teisėjui Houckui 
savo kalbą, buvo ilgas delnų 
plojimas.

Po kalbų prasidėjo šokiai. 
Du orkestrai grojo atskirose 
salėse ir svečiai linksminosi 
iki ryto.

A J. Banišauskas.

MAR-LIN, PA.

Už teisingumą lietuvis gavo 
automobilį dovanų.

Kazys Pūkas, 18 metų am
žiaus vaikinas, eidamas 
Pottsvillės pamiesčiu 21 ba
landžio rado krepšį, kuria
me buvo $25 pinigų ir viso
kių dokumentų. Iš popierų 
buvo matyt, kad tas krepšis 
priklauso detektivui Trout- 
manui.

Jauno Pūko draugai sušu
ko: “Charlie, dabar mes vi
si turėsime linksmas Vely
kas!”

Bet musų jaunuolis atsa
kė, kad jis turįs sugrąžinti 
tą radinį savininkui. Ir ry
tojaus dieną nuvežė krepšį 
detektivui. Tam net akys nu
švito pamačius rastus doku
mentus. Sako, tie pinigai, tai 
mažmožis, bet dokumentai, 
tai mano gyvenimas.

Už šitą radinį Troutma- 
nas davė jaunam lietuviui 
$35 pinigų ir automobilį, nes 
jis turi didejį automobilių 
sandėlį ir pardavinėja juos. 
Teisingumas kaliais gerai 
apsimoka. A J. B.

AČIŪ!
Gerbiama Redakcija!
Aš, Vincas Ąžuolas, duo

du žinoti gerbiamai redakci
jai, kad gavau “Keleivio” 
6-tą numerį ir Kalendorių. 
Tariu ačiū redakcijai ir taip
gi širdingai ačiū mano pus- 

• broliui A. Sabeskiui, kad jis 
'man išrašė metams “Kelei- 
i vĮ.” Aš jau buvau labai pa
vilgęs “Keleivio,” nes kaip 
(buvo dar tėvukas gyvas, tai 
man vis prisiųsdavo “Kelei
vį,” bet jam mirus Bostono 
ligoninėj, aš likau be laik. 
raščio. Taigi džiaugiuos, 
kad dabar vėl pradėjo mane 
lankyti “Keleivis,” kurį aš 
labai myliu. Su pagarba,

V. Ąžuolas. 
Sao Paulo, Brazil.

CHICAGO, ILL.

Ką sako 44Šykštuolio” Kelly 
kaulai

Mirę žmonės istorijų ne
pasakoja, bet jų kaulai kar
tais prabyla.

Taip pareiškė Chicagos 
policijos tyrimų biuro in
spektorius Evans, kuris tyri
nėjo dabar pagarsėjusio 
“šykštuolio” Kelly kaulus.

Apie tą Kelly “Keleivy” 
jau buvo platokai rašyta. Jis 
pagarsėjo lietuvių spaudoje 
dėlto, kad gyveno pas lietu
vę moterį kaip įnamis, o kai 
mirė, tai septini žymus lietu
viai Chicagoje pateko už 
geležinių grotų, nes suklas- 
tuotais dokumentais norėjo 
pasiglemžti jo turtą, kurio 
jis paliko apie $150,000.

Kadangi gyvas budamas 
Kelly gyveno labai skur
džiai, vaikščiojo apiplyšęs ir 
buvo laikomas paprastu val
kata, tai kilo didžiausia sen
sacija, kuomet paaiškėjo, 
kad jis turėjo tiek daug pi
nigų. Visiems rūpėjo ir rupi 
klausimas, kur Kelly tiek 
pinigų padarė, nes dirbti, 
kiek žinoma, jis nieko ne
dirbo ir jokio biznio neturė
jo.

Policija dabar iškasė jo 
lavoną iš kapų, kad pertikri
nus, ar nebuvo jis nunuody
tas dėl pinigų. Nuodų jo vi
duriuose nerado. Bet išma
tavus jo kaulus pasirodė, 
kad jis yra tas pats Kelly, 
kuris dar 1895 metų 14 sau
sio buvo nuteistas už žmog
žudystę ir sėdėjo kalėjime. 
Taigi jo kaulai pasakė, kad 
Kelly buvo kriminalistas, 
žmogžudys, ir nėra abejo
nės, kad savo turtą jis įsigi
jo plėšimais. Spėjama, kad 
jis yra dalyvavęs bankų ir 
pašto vagonų plėšimuose. 
Ar tie $150,000 buvo jo vie
no grobis, ar visos plėšikų 
gaujos, tik jo globoje laiko
mas, tai kol kas nėra nusta
tyta.

Taip pat nežinoma, kas 
ištikrųjų Kelly buvo. Išpra- 
džių buvo sakoma, kad jis 
lietuvis, ir kad tikra jo pa
vardė esanti arba Kairy s, 
arba Kalinauskas. Bet da
bar apie jo tautybę kalbos 
nutilo. Keista tačiau, kad 
žmogus neturi giminių nei 
artimų draugu. Paliko tiek 
daug turto, tiek daug apie jį 
spaudoje rašoma, bet niekas 
neatsišaukia, kas butų jam 
giminė ar draugas. Todėl 
labai galimas daiktas, kad 
arba Kelly buvo netikra jo 
pavardė, arba žmonės, su 
kuriais jis sėbravo, dėl tūlų 
priežasčių negali prie jo pri 
dpažinti.

Kai Kelly mirė, advoka
tas Vaičius nunešė teismui 
užtvirtinti neva velionies pa
ties padarytą testamentą, 
kuriuo dalis jo paliktų 
pinigų buvo skiriama pa
čiam adv. Vaičiui, dalis gra
boriui Bagdonui, dalis kuni
gui Zalinkui-Zalinkevičiui, 
o kitkas kitiems. Daugiausia 
betgi buvo skiriama Butma-

į veikėjų buvo 25.
Nutarta surengti atsisvei

kinimo gegužinę lakūnui F. 
Vaitkui 26 gegužės “Vytau
to Parke.” Norėta turėti pik
nike ir p. adv. Skipitį, o 27 
gegužės surengti jam pra
kalbas. Gauta užtikrinimas,

---------------------------------kad p. Skipitis dalyvaus abe-
nienei, pas kurią Kelly gyve- juose parengimuose. Prie to, 
no “ant burdo.” Teisėjui ši- netikėtai, prisidėjo
tas testamentas pasirodė į- b* trečia philadelphiečiams 
tariamas ir jis pasišaukė pa- naujiena,^ tai ta, kad už uolų 
sirašiusius po tuo testamen- lietuvybei _ pasidarbavimą, 
tu liudininkus. Liudininkai musų veikėją, Joną V.Gri- 
prisipažino, kad testamentą Lietuvos atstovybė ap- 
jie pasirašę jau po Kelly dovanojo DLK. Gedimino 
mirties. Taigi teisėjas pa- °rdenu! Tas medalis jam 
reiškė šitą testamentą esant ^us piktas laike priėmimo 
klastuotu, ir užtai, kad šito- P- Skipičio, 27 gegužės, kaip 
kiu budu norėta apgauti tei- va^; vakare, Lietuvių Mu- 
smas, jis nubaudė visus tan zikalėj svetainėj. . 
testamentan įveltus lietuvius' Lietuviai čia veikia gana 
po metus kalėjimo “už teis- sklandžiai ir todėl vaisiai 
mo įžeidimą.” Adv. Vaičius visuomet buna geri 
irgi buvo pasodintas me- Nors atidėjimas antro 
tams už grotų. Gi užtai, kad skridimo šiems metams pa- 
jie buvo padarę sąmokslą veikė ant nekuriu musų lie- 
pasisavinti Kelly turtą, vi- tuvių, bet laikas jau netoli 
siems iškelta atskira krimi- kuomet lakūnas Vaitkus su 
nalinė byla. “Lituanica II” iš naujo su-

I . j. . . v. virpins oro sroves Philadel
Šiomis dienomis tačiau pĮjįj^ padangėse. Gegužės 

adv. Varaus buvo išleistas is g6 d ‘ phii/delphiečiai ir 
kalėjimo, tik turėjo uzsista- ielink/s etuvfai dar kar.
tyti gerą kauciją, kad nepa- pasimatyti su “Balta
spiuks nuo teismo. Grabo- „ £ t ku.
nūs Bagdonas irgi įsteigtas rfs lietuv; toJut0S vardu ir 
po kaucija iki teismov Jo ar- jos garbeiMleisis tolimon ir
tanieji turėjo užstatyti uz jj į ®lin„on kelionėn iŠDil- net $25,000 kaucijos. pavojingo® Eeuonen, ispu-

dyti a. a. Dariaus-Girėno tes-
Pereitą sąvaitę prasidėjo tamentą. Šis atsisveikinimas 

jau visų byla. Jų advokatai bus pas mus paskutinis. Po 
padavė teismui reikalavimą, to lakūnas Vaitkus lauks tik 
kad kaltinimas prieš juos oro palankumo leistis per 
butų panaikintas. Ar teis- Atlantą. Dabar musų užduo-
mas sutiks jį panaikinti, tai ----------------------------------------
rašant man šią koresponden
ciją dar sunku numanyti.

Chicagos Teleskopas.

dybai pagelbon. Kitų kolo
nijų lietuvių draugijos, kliu
bai, kuopos ir pavieniai vei
kėjai taipgi privalo pasidar
buoti. Geriaus tebūna per
viršis skridimui įplaukų, ne
gu trukumas. Lai buna pa
moka kitiems, o musų obal- 
sis turi būti:

“...Jaunoji Lietuva! Tavo 
dvasios įkvėpti, mes stengia
mės šį uždavinį įvykdyti. 
Musų pasisekimas tegu su
stiprina tavo dvasią ir pasi
tikėjimą savo jėgomis ir ga
bumais ! Bet jei Neptūnas ar 
galingasis audrų Perkūnas 
mums butų rustus — pasto
tų mums kelią į tavo kraštą 
ir pašauktų ‘Lituanicą’ pas 
save, tada tu, Jaunoji Lietu
va, turėsi iš naujo ryžtis, au
kotis ir iš naujo pasirengti...

“Lak. kap. Step. Darius,
“Lak. Stasys Girėnas.”
Tad mes “iš naujo” ir ren

giamės, ir aukojame, kad 
naujas lietuvis drąsuolis lak. 
F. Vaikus, žuvusių musų 
karžygių uždavinį įvykintų.

Komisijos visiems paren
gimams jau paskirstytos. De
rybos vedamos su orlaivių 
kompanija vežioti norinčius 
pasivažinėti oru. “Vytauto 
Parkas” visiems yra žino
mas, tai nurodymų jį pa
siekti nereikalinga. Nuo 
City Line piknikiečius veš 
busai piknikam

Klausykitės lietuvių va
landomis garsinimų ant ra
dio ir gaukite garsinimus lie
tuvių krautuvėse, kliubuose 
ir salėse.

Z. Jankauskas,
VVS. sk. rast

KAS GIRDĖTI BROOKLYNE.

KANADOS
LIETUVIAI.

EAST COULEE, ALT A., 
KANADA

JURGINĖS MIŠIOS IR 
KOMUNISTAI.

Šv. Jurgio drausystė kas 
metai užperka mišias. Žino
ma, tas nėra jokia naujiena. 
Pas juos yra įsigyvenus to
kia jau tradicija: tikintieji 
nuėję bažnyčion pasimel
džia, o po maldų išgeria pus-

Darbai anglių kasyklose bačkį alaus ant Dievo gar- 
eina prastai. ,bės. Tačiau šįmet tos mišios

šioje apylinkėje anglių f™™ charakteringos tuomi, 
kasyklos dirba tiktai sezo- k?.d t01"3 šventoms ceremo- 
nais. Sezono darbas praside- nHoms vadovavo tos drau
da maž-daug nuo rugsėjo «IJ°®. P1™1™”1?®, kantas 
pradžios ir baigiasi kovo ar himbims komunistas J. Kai- 
balandžio mėnesy. Vadina- g8; d™1 Pasirodyt svietui, 
si, nuo kovo ar balandžio ka- k.ad Jais, tai knau-
syklos stovi uždarytos iki C1V susmukime skyriaus pir. 
rugsėjo mėnesio. Per pereitą mininkas. taipgi geias bol- 
sezoną kasykloms teko pa- ševik??, ragino ?ayo pasekė-
dirbėti tarp 80-90 dienų. eltl ant Jogines mišių. 
Vidutinis dienos uždarbis Vl’?!,a?< svarbu? „Brooklyno 
-apie $5. Taigi per metus rad 10 anoucens irgi gani- 
angliakasys gauna $400-n0 iškilmes pabrezda- 

mas, kad visa tai esą po p. 
pirmininko vadovybe.

Matyt, ščyrieji komunis- 
. , . , . . . „ . tai nori ir su klebonais pa

niekė net oO laipsnių žemiau daryt bendrą frontą, 
zero. Dar 11 kovo dieną iš Kartą girdėjau kriaučius 
ryto buvo 12 laipsnių ze- kalbant, kad ir Jonas Bui- 
miau zero. vydas su savo “expresėliu”

Pro East Coulee teka di- jau rengiasi eit į bačnyčią 
dėlė upė, kurioje ledas siekė paimti šliubą; girdi, gal tuo- 
4 pėdų storumo. ' :met butų galima pasiliuo-

East Coulee yra ir lietu-'suoti nuo alimonijų savo 
vių, rodos, 4 vyrai; šeimynų pirmajai žmonai. Su Jonu 
nėra. Buvo pirma ir viena baikų nėra — jam viskas ga- 
šėimyna, bet moteris vyrą Hma, bile tik dėl “darbinin- 
apleido. Vyras buvo karštas ky labo.” Jurgis.

$450.
Praėjusią žiemą gerokai 

=alo. Sausio mėnesy šaltis

katalikas, o moteris laisva, 
bet katro kaltė dėl nesugy- 
venimo, tai sunku pasakyti.

Tai tiek tuom kartu iš mu
sų East Coulee angliakasių 
gyvenimo.

East Coulee gyventojas.

BROOKLYN, N. Y.
Ruošiamos “Lituanicai II” 

išleistuvės.

SLA. 38 kuopos sumany
mu 25 balandžio buvo su
šauktas susirinkimas “Litua

nicai II” išleisti komitetui 
sudaryti. Susirinkime daly
vavo keliato draugijų atsto
vai ir būrys pavienių veikė
jų. Neoficialiai dalyvavo ir 
p. Jurgėla nuo Dariaus-Girė
no paminklo komiteto, in
formacijų tikslu.

Susirinkimas vienbalsiai 
pasisakė, kad išleistuves 
“Lituanicai II” reikia ruošti. 
Tada kilo klausimai: kada, 
kur ir kaip?

Iš diskusijų paaiškėjo, 
kad Newarko lietuviai irgi 
rengia “Lituanicai II” išleis
tuves, todėl nutarta susižino
ti su newarkiečiais. Ant galo 
buvo paskirtos komisijos į- 
vairiems darbams atlikti. 
Nutarta susirinkimus šiuo 
reikalu laikyti Lietuvių Pi
liečių Kliubo kambariuose, 
80 Union avė.

Po kelių susirinkimų nu
tarta išleistuves rengti 30 
gegužės, kuomet pripuola 
Decoration Day šventė. Tą 
dieną bus suruqė os aviaci
jos iškilmės Dexter Parke 
(ties Elders Lane “L” stoti
mi), Brooklyne. Prie to 
kviečiamos prisidėti visos 
Brooklyno ir New Yorko 
draugijos. A

SUSTREIKAVO ŠELPIA
MI BEDARBIAI.

Dunkirk, N. Y. — Pereitą 
sąvaitę čia sustreikavo 200 
bedarbių, kurie už $3.05 pa
šalpos turėdavo dirbti 30 
valandų į sąvaitę. Jie su
streikavo dėl to, kad iš jų at
ėmė priedą, kuris žiemos lai
ku buvo pridedamas kurui ir 
šviesai.



yW .. kj| J"- - - - - ■. ’»TFW ww v v r*v ww WW '•^T •’-r^ vvęrri'WT»^ ■> M vJ», JS W V w » » W -» ’ W . ■ mu* -1" w . 1
Ketvirtas Poslapis. KELEIVIS. SO. BOSTON No. 19. Gegužė. 8 8- 1935

M
f r

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu
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Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

t» »kyr»S 
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A.

ROENTGENO SPINDULIAI.

J

{paima į rankas Roentgeno spin- 
j dūlių atvaizdą ir rodo Jonui, ku-

_______ Į ris pavartęs, apžiūrėjęs iš abiejų
Sėdėdamas dantisto kėdėj Jo-]Pusta ““ sako:

- nas sako: į —Gaila, mano prieteliau, ners
—Dak, o kaip mano paveiks- ta dienos laiku, vienok nieko ne-

lai išėjo?

Rado Dr. Bložis.

daktaras

■IR yra tikrasis
T) IEVAS?

MARSHALL J. GAUV1N
Pittsburgho Laisvamanių Draugijas Lektorius.

1S ANGLŲ KALBOS VERTĖ IKSAS.
su

(Tąsa) į vyrai įrodė, kad visa šita gyvybė yra kilusi
. - - iš bendro kelmo; kad žmogus yra tik tobu- 

Per tą baisiąją gadynę, kuomet bazny- . .,. ’ įr kad evo-
liucijos darbas dL šiandien taip pat, kaip 

jis ėjo ir seniau.jonui taip ir kitas, nėra man skirtumo, žengimas protauti, nusižengimas tyrinėti, 
—Tat, Jonai, — sako dantis- nusižengimas reikšti tokią mintį, kuri ne-

Nusijuokęs
sako: . „„__ , ____ ______ _

-Paveikslai? kaip tai? Nie- tas, — neVžvydėtinoj “padėtyje futik? *u krikščionių tikėjimu. Kiekvienas 
ko. o nieko nežinau, kad tai aš esi: dienos metu, ir dar tokioj. klausimas apie gamtą . buvo aiškinamas 

i bučiau su jumis ėmęsis paveiks- saulėtoj dienoj, negalite matyti.-ievo va“a* Buvo skelbiama, kad Visą pa
lus.

—Gerai, gerai, dak; suprantu, 
kad iš manęs juoką darot. Lai 
būna jūsų teisybė. Tikrenybėj aš 
nei nežinau, kaip reikia juos va
dinti. Meldžiu, dak, paaiškinti.

—Labai gerai, Jonai. Išradė
jas tų spindulių pavadino juos 
X-spinduliais; reiškia, nežinomi 
spinduliai. Bet mokslinėj termi
nologijoje jie yra vadinami 
Roentgeno spinduliais, pagerbi
mui išradėjo. Fizikos profesorius 
Dr. Roentgenas, kuris išrado 
tuos spindulius, tuo laiku mo
kytojavo Wurzburgo universite
te, Bavarijoj. Tai buvo 1895 me
tais. Be abejo, tada tie spindu
liai nebuvo tokie tobuli, kaip da
bar, vienok buvo gera pradžia. 
Roentgeno spinduliai turi nepa
prastas ypatybes, būtent, kiau
rai pereina per metalus, gipsą, 
medį, drabužį, minkštąsias kuno 
dalis, kaulus ir tt.. nors per me
talą gana sunkiai pereina. Roent- 

spindulių perėjimas pri
klauso nuo medžiagos tirštumo. 
Juo tirštesnė medžiaga, tuo 
spinduliai sunkiau pereina, pav., 
sidabras daug tirštesnis už dan
tį, taigi ir Roentgeno spinduliai 
sunkiau pereina per sidabrą, ne
gu per dantį. Nežiūrint kaip me
džiaga butų tiršta, visgi tūla 
spindulių dalis joje susilhiko, 
kuomet kiti lengvai pereina, nes 
patys spinduliai nevienodi šiuo 
atveju. Taigi, tos ypatybės duo
da galimybės nutraukti atvaizdą

—Tegul bus pagarbintas,] —Bet gali nuo baimės 
Maike! ; numirt.

—Sveikas gyvas, tėve!1 —Nebūk balamutas, vai
kas nauja pas tave? ;ke. Kur gi tu matei, kad nuo

—Maike, aš savo sekretų ba\mės žmogus numirtų, 
tau nesakysiu daugiau, ba tu ^ai oldemaras pradėjo 
viską išjuoki. Ot, jeigu nori V1®1L^ n^ktj Kaune šaudyt,
man locką padaryt, tai išvi- tai \met,on^ b 1V0 ?1^1"
rozyk man tokį sapną: aš gandęs, kad net nabasninku o 
sapnavau, kad užlipau ant atsidavė, o vistiek nenumi-.klaas
bažnyčios bokšto kryžių pa-.re- _ A ... .
zalatyt Bet bokštas kažin. Bet medK;inoje yra zi- 
kaip sulinko ir aš su visu noma nemaža atsitikimų, te- 
kryžium nudardėjau ant 7e’. kur žmonės yra mirę nuo 
saidvoko. Rodos, užsimu- baimėA Baim/ iššaukia zmo- 
šiau ant smert, nei paskuti- £aus ^aug permainų,
nio patepimo kunigas nespė- Pavyzdžiui, žmogui musi
jo duot. Ale pabudęs žiuriu, gandus, jo veidas pabala, 
kad aš guliu sau lovoj ir visi Plaukai pasisiausia, oda pa
kautai sveiki. Tokius sap- S1dar° nelygi, tartum nu- 
nus, Maike, aš sapnuoju la-P^08 zQs[esj dažnai visas 
bai tankiai. Rodos, vis kažin “unas pradeda drėbėt ir net
kur krintu ir krintu nuo auk-,žmogaus balsas persimaino. kuno Tokiu
gtumos j prapultį .1^ faktoriai pavyti Aliais, pagal še-

—Ar non žinot, ką tai & P. P ; i sėlių įvairumą galima atskirti
roistia? . žmogaus organizmą. Kartais1 • ,reiSKiai ; ® .& , ** , . . .vienas kuno dalis nuo kitų,
..... tos permainos būna tokios-
mlu.r’ •v?.nori?' . , aštrios, kad žmogus neišlai-

—Tai reiškia, teve, kad un ir
tavo protėviai laipiodami | _Tai tik'ant tuščio pilvo 
po medžius dažna, nukris- !tas gali atsitikti , Maike Bet
davo zemen. ... Ijei žmogus išsigersi porą

-O ko jie tenai laipiojo? ;šnapsų ir gerai pavalgysi>
—Jie galėjo laipioti daug tai nuo baimės smerties ne- 

kur, tėve. Gali būt, kad jie gausi.

Na, gerai, Jonai, žiūrėsime abu, «>V.1! ir kas tik jame randasi Dievas sukurė 
keli tūkstančiai metų atgal tobuliausioj 
tvarkoj. Neprotingi kunigai tikėjo, ir žmo
nėms taip aiškino, kad nuo žemės iki dan
gaus yra vos tik keliatas mylių. Žemė, jų 
manymu, buvo visas pasaulis, kur žmonės 
gyvena; saulė kas diena išeidavo ant dan
gaus dėlto, kad šviestų dienai, o žvaigždės 
buvo sukurtos tam, kad dangus atrodytų 
gražesnis. Gamtos įstatymų tuotnet niekas 
nežinojo ir evoliucija buvo nesuprantamas 
dalykas.

Bet nuo tų laikų mokslas padare žmonių 
protavime didelį perversmą. Teleskopą at 
radus paaiškėjo, kad visata neturi jokių 
ribų. Teleskopas parodė, kad žvaigždės 
nėra blizgučiai, prikabinti prie dangaus, 
kaip kunigams atrodė, bet milžiniškos de 
gančios saulės. Pasidarė aišku, kad musiš- 

.... kė žemė nėra pasaulio centras, bet yra tik
Kitais žodžiais, tie tamsųs mažytis smilčių grūdelis begalinio okeano

nlrlai raiškia nstvnin T I

sykiu, gal pamatysime.
—0 kas tie balti taškai ant 

dantų karūnų? — paklausė Jo
nas.

—Tai yra metalu užtaisyti 
dantys, štai, čion ir skirtumas, 
nes metalas yra sunkiau perei
namas Roentgeno spindulių, ne
gu dantis.

—Nugi, kas čion prie galo 
šaknies ir tarpe dantų, tie tam
sus rituliukai? — paklausė Jo
nas.

—Tas tamsumas, Jonai, reiš
kia, kad dantis pradėjęs puti 
prie šaknies galo; tas vietas 
Roentgeno spinduliai lengvai 
perkošia — pereina.

liškas nuo ligotų, čia daktaras

ženklai reiškia pavojų?
—Taip, pavojų, ir labai rimtą 

pavojų.
—Ponas daktare, kad man ne

skauda tie dantys, tik kartais 
geriant karštą arbatą, arba ką 
nors šaltą.

—Taigi, Jonai, nevisuomet 
ir skausta. Kartais ir labai išpu 
vę dantys neskauda, nes kartais 
giliai, tarp dantų, kartais mais
to liekanom užsipildo, o kai ka
da ir supuvusio danties sluogs- 
niai nuo šalto ir šilto apgina. O 
apie šaknis infekcija paprastai 
neskauda. Net vočiai iškilus ant 
šaknies galo nejaučiama skaus
mo. Bet reumatizmas nuo tų pū
lių gali suparaližiuoti taip, kad 
netik negalėsi paeiti, bet ir ne
pakenčiamas skausmas kankins.

—Labai ačiū, daktare, už pa
aiškinimą; dabar žinosiu, jog 
Roentgeno spinduliai yra labai 
geri daktaro pagelbininkai.

Tyrinėdami įvairias gyvybės formas, 
kurios yra aplink mus iš visų pusių, mokslo

KOVOS VĖLIAVA

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
KAMBARIO GĖLIŲ PRIE

ŽIŪRA PAVASARĮ.
gyveno tokiose pelkėse, kur 
buvo daug gyvačių, todėl

-Kaip tik atbulai, tėve. Kambarinės gėlės pavasarį

ant žemės buvo pavojinga! supykęs daug privalgysi, tai
Jeigu tu labai nusigandęs ar pajunta visu savo kunu. Bet pil-

miegot ir jie turėjo susipinti beveik tikrai apsirgsi, o kar- 
sau guolį aukštai tarp me-jtais ir numirt galėsi, nes ta- 
džio šakų. Iš tokio lizdo, ži-. vo viduriai tuomet negalės 
noma, lengva išsiversti ir,maisto suvirškint Todėl at-

nas jų džiaugsmas bus tik tuo
met, kai šeimininkės jas nuva
lys. nuplaus. Kambario tempe
ratūros vandenin reikia įdėti 

į truputį muilo ir tokiu vandeniu

Po persodinimo gėles reikia I 
gausiai palieti. Silpnai augančias 
kambarines gėles galima patręš
ti, bet labai atsargiai. Minerali
nes trąšas reik ištirpyti vandeny 
ir tik visai silpnu skiediniu lais-| 
tyti.

Peržydėjusias kambarines gė-| 
les, pav. Azalijas, Alyvas irZKa-

nukristi žemėn. Kadangi jie.simink, kad niekad neval- nuplauti ne tik lapu viršų, bet ir melijas, sustatyti į vėsią vietą ir 
nuolatos turėjo to bijotis, tai jgytum būdamas labai piktas jų apači?. maiai ,aistvti Norint> ka<J Sios
toji baime tmp giliai ! jų at-arba nusigandęs. Piktumas ir. gėlės „enusilpnėtų. reikia iš-
mint! įsidėjo, kad ji ir pas,baime tun beveik' tą pat! Kam v,sa tal d“17“- pjauti visus žiedstiebius, kad neKam visa tai daryti?
tave sapnuose dar atsiliepia, j efektą viduriams. Ogi per žiemą kambario dul- galėtu išvaryti čia pat ir vėl žie-

Ar tai tu sakai, Maike,] —Maike, as vis mislyda- kės apsėdo gėlių lapus ir stiebus, dų.
kad mano bočiai gyveno me-tvau, kad tu ant lojario moki- uždengė skylutes, per kurias la- ...
džių šakose, taip kaip mon- niesi, o kai dabar išrodo, tai paį kvėpuoja; be to, lapų apačio- Vlsas pcrz-vde’usias
kės? . tu ir daktarską mokslą žinai. je atsiranda visokių kenkėjų,

—Taip, tėve. —Tai da ne viskas, tėve. vabalėlių.
-O ar tu žinai, kad už to- Kitą syk; aš tau papasakosiu Dažnai' apipurkikiarMS gėlės 

kią šnektą as galiu duot tau įdomesnių dalykų. Atrodo Sniai nes nuo u kam.
per ausį? 1------------------------------------------ *

—Jei tu pradėsi muštis,; LENKIJOJ ANTRA ŽIE- 
tėve, tai aš pašauksiu polic-! MA.
maną. Ar bus gerai, kaip jis' Pereitos savaitės pabaigo- 
užvažiuos tau savo lazda je Lenkiją ištiko antra žie- 
per kuprą?

bario oras darosi dregnesnis, 
kas teigiamai atsiliepia į gėlių 
buinumą.

Švarus oras irgi nemažiau gė
lėms reikalingas, tik reikia sau-ima. Varšuvoj prisnigo 8 co- „J

—Policmano nešauk, Mai- liūs sniego, o Galicijoj apie g ų
ke, ba pirmą mojaus kuprą Zakopaną sniego buvo net 

arti 2 pėdų.man apdaužė bulševikai. 
Nuė jau pažiūrėt kaip jų pro
cesija eina su flagėmis per 
strytus, ir visai netikėtai pa
puoliau į faitą.

—Tu, tėve, verčiau ne
vaikščiok į tokias vietas, kur 
mušasi.

—Kodėl? •
—Gali galą gaut 
—Nebijok, Maike; jeigu 

mane neužmušė ant turkų 
vainos, tai per paprastą fai
tą aš galo negausiu.

svogūni
nes gėles nebegalima laistyti, o, 
kai nudžiusta jų lapai, tai svo-| 
gunėlius sudėti į sausą smėlį.

Tad. ve. šeimininkėms, kurios] 
jaučiasi gėles mylinčios ir jomis | 
besirūpinančios, dabar puikiau
sia prega tai parodyti, darbu.

B. Mikalkėnas.l

Balandžio ir gegužės mėne
siais reikia persodinti kamba
rines gėles. Jei gėlės labai išbu- i

AR BUS ŠĮMET LIETU
VOS GYVENTOJŲ SU

RAŠINĖJIMAS.
Centralinis statistikos biu-

Deimanto trone auksu rašyta 
nupuolė galva;

Delną pūslėtą papuošė rytą 
raudona spalva!

Darbo pasauliui einant išviena 
galinga narsa,

Jungas nukrinta—vargšų blakstiena 
per amžius sausa!

Veržias iš lupų kalvio, arėjo 
laisvoji daina—

Aukso kalnų mėgėjams užėjo 
audringa diena!

Darbo pasauliui einant išviąna 
galinga narsa,

Jungas nukrinta—vargšų blakstiena 
per amžius sausa!

In laimės šalį žengia kelionę 
kovos vėliava—

Greit nuraminsi savo svajonę, 
vargų Lietuva!

Darbo pasauliui einant išviena 
galinga narsa, *

Jungas nukrinta—vargšų blakstiena 
per amžius sausa!

Butkų Juzė.

MES ATEINAM.

Mes ateinam, kaip šešėliai,
Ties bedugnėm giesmių pint.
Kas numiršta—turim vėlei.
Mes giesmėmis atgaivint...

Amžių ūkas velias driekias—
Dengias paslaptis buities...
Virpa dalgis, varpos siekęs,
Varpos liūdnos, be širdies...

Mes, kaip varpos, laukiam nykiai, ' 
Koliai dalgis mus pakirs;
Koliai godos austos tykiai 
Susipainios ir iširs...

Balys Sruoga.

MUSŲ TIKSLAS.

Mums nebaisios juodos šmėklos, 
Nenugąsdins keršto lupos;
Musų tikslas—vargui laimė!
Jos jieškoti pasirengę.

Amžius arę lauką dyką, 
Skriaudą, kančią težinoję,
Sunkų kūjį bekilnoję—
Vieną giesmę tedainuojam!

EMMA GOLDMAN VĖL jojusios, reikia persodinti į di- ras buvo nusistatęs šįmet pa-1 
VYKSTA EUROPON. dėsnį puodą, tačiau tai ne visa- daryti visuotinį gyventojų 
Pagarsėjusi anarchiste da būtina. Atliekant persodinėji- surašinėjimą. Mat, kas pen- 

Emma Goldman, kuri pas- mą, reikia rūpestingai apžiūrėti kti metai, visur daromi vi-l 
kutintais taikais gyveno Ka- gėlių šaknis, ir jeigu rastume suotini gyventojų surašinėji- 
nadoj, dabar vėl ruošiasi sugedusių, tei aštriu peiliu tuoj maj statistikos mokslo tiks-1
Europon. pasalinti- į tams. Valstybės biudžeto |

Vazonu žemę taip pat turime projektan šiam reikalui bu-
atnaujinti gera kompostine gau-jvo įtraukta per 300,000 litų,] 

- -i - m • T9 s’ai su smėliu sumaišyta žeme. bet ministerių kabinetas,
Labai gerai, jei kas turi velėni-' priimant biudžetą, tą sumą| 
nės arba lapų žemės. Į išbraukė.

BEDARBIS PASIKORĖ.
Worcestery pereitą pėtny-

43 metų amžiaus bedarbis ir 
7 vaikų tėvas.* i

r. Aj./ -s - "Lt - į

Ir subiro kraujo sostai, 
Mūre durys prasivėrė, 
Kojos pančius nusikrato 
Ir galingą žygį ruošia!

Butkų Juzė.

Saulė leidosi už kalno,
Rausvą varsą žemei siuntė;
Bet ne šviesos ten žibėjo—
Tai minios pralietas kraujas,
Kad pasaulis butų laisvas

Ir laimingas. Butkų Juzė.

Toliau mokslas įrodė, kad visą gamtą, 
nuo smilčių iki žvaigždžių, nuo mikrobų 
iki žmonių, kontroliuoja amžinieji visatos 
Įstatymai. Niekur visatoj nėra mažiausios 
vietos tikslui. Visur viešpatauja priežastis 
ir pasekmė. Stebuklų negali būti. Jokia 
malda negali nieko išprašyti. Viskas turi 
eiti taip, kaip reikalauja gamtos įstatymas, 
ir nei Dievas, nei Velnias negali jo per

žengti.
Akvvaizdoje šitos didelės mokslo tiesos, 

visos biblijos ir tikybos, visi dangai ir pra
garai, visi dievai ir velniai virsta naiviais 
prietarais. Jie tik parodo tų taikų tamsu
mą, kuomet žmonės nieko nežinojo apie 
gamtą. Kurion tik gamtos sritin mokslas 
leidosi tyrinėti, jis iš visur sugrįžo su fak
tais, kurie iš pamatų griauna tikėjimą ste
buklais ir antgamte.

Mes žinome, kad gamtoje nėra jokios 
pirmenybės nei religijai, nei tikintiems 
žmonėms. Mes žinome, kad žemės drebė
jimas ir vulkanai ryja žmones nepaisant 
jų maldų; kad perkūnas kerta lygiai baž
nyčią kaip ir tvartą; kad sausra ir potvi- 
niai niekad nepaiso žmonių dievotumo; 
kad sveikata ir ligos visai nepriklauso nuo 
tikėjimo ar netikėjimo į Dievą, ir kad nei 
maldomis nei keikimais nepakreipsi gam
tos veikimo vienon ar kiton pusėn. Mes ži
nome, kad žmonių gamta visai nepaiso; ji 
neturi nei ausų musų maldoms išklausyt, 
r.ei rankų mums pagelbai paduoti. Nejaus
dama ką mes manome ir nežinodama mu
sų reikalavimų, ji neteikia jokios palaimos 
ir nejieško keršto. Didelis ar mažas—jai 
vis tiek pat. Jai tiek pat reiškia uodas, kiek 
ir vyriausis katalikų bažnyčios kunigas. 
Jai visai nesvarbu, ar mes gyvename ar ne.

Taigi gamta yra visai kas kita, negu reli
gija aiškina. Ir tik teisingas gamtos pažini
mas gali atnešti žmonijai naudos. Visas 
progresas, kurio tik žmonija yra pasiekus, 
buvo padarytas tik tų, kurie dirbo taikyda
mi gyvenimui gamtos įstatymus. Girių iš
kirtimas, laukų išdirbimas, miestų pastaty
mas, mašinų, laivų ir geležinkelių išradi
mas — vis tai žmogaus užkariavimai, kurie 
pagerino ir civilizavo pasaulį, ir kurie bu
vo įvykdyti tik pažinus gamtos įstatymus.

Kuomet visi žmonės supras, jog visatoje 
viskas darosi sulyg gamtos įstatymų, bet 
ne sulyg Dievo noru, ir kad maldomis nie
ko negalima išprašyti, jie liausis jieškoję 
pas Dievą pagalbos. Tuomet jie liausis klu- 
poję, bet stos ant kojų ir pradės gerinti pa
saulį savo pastangomis. Jie sužinos kaip 
išnaikinti ligas ir pailginti gyvenimą. Jie 
paims visas bažnyčias ir pavers jas mokyk
lomis, kur žmonės nebus klaidinami pasa
komis apie pragarą ir dangų, bet bus mo
kinami geriau pažinti gamtą. Ir pasaulio 
pramonę jie tuomet pastatys tokiais pama
tais, kad darbo žmonės butų mažiau 
skriaudžiami, bet kad visi galėtų naudotis 
savo darbo vaisiais ir laimingai gyventi. 
Jei kuris tuomet parodys palinkimo į pik
tą, tai toks bus ne baudžiamas, ir ne perse 
klojamas, bet auklėjamas geruoju. Brolžu. 
dingi karai tuomet bus panaikinti ant visa
dos, Žmonės dės visas savo pastangas, kad 
pasaulis butų gražesnis ir kad gyvenimas 
butų visiems linksmas ir smagus.

Šis pasaulis yra tikri musų namai, o žmo
nija tai musų broliai ir seserys. Mes jau ži
nome, kad visi tikėjimai ir Dievas yra pa
čių žmonių padaras. Žmonės sukurė Dievą 
dėlto, kad kitaip negalėjo išaiškinti gam
tos reiškiniu. Laukinis žmogus garbino 
viską, ko tik jis negalėjo suprasti — net 
upes, medžius ir gyvūnus. Labai daug die
vų turėjo senovės Indija, Babilonija* Egip
tas, Graikija ir Roma. Bet išnyko tos vals
tybės, išnyko įr ju dievai. Iš daugybės die
vų šiandien pasiliko jau tik vienas, bet ir 
tam jau ne visi tiki. Mokyti žmonės tyrinė- 
ia pasaulį, ir niekur neranda ženklų, kad 
butų koks nors Dievas. Pats Dievas irgi 
niekur nėra žmonėms apsireiškęs. Kaip 
pasaulis jp-a, jo dar niekas nėra nei matęs 
nei girdėjęs. Praeis dar kiek taiko, ir pas
kutinis Dievas išdils iš žmonių minties. Iš
vaduotas žmogaus protas turės daugiau 
taiko švietimo ir mokslo darbui ir daugiau 
dirbs žmonijos gerovei ir laimei.

(Pabaiga)

- ....
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BURŽUJAI PUOLA RACINE’O MES
TO MAJORĄ.

murtą ir grasinti Swobodai,1 
kad jis busiąs paimtas “for
i ride, kas reiškia, kad jis 
įus smurtu pagrobtas, išvež- 
as už miesto ir nulinčiuotas. 
Majoro Swobodos namus 
labar dieną ir naktį saugoja 
policija. Važiuojant į ofisą ir 
grįžtant namo jį taip pat ly-!
ii du policininkai. ■

Kuo visa tai baigsis, da 
ninku pasakyti.

' KOKIOMIS LIGOMIS
ŽMONĖS MIRŠTA LIE 

TUVOJE

Lietuvoje kasmet miršta 
apie 35,000 žmonių. Centra- 
liniam Lietuvos statistikos 
biurui pavyko surinkti ir nu- 
statvti, kiek ir nuo kurių li
gų Lietuvoje miršta žmonės. 
Pasirodo, kad 1935 metais 
per pirmus du mėnesiu nuo 
džiovos mirė 522 žmonės, 
nuo kitų užkrečiamų ligų 
701 žm., nuo vėžio ir kitų 
na vykų — 179, nuo pamato 
ir kitų bendrų ligų — 107, 
nuo nervų sistemos ligų — 
339, nuo kraujotakos organų

\ Rytprūsiuose Naikina Lietuviškus Vardus.
I . ----------------------

Vokiečių tautininkai sako, dais, kurie tik dėl vokiečių 
kad lietuviai tenai atėję apsileidimo ligšiol išlikę be
tik kaip bernai pas vo- tuviški.
kiškus ponus tarnaut Bet atėjo vyriausias lai-

Rytprusių kraštas nuo am- šaukia Tilžės nacių lai- 
žių buvo lietuviškas. Jame kraštis, kuogreičiausia išnai- 
prieš 700 metų gyveno lietu- kinti viską, kas lietuviška, 
viu tautos giminė — prusai, kad neliktų nei mažiausio 
Dabartinis Berlynas, Kara- Pėdsako
Laučius ir kiti stambus vo- mums

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, 

pataiso apetitu, stimuliuoja prie nor- 
t mališko veikimo virškinimo organus, 
užtikrina ramų miegą, ir pataiso 
abelną sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpį jis 
įrodė esąs labai pagelbingas silp
niems ir liguistiems vyrams ir mo
terims. Ne praleiskite r.e pamėginę 

. NUGA-TONE. Parsiduoda visose
ir prisiminimo tosil^‘i?>ėlse-. ,G»ykite tikra nuga-

z , • v , ■> • lONE, r.; c joks kitas vaistas ne at-
(vokiečiams) labai įneš ton. „as-.-kmių.

Nuo užkietėjimo imkit—ŲGA-SOL

DIVORSAS V* 16 CENTŲ, 
šita leidė buvo ištekėjus už A-

merikos karininko White’o, kū

Jie sukilo prieš ji, kam jis 
uždraudė policijai mušti 
streikuojančius darbinin

kus.

Keliatas metų atgal Wis- 
consino valstijoj buvo išrin
ktas Racine miesto galva so. 
cialistas William Swoboda.
Vėliau jo ryšiai su Socialistų 
Partija buvo, rodos, nutrau
kti ; tačiau, kaip buvęs socia
listas, jis vistiek pasiliko 
darbininkų reikalų užtarė
jas.

Dabartiniu laiku tenai su
streikavo kai kurių fabrikų 
darbininkai. Fabrikantai 
tuoj pasišaukė streiklaužių.
Streikieriai pastojo streik
laužiams kelią ir neleidžia į 
dirbtuves. Fabrikantai krei
pėsi j majorą Swobodą ir pa
reikalavo policijos streiklau
žiams ginti. Majoras atsakė 
policijos neduosiąs, nes poli
ciją miestas laiko tvarkai 
saugot, o ne streikams lau
žyt Fabrikantai pradėjo 
kelti triukšmą. Jie pradėjo 
grasinti nulinčiuosią streiko 
vadą Dullerį. Majoras tuo
met davė Dulleriui leidimą 
revolverį nešiotis.

Racine’o buržujai pasiuto.
Kaip kraujo ištroškę vilkai 
jie pradėjo staugti prieš ma
jorą Swobodą. Juodašimtiš
kas Hearsto lapas, “Wiscon- 
sin News,” 24 balandžio lai
doje įdėjo Swobodos atvaiz
dą ir ant viršaus juodomis 
raidėmis parašė: “Enforce 
the law or get out!” kas reiš
kia: “Vykink įstatymus, ar
ba eik laukan!” O įstatymų 
vykinimas, juodašimčių su-
pratimu, tai įsakymas polici- t°rlYs. noroacevsKis visų tų uuuųry
fui miiSfi ofrpiVnninnAbia Lenkijos ukrainiečių partijų,|nuzudyti Kauno komunistai,
jai IllUbU sueiAUUJdllClUS . . • i- In ienlfvma rlavivn laituose aplinkiniuose miestukuose irdarbininkus. telP Pat ir socialistinių, var- o įsakymą socnotui aavusi Mass Kada pažįstami žmo.

D o . du lenkų senate pareiškė,!Komodaite. Be to, juodu bu-1 nes pradėjo juoktis, kad pačia palikęs
keBžtaSri nuo jos Pasisaka?‘ v° kal“ 5lar i;pgklaa-

, 14. • i -4. i • čios už Lenkijoj gyvenančių I symu komunistų bolševikų I da«, nežinau. Šiuomi prašau geros
gų, advokatų ir kitokių sa- ukrainiečilJ autonomiją, taip nelegaliai organizacijai Lie-

kaip ją savo laiku yra pro-1tuvoje ir veikus toje srityje. Iręs, prašau man pranešti, busiu de
klamavusi. Lenki jos socialis- Teismas ištardė 24 liudy-Įky^aus gat.’ 72, Šiauliai," Lithuania 

tų partija (PPS). tojus. Teisiamuosius gynė
. .... ladv. Purėnienė. | Pajieškau

sis staigus ukrainiečių po-

kiečių miestai stovi senovės svetimos tautos. Lietuvišku-j _ fdealų Liuosuotoją vidurių 
lietuvių bei prūsų žemėje. mui IuoJau turime padaryti i ir soc.
Vokiečių kryžiuočiai prusus 
pavergė, juos iškapojo, išžu
dė ir apsėdo jų žemes. Gi

galą, sako vokiški tautinin
kai.

'ligų—483, nuo kvėjuojamu- ('r^.ar; kraštuodami istoriją, 
iju organu ligų — 1.164, nuo PaCiai sako, kad tai vokiškos 
virškinamųjų organų ligų— --mes. Tai sąmoningas me- 
364, nuo šlapumo ir genisa- ias.

PILVE VOTIS GAU BŪT 
IŠGYDYTA BE PEILIO.

limų ligų—108, nuo nėštu
mo ir gimdymo ligų 90, nuo 
odos ir kaulų ligų — 155, 
nuo prigimtinių trukumų — 
316, nuo senatvės — 1,612, 
prievartos mirtimi — 144 ir 
nuo nenustatytų ligų bei 
priežasčių — 1,370 žmonių.

Palyginti su pereitų metų 
tuo pačiu laiku, Lietuvoje

Ukrainos Socudisti-\ 
nių Partijų Blokas.
Ligi praėjusių metų galol 

įepriklausomai vena nuo ki
tos veikė keturios Ukrainos) 
socialistinės partijos: (1)
Ukrainos socialdemokratui ris priskirtas prie Amerikos at- 
partija (USPP), (2) Ukrai- stovybės Maskvoje. Dabar ji su 
nos socialistų radikalų parti- juo ^persiskyrė ir sako, kad So-|v ... 
ja (URSP), (3) Ukr. sočiai-1vietuose visas divorsas jai kaš-|^.onill jnirtingumas padi- 
demokratų darbininkų par-1 tavo tiktai 10 amerikoniškų cen- 
tija (USRP) ir (4) Ukr. so- tų.
cialistų revoliucionierių par
tija (UPSR). Pirmosios dvi 
veikė Lenkijos (legaliai), 
kitos dvi — Sovietų Ukrai 
nos (nelegaliai) teritorijose. 
1934 m. gruodžio mėn. Lem 
bergo mieste (Lenkijoj) į

ŠOCHOTAS IR KOMO
DAITĖ NUBAUSTI PO 8

METUS KALĖJIMO.

dėjo. 1934 m. sausio ir va 
sario mėnesiuose mirė 5,917 
žmonių, o šįmet 7,744. Kaip 
matome, Lietuvoje daugiau
sia žmonės miršta nuo se
natvės. Tsb.

Rytprūsių nacių spauda 
paskutiniuoju laiku liedama 
tulžį prieš lietuviškumą, ypa
tingai užkliūva už lietuviškų 
Rytų Prasijos vietų pavadi
nimų. Patriotiškoji vokiečių 
spauda aiškina, buk lietu
viai į Rytprūsius atėję tik 
pas vokiečius tarnaut kaip 
bernai ir mergos, kumečiai 
ir baudžiauninkai. Tie ber
nai ir kumečiai ten įsikūrę, 
pralobę, įsigiję ukius ir savo 
apgyventas vietas-kaimus 
pavadino lietuviškais var-

Jie ragina gyventojus da
ryti susirinkimus ir reika-į Nekentčkit be reikalo nuo rakšties, 
lauti, kad lietuviški vietvar-’ gezą pilve, po valgio—sunkumus ir
džiai butų pakeisti vokiš- įbaisius dieglius. Tie . . vt i • | graužiantys, baisiai er-
kaiS. Nurodoma Visa eile žinantys skausmai, ku- 
keistinu pavadinimu. Tsb. rie ,- r “ pavalgius, gali. būt su-

---------------------- stabdyti greit be ope
racijos ir nesusitruk- 
džius nuo darbo.CHEVROLETO STEIKIE- 

RIAMS SIŪLOMA GRįŽTI 
DARBAN.

į KARBOMINT Milteliai sulaiko rugš- 
tį, gezo skausmus tuojaus panaikina 

j ir apsaugoja votį nuo pakylančią pil- 
Streikuojaive ru—ščiu. Taipgi išveja tuos kanki- 
, ... , J įnančius nuodus, kurie yra skausmu

Chewroleto automobiliu dar- i priežastimi.
bininkai. Dėl to streiko irk .tTik -SĮį“* tą kuponą ir pjująs- 
. . . • 'kitę šiandien i KARBOMINT CO.
kituose miestuose apie 32,-; Dept. K., 529 Hudson Streęt, New 
00° žmonių yra išmesta
darbo. Todėl pereitą sąvai- karbomint Milteliu, aš užmokėsiu 
tę federalės valdžios agen- {aiškaneši* atne* vaistu»-
tai atvyko į Toledo siūlyti Vardas ...........................................
streikieriams planą, kuriuo į Adresas .......................,................
jie galėtų sugrįžti darban. 'Miestas .....................  vai..................

Toledo mieste

Kariuomenės teismas šio-i pajieškau darbininko ant 
mis dienomis sprendė didelę farmos. Turi mylėti gyvulius, su

,- . , , .politinę bylą. Kaltinamųjų rooke8čiuJo^usSĖ’iS*
vyko bendra sakytų partijų suole buv Kedainių a.«. SS oi,, Mkh.
konferencija, kun priėmė ei-Įmokyklos mokytoja . ' vvm ,vt
lę politinio ir organizacinio|p_jg Komodaitė ir buv. vie- FAaMOSAGali!burt°suimaLlt^-im?nI 
pobūdžio nutolimų. Visos nos Kauno žydų draugijos S1* bVT^’"S?ž? ikj40 
keturios partijos nusprendė |buhalteris šochotas.
sudaryti vadinamą Ukrai-1 ju<kįu buvo kaltinami tuo, Antanas Turskis oi 
nos socialistų partijų blo- kad ai Vel k penkta-1 2' C '
ką. Tuo budu siekiamaLienio Gardino tvgje
kiek galint greičiau pasalto- nužud pn. Glikmaną, ka- 
5 lkl. šiol .buvusi Ukrainos dangj jtarę g bendradar-
darbinmkijos susiskaldymą. biaujant su žvalgyba ir tie-L Rįg™ . V

_ . I. . . . IŽAUSKIO (jo tikroji pavarde Šimke-
Beveik tuo pat metu sena- kus jai žinias apie komunis- vičius Jonas). Jau 24 metai kaip pasi- 

Horbačevskis visų tų veikimą. Glikmaną nutarę Gu raugių t

PAJIEŠKOJIMAI.

ir girdėjau kad 
yra apsivedęs su kita senai. Jis gyve
no prieš 24 metus Providence, R. I. ir

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:

vanaudžių nuvyko į majoro 
ofisą ir pradėjo grąsinti, kad 
jeigu jisai neduos policijos 
streiklaužių apsaugai, tai jie 
patys apsiskelbsią šerifo pa
siuntiniais ir apsiginklavę

brolio JURGIO ŠABU-
. * .___ . INO, paeina iš Lietuvos, Kauno ap-

.. .. ... . , Kariuomenės teismas tei-pkričio. Aukštosios Panemunės vals-
Iltlkos pakitimas saistomas|ęinrmincin« nr PliVmsinn mi |č»aus, Levanavos kaimo, meldžiu atsi- pradėsią “tvarką vykinti.” ' su naujomis Sovietų Rusijoskad™°" "ri^no nekaltoj Si’SS

Mninroc ntcoVn. “MinVoc Centrinėmis valdžios polltl- w r.nTT.n_istini vpilrimn 1 Pittsburgh, Pa. (1)Majoras atsakė: “Niekas 
sauvaliauti čia negalės ir aš 
niekam neleisiu Racine’o 
mieste daužyt darbininkams 
galvas. Jeigu kas prasižengs 
prieš įstatymus — vistiek ar 
jis bus darbininkas ar fabri
kantas — jis tuoj bus areš
tuotas.”

Plutokratai išsiskirs t ė 
triukšmaudami ir grasinda
mi, kad jie iškelsią vi$us sa
vo fabrikus ir bankus iš Ra
cine’o miesto, nes dėl strei
ko jie jau netekę kelių mi
lionų vertės užsakymų, o 
ginkluotas streiko vadas ža
dąs da apskelbti generalinį 
streiką.

“Mes visi iš čia išsikraus- 
tysim ir tu likti tik varlių ba
los majoru,” sušuko vienas 
lygsvaros netekęs buržuipa 
laikis. O kunigas Hogan pri
dūrė : “Kai kilo streikas, tai 
policijos lazdas majoras pri
kimšo vatos, o streikięriams 
davė revolverius.”

Niekas tačiau tiek nesi- 
drasko ir vitriolium tiek ne- 
sispiaudo, kiek Hearsto la
pas, “Wisconsin News.” Sa
vo editorialuose jis rėkia ap
siputojęs, kad Racine’o mie 
stą užvaldę “Sovietų vultu- 
rai, komunistai.” Piliečiai, 
girdi, turi ginkluotis ir imti

kos gairėmis Sovietų Ukrai 
noje. Iki pastarųjų laikų So
vietų Ukraina visų ukrainie 
čių partijų akyse buvo na 
cionalinio apsisprendimo 
centru. Bet kai prieš porą 
metų Stalinas pradėjo griež
tus ir net žiaurius žygius 
prieš ukrainietiškus komuni
stus ir prieš tujų pastango
mis sukurtas nacionalines ir 
kultūrines įstaigas, anoms 
ukrainiečių viltims

bet už komunistinį veikimą 
nubaudė po 8 metus sunkių
jų darbų kalėjimu. Trečioji 
kaltinama
Gordonaitė yra nuo tardy
mo ir teismo pasislėpusi.

Andrius šabunas,
P. O. Box 23, Wendel, Pa.

. . ... Pajieškau tėvo JUOZO AUKščIU-
SlOje DylOje p-le|NO, 1931 m. jis gyveno Chicagoje, da 

bar nežinau kur. Maloniai prašau tė 
velio atsišaukti. Kurie žinot kur jis 
randasi prašau pranešti jo adresą. 
Turiu svarbų reikalą, už pranešimą 
busiu dėkingas. (0)

Jonas Aukščiunas, Dafter, Mich.KARTAIS NAUDINGA
NEMOKĖT SKAITYT.

Walpole miestely, netoli 
Bostono, nesenai buvo areš
tuotas darbininkas Fred

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 24 ligi 36 metų. geisti- 
na kad butų pasiturinti pinigiškai. Aš 

vUnnlTurko už platinimą netikrų|esa Jaikinas,:36 met^> ne«irtuoklis jrv.».Vienui. . . r . ’lnerūkau, myliu ramų gyvenimą. As
kartu buvo smogtas lemia- ?? Dabar teismas turiu ūkę netoli miesto, vieta gera ir
mas smūgis. Kaip žinoma, P* isieisino, nes iutko pe Carl Ezekan
kai kurie ukrainietiški ko- nei skaityt, nei rašyt, j Route i, Box 682, Anbam. Mash
munistų vadai baigė saužu-|re.ls.^ia; negalėjo žinot,
dybėmis, kiti buvo ištremti, iPim&ai t!krL ar ne 
daugelis nustojo darbo va- 
d vaujaneiose Ukrainos į-

ar

<0)

staigose. Nuo šiol simpatijos [ti už $750.00, nes vyras mirė. 
Sovietų Ukrainos ukrainie-[ 
čių tarpe atslūgo, atšalo, kol 
pagaliau Lenkijoj gyvenan
tieji ukrainiečiai nusistatė! 
esamomis sąlygomis tenkin
tis teritorialine autonomija la’kerių^a 
Lenkijos ribose. Socialisti- sodas obeli 
nių partijų sudarytame blo
ke atsispindi šis ukrainiečių 
darbo masių nuotaikos pa
kitimas. “D. V.”

Dvi rimtos sesutės, Angelija 29 me
tų, Stasė 27, norėtų susipažinti apsi
vedimo tikslu su rimtais vyrais, va- 

PARDUODU ORANČIŲ FARMĄ Ižiuojančiais į Lietuvą. Laiškus prašo- 
Floridoj, 25 akerių, 000 medžių, na-|m® s”Jstl rimtus ir su fotografijo- 

mas, arti ežero. Esu priversta parduo.|m*s: Angelina Kasinkaitė, (1)
Joniš. Laukių gatvė 17,

KLAIPĖDA, Lithuania.

APIPYLĖ ŽYDĄ ALKO
HOLIM IR UŽDEGĖ.

Vienoj Maskvos dirbtuvėj

MRS. ANNA ŽEMAITIS,
2927 W. 38th Place, Chicago, 111.

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake-
ŽemeSžaus5pušynoIj^uiSsn’diXl1isl CHICAGOJE PARSIDUODA NA- 

l“ ir S 8 rSmų MAS SU KEPYKLA labai pigiai,
namas, miesto vanduo name ir barnė- |^nls Urbtas per daugel) metų 
je, elektra name ir barnėje, barnė |?T,®zast,s..Parv.Y’m,0 ~ išvažiuoja } 
nauja su skiepu, 2 seilai dėl kornų ir Iketuvą. Klauskite laišku sekančia 
visokios mašinos reikalingos prie far-l K.,
mos; 2 gražus arkliai, raguočiu 12,
daug registruotų, yra kiaulių, žąsų,1 ,”iaų *a,sKa’ t>us atK,uodam' savi‘ 
vištų ir kalakutų. (27)

VACLOVAS KAVALIAUSKAS OįVYK REUMATIKĄ ANT VISAD 
Nashua Street, SHIRLEY, MASS. Įgu VAISTAIS NUO REUMATIZMO 

Francuzų Daktaro Bonneto 
VIENAS DOLERIS. 

Aplaikęs dolerį, atsiųsiu paštu. 
BENEFACTOR LITHUANIAN 

284 Tremont Street. 
BOSTON, MASS. <0>

JIEŠKAU DARBO BUČERNĖN 
.Esu dirbęs 6 metus ta darbą. Esu 

|22 m. Plačiau paaiškinsiu per laišką 
|ar ypatiškai. J. LALI (9)

Elm Street, Franklin, Mass.

V. K., (0
253 Broadway, So. Boston. Mass. 
Jūsų laiškai bus atiduodami 

I ninkui.

Farma Ant Pardavimo.
212 akerių, 125 akeriai dirbamos, I

įstatymo ir tvarkos” vyki-'.trys darbininkai apvylė žy- apsėta 40 akerių. kviečiais 16 akerių, I 
nimą į savo rankas, nes ki-]dą darbininką alkoholiu™.ir

Ln I i o o a __ • __ ____»•___ ______  m • _ Itaip “komunistiški smaug. uždegė. Liepsnodamas zy- ir abelnai visos mašinos geros. Trio- 
liai” pasmaugsią visą gyve-'das pradėjo blaškytis po ta- *?££££P.,d„od„ i.b.i ,

nimą. briką, kol kiti darbininkai iki miestuko. 100 medžių obelių. Dau-1 namą ir rakandus. Bučiau
Po šito įsiveržimo į majo- ugnį užgesino. Už šitokį “

ro ofisą, reakcininkai pra- są tie trys rusai buvo nuteis- juodžemiu. <9) klimatą dėl sunaus ligos <9(
JsIa n+vriiųai 1A i CHARLES BALTUŠNEK, | MRS. A. PALL, 7048 Kedron St.,dėjo atvirai kalbėti apie ti po 10 metų kalėti. j R F D 4> MunnsTiiie, n. t. 1 Homewood sta., pittsburgh, pa

LIGOS DĖLEI

Ką reiškia meilė ir iš kar ji parei
na?

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

sė,“ kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? įkilta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vą? “Medaus Mėnuo?“

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
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 puslapiu, 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 kitų 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 aukse raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mass.
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KELEIVIO” V AP
NINKU ARMIJA

MANO PASTABOS

PASVEIKINIMAS NUO i šokių žinių. Bravo, draugai, 
PHILADELPHIJOS LIE- už gerų laikraščio redagavi- 
TUVIŲ MUZ. NAMO mą. * Zig. Locke,

VALDYBOS. i Sparrows Pcint, Md.
Gerbiama “Keleivio” Re-j , - .. o , , .. .

dakcija ir Administracija ! T(?r1b‘?moJ1 Redakc,Ja!
Šiuomi pranešu, kad mes,| Issibaigus mano prenume-
Philadelphijos Lietuvių Mu-i™*3!’. ?“>£“ 3,d°IeH34 32 
zikaiio Namo Bendrovės vai- į _Re e!vK Tegul Maikis su 
dyba, nutarėm atnaujinti i Tėvu lanko man<^ namelius, 
“Keleivio” prenumeratų ir
su šiuo laišku aš prisiunčiu
pinigus. Prašau siuntinėti 
“Keleivi” ir toliau i musų sa
lę.

Podraug bendrovės direk- v 
toriai ir valdyba sveikina 
“Keleivio” leidėjus ir redak
cijų, kad per 30 ilgų metų iš 
laikė “Keleivi” tikroj darbi 
ninkiškoj dvasioj. Ilgiausiu 
metų linkim Maikio Tėvui 
tik butų gerai, kad ateity ii 
jis pakeistų senas savo pa
žiūras ir stotų kartu su jau
nuoliais ginti darbo žmonių 
reikalus.

Su draugiška pagarba,
Juozas Ivanauskas,

nutarimu raštininkas

kaip jau lankė per septynius 
metus. Susilaukus “Kelei
viui” 30 metų jubilėjaus, aš 
sveikinu ji ir linkiu susilauk
ti da antrų 30 metų sukaktu.

Su draugiška pagarba,
V. Gužauskas
Canada, B. C.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Prisiunčiu “Keleivio” Ju 
bilėjui naujų skaitytojų ii 
manau, kad tas draugas nie
kad su “Keleiviu” nesiskirs 
kaip ir aš pats nemanau st 
juo skirtis. Aš skaitau jį jai 
23 metus ir linkiu jam toliau 
tokio pasisekimo, kaip iki 
šiol turėjo. Tegul “Keleivis’ 
keliauja ilgiausius metus ii 
tegul jį skaito visi darbe 
žmonės. A. Katarais,

Detroit, Mich.

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija! Kadangi šįmet 
yra “Keleivio” 30 metų jubi 
Įėjus ir ta proga visi yra 
kviečiami pasidarbuoti ii 
gauti nors po vienų naują 
skaitytoja, tai ir aš nutariau 
prie to apšvietos darbo pri
sidėti. Nors esu dar jaunas 
“keleivietis,” tačiau prikal
binau draugų užsirašyt “Ke
leivį” metams ir kartu su 
šiuo laišku prisiunčiu $2.0C 
už jo prenumeratų. Toliau 
tikiuos gauti daugiau.

A. Stanislovaitis.
Detroit, Mich

T. Tiesai. — Mokslas yra 
sistematingas dalykų aiški
nimas, paremtas tarimais, 
stebėjimais ir patikrinimais. 
Mokslas reikalauja, kad 
kiekvienų skelbiamų tiesą 
outų galima visuomet patik
inti ir įrodyti, kad ištikrujų 
taip yra, kaip skelbiama. 
Mokslas tvirtina, kad kiek
vienam reiškiniui pirma turi 
luti priežastis. Tuo tarpu 
Biblija priežastingumo visai 
nepripažįsta ir jokių tyrinė
jimų nereikalauja. Gamtos 
statymai jai nežinomas da- 
.ykas. Ji tik kartoja, kad 
“Taip tarė viešpats,” ir vis
kas. Taigi Biblijos negalima 
prie mokslo lyginti.

K. Trakimienei. — Labai 
ačiū už pinigus ir prisiųstą 
brošiūrų. Prie progos peržiū
rėsime.

L. Apiliui. — Iškarpa su- 
naudojom, ačiū.

Juozui Kazakevičiui. —
Laiškų ir pinigus gavome. 
Labai ačiū.

Kun. Dambrauskas 1896 
metais “Apžvalgos” 9-tame 
numery rašė- apie caro val
džios duotąjį leidimų taisyti 
ir naujinti katalikų bažny
čias: “Viešpatystei negali iš
eit jokios blėdies iš atnau
jintų bažnyčių, — anaiptol, 
iš jų gali išeiti nemaža nau- į 
da, nes katalikai greičiau 
prisiriš prie rusų ciesoriaus 
ir karščiau jį pamylės ir vier- 
piau valdžiai tarnaus. Mels
kime karštai Dievo, kad ir 
visi kiti musų svarbiausi rei
kalai butų pranešti Jo Myli- 
stai ciesoriui ir jo visų aukš
čiausiu nuosprendžiu veikiai 
ir teisingai atlikti ciesoriui 
ant garbės, o mums ant nau
dos.” Tai šitaip klonio josi 
kunigų organas kruvinajai
caro valdžiai...* * *

“Laisvė” pereitų metų 3 
vasario išspausdino atskai
ta, paimtų iš tryliktojo Ko
munistų Internacionalo visu
mos posėdžio, kur parodo
ma, kiek išleista pinigų už
sienio komunistų partijų 
propagandai. Girdi: “Duota 
įvairiom silpnesnėm parti
jom, literatūrai išleista 
$601,000.00. Kelionės išlai
dos $47,589.00.” O kai so
cialistų kuris laikraštis para
šo, kad užsienio komunistai 
gauna iš Maskvos pašalpų, 
tai “Laisvė” rėkia kaip už 
liežuvio pakaita, kad tai 
esanti socialistų “provokaci
ja.” .

Humoristika
KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
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Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A,

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Pat 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Namų Daktarai, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė .knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaita ................  ........................... $2.50

Gerbiamoji “Keleivio’ 
Redakcija!

Aš irgi linkiu jūsų štabui 
gyventi ilgiausius metus, 
“Keleivis” yra geriausis dar 
bininkų laikraštis. Jis mane 
išmokino skaityt ir apšvietė 
mano protų, taip kad jokių 
velnių dabar jau nebijau 
“Keleivy” yra labai gerų pa
tarimų, gerų straipsnių ir vi

UŽ ADVOKATO ĮŽEIDI
MĄ MĖNESIS AREŠTO.

Ūkininko Igno Janonio 
žmona atėjo į Kaunu pas ad
vokatų Šapiro patarimo. Da
vęs patarimų advokatas pa
prašė 5 litų. Janonienė 5 li
tų neturėjo, tai advokatas 
užlaikė jos skarų, kol ji 5 Ii 
tus atneš. Užpykęs už tai Ja 
nonienės vyras Jonas Jano
nis parašė advokatų tarybai 
skundų, kad adv. Šapiro yra 
“plėšikas,” nes “už 2 minu
tes pasikalbėjimo” paėmė 
litus. Adv. Šapiro iškėlė Ja
noniui bylų ir Kauno apylin
kės teismas nubaudė Janon: 
1 mėnesiu sųlyginio arešto

Kunigų laikraščio “Tėvy
nės Sargo” 1900 m. 12-tam 
numery, 4-tame puslapy, 
juodu ant balto užrašyta: 
“Politiškų Lietuvos nepri- 
gulmybę skaitome už tuščių 
svajonę ir prieš anų atvirai 
protestuojame. Sargiečiai, o 
su jais visa konservatyviška 
lyg kaulų smegenų Lietuva 
pripažįsta Rusijos carų už 
tikrų savo valdonų ir nuo 
Rusijos nesirūpins skirties.” 
Tai ve, kaip lietuviški kuni
gėliai ištikimai služijo save 
batiuškai carui! Ir jie dabar 
nesigėdi meluoti, buk jie 
“kovoję” už nepriklausomų 
Lietuvą! Socialistas.

APIE KIAULIŠKĄ EMI
GRACIJĄ.

Laikraščių žiniomis, greitu 
aiku iš Lietuvos pradės keliauti

Sovietus dideli pulkai kiaulių. 
Apie šitą kiaulišką emigraciją 
Petras Pūkelis sudėjo šitokią 
dainą: x

Sykį pas mus šūkis buvo: 
reik sukiaulinti Lietuvą.
Atseit, susilaukėm Šukio 
griebtis tiktai kiaulių ūkio.

Vos tik šūkis tas praėjo, 
kai kas tuoj ir sukiaulėjo.
Kur anksčiau užuodei poną, 
dabar kvepia jau bekonas.

Kiaulė toks jau sutvėrimas, 
kad ji visur visko imas.
Iltį biskj pagalanda 
ir i pirmas eiles lenda.

Taip palengva Lietuvoje 
kiaulių ūkis išbujojo,
Susidarė kontingentas 
vien bekonais apgyventas.

Staiga prašneka sovietai: 
‘•pas mus kiaulėm yra vietų, 
Mes sutinkam jus bekonų 
imt už dešimt milijonų.”

Tokios žinios susilaukus, 
kiaulės ėmė judint plaukus. 
Sako: “Ateitis neaiški,
Ką gi viskas šitas reiškia?”

Kas ši biznį kiek supranta, 
sako busią emigrantų, 
jei sovietai iš širdies 
savo žodį ištesės.

Vis tik daugel kas galvoja: 
kiaulių liks da Lietuvoje. 
Per daug mes į kiaulių ūki 
visa siela įsisukę.

GERIAU STOVĖT, NEGU
važiuot.

Ruošiasi Skristi Aplink Pasaulį.

Amerikos lakūnai Panghom (iš 
kairės) ir Mattern ruošiasi skri
eti aplink pasaulį. Jie pasistatė 
-pecialų orlaivį, kuriam reikės 
nusileisti iš viso tik 3 kartus ga
zolino pasiimti, būtent. Maskvoj, 
Kinijoj ir Sibire.

Gromatos Vyčių Ge
nerolui.

Prisiunčiu Maikio tėvui 
du doleriu ant naujos šoblėš. 
Šita išrodo jau taip sulinkus 
ir sena, kad ir vuodegos ka
tinui gal nenukirstų, tai kaip 
jis galės su ja stoti prieš 
Hitlerį. Maikiui įdedu kvo- 
terį, kad prisiųstų man Ka
lendorių. Tegul abudu mane 
lanko. A. Mitchell,

Slingerland, N. Y.

Įdedu Maikio tėvui $2 
Tegul nusiperka naujus ba
tus ir dažniau atsilanko 
musų New Havenų moterė 
lių pamokyt. Čia atsirado to 
kių kūmučių, kų susirenka 
po kelias ir lupa kortomis iki 
vidurnakčio, nebijo nei vel
nio, nei kunigo. Taigi tegu 
atvažiuoja vyčiu generolas 
ir padaro parėtkų.

T. Mickus,
New Haven, Ct

Rašau gromata staršam 
vyčių generolui ir įdedu $2 
kad jis atvažiuotų pas mus 
Waukeganų raidavei, nes 
pas mus čia nėra jokio tolko, 
Vieni ima divorsus ir išmo 
ka lojariams didelius pini
gus, o po divorsų vėl sueina 
ir iš naujo faituojasi. Kiti 
vėl už baltakę į trobelį pa 
puolė ant kaziono sūdo ir 
turėjo užmokėt po 107 dole
rius faino už pardavinėji
mų naminės. Taigi mums 
reikalingas koks nors ratun- 
kas, ba kitaip bus bankro
tas. F. B. Dn

Waukegan, III.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rar.kius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet Čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- Kaip Tapt: Suvienytą Valstiją Pilie, 
ėjui krautuvėn, pas daktarų, pas bar- įįu? Aiškiai išguldyti pilietystša 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais ii 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c. laida ..........................................  $Sc
Etnologija arba istorija apie žtmės Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno- 

tautas. Pagal Dr. H. Ilaberlandą, vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- 5^ ikj šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio-žmonių kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei ^ei arijonai, egiptėnai, chaidai, asy- 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- raį, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip te 
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose............................ $4.00 tius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- stembi ir inbai užimanti
,’u i vhas kdba,. . S
ziai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas e *
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Zodyuag angliškai-lietuviškos kalbos 
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai Į (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
apdaryta........................................... $2.50 čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
.... - » -- r- dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.Ukviaęųa. Paraše N. Gusev Pmki 835..........J............w

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

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- Komedija. Parašė Be n. Rumšas. Ga- 
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- M juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

! tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- moterys ir 5, vyrai.
į cago, III. 1903, pusi. 209. Gražiuo- Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
1 se audimo apdaruose...................... $1.50 dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-

_. a- - . ___ . 1 gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai irAmžinau Dainos.- šioj knygutėj tel- \ moterys. Abu veikalėliai vienoje
44 geriausių Jovaro damų. Jo? Raina............................25c

; tinka deklamacijoms r dainavimui,.
■ kaip namie, tap ir susirinkimuose. _ T; Lojimą istorija. Parašė P. D. Chas-
PusL 32 ...................................... Ine ' ~

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
Antano steouKias. rrviejų vei- Knyga didelio formato, 1086 pusL 

kimų komedija. Perstatymui reikia su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina.................................................. $7.00

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25<.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta Na, o kaip tau patiko peret- Į jy Jonui galva. Drama viename

tą naktį su 
važiuot?

—Važiuot kaip važiuot, bet , , .
... . Socializmo Teorija, tai veikalas, kuns

man patiko SU JUO šalia kelio SU- trumpais ir aiškiais faktais parodo,
stot.

tuo jaunu daktaru akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
i ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti ............................................ 25c

IŠ PIETŲ AMERIKOS.
Argentinos tautininkai fa

šizmą pasmerkė.

Gegužės mėnesį Buenos 
Aires miestas rinks senato
rius. Papildomi senatorių 
rinkimai įvyks ir kitose Ar
gentinos dalyse.

Bet ne vien senatorių klau
simas šiandien rupi Argenti.

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
' talizmas. Kaina .,........................... 25c

Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga-
( rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

į lijos prietarų naikintojas 72 pus- 
------------ lapių ................................................. 25c

jog posėdžiai bus slapti ir, “O. S. S.” arba Šliubinė Iškilmė.-
ntctnvn niekas no Vieno akt0 farsas’ labai juokingas U. KĄ rus auflOVU, menas ne į. geraš perstatymui. Kaina .... 15c

bus įleistas. 
To buvo

; Amerikos Macochas. —Arba kaip ka- 
galima tikėtis,! kunigas Hans Schmith pa-

. , niovė merginų Onų Aumuller. Sunes nacionalistai visuomet paveikslais. 16 pusi................. įoe.
daugiau slapta posėdžiauda.. žeMaitžs Karės Meta. Lietuv0, 
VO, negU viešai. šelpimo Fondo leidirys. Su Rašyto-

Nežiūrint to, suvažiavimo S 126 .^“k.^soe.
dieną prie suvažiavimo vie- . ... - ..r , . ... Matenaliskas Istorijos Supratimas
tOS bUVO daugiau laikrašti- Lapeliai iš proletariškos filosofijos.nos politikam- ir visuome- njn^ negu atstovų, kurie Jei.nori žiaot’ Fa3kCllį

° j- • * įvairiausius nuotakius, tai perskaityktarpusavy vedė ginčus Z ar į šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- 
teks patekti
ar vien už durų klausytis.

Suvažiavimas buvo skait-

nei. Šie rinkimai, manoma, 
nuspręs ir busimo preziden
to rinkimus.

Konservatorių partija, 
persikrikštijusi Uriburo lai
kais į tautininkus, buvo vie
na tų partijų, kuri stovėjo už 
fašizmų, bet to nenorėjo įra
šyti į savo programą aiškiais 
posakiais. Partijoje buvo 
perdaug stiprus kairysis 
sparnas, kad fašizmo griežti 
šalininkai rinkimų išvakarė
se jieškotų partijos skilimo, 
kuris turėtų įvykti galutinai 
pasisakius už fašizmą.

Ir todėl fašistinis sparnas 
stengėsi aplinkiniu keliu į- 
vykdyti tai, ko nedrįso vie
šai.

Didžiausia nacionalistų 
tvirtovė yra Buenos Aires 
provincija (ne miestas), ku
rios gubernatorium yra Mar
tin de Hoz, dešinioji San- 
chos Soror.dos, fašizmo tėvo 
Argentinoje, ranka.

Ir šis gubernatorius pra
dėjo savo nuožiūra, nesi- 
klausdamas partijos centro, 
vykdyti partijos didžiumai 
priešingus veiksmus. Tuo 
diskreditavo partijos.centrą 
—iššaukė partijos tarpe re
akciją. Teko šaukti ekstra 
atstovų suvažiavimą konf
likto išsprendimui, griebtis 
demokratinio kelio šaukiant 
ekstra atstovų suvažiavimą, 
kuris ir įvyko vasario 6 die
ną.

Per paskutinius penkis 
metus šis Buenos Aires pro
vincijos nacionalistų suva
žiavimas buvo triukšmin
giausias ir turiningiausias.

Dieną prieš tai, užklausęs 
partijos vadovybę telefonu, 
ar suvažiavimas viešai posė
džiaus — gavau atsakymą,

1 suvaziavima, ga protaujantiems darbininkams neap- 
* kamuojama. Medega imta iš Greihcho.

Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 
ir-i. r j.- ♦ 2 sveikata. Pamatinės žinios iš ana-lingRS. V lėtom kvorumui rei- tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su- 

kalingų 40 atstovų, jau va
landą prieš suvažiavimą bu
vo 132 atstovai ir per tūks
tantį šiaip narių — svečių.
Salėje buvo visi seni parti
jos nariai, dargi iš politinio 
gyvenimo pasitraukę, be toj
visi senato ir parlamento 
frakcijų nariai ir buvę mini- 
steriai.

Pirmas klausimas: vieši 
ar slapti posėdžiai? Į tai 
Vignart pasako, jog šis su
važiavimas ne tik neįmano
mas slaptas, bet reikėtų jį 
perkelti į miesto aikštę, kad 
visi žinotų, kas dedasi vir
šūnėse. Balsuoja: 84 už vie
šus posėdžius, 33 už slaptus.

Partijos pasmerkė fašisti
nio sparno darbus valdžioje 
ir nuima nuo savęs visą atsa
komybę už tolimesnius da
bartinės Buenos Aires pro
vincijos valdžios darbus. Be 
to, nutaria* visais galimais 
budais kovoti už šios val
džios pašalinimą, nes ji nesi
laikė tų principų, kurių buvo 
žadėjus ir dėl kurių pateko 
valdžion.

Kitais žodžiais tariant, 
pati nacionalistų partija, pa
smerkdama fašistinį sparną, 
galutinai atsipalaidoja nuo 
fašizmo. Taigi, aišjcu, jog 
demokratija Argentinoje 
stiprėja ir vyrauja.

Demokratinio sparno lai
mėjimas nacionalistų parti
joje, nors vien Buenos Aires 
provincijos maštabe, turės 
lemiančios reikšmės visai 
Argentinos vidaus politikai.

St Žiemys.

taisė Dr. A. L. Graičianas, Chicago, 
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose.................................. $2.50

WAUKEGAN, ILL.

Čeverykų Ligonine
SUTAISOM ČEVERYKUS JUMS 
BESIILSINT. IR GALIT LINKS

MAS KELIAUT TOLIAU. 
Taisom Vyrų, Moterų ir Vaikų 

Čeverykus, Stebėtinai Pigiai 
Užeikit Persitikrinti. 

Moterų čeverykus ir Kapšius nu
dažome bile spalva už 25c.—35c. 

Reikale galite gaut tinkamiausius 
jūsų kojai čeverykus pigiau negu

kitur.
KARPIS SHOE SHOP 

m BELVIDERE STREET, 
WAUKEGAN, ILL.

JIS MĖGSTA PIENĄ.

Califomijos pakraštin išplau
kė jaunas jūrių šuniukas (ruo
nis). šita mergaitė parsinešė jį 
namo ir maitina pienu iš bon- 
kutės.

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

astronomijos, aritmetikos, medicinoa 
ir kitų mokslų bei jų šakų ; rinkiny* 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .......... ......................... $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir 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? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina............. . .................... ............15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas 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 tem-

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 paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su'bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lanko ir iš vidaus. Kaina ..... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.51
Byla Detroito Katalikų su SodaHs- 

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 81 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių- priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi..........................25c
Ar Buvę 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 gyvur.us prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................... 25c
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda li 
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

tiki į visokius prietarus,
ir tt.......................................ISc

“KELEIVIS”
253 Bro*dway,

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

Byla Dėl Šunienos 
“Bifsteikų.”

Pernai vasarą Kauųo žy
dų dienraštis “Das Wort”

VYRAS KANADOJE. O i 
PATI SU KITU MYLUO

JASI." Į
Kaulių kaime, Šėtos vals

čiuje, jaunuolis V. A. įsimy-

Negali Dovanoti— 
Širdį Skauda.

- !

LIETUVOJE KINTA PAŽIŪROS
DARBININKUS.

I
(Žodis) paskelbė korespon- |^jo j moterį A. N., kurios

“Musų Laikraštis” parašė, 
kad 15 ha ūkininkas Ąžuo
laitis blogai elgiasi su savo

tM
Ilgą laiką Lietuvoje kitų Visame krašte, paskelbus, 

luomų žmonės i darbinin- kad amatininkai iš savo spe- 
kus žiūrėdavo su paniekini- cialybių turės laikyti egza. 
mu. Ypač šviesuomenė veng- minus, steigiami specialus 
davo ką nors bendro turėti kursai. Dažnai pasitail^Tda- 
su darbininkais. Šis reiški- vo, kad tokių kursų tikslas 
nys darbininkams buvo būdavo pelnas. Gi dabar žiu- 
skaudi žaizda, kurią reikėjo rimą ne tiek pelno, kiek dar- 
gydyti, nes ji žemindavo bo našumo ir darbininkų 
darbininkų vardą ir garbę, paruošimo įvairioms specia- 
Šviesuomenė į darbininkus lybėms. Darbininkai suprato 
tik tada kreipdavo dėmesį, savo klaidą, kad jie anks- 
kai jai reikdavo darbininkų čiaus nesimokslino, nesi- 
paramos. Įvairių balsavimų švietė. Bet dabar mokslintis 
atveju susidarydavo ~ net jiems yra kur kas lengviau, 

‘darbininkų sąrašai.” Ta- nes šiam darbui vadovauja
čiau toki sąrašai darbininkų 
reikalų visiškai neatstovau
davo, o tik medžiodavo jų 
balsus. Tiktai vieni socialde
mokratai brangindavo pa
prastą darbo žmogų. Kiti 
šviesuoliai darbininkų ne
kęsdavo.

Paskutiniuoju laiku ši 
šviesuomenės liga ir pami
nėtos klaidingos pažiūros į 
darbininkus jau nyksta. Į- 
vairių luomų bei užsiėmimų 
žmonės ima arčiau bendrau
ti su darbininkais, būti jiems 
nuoširdesni, draugiškesni ir 
artimesni. Į vadovaujamas 
eiles eina ne tik daugiau ap
sišvietę, bet ir patys darbi
ninkai, kurie pasižymi veik
lumu, sumanumu ir kitais 
gerais budo privalumais.

Šis pažiūrų kitėjimas i 
darbininkus pirmiausia susi
darė dėl to, kad paskutiniai
siais metais vis daugiau pa
prastą darbą ima dirbti in
teligentai, kartais baigę net 
aukštesnius ir aukštuosius 
mokslus. Visiems baigu
siems specialias mokyklas ir 
pasiruošusiems bet kokiam 
proto darbui, dabar ima sti
gti darbo. Didesniuose mies 
tuose galima sutikti tokių 
žmonių nemažą skaičių. Bai
gusių vidurinį mokslą, gim
nazijas, nemaža asmenų ap
sigyveno kaime. Tuo būdu. 
Lietuvoje daugiau išsilavinę 
žmonės ima vis arčiau susi 
lieti su paprastais darbinin
kais. Šis susiliejimas žymiai 
sumažino blogas pažiūras 
darbininnkus, tuo pačiu žy
miai keldamas pačių darbi 
ninku vardą reikiamon auk
štumom Šiuo reiškiniu patys 
darbininkai yra labai paten
kinti ir džiaugiasi, kai mato, 
kad šviesuomenė jų neapvy 
lia, bet stengiasi eiti darbi
ninkams pagalbon.

Darbdaviai taip pat pas
kutiniuoju laiku į darbinin
kus ima žiūrėti jau kitaip, 
daugiau duoda jiems pagar
bos ir ima pripažinti darbi
ninkui žmogaus vertę. Ank
sčiau darbdaviai, kiek tik 
galėdami, išnaudodavo dar
bininkus, juos. skriausdavo, 
sauvališkai mažindavo atly
ginimus, išmesdavo iš darbo 
ir tt Pernai metais Lietuvo
je buvo išleisti keli darbinin
kų reikalams įstatymai, ku
rie sudraudė darbdavių sau
valiavimus ir pagerino pačių 
darbininkų medžiaginį bū
vį.

Lietuvoje darbo žmonės 
reiškia didelio noro mokslin
tis. Didelės iniciatyvos šia
me reikale rodo įvairių spe-t 
cialybių amatininkai. Didelį | 
ir gražų pavyzdį parodė A-| 
lytaus amatininkai, kurie in-! 
teligentų padedami, suorga-} 
nizavo bendro lavinimosi 
kursus. Kursus lanko labai 
daug darbininkų, kurie ank
sčiau, dėl įvairių priežasčių, 
neturėjo galimumo išsimok
slinti. Toki kursai steigiami 
ir kitose Lietuvos vietose, 
kuriuos lanko darbininkai ir 
amatininkai.

šviesuomene, labai artima 
darbininkų reikalams.

'denciją iš Vilkijos, kad te- yy^g yra Kanadoje. Bet 
-------inykštis valgyklos laikytojas tik «meife nebu.

Jonas Beleckas savo Ir vienas ir antras nusi
us maitinąs šunienos bif- gyv€no taip, kad jau ir vai

stukais. . Žinią pakartojo gyį nebebuvo ko. Sugalvojo - tę, atvažiavo į Kauną, atėjo į 
tai kurie lietuvių laikraščiai, kombinaciją. Prieš užgavę- redakciją ir pareikalavo iš- 
Jonas Beleckas žinios šalti-'nes A. veda, gauna pasogą,! duoti korespondentą. Re
ni — “Das Wort” redakciją gyvena ne su savo žmo- dakcija išduoti korespon- 
redaktoriaus Tamšo asmeny na, gu buVusia meiluže, dentą atsisakė, bet nenorė- 
jatraukė tieson, prašyda-yg^j į£0V0 į 3-į ą tik-!dama su žmogumi bylinėtis, 
mas teismą nubausti redak-lrojj žmona su buriu savo gi- sutiko žinią atšaukti ir se- 
įorių už šmeižimą ir pripa- minaičių įsiveržė į savo vyro kančiam numery parašė, 
žinti jam teisę iškelti redak- meilužės gneią ir padaro ti- kad Ąžuolaitis su sunum la- 

1,500 litų vertės civilini pogromą. Meilužis palie- bai gerai elgiasi, nors redak- 
ieškinį, nes korespondenci- savo mylimą, ir basas,! ei ja tikros teisybės ir nebu- 

f n. vienaįg baltiniais, bėga per'yo ištyrusi. Bet Ąžuolaičio ši 
laukus. Jo meilužei gerokai i jam duota satisfakcija neuž
teko... Rytojaus dieną N. vi- Įganėdino, jis patraukė re- 
sa sudaužyta nuvažiavo į dakciją tieson. Atsivežė pu- 
Kėdainių apskrities ligoni į sę kaimo žmonių liudinin- 
nę, o mušeikas paėmė poli- kais ir, žmonos asistuoja-

25 metų amžiaus protiškai 
nesveiku sunumi — mušąs, 
neduodąs valgyti ir tt. Ažuo. 

pasiskaitęs tokią žinu-

Pagaliau, ir patys darbi 
ninkai daug nuveikė pažiū
rų pakitimui į juos. Anks
čiau darbininkų tamsumas 
ir gyvenimo reikalų menkas 
supratimas juos nustumda
vo į smukles, į bažnyčias ir 
t. Gi dabar darbininkija žy 
miai blaivėja, šviečiasi. Dėl 
to ji kelia savo vardą ir at
gauna žmogaus pagarbą.

V. SIDZIKAUSKĄ APE
LIACINIAI RŪMAI IŠ

TEISINO.
Apeliaciniai rūmai spren 

d ė p. V. Sidzikausko bylą. 
Kauno apygardos teismas jį 
pripažino kaltu paėmus iš 
trijų Lietuvos garbės konsu
lų Vokietijoje apie 188,000 
markių neva Lietuvos drau 
gijų tikslams ir tuos pinigus 
pasisavinus, ir nubaudė 
mėn. kalėjimo, bet nuo baus
mės atleido su sąlyga, jeigu 
per 3 metus nenusikals. Apy
gardos teismo prokuroras 
padavė rūmams protesto 
skundą, reikalaudamas Si
dzikauskui padidinti baus
mę ir neskirti lygtino nutei 
simo, nes už valstybės tar
nautojų nusikaltimus, pada
rytus užsienyje, pagal įsta 
tymus, negalima esą taikyti 
lygtino nuteisimo.

Sidzikauskas padavė pla
tų apeliacijos skundą, ku 
riuo teismo sprendimą laiko 
neteisėtų, neteisingu, kaltę 
laiko neįrodyta ir prašosi iš
teisinti.

Apeliacijos rūmai spren
dė viešai ir paskelbė rezoliu 
ciją, kad Sidzikauskas ištei 
sinamas.

;os pasirodymo pasėkoj tu
rėjusi užsidaryti jo valgyk- 
ą ir jis turėjęs tiek nuosto- 
ių. Kaltinamojo įgaliotinis 
pareiškė negalįs pristatyti 
eismui tiesioginių įrodymų, 
)et galįs nurodyti kai kurias 
aplinkybes, kurios leidžia 
daryti išvadas, kad galima 
ikėti gandams, jog valgyk- 
os klijentams tikrai būdavę 
;iekiami pietus, pagaminti 
iš šunienos, būtent: kratos 
metu pas Belecką rūsy buvę 
rasta du pakarti šunys, vie
no jau tik griaučiai, be mė
sos. Teismui kaltinamojo 
galiotinis net gi radinio 
fotografinę nuotrauką pri
statė. Teismas, išklausęs ša- 
ių ginčus, pripažino, kad 

redakcija turėjo pagrindo 
ikėti, kad gandai yra tikri, 

ir nutarė palikti redaktorių 
nenubaustą.

TAURAGĖJ SUKRUTO 
LAISVAMANIAI.

Tauragės mieste yra ne 
mažai laisvamaniškos pa 
kraipos žmonių, kurie iki 
šiol nėra susiorganizavę 
draugiją. Kadangi organi 
zuotumas yra būtinas daly
kas, tai keli asmenys imasi 
iniciatyvos suburti visus lai 
svcs minties žmones į drau 
giją. Atsirado žmogus, kuris 
duoda laisvamanių kapi 
nėms steigti žemės.

cija. Dabar viena kenčia 
skausmus, o kitiems gresia 
atsitūpti kalėjime.

EKSKURSIJOS
ū.

AMERIKOS UNIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d-, 1935

mas, drąsiai atsistojo pne 
teisėjo stalo. Teisėjas pasiū
lė taikintis. Redakcija žinią 
atšaukė, tai dovanok,—sako 
teisėjas.

—Negaliu dovanot, pone 
teisėjau, — širdį skauda, — 
atsakė atkaklus ūkininkas.

Teisėjui nieko neliko, 
Į kaip tik spręsti bylą iš esmės, 
i Ir rezultate — “Musų Laik- 

‘i'raščio” redaktoriui Juozui 
Grušui 100 lt. piniginės bau
dos arba 7 paros arešto.

MARIAMPOLĖJE JAU 
PRASIDĖJO “MAUDY

MOSI” SEZONAS.

Del inforeac:jį kreipkitės i:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
!68 Grand Si.. Brooklyn. N. Y.A. s. TREČIOKAS
197 Adams St. Ne-arl. N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St-. Hartford. Conn.

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

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St.. Worcastar. Mas:.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
308 W. B'way, So. Boston, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St.. Moateilo. Mass.

PAUL MOLIS
1730—24tS St.. Detroit. Mich.

LITHUANIAN NEWS PU3. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago. 15.

OHIO LITHUANIAN PU8USH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6S20 Superior Avė.,

Cleveland. Onio 

C. J. VVOSHNER
2013 Carson S?.. Pittsburgh, Pa.

A. VAPASIUS
206 Ali Nations Bank Bu 'ding
1200 Carson St.. Fit-sburgh. Pa. FrMeOeat Jseg. Volst. Taisos

BAMBU RG-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOYB

Didėti
EKSKURSIJA 
į LIETUVĄ

*e»9«a ir pratari
Lietuvių Laivakorčių Agentę 

Sęįunga Amerikoje 

Populiariu Katiainiu Garlaiviu

“STUTTGART”

lipfeafcs ii Now Yorko
BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS: 
IŠ N E W YORKO 

I KLAIPĖDĄ 
$97.50

| ABI 
KLAIPĖDĄ

n67°°
i

PUSI 
IR ATGAL

juvo imtasi traukimo iš ba-! niais technikos ir higienos 
os darbų organizavimas. Į reikalavimais. Pažymėtina, 

Tik dėka ten pat gyvenančio i kad ligšiol Lietuvoje chemi- 
G. ir jo dviejų arklių pa-1 niai gaminiai buvo tik kita-

Meilė Už Auksą.
Mariampolėj plačiai kal

bama apie žinomo turtuolio 
R. susižadėjimą su vieno 
dantisto tarnautoja C. ir tų 
sužadėtuvių suirimą.

Nesenai p. R. susitiko C. 
gydydamas dantis ir ją 
įsimylėjo. Nors p. R. gyslo
mis sruvena jau septynių de- 
imčių metų kraujas, tačiau 

širdis nugalėjo, ir jis pasi
piršo. C., žinodama senio 
turtingumą, priėmė pasipir
šimą, ko rezultate įvyko jo 
sužadėtuvės su jauna, apie 
20 metų mergina.

Kadangi p. R. jautė, jog : 
negarbinga milijonieriaus 
sužadėtinei bastytis dantisto 
kabineto kampuose, jis liepė 
jai mesti tarnybą, aprengė 
ją puikiais rūbais. Tik vie
na bėda — per kelias dienas 
išsekė jo meilė, ir jis... pa
metė sužadėtinę.

Dabar mergina žada trau-f 
kti teisman vėjavaikišką su
žadėtinį, palikusį ją be jau-1 
nikio ir be tarnybos, o ma- 
riampoliečiai juokiasi, kad 
p. C. labai puikiai parekla
mavo save kitų akyse, paro
dydama, kad dėl pinigų ir 
inteligentiška mergaitė gali 
būti patraukiama. »

Tuo pačiu motorlaiviu
NEW YORK-KLAtPEDA(Per Gothenburgą-Stockhclm) Rengiamos:Liet. Lalvakorčų Agentų Sąjungos Am

Kiti išplaukimai iš New Yorko
Birželio 4 

Birželio 12
Kungsholm
Drottningholm
Drottningholm
GripsholmInformacijų ir laivakorčių kreipkitės Į p-illirnO' bet kur} Sąjungos narį, autorizuotą vie- S tinf laivakorčių agentą, arba bet kurią musų raštine. Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja naujas moderniškas lai- vas “MARIEHOLM**.

Nepasitenkinimas pašto 
lėtumu Lietuvoje vis didėja. 
Todėl yra iškeltas sumany
mas, kad paštas butų vežio
jamas lėktuvais. Lietuvos 
pašto valdyba tam pritaria.

VASARINĖ EKSKURSIJA J LIETUVA
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

BERENGARIA - BIRŽELIO-JOTE 19 D.
Iš NEVY YORKO TIESIOG I CHERBOVRG. Iš TEN 

TRAUKINIU Į KLAIPĖDĄ
5% dienos kelionės jura, paskui traukiniu jus pasieksite Lietuvą. 

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

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

klasei.
Kitų informacijų kreipkitės pas vietinius agentus 

arba

CUNARD WfflTE STAR LINE Ltd.
33 STATE ST. BOSTON, MASS.

Swedish American Line
1<T STATE ST,
21 State St.,

Balandžio 9 d. pilietis, 
grįždamas arkliais iš Kauno 

j Į Kybartus, apie 9 vai. vaka 
įro pasuko Partizanų gatve į 
Pašešupio aikštę pasišerti 
arklius. Tačiau, nežinoda- 

• mas Mariampolės gatvių 
jusliu ' purvyno, netyčia įklimpo į 
Liepos 17 j balą prie pat įvažiavimo į 
Liepos 26 j aikštę. Balos butą vidutinio 

tik arklių galvos 
vos ne vos buvo matyti, ir 
veltui žmogelis trusėsi iki 1(» 
vai., stengdamasis ištraukti 

i gyvulius ir vežimą. Apie 10 
valandą buvo iškviestas de 

ir
BOSTON. MASS. L . - A. ..... 
New York, n. y. zuruojantis policininkas

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

!

galbos, vargais negalais apie 
12 vai. buvo ištrauktas iš ba
los paskutinis arklys, kuris 
ištisą naktį nežinojo: dvėsti 
ar dar grįžti į Kybartus. Pa- 
šešupio aikštės gyveptojas p.

G. pasakoja, kad tai ne 
pirmas atsitikimas, kai jam 
tenka traukti įklimpusius į 
tą dumblą arklius ir veži
mus.

Ką dabar manyti apie 
Mariampolės miesto savival
dybę?

NAUJA LIETUVIŲ 
ĮMONĖ.

Lietuviai Katilius, Pliuš- 
kevičius ir Zelcius Kaune į- 
steigė cheminį fabriką var
du “Neringą,” kuriame bus 
dirbama batams tepalas, 
grindims vaškas, ratams te
palas ir eilė kitų dalykų. 
Darbas jau prasidėjo. Ne
trukus rinkoje pasirodys 
“Neringos” gaminiai. Fabri
kas įsteigtas sulig paskuti-

taučių rankose. Tsb.

NUBAUDĖ. “SUVAL
KIETI.”

Nuo pat pradžios “Suval
kietis” stojo už Smetonos 
valdžią. Bet tautininkams 
pradėjus leisti Suvalkijai 
“Musų Kraštą,” “Suvalkie
tis” pajuto konkurenciją ir 
ėmė pyktis. Už ūkininkų vie
nybės suvažiavimą Mariam- 
polėje Kauno komendantas 
“Suvalkietį” nubaudė 200 li
tų . arba 14 parų kalėjimo. 
(“Suvalkietis” leidžiamas 
Kaune.)

Patriotizmas, mat, yra 
niekas daugiau, kaip kova 
už biznį.

Uruguay'aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVJDFO. URUGUAY.

| AR ROMOS
I popiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) -Jeruzalės bažnyčia. (21 Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų 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 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden St_, Lawrence. Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.



CHULIGANAI UŽPUOLĖ 
GEGUŽĖS PIRMOSIOS 

DEMONSTRANTUS.

Daug žmonių sumušta ir 
sukruvinta.

KELEIVIS. SO. BOSTON No. 19. Gegužės 8 <L 1935 m.

Bostone buvo susidaręs 
bendras frontas Gegužės 
Pirmosios demonstracijai 
suruošti. Buvo gautas iš po
licijos leidimas pereiti mies
to gatvėmis ir turėti mitingą 
ant Boston Common. Tačiau 
tuo pačiu laiku policijos ar 
keno kito buvo suorganizuo
ti chuliganai, kad užpultų 
darbininkų šventės demons
traciją. Ir kaip tik prasidėjo 
nuo Salem ir Prince gatvių 
eisena, tuoj demonstrantus 
pradėjo atakuoti visokio 
plauko juodašimčiai. Eise
nos vadui pasipylė smūgiai 
ir jis tuoj apsipylė krauju. 
Užvirė kova. Mušeikos pra
dėjo draskyti demonstrantų 
vėliavas ir mušti kumščio
mis į veidus. Policija, neva 
vykindama tvarką, besimu
šančius išskyrė, tačiau nei 
vieno užpuoliko neareštavo. 
Chuliganai ėjo šaligatviais 
greta demonstrantų ir nedi
deliais būreliais visu keliu 
atakavo eiseną. Policija bu
vo apakus, kad šitų užpuoli
mų visai “nematė.” Tačiau 
kai viena mergina pradėjo 
pardavinėt komunistines 
knygeles, policijai akys kaip 
matai atsidarė ir jie tą mer
giną tuoj areštavo, kad netu
rėdama leidimo “darė biznį 
viešoj vietoj.”

Atėjus demonstracijai ant 
’feoston Common, kur turėjo 
įvykti mitingas ir prakalbos, 
chuliganai pradėjo svaidyt į 
kalbėtojus supuvusiomis 
daržovėmis ir vaisiais, kurių 
jau iš kalno buvo pririnkta 
iš krautuvių ir atvežta keli 
automobiliai. Be to, juoda
šimčiai staugė vilkų balsais 
ir triukšmavo, kaip tik jie 
mokėjo, kad paskandinus 
kalbėtojų balsą. Policija ir 
to “nematė.”

Trys demonstrantai buvo 
taip sumušti, kad juos reikė-

SENATAS ATMETĖ PAR
DUODAMAI MOKESNĮ.

Gubernatorius Curley dau
giau algos irgi negaus.

Šį panedėlį Massachusetts 
valstijos senatas atmetė < 
bilius, būtent:

(1) Kad įvesti parduoda 
majį mokesnį (sales tax);

(2) Kad pakelti guberna
toriui Curley’ui algą nuc 
$10,000 iki $20,000 metams 
ir

(3) Kad butų sudalyta 
teisminė valstijos komisija 
byloms prižiūrėti.

Nei vienas tų trijų suma
nymų nerado senate pritari
mo. Ypač begėdiškas buvę 
įeikalavimas pakelti guber
natoriui algą iki $20,000. 
kuomet piliečiai ir be to jau 
lepakelia mokesčių naštos.

WORCESTERIO LIETU
VIAI RENGIA AVIACI
JOS DIENĄ LAKŪNUI

VAITKUI.

Antrą nedėldienį, 19 ge
gužės, Worcesterio lietuviai 
ruošia lakūnui Vaitkui išleis, 
tuves. Tuo tikslu Whittall’s 
Airporte, North Graftone, 
pie 6 mylios nuo Worceste- 
ic. bus suruošta Aviacijos 
Diena. Ten bus ir pats laku
os Vaitkus su “Lituaniea 
I.” Iškilmės prasidės tuoj 
)c pietų. Rengimo komisi- 
on ineina J. Mozuraitis ir 
L Lapinskas.

Kalbės “Naujienų” redak
torius, drg. P. Grigaitis.
Sekančią sąvaitę Bosto

nan atvažiuoja iš Chicagos 
“Naujienų” redaktorius drg. 
Grigaitis. South Bostono lie
tuviai ta proga rengia jam 
prakalbas 18 gegužės vaka
rą. Tuo pačiu laiku atskren 
la su “Lituaniea II” ir lakū
nas Vaitkus parodyt Massa
chusetts lietuviams kaip iš
rodo jo “geležinis paukštis, 
kuriuo jis lėks į Lietuvą. Ji
sai atlėks 19 gegužės ir su
stos North Graftono airpor
te, netoli Worcesterio.

Plačiau apie tai parašysi 
me sekančiame “Keleivio” 
numery.

Bus speciali radio programa 
Motinos Dienai.

Bostono lietuvių radio 
vedėjai pp. Minkai atei
nantį nedėldienį duos spe
cialę programą Motinos Die
nai. Lietuvių orkestrą iš 
Gardnerio gros tinkamas 
meliodijas, dainininkė p-lė 
Metrikaitė iš Worcesterio 
padainuos Motinos Dainą, 
p. Ona Kubilienė padekla 
muos Motinai eiles, o p. Min-

. , . kuvienė skambins pianu.
JO vežti ligoninėn. Lengviau|Pradžia 9;30 valandą ryto. 
sužeistų ir sukruvintų buvo-Nusistatykit savo radio im 
gal kehatas tuzinų. O kai tuvus pažymėtu laiku.
tnuksmadanai išvystė savo __ _________

patriotišką akciją” ligi tik-! Bostono laivai gavo įspė

Ginkluotas bomas įsilaužė 
į Adomaičių namus.

Šio panedėiio naktį į VIa-* 
lo Adomaičio namus ant 
Thomas Park įlindo gink- 
uotas bomas. Adomaitis 
parvažiavo namo ir susitiko 
nusigandusią savo moterį 
bėgant pagalbos jieškoti. 
Paskui pasirodė ir užpuoli
kas. Kai Adomaitis paklau
sė, kas jis per vienas ir ko 
nori, tai bomas atkišo revol
verį. Bijodamas, kad bomas 
nešautų, Adomaitis pasi
traukė atbulas ir paskui už
darė duris iš lauko. Bomas 
norėjo išsiveržti, bet Ado
maitis, kaip drūtas vyras, 
duris atlaikė. Tuo tarpu vie
nas praeivis pašaukė porą 
policmanų, kurie važinėjasi 
lutomobilium. Iškėlę kulka- 
svaidį, policmanai bomą su
ėmė ir išvežė. Bet už pusva
landžio sugryžo su juo atgal 
ir pradėjo aiškinti, kad jis 
esąs ‘.‘geras žmogus,” tik iš
sigėręs ir “per klaidą” parė
jęs į svetimus namus. Sako, 
dovanok jam ir mes jį palei
sime. Adomaitis pareiškė 
griežtai, kad nedovanosiąs. 
Na, jeigu nesutinki, sako po- 
icmanai, tai mes jį turėsime 
statyt prieš teismą rytoj; at
eik ir tu, kaip liudininkas.

Šio utaminko rytą Ado
maitis nuėjo South Bostono 
teisman, bet neranda nei tų 
policmanų, nei to bomo. Pa- 
irodo, kad policmanai vis

tiek jį paleido. Adomaitis 
teiravosi policijos nuovadoj, 
bet tas įvykis tenai visai ne- 
užrekorduotas ir tokio žmo 
gaus policijos žinioje visai 
nėra.

Adomaitis ketina duoti 
?kundą policijos vyriausy 
bei.

Tėmyk oficialų PICKWICK. viršų 
—tai gvarancija teisingo padavimo

P1CKWICK BONKOMIS 
namų reikalams gaunamas 

pas vietos pardavėjus.

Jus pardavėjas moka mums 

daugiau už PICKW1CK 

nes brangesnis darbininkas 

ir medžiaga daugiau kai

nuoja jin pagamini* . . . 

bet jus brangiau nemokat!

ATSAKYMAS P. NOR 
WOODIEČIUI.

‘Keleivio” 17-tame nume-

Mes ir vėl išauklėsim, nes 
kas daugiausia ir Nonvoode 
prirašė narių prie 131 kp., 
355 kp. kas sutvėrė: ar tam-

Dr. John Repshtt
(REP0Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 8-8

NedėUomis ir J-----
im io iki U ryta.

278 HARVARD 8TREBT 
kams. lamam st. arti Ceatral akv, 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
M Areli bt Sensta. Renei 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2271 
arba Sememet 2044-J

Specialistaa Kraajo,
Nervo Ligą.

VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. _ 
Nedaliom, aoo 10 ryt iki 1.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 0 va 
NEDEUOMIS: 
iki 1 e. 

tik
Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio" bbm

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

ae
~ TcL Uaiveraity OM

Dr. Susan. 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTl 
VALANDOS: M k 74.

678 Massachuoetto Ave^
(FRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

rų riaušių, tada atgalopavo 
būrys raitų policininkų ir vi
są minią išvaikė.

jimą, kad į šiaurę nuo čia 
pasirodė labai dideli ir pa
vojingi ledų kalnai juroje.

K. Norkus Vėl Buvo> 
Areštuotas.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” praneša, kad Argenti
nos lietuviški tautininkai į- 
skundė melagingai tūlo lai
kraščio bendradarbius Kas
tantą Norkų ir Miščiką. Pa
tikėjusi provokatiškiems 
tautininkų melams, buk tie
du vyrai esą “komunistai” 
ir vedą agitaciją prieš vietos 
valdžią, policija Norkų ir 
Miščiką suėmė. Tačiau kai 
paaiškėjo, jog skundas pa
remtas keršto motivais, Nor
kus buvo tuoj paleistas, o 
Miščikas dar paliktas klausi
nėti.

Tai ve, kokiais darbeliais 
užsiima tautininkai, kurie 
nuolatos plepa apie “tautos 
vienybę ir meilę!”

Vėją* užmušė 16 žmonių.

Paskutinėmis dienomis pa
vasaris Jungtinėse Valstijo
se pasitraukė atgal. Pereitą 
sąvaitę daugely vietų siautė 
sniego pūgos ir didelės aud 
ros. Kentucky valstijoje vė
jas putė 100 mylių į valandą. 
Louisvillės mieste apie 150 
namų pasiliko be stogų, ki
tiems buvo išnešti langai, 
ir nugriauti kaminai. Iš vi
so pietinėse valstijose buvo 
užmušta 16 žmonių.

AVIACIJOS DIENA CHI- 
CAGOJ ATIDĖTA 12-Ui 

GEGUŽĖS.

Gegužės 5 dieną turėjo į 
vykti Chicagos lietuvių avia
cijos diena Lansing-Forc 
Airporte. Bet paskutinėmis 
dienomis apie Chicagą smar 
kiai lijo ir visas airportas 
pavirto didžiausiu purvynu, 
taip kad nei orlaivis negalė
jo nusileisti, nei automobi
liai įvažiuoti. Šito dėlei avia
cijos dieną teko atidėti atei
nančiam sekmadieniui, 12 
gegužės dienai, toj pačioj 
vietoj. Bus ir lakūnas Vait
kus.

Eina paskalai, kad fede
ralės valdžios agentai pra
dėjo tyrinėti Kuries sėbrų 
pajamas, nes kasant East 
Bostono tunelį jie padarę di
delius pinigus, o taksų už 
juos nemokėję.

South Bostono prieplau
koj aną vakarą užsidegė pre
kių laivas “Cold Harbor.” 
Ugnis kilo laivo apačioje, 
bet buvo užgesinta.

AMERIKOS-ANGLIJOS 
SĄJUNGA APSAUGO

TŲ PASAULI.

Jeigu Amerika ir Anglija 
padarytų sąjungą taikai pa
laikyti, tai visas pasaulis bu
tų apsaugotas nuo karo. Taip 
pasakė Anglijos karo minis
teris Hailsham.

ry tūlas “Norwoodietis” ei- <ta ar ag?
tuoja ištrauką iš Darbinin- Kas jjnk socialistų, tai 

28 num. apie poną Mi- man gu jajs gaj nemažįau 
chelsoną ir Tumavicienę, net kajp tamstai tenka dirbti 
plekerka pastarąją pava- tautiški darbai, o jei sakai, 

dmdamas. Bet jeigu p. Nor- ka^ ag juos diskredituoju, 
woodietis ne plepens tau tai kame ir kur? nu_
man rodos, p. Michelsonas į sįįmti kaukę ir parodyt tik- 
galejo geriau Keleivyje vejdą. Nes kuomet esi su 
parašyti, nes ji§ ten pat bu- kauke tai, .anot lietuviškos 
vo ir genau zmo negu ponas patariės, “su durnu du tur-
Norwoodietis. gu pjjku n£r ko peštis.”

Norwoodietis sako, kad ' j. m. Tumavičienė.
nei vienas SLA. narys nesi
priešino adv. Skipičio pra
kalbų surengimui; bet kągi 
tuomet reiškia tie Šukiai:
“Tegul sau skipuoja kitur 
Skipitis.” “Mes jau žinome 
iš laikraščių, ką kalbės Ski
pitis...” Tai ne priešingi?...

Toliau tamsta sakai, kad 
mažas SLA. kuopos iždas.
Bet ar ne tris syk didesnis už 
WS. iždą? Tie nesibijojo 
surengti prakalbas ir be iž 
do būdami.

O kaip SLA. vadini “sena i į 
gvardija,” tai aš tuomi di
džiuojuos, nes aš pati jau 
nuo senai priklausau prie 
SLA. ir esu jo narė. Jei mes 
iždą sudėjom ar išpustijom, 
tai ko jus sergat musų liga?

Per sąvaitę automobiliai 
užmušė 20 žmonių.

Atėjus gražesniems o. 
rams, žmonės pradėjo dau
giau automobiliais važinėtis 
ir todėl smarkiai pašoko ka
tastrofų skaičius. Pereitą są
vaitę apie Bostoną ir visoj 
Massachusetts valstijoj bu
vo užmušta 20 žmonių. Už- 

j muštų skaičius nuo Naujų 
! Metų pasiekė jau 297.

i A. 7
♦ Real Estate &. Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnnt Avė.,
Jamaica Plain, Mass.

1

Netikėtos pašalpos admi
nistratorius (ERA) Rotch 
prašo iš Washingtono $7,- 
225,000 šelpimo reikalams 
Mass. valstijoj gegužės mė
nesy.

Arlingtone mirė staigia 
mirtimi žymus architektas 
Frank Coleman Adams.

PASTABA VARTOTOJAMS.
Haffenreffer Kompanija. Bo

stono Pickwick Ale bravorai, pa
stebi visiems, kurie vartoja jų 
alų, kad jie įrengė su Pickwick 
Ale vardu viršus kranų, kurie 
aiškiai parodo, kad jie gauna ti
krąjį. Medžiaga ir darbininkai 
pagamint minėtą elių kainuoja 
daug brangiau, bet Haffenreffer 
bravorai parodo, kad jų produk
tas geriausias. Patyrę darbinin
kai, geriausia medžiaga ir mo-

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

advokatas
Room 3, 598 East Broaduay, 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. S. 3. 1761. 

Residence: 16 Thomas Park.
Tei. S. 3. 1043.

Lietuviški Rekordai
Parsiduoda tik pas mus. Taip

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

ROLAND KETVIRTIS C0. 
322 Broadvray, So. Boston, Mass.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nno 10 iki 12 
ano 2 iki 4, nno 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON A VE, 

BOSTON, MASS.
TeL Cemawnwealth 4570.

T I1PTT TVVQ

OPTOM ET RISTAS

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalios dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadnav) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

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

Telefonas So. Boston 44JO

P. J. Akuneviiia
GRABORIUS-UNDERTAKEB

Geriausias patamsi 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadvray 
SO. BOSTON, MASS. 

Broektono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brockton 4110

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-

NUŠOVĖ DEGTINĖS 
ŠMUGELNINKĄ.

Kanados policijos laivas
Nova Scotia pakrašty apšau-; demiškiausi įtaisymai, — pada-
dė motorinį botą, kuriuo ro Pickwick Ale geriausiu ir jis v .x -
šmugeliuojama degtinė iš brangiau kainuoja, bet vartoto- įte- Prašome visų užeit pas 
užmušė savininką Williamą jams kaina tokia pat kaip už pi- mus paviešėti. Savininkai:
Tannerį. Bote rasta 138 kei- gios rūšies alų. Todėl Pickwick 
SUS degtinės. Ale visų pageidaujamas.

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SV SPALVUOTU 2EMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina............................................................. $1.00
Drūtais audeklo apdarais .................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadvray, So. Boston, Mass.

----------------------- 1----------------------------------------------

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandas: 10—2;
- - “ - * 10—IR

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą 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 paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekoriaa) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadnay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2700

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILI V 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

i/iopii pagerinimai ir 
Hydraalic Brekais.

Taipgi taisome AatomobiBus Ir 
Trakus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisyme ir
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.




