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RUSŲ FRANCDZŲ PAKTAS 
PAŽABOSIĄS HITLERĮ.

BEVEIK VISA EUROPA 
PRIEŠ VOKIETIJĄ.

Šią sąvaitę Maskvoje didelės 
rusų-franeuzų susidrau

gavimo iškilmės.

Pereitą subatą iš Pary
žiaus išvyko specialiu trau
kiniu j Maskvą Francuzijos 
užsienio ministeris Lavalis 
su savo palydovais. Kartu su 
juo išėjo trys vagonai pilni 
franeuzų laikraštininkų, nes 
Maskvoje šią sąvaitę yra pa
sirašomas rusų-franeuzų sa
vytarpės paramos paktas ir 
ta proga Sovietų sostinėj ke
liamos didelės iškilmės. Ši
tokios didelės reikšmės įvy
kio Europoje nėra buvę iau 
nuc Lokamo konferencijos 
1925 metais.

Šituo paktu, kuris šią są
vaitę tenai bus pasirašytas, 
prieš Vokietiją susivienija 
netiktai Francuzija ir Rusi
ja, bet faktinai visa Europa, 
nes su Francuzi ja yra susiri
šusi ir Mažoji Entanta, kuri 
turi 50,000,000 gyventojų, 
Italija ir Anglija. Prie šito 
valstvbių bloko linksta ir 
Balkanai su Turkija.

Tiktai trys Skandinavijos 
valstybės pasilieka nuoša
liai, bet jos, kaip socialistų 
kontroliuojami kraštai, ne
prisidės ir prie Hitlerio.

Taigi Europoje dabar pra
dedama manyti, kad susida
rius šitokiam galingam fron
tui Hitleris busiąs pažabotas. 
Francuzai su rusais jam ga
lėsią dabar pasakyti atvirai: 
“Susivaidyk, nes tuoj gausi į 
sprandą!”

Paryžiaus spauda sako, 
kad šios sąvaites iškilmės 
Maskvoje yra galutinas įspė
jimas Vokietijos tautinin
kams, kad jeigu jie nesiliaus 
ginklavęsi, tai jie bus nugin
kluoti prievarta.

__________________________ I

' Kruvini Įvykiui Fi- i 
1 lipinuose. !
j Šio mėnesio pradžioje Fi
lipinų salose staiga kilo re- 
■voliucija, kurios tikslas bu. 
,vęs nuversti tenai Jungtinių 
•Valstijų valdžią, apskelbti 
Filipinų neprigulmybę ir 
pastatyti “socialistinę tvar
ką.” Taip skelbia telegra
mos. Revoliucijai vadovavu
si radikalė sakdalistų parti
ja ir per vieną naktį revoliu
cionieriai buvo jau užėmę 

! keliatą miestelių Manilos 
apylinkėj. Bet Amerikos ka
riuomenė sukilėlius apgalė
jo. Žinios sako, kad kovose 
krito 60 sakdalistų.

Farmeriai Marguoja 
į Washingtoną.

Pereitą sąvaitę iš viduri
nių ir kai kurių rytinių vals
tijų pradėjo žygiuot į Wash- 
ingtoną farmerių delegaci
jos, kurios šią sąvaitę turės 
pasikalbėjimą su Agrikultū
ros Departamento sekreto
rium Wallace’u, o paskui 
paduos kongresmanams sa
vo reikalavimus. Jie reika
lauja, kad Kongresas nesi
priešintų Agrikultūros De
partamentui, kuris nori pra
vesti naudingų įstatymų far. 
meriams.

Karine’o Darbinin
kai Remia Majorą 

Sicobodą.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kaip Racine’o mieste, 
Wisconsino valstijoj, fabri
kantai vieną dieną užplūdo 
miesto valdybos ramus ir 
pakėlė prieš majorą Swobo- 
dą laukinį triukšmą, kam jis 
neduoda policijos J. I. Case 
kompanijos streikieriams 
mušti. Atsakydami į šitą 
plutokratų žygį, darbinin
kai surengė milžinišką mi
tingą, kuris užgyrė majoro 
Swobcdos taktiką, o pa
smerkė fabrikantus. Mitinge 
kalbėjo keli universitetų 
profesoriai ir Amerikos Dar
bo Federacijos atstovai. Pa
sirodžius ant pagrindų ma
jorui Swobodai, minia sukė
lė jam didžiausią ovaciją ir 
šaukė: “Lai gyvuoja Swobo- 
da!” Vienas kalbėtojas pa
reiškė, kad jeigu ne darbi
ninkų vienybė, tai fabrikan
tai butų jau paskelbę fašis
tišką diktatūrą Racine’o 
mieste ir majoro Swobodos 
vieton butų pastatę kokį 
nors hitlerį.

Darbininkai tikisi streiką 
laimėti, nes miestas .juos 
maitina ir policija į streiką 
nesikiša. Tai ve, ką reiškia 
darbininkams turėti valdžią 
savo pusėj. Swoboda buvo 
išrinktas Racine’o majoru 
kaip socialistų kandidatas.

Nori Atimti Komu- 
nistams Pašalpą.

New Yorko valstijoj reak
cininkai pradėjo agituoti, 
kad komunistams bedar
biams butų atimta pašalpa, 
nes jie tuos pinigus atiduoda 
komunistinei agitacijai. Bet 
jei katalikai gali savo pini
gus aukoti klerikalizmo pa
laikymui, tai kodėl komuni
stai negalėtų savo idėjai au
koti?

NUSIŽUDĖLIS ROOSE- 
VELTĄ VADINA “ŽMOG

ŽUDŽIU.”
St. Louiso mieste iš vieš

bučio lango iššoko ir užsi
mušė Albert White, buvusio 
West Virginijos gubernato
riaus White’o sūnūs. Kam
bary jisai paliko raščiuką, 
kad prezidentas Rooseveltas 
esąs jo “žmogžudys,” nes 
sustabdęs jam veterano pen
siją.

TEXAS VALSTIJOJ SU
NAIKINTI 2 PLĖŠIKAI.
Huntsville, Tex. — Gegu

žės 10 naktį čia mirė elekt
ros kėdėj Raymond Hamil
ton ir jo sėbras Joe Palmer. 
Jiedu buvo nuteisti mirti už 
užmušimą kalėjimo sargo.

Bedarbių Riaušes 
Kanadoje.

St. John’s mieste, Kana
doj, šį panedėlį įvyko dide
lės bedarbių riaušės ir daug 
žmonių buvo sužeista, nes 
keli šimtai policmanų daužė 
žmonėms galvas be jokios 
atodairos. Reikia pasakyti, 
kad pati valdžia tas riaušes 
ir išprovokavo, atsisakyda
ma tartis su bedarbių komi
tetu. Kada komitetas prane
šė bedarbių susirinkimui, 
kad valdžia atsisako ji pri
pažinti, tada apie 1,000 be
darbiu nutarė maršuoti prie 
valdžios rūmų. Valdžios įsa
kymu, dideli trokai užtvėrė 
eisenai kelią ir pradėjo ar
dyti tvarką. Suerzinti žmo
nės pradėjo daužyti langus 
Tuoj prasidėjo ir krautuvių 
plėšimas. Žinios sako, kad į 
trumpą laiką buvę sunaikin
ta daugiau kaip 40 krautu
vių. Išprovokavusi riaušes, 
policija pradėjo “tvarką 
vykdyti,” skaldydama be
darbiams galvas. Bet areštų 
daug nebuvo; išviso suimta 
tik 3 asmenys. Vakare įvyko 
didelis bedarbių mitingas, 
kur kalbėtojai aštriai kriti
kavo policijos žiaurumą.

NACIAI PAGROBĖ DA 
17 EMIGRANTŲ.

Vokietijos fašistai pradė
jo vartoti smurtą net ir prieš 
tuos žmones, kurie yra prasi
šalinę į užsienius. Nesenai 
jie pagrobė ir smurtu parsi
gabeno Vokietijon vieną an- 
ti-fašistą iš Šveicarijos, pas
kui vieną ar du iš Čekoslova- 

»kijos, o dabar ant syk 17 po
litinių emigrantų pagrobė 

’Salzburge, Austrijoj.

SUSTREIKAVO 12,000 
MEDŽIO DARBININKŲ.

Medžio pramonėj Pacifi- 
ko pakrašty pereitą sąvaitę 
sustreikavo 12,000 darbinin
kų. Streikas apėmė visas me
džio dirbtuves Oregono ir 
Washingtono valstijose. 
Streikieriai reikalauja 30 
valandų darbo sąvaites ir 
įemažiau kaip 75c. į valan
dą. Dabar jie. dirbo 40 va
landų, gaudami tik 40 centų 
t valandą. Reikalaujama 
taipgi ir unijos pripažinimo.

Sugryžo Byrdo Eks
pedicija.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tonan atvyko admirolo Byr
do ekspedicija iš pietinio po
liaus. Ją pasitiko pats pre
zidentas Rooseveltas su ki
tais valdžios ir Kongreso at
stovais, šaudė kanuolės, 
griežė muzika ir buvo sako
mos prakalbos. Padavęs pre
zidentui ranka, Byrdas tarė: 
“Ponas prezidente, šiuomi 
aš pranešu tamstai, kad su
gryžo Byrdo antroji antark
tikos ekspedicija. Ačiū liki
mui, kiekvienas vyras pasie
kė civilizaciią gyvas ir svei
kas. Gaila tik, kad pasiekus 
Naująją Zelandiją mirė ge- 
riausis musų draugas įvaras 
Tinglovas. Bet smagu pra
nešti. kad ačiū mano žmonių 
nuoširdžiam darbui, mes iš- 
Dildėm visą savo ekspedici
jos programą, kuri susidėjo 
iš 22 punktų, ir surinkom ke
turis kartus daugiau mokslui 
reikalingų faktų, negu pir
moj savo ekspedicijoj.”

Su šita Byrdo ekspedicija 
ėio du laivai ir 100 žmonių. 
Ekspedicija patyrė, kad pie
tinis žemės ašigalis yra sau- 
a žemė, kad kai kuriuose 

kalnuose tenai yra kvarco ir 
galimas esąs daiktas, kad y- 
ra taipgi vario, sidabro ir 
aukso. Ekspedicija parvežė 
iškastų suakmenėjusių me
džių ir lapų, kas parodo, jog 
buvo laikas, kada tenai augo 
augmenys (dabar pietų po
lius uždengtas amžinu snie
gu).. Ekspedicija ištyrė pa
viršutiniškai 250,000 ketur
kampių mylių Antarktikos 
plotą, padarė jo žemėlapius 
ir pasisavino tą ledų kraštą 
Jungtinėms Valstijoms, pa
vadindama jį “Mažaja A- 
merika.” ŠĮ ketvirtadieni le
dų sulankstytas Byrdo lai
vas su visu personalu at
plauks Bostonan.

BAISUS ŽEMĖS DRĖBĖ
JIMAS TURKIJOJ.

Paskutinėmis dienomis 
Turkijoj, Karšo apskrity, ne
toli Sovietų Rusijos pasie
nio, buvo visa eilė smarkių 
žemės drebėjimų, kurie su
naikino apie 1,600 namų ir 
apie 2,000 žmonių. Kai ku
rie kaimai esą visiškai suly
ginti su žeme. Drebėjo net ir 
Armėnijos kalnas Araratas, 
kur, jei tikėti Biblijai, po vi
suotino tvano sustojo No
jaus arka.

ANGLIJOS KUNIGAIKŠ
TIS GAVO 9 MĖNESIUS 

KALĖJIMO.
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

buvo nuteistas devyniems 
mėnesiams kalėjimo kuni
gaikštis Manchester, užtai 
kad ne savo brangmenas už
statė lombarde ir gavo $3,- 
259.

GRAIKIJOJ PASMERKTA 
MIRTI DA 33 REVOLIU

CIONIERIAI.
Pereitą subatą kariuome

nės teismas Graikijoj pa
smerkė mirti d a 33 laivyno 
karininkus dėl buvusio an
dai laivyno sukilimo. Be to, 
155 žmonių nuteista kalėji
man.

GIRTAS VALDŽIOS TAR
NAS NUŠOVĖ PAČIĄ
Degtinės mokesčių New 

Yorke prižiūrėtojas, Ed- 
ward Murphv, parėjo gilias 
iš baliaus apie rytmetį ir nu
šovė savo žmoną, kuomet ši 
pradėjo jį barti, kad jis nak
timis valkiojasi. Užmušęs 
moterį, jisai patelefonavo 
policijai, kuri atvažiavus ji 
suėmė.

ILLINOJUJE NUŽUDĖ 
3 BANDITUS.

Illinojaus valstijos kalėji
me, Jolliete, pereitą sąvaitę 
buvo elektros kėdėj nužudy
ti 3 banditai, kurie plėsdami 
banką buvo užmušę 3 žmo
nes. Elektros kėdėj nužudy
tieji vadinosi: Fred Gerner, 
Arthur Thielen ir John 
Hauf.

influencaalaskoje 
IŠGULDĖ VISUS BALT- 

VE1D2IUS.
Vėliausios žinios iš Alas- 

kos sako, kad Wainwrighto 
miestely influencos epide
mija išguldžiusi visus balt- 
veidžius gyventojus ir nėra 
kam apžiūrėti ligonius.

antrajam Skridimui
REIKIA DAR $2,000.

Antrojo skridimo valdyba 
praneša, kad “Lituanicai II” 
reikia dar apie $2,000 surin
kti, iki Vaitkus išskris.

Farmerių Skolų
Klausimas Prieš 

Teismą.
Kongresas yra priėmęs 

taip vadinamą Frazier-Lem- 
kės Įstatymą, kuris paliečia 
$12,000,000,000 farmerių 
skolų. Tas Įstatymas duoda 
farmeriui teisę apsaugoti sa
vo farmą nuo pardavimo už 
skolas. Jeigu skolininkas no
ri atimti iš farmerio jo gyve
nimą už nesumokėtą skolą, 
tai farmerys gali kreiptis į 
teismą ir teismas atideda 
faimos pardavimą penkiems 
metams. Į tą laiką farmerys 
gali savo skolą išmokėti, bet 
nedaugiau, kaip dabar yra 
valdžios nustatyta jo farmos 
vertė. Bankininkai tą Įstaty
mą apskundė vyriausiam 
teismui ir reikalauja, kad 
teismas jį panaikintų kaip 
“nekonstitucinį.” Manoma, 
kad teismas paskelbs savo 
nuomonę šią sąvaitę.

Nepavykęs Sukili
mas Kuboje.

Pereitą sąvaitę Kubos sa
loje mėginta padaryti per- 
versmas, bet nepavyko. Su
kilimo priešaky stovėjo bu
vęs vidaus reikalų ir karo 
ministeris Guiteras. Su juo 
ėjo dalis kareivių ir laivyno, 
bet valdžios pusėj pasiliko 
didesnė jėga ir sukilimas 
buvo greitai užgniaužtas. 
Susišaudant buvo užmuštas 
pats Guiteras ir 4 kareiviai. 
Valdžia dabar sako, kad 
Guiteras buvo virtęs banditu 
ir pagrobęs turtuolį Bonetą, 
iš kurio paėmęs $300,000 už 
paliuosavimą. Dalį tų pinigų 
dabar radę prie jo. O liku
sieji, kaip rodo atrasti doku
mentai, buvę išsiųsti per 
Hondūro konsulą į Hondūro 
respubliką. Todėl ir Hondū
ro konsulas Kuboje dabar 
areštuotas.

PENKIOS MIRTYS VIE
NOJ ŠEIMYNOJ.

New Yorke tapo areštuo
tas tūlas Frederick Gross, 49 
metų amžiaus vyras, kalti
namas tuo, kad nūo 29 kovo 
dienos jo šeimynoj mirė jau 
5 asmenys, būtent, jo žmo
na ir 4 vaikai. Policija sako
si radusi jo namuose blėšinę 
kakavos, kurion esą primai
šyta nuodų.

NEW YORKO GENGSTE-
RIAI PAVOGĖ CARO 

BRANGMENAS.
Pereitą sąvaitę New Yor

ko gengsteriai pavogė $50,- 
900 vertės buvusių Rusijos 
caro brangmenų, kurios bu
vo išstatytos vienos parduo- 
uvės lange.

BALKANŲ VALSTYBĖS 
SUSIRINKO BUKAREŠTE

Pereitos sąvaites pabaigo
je Rumunijos sostinėj Buka
rešte susirinko keturių Bal
kanų valstybių atstovai tar
tis apie taikos palaikymą 
Balkanuose. Konferencijose 
laiyvauja pati Rumunija, 
Jugoslavija, Graikija ir Tur
kija. Ta proga Rumunijos 
valdžia įtaisė Bukarešte sa
vo kariškų jėgų demonstra
ciją, lyg ir parodydama, kad 
visos tos kalbos apie taiką 
yra tuščias darbas.

LENKUOS DIKTATORIAUS 
PILSUDSKIO JAU NEDERA

JIS PEREITĄ NEDĖLDIE-
NĮ PAKRATĖ KOJAS.

Paliktame testamente reika
laujama, kad velionio širdis 

butų palaidota Vilniuje.

Pereito nedėldienio vaka
rą Varšuvoje mirė Juozas 
Pilsudskis, Lenkijos karo 
ministeris ir tikrasis jos dik
tatorius.

Jo mirties buvo jau tikėta
si, nes jis sirgo nepagydoma 
vėžio liga ir per tris paskuti
nes dienas buvo jau be są
monės, nors tas faktas nuo 
visuomenės buvo slepiamas. 
Paskutinėmis dienomis buvo 
pašauktas Lenkijos dakta
rams Į pagalbą vienas spe
cialistas net iš Italijos, bet ir 
jis nieko negelbėjo.

Pilsudskiui mirus, visoj 
Lenkijoj paskelbta gedulą. 
Visos vėliavos buvo nuleis
tos iki pusės stiebų, visi teat
rai ir šokių salės buvo užda
rytos neribotam laikui. Laik
raščiams ir telegramoms į- 
vesta aštri cenzūra, visose 
strateginėse vietose pastaty
ta kariuomenė, nes valdžia 
bijojo, kad nekiltų kokie su
mišimai.F

Kadangi Pilsudskis buvo 
gimęs Lietuvoje, Vilniaus 
krašte, tai paliktame testa
mente jis reikalauja, kad jo 
širdis butų palaidota Vilniu
je. Smegenis jis liepia ati
duoti mokslui, o visą kitą 
kuna palaidoti Vavelio pily, 
Krokuvoje, kur guli Lenki
jos karalių kaulai.

Tikrai reikia pasigailėt tų 
lenkų patriotų, kad jie ir 
mirdami negali atsiskirt nuo 
Lietuvos. Pilsudskis būda
mas Lenkijos diktatorium 
-avo griaučius liepia palai
dot Lenkijoj, bet... širdį rei
kalauja palaidot Lietuvos 
žemėj.

Pilsudskio vieton laikinai 
tapo paskirti du generolai: 
gen. Sosnovskis karo minis
terio pareigas eiti, o genero
las Rydz-Smigly — kariuo
menei vadovauti. Pilsudskis 
vienas buvo užėmęs abidvi 
vietas.

Dabar Lietuvoje, Lenkiio- 
ie ir visoje Europoje di
liausiu susidomėjimu svar
stomas klausimas, kurion 
pusėn krvps Lenkijos užsie
nio politika?

Pilsudskis buvo susibičiu
liavęs su Hitleriu. Jis baisiai 
nekentė Rusijos, o da labiau 
■>eapkentė bolševikų, kurie 
1920 metais smarkiai sumu
šė jo “polską vaiską” ir be
maž ko neužėmė Varšuvos. 
Kadangi Hitleris irgi didelis 
Sovietų priešas, tai Pilsuds
kiui nesunku buvo su juo 
nusikalbėti.

Bet Lenkijos liaudis prieš 
vokiečius yra da daugiau nu
sistačiusi, negu prieš rusus. 
Net ir po to, kai Pilsudskis 
susibičiuliavo su Hitleriu, 
lenkai keliose vietose Įtaisė 
vokiečių pogromus ir kai 
kur nuleido naciams kraują. 
Taigi dabar, kai Pilsudskis 
nakratė kojas, Lenkijos po- 
itika gali pakitėti. Lenkų 
tauta linksta prie Francuzi

jos ir nori, kad francuzai ge
rai apie ją manytų. Todėl 
net ir Berlyne dabar yra ma
noma, kad Pilsudskio-Hitle- 
rio unija bus jau mirusi kar
tu su Lenkijos diktatorium.

Tai yra prasta žinia Vo
kietijai, bet ji labai gera Ru
sijai ir FrancuzijaL Lietuvai 
irgi bus geriau, kuomet Vo
kietijos naciai pasiliks vieni 
patys, be talkininkų. Jie tuo
met negalės tiek smarkauti 
Klaipėdoj.

Mirė Buvęs Socia
listas Majoras.

HaverhiU, Mass. — Čia 
mirė Parkman Flanders, bu
vęs šio miesto socialistas ma
joras ir pasižymėjęs kaip ge
ras administratorius ir dide
lis darbininkų draugas. Jis 
buvo Haverhillio majoru du 
kartu, pirmą tarnybą jis pa
baigė 1905 metais, o antru 
kartu buvo išrinktas 14 metų 
atgal. Vėliau jis buvo miesto 
tarybos narys.

Lietuva Iškėlė Pro
testą Hitleriui.

Vokiečių orlaiviai nuolatos 
skraido Lietuvos pusėn ir 
šnipinėja kariuomenės ju

dėjimą.
Pereitą sąvaitę Lietuva 

nusiuntė Vokietijos valdžiai 
aštrų protestą dėl vokiečių 
orlaivių, kurie paskutinėmis 
dienomis pradėjo nuolatos 
skraidyt virš Lietuvos terito
rijos ir šnipinėti, kas tenai 
darosi. Matyt, Hitleriui rupi 
žinoti, kur ir kiek stovi lietu
vių kariuomenės. Tai yra ne
leistinas valstybės sienų 
laužymas.

Tai jau antras toks Lietu
vos protestas Hitlerio val
džiai, bet išrodo, kad vokie
čiai tų protestų nepaiso.

Illinojaus Socialistai 
Priėmė Kitą Vardą.
Rinkimuose dalyvaus kaip 

“Federuota Partija.”
Decatur, III.— Pereitą ne- 

dėldienį čia Įvyko Illinojaus 
valstijos socialistų organiza
cijos konvencija, kurioje da
lyvavo ir keliatas centro vir
šininkų. Kadangi darbinin
kų priešai yra primelavę vi
suomenei apie socialistus 
daug nebūtų dalykų, ir ka
dangi yra daug nesusipratu
sių žmonių, kurie tiems me
lams tiki ir socialistų vardo 
bijosi, tai konvencija nutarė 
to vardo Illinojuje nevartoti, 
bet vadintis “Federated 
Party” (jungtinė partija). 
Partijos vardas, žinoma, 
daug svarbos ir neturi; svar
bu tik principai ir programa.

“KIDNAPER1UI” DAVĖ
40 METŲ KALĖJIMO.
Brooklyne italas Salvato- 

te Mancuso gavo 40 metų 
kalėjimo užtai, kad kartu su 
trim kitais “kidnaperiais” 
buvo pagrobęs du franeuzų 
jurininku ir reikalavo išpir
kimo. Išgirdęs bausmę, Man
cuso teisme apalpo. •
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I APŽVALGA J
“BEDIEVYBĖS UOLOS.”

Kunigų “Draugas” pa
duoda iš klerikališkojo “Stu
dentų žodžio” šitokį katali
kų studentų pirmininko, Jo
no Č. Morkūno, atsiliepimą 
į “visuomenės vadus:”

“Musų lietuvių tauta Ameri
koje yra nelyginant tas laivas, 
kuris plaukia ant audringų jū
rių — kur putojančios jūrės 
bandos pašėlusiu smarkumu 
plauna žiauriąsias uolas — ty- 
kodamos kuo greičiausiai su
daužyti ir praryti savo auką., 
tos putojančios jūrės bangos— 
tai ištautėjimo bangos; gi tos 
žiaurios uolos — tai bedievybės 
uolos. Ištautėjimas ir bedievy 
bė yra musų tautos didžiausi ir 
pavojingiausi priešai, kurie pa
mažu nuodina musų tautos ne
kaltą kūną ir sielą...”

Tęsdamas savo skystą pa
saką toliau, tas škaplerninkų 
studentų pirmininkas pripa 
sako ja da daugiau nesąmo
nių. Bet užtenka ir šitos 
trumpos ištraukos, kad pa
matyti, koks menkas mūsiš
kių klerikalų protas.

Girdi, “bedievybė nuodi
ja tautos kūną ir sielą.” Ar
gi tai ne tušti žodžiai?

Kas gi yra bedievybė? 
Juk tai niekas daugiau, kaip 
tikslus pažinimas gamtos į- 
statymų iępaliuosavimas sa
vo dvasios nuo velnio ir pra
garo baimės. Kokiu gi budu 
tas. gali užnuodyti “tautos 
kūną ir sielą?”

Jei kas nuodija žmonių 
“kūną ir sielą,” tai tik religi
ja su savo prasimanytu “už- 
grabiniu gyvenimu,” “ver
dančia smala,” “raguotais 
velniais” ir kitokiais prieta
rais.

Kuomet žmogus bijosi 
ineiti į tamsų kambarį, kad 
raguočius jo nepagriebtų; 
arba kuomet naktimis jisai 
sapnuoja, kad numiręs jo 
kūdikis ar tėvas dega lieps
nose ir šaukiasi pagalbos, tai 
tokio žmogaus siela tikrai 
yra užnuodyta.

Bet kuomet jis tampa “be
dieviu;” kuomet jis atsikra
to velnio ir pragaro baimės, 
tai nuo tų nuodų jis išsigydo.

Tai tiek apie “nuodinimą 
tautos kūno ir sielos.”

Dabar paimkime “bedie 
vybės uolas.”

Iki šiol kunigai plepėda 
vo, kad iš visų uolų pati stip
riausioji uola yra tikėjimas. 
Pastatyta ant tos uolos baž
nyčia esanti tokia stipri, kad 
nei “pragaro vartai” jos ne
pergalėsią.

O šiandien jau girdim, 
kad pačios “žiauriausios uo
los,” tai “bedievybė.” Ir taip 
skelbia jau ne koks papras
tas brostvininkas, bet Jonas 
Č. Morkūnas, “lietuvių kata
likų studentų ir profesiona
lų organizacijos pirminin
kas,” o kunigų organas 
“Draugas” persispausdina 
tą jo straipsnį kaip vyriaus} 
teologijos mokslo postuliatą.

Net nusigandęs kunigų 
laikraštis kartoja, kad be 
dievybė esanti “didžiausis 
pavojus 'lietuvių tautai, 
bedievybės uolą galįs suduž
ti visas katalikybės laivas ir 
subirėti visa bažnyčia. Ne
reikės nei “pragaro var
tams” turbacytis!

Į šitas klerikalų nesąmo
nes mes visai nekreiptume 
dėmesio, jeigu jie su savo 
kromeliu nemaišytų lietuvių 
tautos reikalų. Vietoj paša 
kyti tiesą, kad laisvamanybė 
gadina jiems biznį, klerika
lai veidmainiaudami šaukia, 
kad laisvamanybė esant 
“tautai pavojus.”

Mes jau parodėm aukš
čiau, kad laisvamanybė yra

judėjimas, nes ji paliuosuo- 
ja žmones iš dvasinės vergi
jos.

Gi medžiaginiu žvilgsniu 
■aisvamanybė duoda tautai 
la daugiau apčiuopiamos 
raudos. Dabar Romos kata
likų kunigai skriaudžia lie
žuvių tautą netiktai čiulpda- 
ni iš jos sunkiai uždirbtus 
centus nereikalingoms baž
nyčioms statyti, bet ir po
piežiaus dvarui Italijoj už- 
aikyti. O kiek Lietuvos kai
miečiai sugaišina laiko ir pi- 
įigo visokiems kryžiams sta
lyti ir tuščioms pamaldoms? 
Laisvamaniai sako, kad baž
nyčių ir kryžių nereikia, nes 
jie nieko nereiškia. Popie
žiaus dvaras su tūkstančiais 
lykaduonių mums taipgi ne- 
*eikalingas. Vietoj maitinti 
juodąjį Internacionalą, lie
tuviai turėtų geriau pašerti 
savo galvijus ir patys geriau 
pavalgyt. O vietoj eikvoti 
suksiančius bažnyčių bokš
tams, varpams ir vargo 
nams, žmonės turėtų sutai
syti kelius ir išgrįsti mieste- 
’.ius, kad nereikėtų purvyne 
maudytis.

Na, tai kur gi tas “pavojus 
tautai” iš laisvamanybės pu
sės?

Pavojus galėtų būt tiktai 
klebonijų bizniui.

“kaklaraiščius,” pakol Kije
vo teatre gavo gerai užsitar
nautą kulipką kakton.

Kunigams ir jų “Darbi
ninkui” butų daug sveikiau 
už savo prieteliaus dusią ty
lomis mišias atlaikyti, negu 
viešai jo kruvinus darbus 
girti.

partija

ATSIMINĖ LIAUDIES BU
DELI STOLYPINĄ.

South Bostono “Darbinin
kas” (Nr.36) įdėjo vieno ku
nigo rašinį apie 1905 metų 
revoliuciją Rusijoj ir apie 
tai, koks išmintingas vyras 
buvo Stolypinas.

Jis rašo taip:
“Socialdemokratų

manė, kad jau esąs labai pato
gus momentas ir suruošė vieną 
revoliucijonierišką bandymą 
Maskvoj, kuris greit buvo už
gniaužtas vienos tik iš Peter 
burgo gvardijos.

“Buvo tokių bandymų ir ki
tuose miestuose. Pasireiškė su
kilimų net kariuomenės bū
riuose, o ypatingai šiuo atžvil
giu pasižymėjo Juodosios juros 
jūreiviai.

“Su Stolipino įsigalėjimu, 
kuris buvo imperatoriaus pa
kviestas ministerio pirmininko 
Vietą užimti. įsiviešpatavo lai
kina ramybė, šis žmogus buvo 
tikrai stebėtinai gilios dvasios 
energingo ir tvirto charakterio 
ištikimas ir didis patriotas, at-, 
sidavęs rusų draugijoms, net 
pas daugumą rimtesnių libera

KAIP APSISAUGOTI NUO 
BLOGŲ DARBŲ.

Ar žinot, kas kaltas, kad 
pas lietuvius dažnai pasitai
ko skandalingų įvykių ir kri
minalinių bylų? Jeigu neži
not, tai pasiklausykit “auto
ritetingo” paaiškinimo, kurį 
duoda klerikališkas “Stu
dentų Žodis.” Anot jo, už vi
sas lietuvių nelaimes kaltas 
yra—

“Indiferentizmas religijos 
atžvilgiu ir iš to kyląs dorovi
nis susmukimas ir sumateriali- 
zėjimas.”

Kitais žodžiais tariant, 
kalta bedievybė.

O jei kas nežino, kaip nuo 
blogų darbų apsisaugot, tai 
“Studentų Žodis” patiekia 
šitokį receptą:

“Tol, kol lietuvis neišmoks 
gerbti savo tėvų religijos... tol 
jis bris vis į gilesnį dorovinį 
klampyną... čia ir kyla šventa 
tėvų pareiga iš pat mažens au
klėti savo vaikus grynai katali
kiškoje... dvasioje.”

Tai matot, kaip čia viskas 
aišku ir lengva. Tik pažink 
tėvų religiją, auklėkis gry
nai katalikiškoj dvasioj, ir 
:u busi skaistus, kaip rytme
čio rasa.

Bet taip kalbėjo ir pralo
tas Olšauskas, kurdamas ka 
talikiškas “Saulės” mokyk
las lietuviškoms mergai
tėms. Jis buvo geresnis “ka
talikiškos dvasios” autorite
tas, negu “Studentų žodžio” 
pisorėliai. O ar tas apsaugo
jo jį nuo skandalų ir krimi
nalinių bylų?

Kitas pavyzdys, tai Biržų 
klebonas kun. Kuprevičius, 
kuris “skiepydamas” jau
noms mergaitėms “katali
kišką dvasią” užkrėtė jas 
biauria liga ir dabar sėdi už 
tai kalėjime.

Tegul dabar “Studentų 
Žodis” pagalvoja, ko vertas 
yra jo “dorovingumo” re
ceptas.

ARGENTINOJ SUSTOJO 
KUNIGŲ “ SVITURYS.”

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” 235-tame savo numery 
praneša, kad—

“Argentiftos lietuvių koloni- ■ 
jos demoralizavimui ir šmeiži
mui Lietuvos valstybinėmis lė
šomis kelis metus leistas klebo
nijos organas ‘švyturys’ jau vi
siškai sustojo ėjęs. Prie jo šil
dęsi dykaduoniai dabar j ieško 
kitų pretekstų litų šinkavimui. 
Jie kalba, kad reik žinot ir mo
kėt, kur kalbėti, kur tylėt, ką 
pakeikt, ką pagirt Lietuvoje, o 
litų jiems vėl bus...

“Dabar Į kunigų perėtą lizdą 
atsisėdo ‘Argentinos žinios.’ 
Jos perėmė tą ‘aukso šaltini,’ 
bet pajamų slaptybių visuome
nei neaiškina.. Tik vietos kro
nikoje netyčia pranešė, kad 
kuniginė taryba yra tiek prisi
grėbė jusi, kad ‘vaikučių bend
rabutis tapo visiškai uždarytas 
ir senoji taryba pridirbusi ei
bes skolų.’ Reiškia, prauliojo 
kruvino Lietuvos žmonių pra
kaito išspaudas.”

Vadinasi, vietoj klerika- 
liško “Švyturio,” dabar Lie
tuvos pinigais bus maitina
mos fašistiškos “Argentinos 
Žinios.” O Lietuvoj skelbia
ma, kad pinigai yra siunčia
mi lietuviams bedarbiams 
Argentinoj šelpti

KLAUSIMAS VIETOJ.

“Naujoji Gadynė” rašo:
“ALTASS (transatlantinio 

skridimo sąjunga) pakvietė 
Sovietų ambasadorių Amerikai 
dalyvauti chicagiečių bankiete 
lakūną Vaitkų pasveikinti, ku
ris ruošiasi skristi su ‘Lituani
ca II’ į rytines valstijas, o iš čia 
—į Kauną.

“Kaip tai galėjo atsitikti, 
kad draugučiai iš ‘Laisvės’ ir 
‘Vilnies’ nei sykio nepakvietė 
pas save Trojanovskį, bet tą 
garbę pavedė ‘socialfašistui’ 
Grigaičiui?”

Ištikrujų įdomu butų ži
noti, kodėl lietuviški komu
nistai, kurie taip garbina So
vietų Rusiją, nei karto da 
nepakvietė pas save ant ar
batos Sovietų ambasadorių?

L. PRUSEIKA APIE 
“KELEIVI”

Pereitos sąvaitės “Naujoj 
Gadynėj” tilpo L. Pruseikos 
straipsnis apie “Keleivio” 
30 metų jubilėjų. Kalbėda
mas apie musų laikraščio su
kaktuves, Pruseika mėgina

. . _. ....... „ -įsnsti klausimą, kodėl Kė
.... .. .. .. leivis yra labiausia skaito-auti Iri Tinti nnonrondo nrumti * . _ _ _ __sutikimu nusprendė priimti 

tisą eilę žemės ūkio (agrari 
nių) reformų, kurios lietė be 
išimties visus ir be abejo turė
jo suparaližiuoti visą rimtą re
voliucijonierišką veikimą Rusi 
joj. Revoliucionieriai tai labai 
greit pastebėjo ir 
slaptai nužudė.”

Iš to išeina, kad Stolypi 
nas buvo nužudytas vien tik 
dėlto, kad jis buvo labai ge
ras šeimininkas ir revoliu 
cionieriams nebuvo pagrin
do prie jo revoliucijas kelti.

Tuo tarpu gi mes žinom, 
kad Stolypinas buvo vienas 
aršiausių Rusijos liaudies 
budelių. Jeigu jis įvykino 
kokią žemės reformą, tai tik 
dėl to, kad nuraminus ūki
ninkų bruzdėjimą. Tai buvo 
ne Stolypino nuopelnas, bet 
revoliucijos laimėjimas.

Tuos žmones, revoliucio
nierius, kurie privertė caro 
valdžią sušaukti Durną ir 
pravesti šiokių-tokių refor
mų, Stolypinas siųsdavo ant 
kartuvių. Jis
Durnoje viešai pasakyti, kad 
jis pasirūpinsiąs, idant kiek 
vienas revoliucionierius gau
tų po “kaklaraištį,” suprask

mas musų išeivijos laikraš
tis? Pavyzdžiui, tokiame 
Brooklyne “Keleivis” turi 
beveik tiek pat skaitytojų, 
kiek “Naujoji Gadynė” ar 
“Laisvė.” Taip pat jis turi 
Skanavęs Chicagą.

Kodėl jį žmones 
mėgsta?

Pruseika atranda, 
“Keleivis” yra geriausia pri
taikytas prie lietuvių psicho
logijos laikraštis.

Sekančiame “Keleivio” 
numery paduosime iš Pru
seikos straipsnio keliatą pla
tesnių ištraukų.

taip

kad

paudipgas kultūrinis tautai —kilpą. Ir nėrė jis tuos

“LAISVOJI MINTIS.”

šiomis dienomis gavome 
iš Lietuvos 4-tą “Laisvosios 
Minties” numerį. Tai Lietu
vos laisvamanių draugijos 
leidinys. Pirma mes to laik
raščio nebuvom matę. Įspū
dis nekoks. Laikraštis labai 
nuobodus ir sunkus skaityt. 
Keturi straipsniai užima net 
6 puslapius. Ir daugiausia 

nesidrovėjo vis apie praeitus šimtmečius, 
apie senovę. Dienos klausi
mais beveik nieko. O juk 
niekur nėra laisvamanių lai
kraščiui geresnės medžia
gos, kaip Lietuvoje.

STALINAS KALBA.

ši Stalino fotografija baro nutraukta 
kalbant jam paskutiniame kolchozų 
‘udarninkų" suvažiavime Maskvoje.

RIMTA VALANDA.
Apsiniaukė Europos dan

gus, pasirodė karo šmėkla. 
Dabar visur tik ir kalba apie 
karą, ugnį ir ginklus. Pasau
lis atrodo pabludęs, vėl eina 
katastrofos link.

Mes jau ne vieną kartą 
esame minėję, kad visų tų 
neramumų šaltinis, viso bū
rimo karo židinys yra hitle
riškoji Vokietija. Kai 1933 
metų pradžioj Hitleris pa
ėmė valdžią, Europoj tuojau 
pakvipo parakas. Supainio- 
:a, neaiški, * pilna prieštara
vimų Europos tarptautinė 
padėtis dar labiau susipai
niojo, įelektrintas oras dar 
labiau prisirinko elektros. 
Europoj pilna parako, ir rei
kia tik mažo degtuko, kad 
visa Europa, o taip pat ir vi
sas pasaulis užsikurtų karo 
gaisru.

Tai nėra fantazija, bet gy 
va tikrovė. Kovo 16 d. Vo
kietija įvedė visuotinę karo 
prievolę ir paskelbė apsigin
kluojanti. Savaime supran-

Lietuvos Laisvama
niai Proso Knygų.
Lietuvos laisvamanių dr- 

jos Žagarės skyrius prisiun
tė “Keleiviui” laišką prašy
damas paremti juos knygo
mis.

Suglaudus, laiško turinys 
maž-daug toks:

Kreipiamės į jus, broliai 
amerikiečiai, su prašymu. 
Pagelbėkit mums dirbti 
švietimo darbą, nes nedaug 
čia musų yra ir mes da silp
ni. Mums reikia literatūros, 
kad galėtume padidinti savo 
biblioteką. Tuomet galėtu
me patraukti ir daugiau na
rių prie savo organizacijos. 
Pagelbėkit mums, o mes bu
sime užtai labai dėkingi. 
Butų labai gerai, jei galėtu
mėt šį musų atsišaukimą pa
skelbti “Keleivy.” Tuomet 
gal atsirastų geros širdies 
lietuvių Amerikoje, kurie tu
ri perskaitytų knygų ir kurie 
galėtų nors po keliatą jų pri
siųsti musų knygynėliui. Iš 
to butų labai daug naudos.

Skelbdama šį atsišauki
mą, “Keleivio” redakcija ti
kisi, kad žagariečių laisva
manių prašymas bus nors iš 
dalies patenkintas. Mes ži
nom, kad musų skaitytojai 
turi daug gerų knygų, kurios 
guli be jokios naudos. Ame
rikoje jų turbut jau niekas 
daugiau neskaitys. O Lietu
voje žmonės skaitymo iš
troškę. Taigi reikėtų tokias 
knygas tenai išsiųsti.

Siųsti jas galima žagarie
čių laisvamanių skyriaus se
kretoriui šitokiu adresu:

V. Stankūnas,
Kęstučio gatvė Nr. 4, 

ŽAGARĖ, Lithuania.

KAS NAUJA SOCIALISTŲ FRONTE
Pasmerkė Lango raštus 
prieš Sovietų Rusiją.

Hearsto laikraščiuose til- 
ipo daug straipsnių, kuriuose 
dabai išniekinta Sovietų Ru
sija. Po tais raštais pasirašo 
Harry Lang, pridurdamas, 
<ad jis esąs Amerikos Socia- 
istų Partijos narys, o pats 
Hearstas skelbia jį kaip žy
niaus} socialistų veikėją. .

Dabar Socialistų Partijos 
centro sekretorius Senior 
skelbia, kad Lang, kuris va
dina save socialistu, “netik
rai žiauriai misreprezentuo- 
ja Socialistų Partijos nusi
statymą bakui Sovietų Rusi
jos, bet, nuėjęs aršiam dar- 
oininkų judėjimo priešui ir 
amerikoniško fašizmo skel 
bėjui Hearstui tarnauti, pa 
statė save žemiau kiekvieno 
darbininko paniekos.

“Socialistų Partija žiuri } 
Hearsto puolimus ant darbi
ninkų teisių ir laisvės, į jo 
niekinimą Sovietų Rusijos ir 

jo džingoistišką naciona 
izmą kaip į sužinias pastan
gas užtraukti ant Jungtinių 
Valstijų fašizmą ir karą. To
dėl Lango susivienijimas su 
tokiu žmogum, kurį Socialis
tų Partija visuomet skaito 
pirmos rūšies visuomenės 
priešu, yra išdavimas socia
listinio judėjimo.”

Šveicarijoj socialistų pozi
cijos stiprėja.

Šiomis dienomis Šveicari
joj socialistai paėmė savo 
kontrolėn da vieną kantoną, 
tai Bazelio (Basei). Kanto 
nais Šveicarijoj vadinasi au
tonominiai respublikos plo
tai, kaip Amerikoje valsti-

tama, kad toks įvykis negali J°s. Tuos kantonus šveicari- 
buti šaltai praleistas. Todėl joj valdo tarybos. Bezelio
didžiųjų valstybių vyrai tuo
jau ėmė smarkiai veikti, tarp 
3avęs tartis.

Pirmiausia Anglijos mini
steriai, Simonas ir Edenas' 
vyksta Berlynan. Anglai su
sirūpinę taikiu gyvenimu, 
jie trokšta kaip Europoj, 
taip ir visame pasauly ramy
bės. Paskutinį momentą 
bando gelbėti pasaulį nuo 
naujo kraujo praliejimo. 
Berlyne kalbasi su Hitleriu, 
Neuratu ir kitais valstybės 
vyrais. Bando įkalbėti vo
kiečius taikiai gyventi. Kaip 
užsienių laikraščiai rašo, 
Barlyne svarbiausias klausi
mas buvo vadinamo rytų pa
kto sudarymas. Bet Hitleris 
aiškiai pasakė, kad Vokieti
ja negali užtikrinti rytų val
stybių nepriklausomybę, 
taip pat nenusileido dėl Vo
kietijos atsiginklavimo. Vie
nu žodžiu, anglų pastangos 
nuteikti vokiečius taikingai 
nepavyko.

Bet anglai nenusiminė. 
Tuojau susikalbėjo su fran- 
cuzais, italais ir sudarė vie
ną bendrą frontą. Greitu lai
ku pradėta Italijos mieste 
Stresoje šių valstybių užsie
nių pasitarimai, kuriuose 
rimtai buvo apsvarstytos 
visos nuo vokiečių gynimosi 
priemonės.

Ir tai dar ne viskas. Tas 
pats anglų ministeris Ede
nas tiesiai iš Berlyno nuva 
žiavo į Rusiją. Čia turėjo 
pasikalbėjimus su Stalinu, 
Litvinovu ir kitais žymiais 
asmenimis. Tai pirmas po 
kare anglų ministerio apsi
lankymas Rusijoje. Čia Ede
nas rado visai kitą nuotaiką, 
negu Berlyne. Čia beveik vi 
suose punktuose rasta bend 
ra nuomonė. Anglai ir rusai 
pasižadėjo stengtis išlaikyti 
taiką.

Taigi, Europa suskilo į du 
frontu. Viename fronte hit
leriškoji Vokietija, kitame 
—visa Europa. Tiesa, kiek 
neaiški Lenkijos padėtis, 
bet didelė Lenkijos tautos 
dalis yra taip pat nusistačiu
si prieš vokiečius. _ “L. Ų.”

taryba susideda iš 7 narių. 
Pirma du nariai buvo socia
listai, o penki buržuazinių 
partijų. Dabar gi išrinkta 
socialistai, o 3 kitokie. Žene
vos kantone, kur randasi

I

Tautų Lygos sėdyba, socia
listai jau nuo seniau turi 
didžiumą.

Naujas Socialistų Interna
cionalo adresas.

Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo Centro Biu- 
as persikėlė iš Ciuricho, 
Šveicarijos, į Belgijos sosti
nę Briuselį. Jo adresas da
bar bus toks: 162 Rue de 
Laeken, Bruxelles.

Chicagos Universitete pra
dėjo eiti socialistinis 

laikraštis.
Studentų socialistų kliu

bas Chicagos Universitete 
pradėjo leisti savo laikraštį, 
pavadintą “Soapbox” (“sa
kykla”). Pirmas numeris iš
ėjo sąsiuvinio formoj, 12 
puslapių, iliustruotas ir gyvu 
turiniu. Parsiduoda tarp stu
dentų po 5 centus. Adresas: 
Box 162, Faculty Exchange, 
University of Chicago.

Rand School skelbia vasari
nį institutą.

New Yorke užlaikoma so
cialistų mokykla, Rand 
School, suorganizavo Vasa
rinį Socialistų Institutą, kur 
bus dėstoma socializmo teo
rija, propagandos technika 
ir organizavimo metodai. 
Studentai pageidaujami tarp 
20 ir 35 metų amžiaus. Pe
reitą vasarą šitokį kursą 
lankė 40 studentų iš 13 vals
tijų. Reikia kreiptis į moky
klos direktorių šitokiu adre
su : Nathan Fine, 7 E. 15th 
st., New York City.

Pasmerkė Hearsto ir Mc- 
Fadeno laikraščius.

Milwaukee unijų taryba 
priėmė socialistų pasiūlytą 
rezoliuciją, kuri griežtai pa
smerkia Hearsto ir McFade- 
no sindikatų leidžiamus lai
kraščius.

“Keleivio” Vajininkų Armija.

Gerbiamasis “Keleivi,” 
Sveikinu su 30 metų jubilė- 
ju, linkėdamas geriausios 
kloties visam “Keleivio” šta
bui. Butų labai smagu maty- viui. 
ti “Keleivį” einant porą kar
tų į sąvaitę po šito jubilė
jaus.

Kai matau laikrašty, visi 
prisiunčia po vieną skaityto- j v;* * J * - - L.* a v'- **

visą “Keleivio” štabą susi
laukus 30 metų jubilėjaus. 
Mėginsiu gauti nors vieną 
naują skaitytoją “Kelei-

JJ M. Venskus,
Youngstown, O.

Gerbiamoji Redakcija! 
Širdingai sveikinu “Kelei- 

susilaukus 30 metų su- 
ją, reiškia padvigubina. Aš kaktuvių ir linkiu susilaukti 
irgi bandau prikalbinti bent dar kita tiek. Jis yra geras ir
vieną, kad užsiprenumeruo
tų “Keleivį.” Ale kur tau! 
Jeigu kolektuotum ant bač
kutės ar kitokių pasilinksmi
nimų, tai laimėtum; bet ap
švietei pinigų nėra. O vie
nok “Keleivis” visiems pa
tinka ; kas tik užeina, tei 
griebiasi už “Keleivio.”

Su gilia pagarba, 24 metų 
skaitytojas,

S. Taurinskas,
Windsor, Kanada.

Gerbiamoji Redakcija! 
Prisiunčiu tamstoms $2 

už “Keleivį,” ir linkiu jūsų 
štabui gyventi ilgiausius me
tus. Gyvenkite ir skleiskite 
tiesos žodį tarp musų brolių 
ir seserų visame pasauly. Aš 
skaitau “Keleivį” jau daug 
metų ir skaitysiu kol gyva 
busiu. lai.“Keleivis” ir Mai- 
kis su tėvu lanko netik mano 
namus, bet ir kiekvieną lie
tuvių namelį visame pasau
ly. Su pagarba,

Magdalena Daunis, 
Irons, Mich.

Gavęs nuo Maikio Tėvo 
paviestką, kad jam reikia 
dviejų dolerių ant batų, sku
binu siųsti pinigus ir patariu 
Įsitaisyti tikrai generoliškus 
debatus, su gerais apcocais 
ir šporais. Kartu sveikinu

naudingas laikraštis visiems 
ir visi jį myli. Aš Čia prisiun
čiu 2 doleriu ir prašau siun
tinėti “Keleivį” mano drau
gui. Jo adresą rasit žemiau. 

Su pagarba,
F. Petraitis,

Hartford, Conn.

APGALVOJIMO VERTI 
DALYKAI.

“Jeigu 6 metų vaikas dar 
tiki, kad yra Santa Claus,” 
sako Haywood Broun, “tai 
jis yra aiškus silpnaprotis.” 
Jeigu taip, tei kaip pavadin
ti tuos suaugusius, kurie tu
rėdami po 60 metų amžiaus 
vis dar tiki, kad yra Dievas 
ir Velnias.

“Meilės despotizmas yra 
pavojingesnis dalykas, negu 
žiaurumo despotizmas,” sa
ko Andre Maurois. “Pirmas 
daro iš žmonių vargus, o an
tras — revoliucionierius.”

“Kuo daugiau tauta turi 
milionierią, tuo biednesni 
jos žmonės.”—Nemo.

“KELEIVIO” 
JRIUS 1935 o

KALEN- 
jau’

“KELEIVIO” ADM.
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AMERIKOS LIETUVIU
K4S FE/KMJL4 tFATEftBf/KFJE.

Apie musų “pare*” ir tautiš
kas “linksmybes.”

Musų svarbiausis veiki
mas, tai rengimas “parių.” 
Tai musų senoviškas papro
tys. Kamgi nėra žinomi to
kie dalykai, kaip Lietuvos 
žmonių vestuvės ir vakaruš
kos? Būdavo, po Kalėdų, iš 
kur tik vėjas pučia, iš tenai 
jau ir jauti, kad kumpiai, žą
sys ir pyragai kvepia. Dūmai 
iš pastogių garuoja ir apynių 
kvapas eina... “O! čia alutį 
daro.” Ir jau subatos vakare 
skambalai skamba, žargu- 
čiai barška, šunys loja, mu
zikantai groja. Na, ir svečiai 
tik renkas, šoka, dainuoja, 
geria kol įkaista. O paskui 
jau tik tvoros traška ir ma
kaulės braška. Vieni Jėzų 
Šaukia, kiti mirties laukia. 
Taigi, vakaruškos yra senas 
musų paprotys.

Žinoma, Amerikoje mes 
gyvename kitokiose sąlygo
se, todėl ii- musų papročiai 
turi reikštis jau kitokiose 
formose. Vietoj skambalų ir 
žargučių, per savo vestuves 
mes daužydavom lėkštes. 
Vietoj tvorgalių ir baslių, 
čia dažniausia buvo vartoja
mos kėdės ir bonkos. Jėzaus 
nebūdavo kada šauktis, nes 
pirma pribūdavo policija ir 
išveždavo mušeikas į belan
gę. Už šitokias tautiškas 
“linksmybes” galų gale tu
rėdavo daugiausia nukentėti 
kišenius.

Taip būdavo “grinorių ga
dynėje.”

Dabar jau laikai kitokie. 
Grinorių iš Lietuvos dabar 
neatvažiuoja ir nėra kam nei 
torielkų daužyt, nei šonkau 
lių laužyt. Mes jau suameri- 
konėjome ir vietoj lietuviš
kų vakaruškų ruošiame ame
rikoniškas “pares.” Išgeriam 
alaus po 30 pusbačkių, su- 
valgom rūgščių kopūstų po 5 
ar 6 statines. Raugintų agur
kų po 3 ar 4 pusbačkius, ne 
maža vištų, dešrų ir kitokių 
dalykų. Munšaino taipgi be 
mieros; kits ir galvą išmaz- 
gojam, kad plaukai nesusi 
veltų. Šokam, trypiam, tau
tiškai dainuojam, geriau sa
kant, bliaujam. O kaip gerai 
Įkaistame, tai pradedame 
slapstyties: vyrai nuo pačiu- 
lių, pačiulės nuo vyrų. Šen 
bemiai tik ir tykoja, kad pa
sigaut kokią nors moterėlę. 
Kai kada kyla iš to nesma
gumų, bet už baslių mes jau 
nesigriebiam, nes jau mes 
ne grinoriai ir čia tokių tvo
rų nėra. Tik plaukus kai ka 
da viens kitam nuraujam 
Bet jei policijos nereikia 
šauktis, tai nors kišenius ne
nukenčia. Kitą subatą ir vėl 
visi traukiam į “pares.”

Tas “pares” daugiausia 
priseina rengti dėl “nuken
tėjusių.” Pavyzdžiui, klebo
nui reikalingi šilti kailiniai, 
ar automobilius, tai suren- 
giam “parę.” Kokiam biz 
nieriui reikalingi nauji taje- 
riai ar markeriai — ir vėl 
“parė.” Turtingą moteriškę 
ruošias atlankyt garnys — 
“parė.” Arba koks nors tau
tietis nori užbaigti padėt į 
banką dešimtą tūkstanti.— 
“parė.”

Per tai nuolatos esam “by
zi” ir “byzi.” Neturim laiko 
kitais reikalais rūpintis. Mi
tingai, prakalbos ir kitokie 
parengimai mums sunkiai 
prieinami. Laikraščių netu
rim kada skaityt Į tokius 
parengimus, kaip rengiami 
antrajam skridimui paremti, 
neturim laiko nueiti ir ne
matom iš to jokios sau nau
dos. Mes “parėse” kaip kada 
gerai įsikaušę ir be aeropla
no perskristame Atlantiką. 
Kam čia tų lakūnų!

Neįvykusio* prakalbo*.
Buvo rengiamos prakal

bos 28 balandžio. Rengė 
SLA. 11 kuopa. Kalbėto jum 
buvo pakviestas prez. Bago
čius. Bet prakalbos neįvyko. 
Priežastis neaiški: vieni sa
ko, kad kalbėtojas nepribu
vo į laiką, kiti aiškina, kad 
publikos mažai buvę.

Gal būt tiesa, kad publi
kos mažai buvo, nes 27 ba
landžio buvo labai daug vi
sokių parengimų ir žmonės 
buvo nuvargę. Bet svarbiau
sia priežastis buvo turbut ta, 
kad prakalbos buvo menkai 
išgarsintos. Tema irgi neti
kusi buvo paskirta. Kam čia 
svarbu apie SLA. perorgani
zavimą? Tik nariams. Bet 
SLA. nariai apsvarsto to
kius reikalus per organą ir 
susirinkimuose. Klaipėdos 
klausimas taipgi jau atbuko. 
Jau keliolika mėnesių apie 
tai bubnina visi laikraščiai, 
o nesenai da lankėsi Skipi
tis, kuris irgi pasakojo apie 
tokius dalykus. Šiandien pu
blika įdomauja daugiausia 
tik tais klausimais, kurie lie
čia vietinę publiką.

Užbaigtuvė*.
Gegužės 4 d., būtent šeš

tadienio vakarą, turėjome 
vakarienę, kuri įvyko Juozą 
po parapijos svetainėje. Tai 
buvo užbaigtuvės švento, 
prakilnaus darbo. Mat, mu
sų klebonas didelis iniciato
rius; jisai sugalvojo įtaisyti 
šalę švento namo bolinę. Tas 
nebūtų taip bloga, jei mes 
užsimokėję 15 centų norėta
me bovytis visą vakarą. Ale 
kas tau? Kai žmogus įsikarš
čiuoja, tai ir nepamato, kad 
penkinė jau gone.

Bet tai da ne viskas.
Iš ryto žmonės atsikelia, 

nėra atvežto pieno. Šeimi
ninkė jau žino, kur pienius 
vakar buvo. Bučerys irgi pa
migo, ir kostumerkos žino 
kodėl. Duonius neatvežė 
duonos. Mat, jis irgi buvo 
klebono bolinėj. Bartenderįs 
neatidarė saliuno, ir čia ži
nai kame priežastis. Išėjęs 
ant gatvės pajunti — į šoną 
kaž kas bakst Žiuri—fren- 
tas: “Džian, paskolink dole
rį!” Arba: “Džian, ar skai
tei ‘Keleivį’ ar ‘Demokra
tą?’ Kas naujo vakar bu
vo?”

Čia irgi žinai, kodėl jis ne
skaitė.

Net kolektoriams bolinė 
yra žinoma. Kolektorius atė
jęs bilų kolektuoti, pirmiau
sia užklausia: “Ar buvai va
kar bolyt?” Jei biznieris at
sako, taip, tai kolektorius 
eina lauk, sakydamas: 
“Well, aš kitądien busiu.”

Žino, mat, kad neužsimo
ka laikas eikvot. Tai tokia ta 
klebono bolinė.

Dabar apie vakarienę.
Vakarienė, žinoma, nieko 

nepaprasto. Tik mane stebi
no publika toj vakarienėj.

Praščiokų mažai buvo. 
Daugiausia biznierių, politi
kierių ir musų profesionalų. 
Aš, kaipo geras bolininkas, 
irgi dalyvavau sykiu. Išpra- 
džios jaučiaus kaip vėžys 
ant karštos krosnies. Klau
sau, poniutės tik kalbasi a- 
pie jupų brangumą, kad ne
galėjusios Wąterbury tokių

Nelaimė*.
Automobiliui apsivertus, 

užsimušė jauna mergina, 
Bandzevičiutė. Sudegė far- 
merys Kirevičius, eksplio- 
davus alėjiniui pečiui. Taip
gi pavojingai apdegė ir jo 
moteris. Vienas “Keleivio” 
keikūnas girtas krito nuo ša
lygatvio ir skaudžiai užsiga
vo. Kažin, kur tuomet buvo 
aniuolas sargas, kad nesau-
gojo, Brūkly*.

WORCESTER, MASS.

Skipičio prakalbo*.

Balandžio 22 d. buvo adv. 
Skipičio prakalbos Kliubo 
svetainėje. Svečią pasitiko 
pas duris dvi mergaitės, ku
rių viena buvo su Lietuvos 
vėliava, o antroji su Ameri
kos. Kaip tik svetainės duris 
prasidarė ir svečias inėjo, 
tuoj iš šonų stojo su vėliavo
mis mergaitės ir per svetai
nę nulydėjo ant estrados, o 
Aušrelės choras užtraukė 
Lietuvos himną. Dvareckų 
duktė pasakė atatinkamas 
eiles. Purvinskų duktė taip 
pat padeklamavo.

Publikos buvo pilna sve
tainė, bet didžiuma susidėjo 
iš vyrų; moterų mažai atsi
lankė. Mat, vietinis klebo
nas iškalno uždraudė savo 
avelėms eiti į šias prakalbas, 
stačiai pareikšdamas, kad 
nei pragare tam vietos nebu
sią, kuris eisiąs ant tų pra
kalbų. Kiti kunigai tik dan
gui agentauja, o musų kle
bonas jau ir pragarą atsto
vauja. Dėlto moterėlės labai 
pabūgo jo grąsinimų ir lai
kėsi prie jo skvernų. O vyrai 
kitaip protavo. Sako, jei pra
gare nebus vietos, tai nėra 
ko bijotis.

Svečias yra netik geras 
kalbėtojas, ale ir malonus 
vyras. Jis buvo nuvažiavęs 
ir į abidvi parapijas, kad 
pasikalbėjus su klebonais; 
ale musu klebonai, per Vely
kas prisirinkę iš parapijonų 
doleriu, kėlė didelį balių ir 
negalėjo nei pasirodyti 
svečiui, tik paliepė gaspadi- 
nei, kad pasakytų, buk nėra 
nei vieno namie, nors kitame 
kambaryje jų užimąs ir bal
sas buvo girdėtis aiškiai.

Toliau turiu pažymėti, 
kad gerbiamo svečio prakal
bomis visi buvo užganėdin
ti. Tokių dalykų buvo paaiš
kinta, kokių mes dar iki šio- 
liai nežinojome.

Iš Worcesterio svečią ant 
rytojaus P. Mažeika nuvežė 
Į Amsterdamą, N. Y. Drau
ge važiavo ir VVS. pirmi 
ninkas A. Janušonis. Kitą 
dieną gryžo sveiki namo..

Tautininką*.

WAUKEGAN. ILL.
Kur dingo korespondentai?

Norėčiau paklausti wau- 
keganiečių korespondentų, 
kas pasidarė, kad jau nieko 
į laikraščius neparašot? Ro
dos, medžiagos Waukegane 
netrūksta, tik reikėtų netin
gėk (O kodėl draugas pats 
nepradedi rašinėt? Juk ko
respondentui nereikia jokio 
leidimo.—Red.)

Laisvės Mylėtojų Draugi 
ja galėtų paskirti korespon 
dentą iš savo tarpo, kad pra
neštų “Keleiviui,” kas yra 
veikiama.

Galima butų ir lietuvių so
cialistų kuopą atgaivinti ir 

.... x . .„ pagalvoti apie prisirašymą 
gaut, reikėję net jį New Ha- unjjon> nes dabar darbinm- 
veną važiuot pirktis. . ;kai jaįaį išnaudojami ir bi- 

Mąstau, kad pakliuvau ne josi bosų. Dabar, kai John 
į savo vietą. Čia aš netinku! Manville’o arba garbamės 
Bet vėliau pradėjo rastis darbininkai susirenka, tai 
draugų. O galų gale, kad ir lietuvių nesimato nei vieno, 
kiaulė būt atėjus, ir ta butų nes nėra kas jiems paaiškin- 
radus draugų, (žinoma, ne- tų unijos reikalus, 
visus.) | Manville’o darbininkas.

CHICAGO, ILL.

apvaikš-
čioį

Pirmosios Gegužės pami
nėjimui LSS. Chicagos Cent- 
ralinė kuopa buvo surengusi 
prakalbas Lietuvių Audito
rijoj. Publikos prisirinko pil
na svetainė.

Buvo trys žumųs kalbėto
jai — drg. P. Grigaitis, Dr. 
A. Montvidas ir svečias iš 
Bostono, adv. F. J. Bagočius.

Visi kalbėtojai pasakė 
puikias kalbas, nušviesdami 
Pirmos Gegužės, kaipo dar 
bininkų šventės, reikšmę.

•Chicagiečiams buvo svar
bu išgirsti kalbant adv. Ba- 
gočių. Publika gausiai jam 
plojo, nes jis savo gestais ir 
skambiu balsu tiesiog suža
vėjo klausytojus.

Reikia pasakyti, kad adv. 
Bagočius yra kalbos artis
tas.

Buvo ir kitokių pamargi
nimų, būtent, du chorai ir 
solistai išpildė muzikali pro. 
gramą.
Didysis bankietas Congress 

- viešbuty.
Gegužės 3 d. įvyko kitas 

didelis parengimas, tai ban
kietas Congress viešbutyje, 
šis bankietas buvo rengia
mas pagerbimui trijų svar
bių asmenų — adv. R. Skipi
čio, adv. F. J. Bagočiaus ir 
Felikso Vaitkaus. Vakarą 
rengė SLA. 313 jaunuolių 
kuopa su kitomis vietinėmis 
organizacijomis, kurių buvo 
kelios dešimtys. Publikos 
susirinko virš trijų šimtų.

Be šitų trijų garbės svečių, 
dalyvavo Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis; suomių konsu
las Dr. Elmer Forsberg, estų 
darbuotojas Dr. Jarvis, la
kūno Vaitkaus motina ir p. 
Komaiko, kuris čia pat pa
klojo $50.00 antrajam skri
dimui.

Visi garbės svečiai ir kai 
kurie organizacijų atstovai 
pasakė kalbas ir pasveikino 
svečius. Buvo perskaityta te
legrama nuo Sovietų amba
sadoriaus Trojanovskio iš 
Washingtono, kurioje ii 
sveikino Įeit. Vaitkų ir linkė
jo jam laimingai nuskristi Į 
Kauną. Gerą kalbą pasakė 
p. Skipitis, kviesdamas lie
tuvius vienytis ir kooperuoti 
tuose klausimuose, kurie ap
eina visą lietuvių tautą.

Adv. F. J. Bagočius savo 
kalba labai sugraudino pub
liką. Jis kalbėjo SLA. reika
lais, nušviesdamas jo istori
ją ir kas bus ateityje. SLA. 
likimas ateityje priklausy
siąs nuo busiančios kartos.

Leit. Vaitkus ne kalbėto
jas. Jis tik pasveikino susi
rinkusius ir pasakė: “Duokit 
man Lituanicą, o aš nuskri
siu į Kauną.”

Pabaigoje trumpai kalbė
jo drg. Grigaitis, padaryda
mas pranešimą, kad aviaci
jos diena tapo perkelta Į ge 
gūžės 12 dėl šlapio airporto 
lauko.

Kalbas paįvairino keli so
listai.

Sugiedojus Lietuvos him
ną, publika išsiskirstė apie 
pirmą valandą ryto.
Adv. J. Vaičius ir Bagdonas 

paleisti iš kalėjimo.

Jau buvau rašęs apie jų 
bylą, kuri buvo pradėta na 
grinėti. Jų byla tapo vėl ati
dėta. Adv. Julius Vaičius, 
grab. J. Bagdonas ir dar ke 
Ii, užsistatę po $25,000 kau
cijos, tapo paliuosuoti iš ka
lėjimo. Dabar visi septyni 
lietuviai, kurie bandė klas 
tingu testamentu pasisavinti 
Thomo Kelly turtą, laukia 
teismo. Kiti jų pasiliko kalė 
jime, negalėdami užsistatyti 
kaucijos. Synikom

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Komunistų Intrigos Kriaučių Lokale.BROOKLYN, N. Y.
Praleidom Gegužė* Pirmą
ją, dabar ruošiame* “Litua- 

nicos 11” išleistuvėm*. 
Pirmos Gegužės šventė

BROOKLYN, N. Y.
Komunistai visur skelbia, 

kad ratelninkai esą šiokie ir 
pas mus praėjo labai ramiai kitokie, bet kaip patys ko- 
ir gražiai. Komunistai šįmet munistai įsivyrauja, tai el- 
sudarė bendrą frontą su sa- 'giasi aršiau už visus. Jie per 
vo broliais sklokininkais, metų metus vadindavo mus 
bet kažin ar ilgam, ar gal tik Joint Boardo pakalikais; o 
ai dienai. “Laisvė” jau pri- kas pasirodo iš jų? Du ko- 
pažino sklokininkus savo munistai, abudu lokalo šu- 
draugais ir jų laikraštį, kurį lai, per generalius Joint 
oer keturis metus pravar- Boardo viršininkų rinkimus 
Ižiavo “Klampyne,” dabar patys pildė balsavimo kor- 
vadina jau “Naujaja Gady- čiukes ir kišo jas į dėžes. Ka
le." Pruseiką pirma komu- da lokalo susirinkime tapo 
rustai vadino “Laisvėj” ir iškeltas tas klausimas, kalti- 
orąkalbose “išdaviku,” “par- ninkai prisipažino, bet visi 
daviku" ir “kapitalistų ber- komunistai tyli — vadinasi, 
au,” o "dabar, skelbdami ge- gerai jų pastatyti žmonės 
gūžinės prakalbas “Laisvė- darė.
je, parašė, kad kalbės ir Lietuvių kontraktoriai 
draugas Leonas Pruseika. rengė balių ir prisiuntė tikie-

Demonstracijos buvo dvi, ty lokalo Pildoma jai Tary- 
socialistų ir komunistų, ir bai. Taryba oficialiai atmetė 
abidvi buvo didelės. Polici- tikietas, bet jos nariai išsi
jos buvo labai daug, bet jai graibstė tuos tikietas, daly- 
nebuvo kas veikti. Ir gatvi- vavo kontraktorių parengi
mai kapitalistų didlapiai me ir kartu su jais ūžė. 
pripažista, kad svieto buvo Smarkus “revoliucionieriai” 
daug. —prie vienos bačkutės su

Dabar pas mus ruošiamos kontraktoriais! 
išleistuvės lakūnui Vaitkui. Kriaučiai turėtų pagalvo- 
Tos iškilmės įvyks 30 gegu- ti apie tuos komedijantus ir 
žės dieną, Dexter Parke, ne- nuplėšti kaukę nuo jų akių. 
toli nuo pono Kiburio užei- Tegul nemulkina darbinin- 
gos. Privažiavimas lengvas kų.
iš visur; galima privažiuoti Buvo visokių lokalo val- 
požemio traukiniais; nuo dybų, bet jau tokios, kuri 
Canal streeto reikia imti Ja- taip begėdiškai kriaučius 
maica-Broadway, Local, mulkintų, tai dar nebuvo. 
Brooklyn. Atveš pas parką. Lokalo pildomosios tarybos 

Bus tai didelė diena ir n.a"'ai bent kiek būti
svarbi diena. , z™ones’ ° ne f°kl.e

. . Ambrazaičiai, Pranckevi- 
SLA. 38 kp. darbuojasi čiai, jackai ir Bepirščiai, ku- 

susiIusl Susidarė komisija j4e ne yjj. nemoka kriaučių 
iš įvairių organizacijų. Pn- reikalus tvarkyti, bet ir pa
sidėjo p. Valaitis, p. Ginkus ĮyS negaij susitvarkyti, 
ir visi dirba. Lyros choras . 
apsiėmė dainuoti. Sakoma, 
kad ir ponas Dulkė atsiga
bens savo tūkstantį choristų.
Tarp kitų ir Tysliava buvo 
atsilankęs vienam susirinki-

Pavyzdžiui, J. Ambrazai
čio žmona susirapcavo su 
kokia ten Baukuviene už or- 
laivininko karžygiškumą. 
Kažin kas išleido atvaizdus, 
tai tas didis “revoliucionie
rius” primetė tą darbą ratel- 
ninkams, buk jie nori jo ka- 
rijerai pakenkti. “Laisvė” 
parašė, kad socialistai, ratel
ninkai ir kiti nori jo šeimą 
sugriauti — platina pieši
nius, kuriuose parodoma ro
mansas su orlaivininku. Tai 
yra nepamatuotas primeti
mas ratelninkams! Jeigu J. 
Ambrazaičiui patinka, kaip 
Baukuviene Rožei kudlas tą
so, tai kas apeina ratelnin- 
kus? Niekas! Bet tokia jau 
komunistų “idėja:” daryk 
vienaip, kalbėk kitaip, o ra
sis durnių, kurie tikės.

Ko pas juos nerasime? V. 
Bovinas, lietuvių centro biu
ro narys, skebavo laike pen- 
tininkų (? Red.) streiko. 
Tyku, viskas užglostyta. J. 
Buivydas, kuris iš Lenino 
molitvų kriaučius mokyda
vo, paliko pačią ir dabar va
žinėjasi su “ekspresu.”

Pradedant jų vyriausiu 
vadu Antanu ir baigiant že
mesniais “cinais,” komunis
tai Brooklyne neturi nei vie
no rimto žmogaus. Bet jie 
turi geras akis, o dar geres
nes gerkles; jie aprėkia ki
tus ir vykdo “trečiojo perio
do” politiką.

Kitąsyk p. Pruseika at
skaitė “egzodus” ratelnin
kams, kad tai esą “saulės už
temimo ratelis,” o kaip da
bar su ta “kriaučių liga,” ku
ri tokį jovalą verda kriaučių 
lokale, kokio jokia srovė nė
ra virus? Jurgi*.

Buvo Dailės Choro Koncertas.
DETROIT, MICH.

Balandžio 28 d. įvyko 
me ir jau mielu noru remia Dailės Choro koncertas už- 
bendrą darbą. Taigi išrodo, baigimui sezono. Programa 
kad 30 gegužės pas mus bus buvo įvairi. Išpradžių sudai- 
nepaprastos iškilmės — “Li-( navo Dailės Choras, jaunam 
tuanicos II” išleistuvės. Į ir enereineram V. Dermai-

Frank Lavinskas.

DETROIT, MICH.

Bus puiku* Pikniką*.
Gegužės 19 d. bu* puikus 

Piknikas ant Ozaravičiaus 
farmos. Prasidės 1 vai. die-: 
ną. Bus gera muzika, vieta 
šokiams labai gerai įrengta. 
Taipgi bus visokių gėrimų ir 
užkandžių. Rengia LSS. 116 
kuopa. Visi žinote, kad so
cialistai parengia gražius 
piknikus, todėl ir šiame pa
rengime atsilankiusieji turė
site daug smagumo.

Važiuot reikia Telegraph 
Road iki Goddard ir pasukt 
po dešinę, važiuot iki Ink- 
ster Road ir čia pasisukt po 
dešinės. Privažiavus pirmą 
ūkį, bus pikniko vieta.

Visus kviečia dalyvauti.
Rengėjai.

į ir energingam 
čiui vadovaujant. Paskui se
kė rusų stygų orkestrą, apsi
rengusi rusiškais kostiu
mais; na, ir kaip sudrožė ant 
balalaikų, tai buvo ko pa
klausyti !

Buvo taipgi solistų, duetų, 
trio ir kvartetų, o magary
čioms da padainavo pagar
sėjęs dainininkas Aleksius 
Vasiliauskas. Jis dainuoja 

’ netik pas lietuvius, bet ir pas

turėsiąs parengimą tą pa
čią dieną. Bet kasdami duo
bę kitiems, patys jon įpuolė, 
nes “masių” prie savęs nesu-, 
traukė. Kaip matyt, tai Dai
lės Choras išstums “ščyrujų” 
chorus iš “marketo.”

Dzūką*.

MIRĖ JONAS KLIUČINSKAS.

Scranton. Pa. — Balandžio 24 
mirė senas šios apielinkės gy
ventojas Jonas Kliučinskas (an
gliškai buvo pasivadinęs John 
Klime). Velionis buvo pažangus 
ir draugiškas žmogus, mylėjo 
apšvietą ir skaitė laikraščius. 
“Keleivis” buvo jo mylimas 
draugas. Paladotas ant tautiškų 
kapų be bažnytinių apeigų. Ve
lionis gimė Lietuvoje 1876 m. 
paliko žmoną Jr du sunu Andrių 
ir Juozą dideliame nubudime. A- 
merikoje iš artimesnių giminių 
buvo pusbrolis Vincas Miknevi- 
čius. Lietuvoje paliko da gyvas 
tėvas, brolis ir sesuo. Lai būna 
tau amžina musų atmintis.

Vincas Mlknevičius.

amerikonus. Matyt, ameri
konai jį įvertina, jeigu jam 
buvo proga suteikta dainuo
ti net tokiame žymiam teat
re, kaip Fox’o; ir kuomet jis 
ten dainavo, tai jo dainos 
buvo siunčiamos per radio. 
Jo brolis Juozas taipgi gerai 
dainuoja.

Be to dar šiame koncerte 
dainavo Valiukas, Pango- 
niutė ir Žukauskaitė, ir visi 
savo pareigas atliko gerai. 
Prie pabaigos sudainavo 
Dailės Choras, o paskui sekė 
šokiai. Žmonių tiek prisirin
ko, kad vėliaus atėjusiems 
kėdžių pritruko ir jiems te
ko stovėti per koncertą.

Buvo ir farmerių atvažia
vusių iš už šimto mylių. Sma
gu matyti, kad dar jaunas 
choras, o pajėgia sutraukti 
tiek žmonių į savo vakarė
lius. Choras duoda ir radio 
programas šeštadienias 5 
valandą iš WMBC stoties. 
Kiek man yra žinoma, tai 
klausytojai tuo labai paten- 
tinti

Matydami, kad šis choras 
gražiai progresuoja, “ščyrie- 
ji” komunistai sumanė pa 
kenkti jo parengimui ir ėmė 
garsinti, kad ir jų choras

WORCESTER, MASS.

Ruošiama avaicijo* diena.
VVS., kuri susideda iš 8 

draugijų, nutarė surengti 
“Lituanicai II” ir lakūnui 
Vaitkui aviacijos dieną 19 
gegužės. Yra išrinkta komi
sija iš darbščių žmonių, į ku
rią ineina J. Dvareckas, J. 
Katkauskas, A. Janušonis ir 
dar trįs jų pagelbininkai. 
Šita komisija jau daug dar
bo padėjo. Jau yra paimtas 
Whittal’s Airportas Grafto- 
ne, kur galės lengvai nutūp
ti musų karžygis Vaitkus su 
pilnai įrengta “Lituanica 
II.” Worcesteriečiai ir per
nai buvo surengę aviacijos 
dieną, tik buvo paimta daug 
mažesnė stotis, kurioj “Li
tuanica” nebūtų galėjusi nu
tūpti, o vistiek pelno pada
rėme $480.00. Šįmet tikimės 
daug didesnių įplaukų, nes 
dabar jau turėsime ir tikrąjį 
paukštį, kuris skris per At
lantą tiesiai į Kauną.

Worcestery yra virs 12,- 
000 lietuvių. Išgirdę, kad la
kūnas Vaitkus jau ruošiasi 
apleisti šią šalį ir visų Ame
rikos lietuvių vardu pasvei
kinti musų brolius Lietuvo
je, visi worcesteriečiai norės 
būti Aviacijos Dienoj.

Iškilmės prasidės iš ryto 
nuo 10 valandos. Bus ir kiti 
užprašyti lakūnai, kurie pa
gelbės pavežioti norinčius 
paskraidyt Worcesterio lie
tuvius. Tai bus jau paskuti
nis atsisveikinimas su Vait
kum. Iš Worcesterio jis lėks 
tiesiai į New Yorką. J. M.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

priklausąs masonaifos. Tai. 
sužinojęs popiežius, esą pre-, I 
zidentą šešiems mėnesiams 

Ii kokios maldaknygės mel- daug esą padėję Ispanijos net nuo katalikų bažnyčios 
džiasi prezidentas. jh.asonai. atskyręs.

Ispanijos klerikalai puola' Nors masonai ir buvo per- Alkala Zamora, visai ne- 
kiek įmanydami visus rėš- sekiojami, vis dėlto daugelis žiūrėdamas j popiežiaus at- 
publikos nuostatus, kurie inteligentų ir mokslo vyrų skyrimą, kuris buvo padary, 
garantuoja sąžinės laisvę.! rašėsi j masonų ložes. Reik- tas Zamorai pasirašius da- 
Ypatingai smarkiai atakuo- sminga yra ir ta aplinkybėj bartinę Ispanijos kbnstituci 
jamas 26 konstitucijos strai- 'kad dauguma mokslininkų ją. ir toliau tebelankė baž 
psis, kuris sako, jog Ispanų “ •- ““ »<-*■
valstybė neturinti oficialės

ISPANIJOS MASONAI.

Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

iį skyrių ved* 
UETUV1V DAKTARŲ DRAUGIJA.

GYDYMAS VEIDO SPUOGŲ.

religijos, jog kiekvienam pi-' ložėse, tapdavo dideliais re- 
liečiui suteikiama sąžinės'spublikpnais ir vesdavo ko- 
laisvė tikėti arba netikėti, jvą su monarchija.

Klerikalai pirmiausia ata-! Nors masonai ir veikė 
kavo premjerą Leru (Le- slaptai, karalius buvęs la-

ir ateity šį tą žadančių jau- nyčią ir joje meldėsi. Lanko 
nų vyrų, pabuvę kurį laiką ją ir dabar, kai tiktai turiją ir dabar, 

laisvo laiko.
Pasakojama, jog viena 

moteris, pamačiusi bažny
čioj besimeldžiantį prezi-

Rašo Dr. J. E. Makaras, 
Chicago, 111.

Bręstančiuose jaunuoliuose 
dažnai pasireiškia ypatingi 

spuogai ant odos, o ypač ant vei 
do. Tai ypatinga odos liga vadi- 

dentą, pamažu priartėjo pa- n&ma aknė’ kuri netik laikinai

.—Maike, artu girdėjai,' 
kad Pilsudskis pastatė rago-, 
zių?

—Ar tu nori pasakyt, kad i 
jis iųirf

—Jes, vaike. 1
—Taip, girdėjau.
—Matai, Maike, tai mano

vyčių vaiskas jam taip už-' 
fiksino.

—O ką jus su tuo turit?
—Mes, vaike, štedi pra-1 

šėm Dievo, kad nukorotų jį 
užtai, kam atėmė iš mus Vil
nių su cudauna panele šven
čiausia. Dabar, Maike, jam 
bus riestai, kaip reikės stot 
ant Dievo sūdo.

—Jam niekur nereikės 
stot, tėve. Jį palaidos Kro
kuvoje ir tenai jis sutrūnys.

—Na, o kaip tu rokuoji, 
Maike, ar Polščių dabar vel
nias negriebs? Juk jie kito 
Pilsudskio neturi.

—Turėti da turi, tėve. Da 
liko jo du broliai. Bet Lenki
ja galės apsieitr ir be Pilsud- 
ddos*><A»i ę

—Sakai, apsieis be vado?
—O kodėl ne, tėve? Juk 

vadas karvių nemelžia ir 
bulvių nesodina. Maisto 
žmonės gali pasigaminti ir 
be vado. Ir jie gali puikiai 
be jo gyventi. Tiktai vadas 
be žmonių negalėtų ilgai gy
venti, tėve. Jis numirtų ba
du.

—Gali būt, Maike, kad tu 
čia šneki teisybę. Kai dide
lis žmogus gyvena, tai rodos, 
kad svietas negalėtų be jo 
gyventi. O kai numiršta, tai 
niekas ir nepersimaino. Nap- 
šiklat, kas galėtų seniau vie- 
ryt, kad Rusija galėtų be ca
ro apsieiti? O kaip dabar jo 
nėra, tai rodos, kad jo nie
kad ir nebuvo. Tik be reika
lo duoną gadino, biaurybė.

—Tas tiesa, tėve. Bus taip 
ir su kitais “tautos vadais.”

—Na, gerai, Maike, kai 
jau mudu pradėjova apie to
kius didelius daiktus kalbėt, 
tai man norisi ir apie savo 
ponstvą padiskusuoti. Ot. 
padėkim, Kaune musų ponai 
šaukia viso svieto lietuvių 
seimą, o Lietuvos žmonėms į 
seimą susirinkti neduoda. 
Tai kaip tu, Maike, tokią pa- 
litykę supranti?

—Matai, tėve, Lietuvos 
žmonės pinigų neturi ir iš jų 
seimo Kauno ponams nebū
tų jokios naudos. Dar nuos
tolio galėtų pasidaryti, nes 
seimo atstovams reikėtų al
gas užmokėti. Reiškia, po
nams mažiau liktų. Bet kas 
kita užsienio lietuvių suva
žiavimas, tėve. Iš Amerikos 
kiekvienas nusives Lietuvon

pilnus kišenius dolerių ir te
nai juos paliks. Iš to jau bus 
nemaža naudos.

—Olrait, Maike. Dabar 
išvirozyk man kitą klausi
mą. Pasakyk, kodėl musų 
švento Juozo susaidės gazie- 
ta, ką vadinasi “Darbinin
kas,” nieko neparašė apie 
Skipičio bankietą South Bo
stone? Aš pats buvau tenai 
nuėjęs ir dolerį užmokėjau 
kad pamatyt tą svečią, o mu
sų katalikiška gazieta apie 
tą balių nei vampt.

—Tu, tėve, turėtum su to
kiais klausimais kreiptis į 
pati “Darbininką,” o ne į 
mane. Bet jeigu jau taip no
ri, tai galiu ir aš tave pain
formuoti. Kiek aš girdėjau, 
tai kunigai nenorėjo apie p. 
Skipitį rašyti, nes jie nežino
jo, ar jis turi nuo Lietuvos 
vyskupų paliudymą, ar ne.

—Bet juk jis čia atvažia
vo ne aukų iš katalikų rink
ti, o kviesti mus Į kongresą, 
tai kam čia reikalingas tas 
vyskupų paliudymas?

—Tavo pastaba labai vie
toj, tėve, bet pas kunigus to
kia jau mada, kad jie garbi
na tik tą, ką jų vyriausybė 
užgiria. Savo protu jie nesi- 
vaduoja.

—Na, gerai, Maike, o kaip 
butų, jeigu prieš mus kas pa
statytų veršį ir prisegtų prie 
jo vuodegos vyskupo groma- 
tą? Ar .tai mes turėtume ir jį 
garbint?

—Taip išrodo, tėve.
—Ne, Maike, aš prieš gy

vulį nesikloniočiau. Genero
lo cinui tas butų peržema.

—Bet aš mačiau, tėve, 
kad jūsų bačnyčioj ant-alto
riaus yra avinas paguldytas. 
O ar tu savo galvos prieš jį 
nenulenki, tėve.

—Dac rait, Maike. Apie 
tai aš ir nepamislinau.

—Ant kito altoriaus aš 
mačiau paukštį nupieštą. 
Gali būt, kad tu ir prieš jį 
nesykį atsiklaupei.

—-Ju rait, Maike.
—Na, tai kuogi veršis ga

li būt blogesnis, tėve? Ypač 
jeigu jam ant kaklo vyskupo 
liudymas butų užkabintas?

—Užteks, Maike. Jau 
man tas nelabai patinka.

PABĖGO PENKI KALI
NIAI.

Frankfort, Ky. — Pereitą 
nedėldienį penki kaliniai 
vietos kalėjime nuginklavo 
sargą, uždarė jį geležinėn 
spinton, pasiėmė vieną kul- 
kasvaidį, kelis revolverius, 
atsirakino vartus ir pabėgo.

roux), norėjo jį priversti 
keisti konstituciją, vėliau 
puolė atskirus ministerius, 
bet nei vienas jų nesutiko.

Pastaruoju metu Ispanijos 
dešinieji griebėsi kitokios 
taktikos. Vietoj vyriausybės 
atstovųir konstitucijos strai-
psių, pradėjo pulti Ispanijos 
masonus.

Reakcinei monarchistinei 
parlamento grupei priklau
sąs atstovas Cano Lopez vi
sai netikėtai parlamentan į- 
nešė pasiūlymą uždrausti 
kariams priklausyti masonų 
ložėms (kuopoms).

Masonų organizaciją jis 
lyginąs išvarytai jėzuitų or
ganizacijai, kuri veikianti 
slaptai ir priklausanti įvai
rioms Rytų ložėms, dažnai 
iš užsienio diriguojamoms. 
Jam esą net baisu darosi, 
kaip masonų idėjos yra ap- 
ėmusios tokius didelius jau
nesniojo ii- vidutinio am
žiaus karininkijos sluoks
nius.

Kairiųjų atstovas Marco 
Miranda labai rimtai atkir
to puolantiems reakcijonie- 
riams. Jis išaiškino, jog ma
sonų nei iš tolo negalima pa
lyginti su jėzuitais. Masonai 
esą neturį jokių agresyvinių 
tikslų ir yra ne kas kitas, 
kaip ereros valios žmonių 
sambūris. Masonai propa
guoja artimo meilės ir žmo
niškumo idėjas, yra visuo
menės gerbūvio šalininkai ir 
visuose kraštuose giną sąži
nės laisvę plačiausia šio žo
džio prasme. Savo tvirtini
mams pagrįsti Miranda pa
minėjo visą eilę faktų, kur 
masonai laisvę gynė. Paga
liau išvardino keliatą kuni
gaikščių ir princų, priklau
sančių masonų ložėms.

Kaip senas Ispanijoj yra 
kovojantis klerikalizmas, 
taip senos yra ir masonų lo
žės.

Pradėjus jėzuitams imti 
visą ekonomišką krašto gy
venimą į savo rankas, libe- 
ališkai nusiteikusio kapita

lo atstovai pradėjo organi
zuotis į masonų ložes. Ispa
nijos masonai, lygiai kaip jų 
oirmtakunai francuzai, pra
dėjo vesti tylią kovą jėzui
tams. Tuo tiktai ir tegalima 
■šaiškinti tą neapykantą, ku
rią reikšdavo ispanai jėzui
tai, kai monarchas valdžios 
vairą atiduodavo liberališ
kai nusiteikusiems monar
chistams.

Ypatingai stiprus buvo Is
panijos masonai antroje 
praeito šimtmečio pusėje, 
kai kraštas virė pilietiniame 
kare.
Klerikalam* valdant buvo 
prarasto* visos ispanų kolo

nijos Amerikoje.

Grižus Burbonams į sostą, 
vėl buvo atiduotos privilegi
jos katalikų bažnyčiai ir 
kiekvienas sąžinės laisvės 
pasireiškimas buvo slopina
mas.

Liaudis tuojau pajuto Ro
mos lazdą ir pradėjo išsilai
svinimo kovą. Kova tęsėsi 
tol, kol buvo įveiktas ne tik
tai klerikalizmas, bet ir jo 
ramstis monarchizmas. Ta 
kova truputį aprimo, įvedus 
respublikonišką santvarką. 
Pasakojama, jog respubliko
niškam rėžimui įvesti labai

bai gerai informuotas apie 
jų susirinkimus ir ten susi
dariusią nuotaiką. Pradžioj 
jis slopino masonus, bet pa
skutiniais mėnesiais Alfon
sas norėjęs juos net savo pu
sėn patraukti. Garsus ispa
nų žurnalistas Canovas Ser- 
vantes, kuris, matyt, yra ar
timas masonams, nelabai 
senai savo laikraščio nume
ry tvirtina, jog Alfonsas Pa
skutinysis prašėsi priimti 
masonų ložės nariu. Taip 
?są jis elgėsi, norėdamas pa
skutinį momentą gelbėti mo
narchiją. Bet vyriausias, ma
sonų magistras esą atsakęs, 
jog kreivos sąžinės žmogus, 
kuris laužąs liaudžiai duotą 
priesaiką, negalįs būti maso
nų tarpan priimtas.

Ši sensacinga žinia Ispa
nijos monarchistams smar
kiai nenaudinga, nes ligi 
šiam metui visą laiką jie 
tvirtino, jog Alfonsas buvo 
tikrasis katalikas, pildąs vi
sus popiežiaus nuostatus.

Dauguma ryškesnių nau
jos respublikos valdovų pri
klauso masonų ložėms. Apie 
tai visa Ispanija kalba ir mi
nėtieji atstovai šių gandų 
neužginčyja. Kad Asanja 
priklauso masonams, nieko 
nuostabaus; bevaldydamas 
Ispaniją jis parodė savo nu
sistatymą, bet sakoma, jog 
net respublikos prezidentas

Įžiūrėti iš kokios knygos 
prezidentas skaitąs maldas, 
Ir kaip religingoji moteris 
nustebusi, kai vietoj “Aukso 
altoriaus” prezidento ranko
se pamačiusi masonišką 
knygą, kurią skaitė maldų 
metu. Skausmas neapsako
mai suspaudė moteriai širdį. 
Neiškentus, prisiartino prie 
orezidento ir tyliai į ausį 
jam tarė: “Ponas preziden
te, Dievo negalima apgaudi
nėti

Tai greičiausiai yra išgal
vota pasaka, bet šių dienų 
Ispanijai ji yra reikšminga. 
Tikrenybė gi yra ta, kad re
akcionieriai bandė eilinį sa
vo puolimą, tuo tarpu jiems 
suduotas toks smarkus smū
gis, kurį ilgai minės. Pr.

Madridas.

SOVIETAI NORI SUKEL
TI 3,500,000,000 RUBLIŲ.

Rusijoj šiandien vedama 
karšta agitacija*, kad žmo
nės pirktų valdžios paskolos 
išleistus bonus (paskolos 
lakštus). Reikalaujama, kad 
kiekvienas įdėtų į tuos bo
nus nors vieno mėnesio, savo 
algą. Tuo budu Sovietų val
džia tikisi sukelti 3,500,000,- 
000 rublių.

Tai jau devinta paskola 
Rusijoj keliama tarp darbo 
masių. Pirmos astuonios pa
skolos davė valdžiai 12,- 
800,000,000 rublių.

subiaurioja išvaizdą, bet ir ant 
visados palieka negražias žymes, 
jei ši liga nėra gydoma į palygi
namai trumpą laiką, ši liga vie
na iš dažniausiai pasireiškiančių 
odos ligų. Ji nėra apkrečiama.

Oda turi labai daug taukinių 
liaukų, kurios pagamindamos 
truput} taukų, suminkština, su
švelnina odą. Kartais šios liau
kos per daug taukų gamina, kas 
padaro odą labai taukuotą, šito
kiuose atsitikimuose kai kurios 
liaukos užsikemša ir įdegimas 
jose pasireiškia išvaizdoje ma
žesnių ir didesnių spuogų, ku
riuose dažnai atsiranda pūlių. 
Šie spuogai dažniausiai esti ant 
veido, kaktos ir nugaros. Negy
domi jie retai savaimi pranyks
ta.

Priežasčių šiai ligai esti gana 
daugel. Taukuota, nešvari oda 
yra viena iš pirmutinių. Taipgi 
perdėtas vartojimas saldžių val
gių, netvarkingi viduriai, maža
kraujystė, bendras nešvarumas

ir sumažėjimas atsparumo gero
kai prisideda prie paskatinimo 
šios ligos.

Gydymas esti gana pamuš ir 
ilgas, čia būtinai reikalinga pil
na kooperacija bei ištvermingu
mas iš ligonio pusės, be ko nie
kados negalima tikėtis gerų sėk
mių. Iš kitos pusės juo anks
čiau ligos eigoje pagalbos jieškc- 
ma, tuo greičiau galima tikėtis 
pasigydyti. O svarbiausia, tai 
tas, kad šitokiuose atsitikimuo
se mažiausia žymių lieka ant 
odos. Savęs gydymas visokiomis 
mostėmis beveik niekados ne
duoda gerų sėkmių.

Pirmiausia, ir už vis svar
biausia, tai surasti priežastį ar 
priežastis, jei jų kelios. Tas nu
lemia visą gydymo eigą. Bend
rais ruožais kalbant, reikia pa
sakyti, sutvirtinimas sveikatos, 
sureguliavimas maisto, užtekti
nas poilsis, tinkama švara yra 
pamatas sėkmingo gydymo, šil
ti ir karšti kompresai, ultravio
letiniai ir Roentgeno spinduliai 
dažnai esti nulemianti fakto
riai. švarioje odoje pas pilnai 
sveikus jaunuolius ši liga labai 
retai kada pasirodo. Taigi švaru
mas bei sveikatingumas yra ge
riausia priemonė apsisaugoti 
šios ligos. Tai tuo syk nereikės 
nei gydytis.

PATARIMAI FARMERIAMS.
KAIP PATIEMS UŽSIAUGINT Sėtiniai (grieščiai).

' DARŽOVIŲ SfiKLŲ. i _.. .
I Sodinama ką tik sužaliavus 

Lietuvoje ūkininkai beveik vi- medžiams ir ne vėliau kaip su- 
suomet patys daržovių sėklas žysta j ievos. Į lysvę sodinama 
auginasi. Tenai tuo reikalu pa- dviem eilėm, augalas nuo augalo

KAS KAIP YRA DAROMA
KEtlATAS PRAKTIŠKŲ NU
RODYMŲ AMATNINKAMS.

Kaip išvalyti auksą. — Jeigu 
auksas yra maišytas su prastes
niais metalais, tai jį galima iš
valyti arba atskirti nuo tų prie
maišų šitokiu budu: išplakti ar
ba iškočioti auksą labai plonai, 
paskui sukarpyti jį siaurom juo
stelėm ir suvynioti rituliukais, 
kad neatsigultų plokščias. Tuo
met sudėti į stiklinį indą ir už- į 
pilti skiediniu, padarytu iš 2 un
cijų azotinės rakšties ir pusės

vidalą. Tai bus jau grynas 
dabras, be jokių priemaišų.

Jeigu auksas kartais butų 
maišytas su sidabru, tai atsky
rus auksą, i likusį skiedinį reikia 
įpilti nurodytą kiekį lietaus van 
dens, įkišti varį. ir taip bus su
taupytas atskirtas nuo aukso si
dabras.

si-

šaltas būdas metalams sidab
ruoti. — Norint pigesnį metalą 
gerai aptraukti sidabru, tenka 
vartoti elektrą ir tam tikras 
chemikalus. Tai nelengvas dar-

Tenai tuo reikalu 
prastai rūpinasi moterys, nes tai 
visai lengvas darbas. Tačiau A- 
merikoje priimta sėklas pirkti. 
Net ir lietuviai farmeriai, kurie 
Lietuvoje sėklas patys augino, 
čia dažniausia jas perkasi. Kai 
kurie net ir pamiršo, kad sėklų 
galima užsiauginti namie. O na
mie augintos sėklos visuomet y- 
ra geresnės, nes jos būna mums 
žinomos rūšies ir visuomet švie
žios, gerai sudygs. Perkant daž
nai gauni ne tokių, kokios patik
tų, o da blogiau, kai sėklos pasi 
taiko pasenusios ir pasėtos ne
dygsta. Kitas sėti kartais būna 
jau per vėlu, o ir kitos gali pasi
laikyt tokios pat. Be to. jos kaš
tuoja pinigą.

Taigi aš čia noriu pasakyti ke
liatą žodžių, kaip geriau sėklų 
patiems galima pasigaminti.

per 2 pėdas.

Svogūnai.

Į dirvą išsodinti anksti, kai tik 
pašalas išeina. Svogūnus sodina 
tiesiai spaudžiant į žemę ir su
kant į vieną pusę, kad apačia pa
sidarytų kieta, nes svogūnai 
kaip tik tokią žemę mėgsta.

uncijos lietaus vandens. (Azoti- ......
« rakštis angliškai vadinasi1bas ir reikalauja tam tikrų pne- 
aitrk acid.) Tegul tame skiedi- J5? 5™ tal?. vadinamas
ny auksas pastovi, pakol visai iš- isaItas ?udas; Nofs Jls 10,18 

„ geras, bet užtai lengvas. Jo retirpė, o tas pasidarys į kokį pus- ® . .......
ceptas toks: imama 1 dalis chlo
ride of silver, 3 dalįs pearlash,

valandį ar valandą laiko. Tuomet 
skiedinį atsargiai nupilt ir ant 
dugno pasiliks milteliai. Tai bus 
jau grynas auksas be jokių prie
maišų. Tuos miltelius reikia iš
plauti tyra vandeniu keliatą kar
tų, pakol rakštaus skonio nebe
bus, ir tuomet tuos miltelius ga
lima sulydinti į kokį norint pa
vidalą. Bet lydinant arba tirpi
nant auksą reikia vartoti malkų 
anglis ir į tirpintuvą reikia kar
tas nuo karto įkrėsti truputį sa
lietros (angliškai: saltpetre) ir 
ootašiaus. Jeigu tirpinsit ant ak
meninių anglių, tai auksas pages 
nuo angliniu gazų; jis pasidarys 
trapus ir šiaip netikęs.

Kaip išvalyti sidabrą. —' Si
dabras yra valomas arba atski
riamas nuo kitų metalų tokiu 
pat budu, kaip ir auksas; bet kai 
sidabras aukščiau minėtame 
skiediny ištirps, tai į tą skiedinį 
reikia įpilti apie kvortą tyro lie
taus vandens. Tuomet įkišti šva
rų gabalą varinės blėtos. Sidab
ras greitai susirinks ant vario, 
nuo kurio jį galima peiliu nusku
sti ir sulydinti į kokį norint pa-

V6 dalies valgomos druskos ir 1 
dalis baltylų (whiting). Visa tai 
sumaišoma į krūvą. Tuomet ima
ma šmotelį minkštos odos arba 
korką, pamirkoma į vandenį, pa 
skui padažoma į tuos miltus ir 
trinama gerai nuvalytą varį ar
ba misingį. Nuo to trinimo varis 
ir misingis apsitrauks sidabru. 
Norint tokiu pat budu pasidab
ruoti geležį, pirma ją reikia ap
traukti variu.

Kaip gręžti stikle skyles. — 
Stiklą galima gręžti labai leng
vai plieniniu grąžtu, tik jis turi 
būt kieto plieno. Geriausis tam 
tikslui grąžtas bus padarytas iš 
senos dildės (pielyčios). Dildė 
turi būt keturkampė ir jos galas 
ant tekilo nugaląstas paplokščiai 
iš abiejų pusių. Gręžiant stiklą, 
grąžto spausti nereikia, bet rei
kia labai greitai jį sukti ir ant 
gręžiamos vietos turi būt užpilta 
terpentino, o da geriau, jeigu 
terpentiną bus įdėta kamparo. 
Pamėginkit, ’o pamatysit, kad 
grąžtas eina per stiklą kaip per 
sūrį.

Kopusstų sėklos.

Kopūstų sėkloms reikia pasi
ruošti jau iš rudens. Tam tiks
lui reikia išrauti keliatą kopūstų 
galvų su šaknimis ir įkasti į 
smėlį skiepe, vėsioj vietoj, o pa
vasarį pasodinti tas galvas į dir
vą. Iš galvos išdygs ilgas stie
bas. pražydės ir nunoks sėklos.

Prieš sodinimą nuimti nuo ko
to iki pat viršūnės lapus, palikti 
tik prie pumpuro. Kotas turi bū
ti plonas ir negiliai įaugęs. Jeigu 
kartais kotas nulūžta, tai žaizdą 
apliginus, galvą padėti ant drėg
no smėlio, o kai išleis šaknis, iš
kelt į dirvą.

Burokėliai.

Į dirvą išsodinami pradėjus 
žaliuoti pievoms. Prieš sodinimą 
reikia patikrinti, ar jie geros rū
šies. Daroma šitaip: iš burokė
lio išpiauna šmotelį mėsos, ir jei 
tamsiai raudonos spalvos, tai ge
ras.

u?
Morkos.

Sodinamos lygiai taip pat, 
kaip sėtiniai. Valgomąsias mor
kas tikrinant, nupiauti galiuką 
ir žiūrėti, kad šerdis butų plona, 
vienodos spalvos ir morkos kraš
tais. Į dirvą išsodinti tuo pat lai
ku kaip ir kopūstus.

Sėklininkams dirva, patręšimas 
ir jų išsodinimas.

Aukščiau minėtiems sėklinin
kams reikia skirti giliai išdirbtą, 
oakankamai drėgną žemės plote
lį. Vietą parinkti šiltesnę, bet ne 
sausą. Tręšti dirvą anksti pava
sarį medžio pelenais, ir prieš so
dinimą zuperiu. Jeigu pasodinti 
sėklininkai silpnai auga, tai pa- 
lastyti salietros tirpiniu (į kibi
rą vandens dėti šaukštelį saliet
ros). Bendrai, sėklininkai sodi
nami į antrais metais mėšlu trę
štą dirvą.

Paprastai, sėklininkus jau iš 
rudens atrenka pagal formą, 
spalvą ir kitas žymes. Bet ir so
dinant pavasarį, reikia dar kar
tą perrinkti. Veik visada sėkli
ninkai sodinami į lysves. Kopūs
tų sėklininkai sodinami palinku
siai į pietų pusę. Visus sėklinin
kus sodinti giliau, negu jie dir
voj augo, o kopūstų kartais iki 
pat galvos. Pasodintus sėklinin
kus. išskyrus kopūstus, apibars
tyti smėliu ar kuo kitu prideng
ti, kad palengva priprastų prie 
saulės šviesos ir apsaugotų nuo 
netikėtų šalnų.

Pasasary turimus sėklininkus 
reikia išnešti į lauką ir pradėti 
pratinti prie šviesos. Lauke, kur 
nors pašalėj, sėklininkai palie
kami per dieną. Nakčiai reikia 
kuo nors pridengti.

Jeigu iš rudens paruoštų sėk- 
lininkų neturima, tai šakninių 
daržovių, kaip morkų, burokų ar 
gručkų, galima ir krautuvėj nu
sipirkti ir dabar pasodinti. Jos 
prigis, nes jos šakninės. Tik ko
pūstai be šaknų neprigis.

Jungtinių Valstijų turtai 
yra verti 247 milijardus do
lerių. Bet juos valdo beveik 

Įkeliatas kapitalistų.
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Robert Edivards Mi-_ __ »
re Elektros Kėdėj.
Rockview kalėjime, Penn- 

silvanijoj, 6 gegužės dieną 
buvo nužudytas elektros kė
dėj Robertas Edwards, 22 
metų amžiaus angliakasys iš 
Edwardsvillės, užtai kad pe
reitą vasarą užmušė savo 
mylimą merginą, Fredą Mc- 
Kechnie, kad galėtų vesti 
kitą.

Su Freda jis ilgai drauga
vo ir žadėjo ją vesti. Bet tuc 
tarpu jisai susitiko jauną 
mokytoją, Margaretą Crain 
iš New Yorko valstijos, ir ši
ta jam geriau patiko. Paflir
tavęs su ja kiek laiko, jis nu
tarė ją vesti. Bet nebuvo 
kaip atsikratyti Fredos Mc 
Kenchnie, kuri jau laukė kū
dikio ir vis klausinėjo Ed- 
wardso, kada bus vestuvės.

Vieną vakarą, pereitą va
sarą, Edwards nusivežė Fre
dą maudytis į ežerą netoli 
Wilkes Barnų ir tenai ją nu
žudė. Kadangi žmonės ma 
tė, kaip jis ją išsivežė, o pas
kui sugryžo vienas ir mergi
na buvo rasta užmušta, tai 
jis tuoj buvo suimtas ir nu
teistas mirti.

Edwardso tėvai ir jų šei
mynos draugai maldavo gu
bernatorių su ašarom, kad 
jis dovanotų nuteistam jau
nuoliui gyvastį, bet guberna
torius nesutiko.

Mirties valandą, pačiam 
vidurnakty, prie kalėjimo 
susirinko apie 3,800 žmonių, 
kurių tarpe buvo ir mokyto
ja Margareta Crain, dėl ku
rios jis nužudė pirmutinę sa
vo meilužę. Visi jie buvo re
liginiai žmonės. Kaip tik 
Edwards buvo areštuotas, 
mylimoji jo mokytoja atne
šė jam i kalėjimą Bibliją ir 
jis visą laiką kalėjime mel
dėsi. Į elektros kėdę jį lydė
jo net du kunigai. Ir besi
melsdamas jis mirė.

Korsikos “Blinda” 
Turės Mirti.

Korsikos saloje, kur buvo 
gimęs Napoleonas ir kuri vi
suomet buvo garsi razbai- 
ninkais, nelabai senai buvo 
suimtas ir pasmerktas mirti 
pagarsėjęs razbaininkų va
das Andre Špada. (Špada 
eiškia kardą.) Jis buvo pa

davęs apeliaciją į aukštesnį 
eismą, bet pereitą sąvaitę 

apeliacija buvo atmesta ir 
Špadai bus nukirsta galva 
ant giliotinos.

Špada buvo panašus gar
siam Žemaitijos razbainin- 
kui Blindai. Kaip Blinda, 
iaip ir Špada plėšdavo tiktai 
turtuolius, todėl tarp Korsi
kos beturčių jis turėjo gerą 
vardą. Špada gyvendavo su 
savo gauja daugiausia iš mo
kesčių, kuriuos jis uždėdavo 
ant tiltų ir šiaip vieškelių. 
Jis uždarydavo vieškelį, ir 
kas norėdavo pravažiuoti, 
turėdavo mokėti jam nusta
tytą mokesnį. Vargingus 
ūkininkus praleisdavo be 
mokesnio. Vieną vieškelį jis 
išlaikė uždaręs ištisu du mė
nesiu. Policija bijodavo jį 
užkabinti, nes jis ją iššaudy
davo. Kiek žinoma, jis yra 
nušovęs 12 žmonių, mėginu 
šių jį suimti. Jį suėmė tiktai 
kariuomenė, susidedanti iš 
800 kareivių, daugybės šu
nų, kelių orlaivių, artilerijos 
ir tankų. Jis siautė Korsikoj 
apie 15 metų.

MIUONIERKA TEKA 
BERNO.

Margareta Rooseveltaitė. A-

SO. BOSTON

Už ORGANIZUOJASI NAU 
| JAS SLA. APSKRITIS.

Forest City, Pa. — Šioje
apylinkėje, nuo Forest City 
iki Scrantono, organizuojasi 
naujas SLA. apskritis. Or-

Apie Siuntimą Dova- kaliošai radi0 aparatai ir jų da- 
i r r • . lys ir daugelis kitų prekių.

Tiij Lietuvon.
Konsulato pranešima*.

I.

Dėl įvairių muito ir pašto for
malumų, dovanų siuntimas pre
kėmis dažnai sudaro keblumų

RUMUNIJOJ IŠDEGĖ 
MIESTAS.

Telegramos iš Bukarešto 
sako, kad 9 gegužės ugnis 
sunaikinusi Sulitargo mies-

{kaip siuntėjui, taip ir dovanų1 .Apie 160 namų nuėjo SU 
Dovanų siuntėjams svarbu » gavėjui. Todėl dovanų siuntimas <Įumak. Nuostoliai apskaito.ganizuoja Jį Susivienijimo •^ti, kad pastaruoju laiku Lie-{pinigais yra daug patogesnis ir i 

jei^as A. Makauskas, nes tuvoje užsienių prekių neg p. mi , $1,000,000
Wllkes Barnų. 7-tas apski 1- įsileidimo tvarka ta prasme, kad 
tlS .per tolokai nuo čia gy- daugelis prekių pakliuvo i sąra- 
vuojančių SLA.. kuopų. Da- ^us kurįems reikalingi Lietuvos 
bar šioje, apylinkėje neku- prekybos Departamento leidi- 
nuose_ miesteliuose kuopos maj tokių leidimų, Lietuvon 

nieko neveikia;; Siųstos prekes, nors ir kaipo 
apskričiui .susiorganizavus dovanos, sulaikomos Lietuvos 
bus galima jas prie veikimo muitinėse. šios tvarkos nežinan

tiems gali tokiu budu susidaryti 
nuostolių ir nemalonumų. Ta- 
čiaus to viso galima išvengti kad 
ir tokiu budu:

Prekių (dovanų) siuntėjas tu
rėtų pirma parašyti laišką savo

pritraukti ir kur tik yra bu
delis lietuvių, ten stengsimės 
i organizuoti SLA. kuopas.
Jau apie trys kuopos yra su-

. . .A" sitarusios sutverti apskriti ir 
mef'k“ Prez'd7'» giminaite, gvien pric bend,.o d'al,
lanke Italijoj mokyklų, įsimylėjo bo Geistina butų, kad ir 

■tolų Alessandro Pallavmcmi m serantoniečiai prisidėtų prie g‘m,nems 
nutarė uz ,o teket.. Pallavincm. šjo apskričio> 0 paliautų su 
tarnauja valgomų daiktų krau- Wakes Barrių 7_tu a sklį£.iu 
tuvej uz pardavėjų, o ji nulio- dirbę Serantoniečiai galėtų 

būti naujo apskričio centras 
ir nereikėtų jiems daug lėšų 
važiavimui į Wiikes Ban ius.
Šis apskritis wilkesbarrie- 
čiams nepakenktų veikime, 
dar pagelbėtų nekuriais at
žvilgiais. SLA. narys.

nierka.

Iš Pirmos Gegužės 
Šventės.

GRAND RAP1DS, MICH.

Šiais metais musų mieste 
anglų socialistų lokalas šven-
tėPirmają Gegužfe dieną PAJIEŠKOJIMAI
kartu su komunistais ir um-f 
istais. Nors to parengimo Pajieškau 

vadovai buvo socialistų par- NO, paeina

Lietuvoje Rasti Isto
riniai Kapai.

Tai svarbi istorijai me 
džiaga.

Lietuvoje yra dar gana 
daug nežinomų, netyrinėtų 
piliakalnių, švedkalnių, al
kakalnių ir kitų istorinių vie
tovių. Kai kurias betyrinė
jant, atrandama gana daug

T , . . Lietuvos istorijai svarbios
medžiagos.

Šiomis dienomis Labuna-
tėvams ir jie parsivežė ji j 
Edwardsvillę palaidoti.

PERSEKIOJA UŽTAI, 
KAD ŽMOGUS BUVO 
RUSIJON NUVYKĘS.

“Lietuvos Žiniose” skai
tome šitokią istoriją:

Pernai vienos Kauno įmo
nės buhalteris p. Sudakas, 
prisiklausęs kalbų ir prisi
skaitęs iš knygų, kaip gera 
esą Sovietų Rusijoj gyventi, 
nutarė vykti į Sovietų Rusi
ją. Slapta jis perėjęs Lietu
vos ir Latvijos sieną ir atsi
dūręs Sovietuose. Bet išsva
joto rojaus nerado, nes So
vietai Sudaką įtarę esant 
šnipu ir uždarę kalėjiman. 
Tampojnas po kalėjimus Su
dakas išsižadėjo komuniz
mo ir Sovietų Rusijos ir pra
šė, kad jį Sovietai ištremtų. 
Sovietai taip ir padarė. Grą
žinamą Sudaką Latvių poli
cija perdavė Lietuvos polici 
jai ir Sudakui sudaryta byla. 
Sudakas demaskavęs ir dar 
du savo bendraminčius — 
Levinaitę ir Fogelevičių, ku
riuodu taip jau esą patrauk
ti kaltinamaisiais. Teismo 
tardytojas tardymą jau bai
gė ir šių trijų asmenų bylą 
perdavė kariuomenės teismo 
prokuratūrai kaltinamajam 
aktui rašyti.

Mums, amerikiečiams, vi
sai nesuprantama, kodėl 
Latvijos ar Lietuvos valdžia 
kabinasi prie žmogaus, ku
ris buvo nuvykęs Rusijon 
geresnio gyvenimo jieškoti?

POŽEMINE LIGONINĖ.

Lietuvon, kad patirti 
ar prekės, numatomos siųsti, rei
kalauja leidimo ar ne. Jei pre
kėms leidimas reikalingas, tai 
kad giminės pasirūpintų gauti 
prekėms priimti leidimų iš Pre
kybos departamento Kaune.

nigus galima daug dalykų nusi
pirkti.

11 i....
T. .... , nai žemes, 3® a.cuai
Kas siunčia dovanas pavidale akerių gražaus pušyno, jaunas didelis

Vartotų drabužių bei avalinės, s°das obelių ir kitų vaisių; 8 ruimų 
». , „ _ narnas, miesto vanduo name ir barnė-
Zino, kad UZ dėvėtus daiktus je, elektra r.ame ir baraėje, barnė
muito mokėti nereikia, kai tie n?u',a.su ?k,ePu’ 2 dė' komų ir 

. . V » visokios masinos reikalingos pne far-
daiktai Siunčiami paštu ryšu- mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12,
liais iki 22 svarų. Nereikalinga registruotų, yra kiaulių,0 vistu ir kalakutų. (27)
nei Lietuvos konsulų jokio liūdi- VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
jimo. Tačiaus, jei tarpe senų! Nashua Street, SHIRLEY, MASS. 
daiktų muitinė pastebėtų ir nau- '
jų dalykų, tai muito mokėjimas 
dargi su pinigine pabauda neiš
vengiamas.

Lietuvos Gener. Konsulatas,'
11 YVaverly Place, East,

New York, N. Y.

PAČIAME MIESTELY 
PARSIDUODA FARMA-

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake- 
žemės, 35 akeriai dirbamos, 11

brolio JURGIO ŠABU- 
iš Lietuvos, Kauno ap-

, ii* ^rvvisiiioio I Aukštosios Panemunės vals-Žmones, ir zyriausis plaus> Levanavos kaimo, meldžiu atsi- 
calbėtojas socialistas. tačiau šaukti pats arba kurie žino, meldžiu
komunistei tame vakare da-lK’”st' a-dres’’ ttis
yvavo ir rankomis plojo, 
tai socialistas kalbėjo. O 
taip čia senai komunistai 
socialistus visaip pravar
džiuodavo ir “oportunistais

vos apylinkėse, Graužų vien
kiemyje ukinnko Zenono 
Žilinsko laukuose buvo rasti 
Lietuvos-Lenkijos karaliaus 
Zigmanto-Augusto laikų ka
pai. Juose rasti keli durtu 
vai, kirviai ir kardai, pada
ryti iš žalvario ir geležies. 
Be to, rasta nemaža žiedų, 
pinigų ir kitų sidabrinii 
daiktų. Pinigai yra variniai 
ir juose aiškiai matyti data 
“1570” ir raidės “A” ir “S.”

|Pittsburgh, Pa.
Andrius Sabunas, 

P. O. Box 23,

(1 >
Wendel, Pa.

Pajieškau tėvo JUOZO AUKŠČIU 
NO, 1931 m. jis gyveno Chicagoje, da 
bar nežinau kur. Maloniai prašau tė 
velio atsišaukti. Kurie žinot kur jis

vadindavo. Kažin, katrie da-I^Ua^^LT'ut &££ 
iar oportunistai? bn?,u dėkingas. <o>

Gegužes 4 d. LSS. na
riams ir visai Grand Rapids
lietuvių publikai, kuri tik at-
eilankė__ n ins at«ilunlfė nn 1 P»j’eskau apsivedimui vaikino apieSlianKe O JOS aisuanite pu I40 metų amžiaus. Pageidaujama lie- 
sėtinai daug---  kalbėjo adv.Jtpvi? Amerikos pilietis. Aš esu dailiosF T bolkn lišvaizdos. geros sveikatos, vedu gra-• J* BagOCIUS. Jo kalba Vi- Jįų gyvenimą; turiu ruiminghauzę tar- 
siems taip patiko, kad neisi* svetimtaučių ir esu prie cento Bu
naklansimn niekas npdavp dama pr'e b’2™ P^sta neturiu pro paKiausimų menas neuave. j gos susitikti su lietuviais ir esu ver
Po prakalbų buvo surengtas ė“™* atsiliepti per laikraščius. Esant 
v V • x i • j 1 I reikalui as savo bizni galėčiau par-bHnklCtHS, Kuriame daiyva-Įduoti ir sutiktaa keitiesi Į kitą mies- 
vo virš 60 žmonių. Ten Ba-h*-, Nedirban^?.čion,d.fbar, k31®*?.. . . • cit * Idarbą gauti. Prašau atsiliepti is arti
gOCIUS KalDejO Vien SluA. J—asmeniškai, & toliau gi per laišką 
reikalais J prisiunčiant fotografiją ir savo as

_ . .* , . Jmens aprašymą, šiuo adresu:
Bankietas buvo geras, ir s. k. (3)

2448 Newton avė., Detroit, Mich

APSIVEDIMAI

užtai reikia pagirti SLA. 60 
kuopos komisiją ir valdybą] 
už tokį pasidarbavimą.

Sekančioms prekėms reikalin
gi leidimai: Kava, cukrus, sal
dainiai, kosmetika, kvepalai, Ga- 
leno preparatai (vaistai), med
vilnės audiniai, automobiliai ir 
jų dalys, tabakas, augalų aliejai, 
vilnoniai audiniai, šilko verpalai,

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 30 ligi 45 metų; aš esu 
našlys, 46 metų, jaunas atrodau. Aš 

Ant rytojaus, sekmadienį, hunu farmą 120 akerių žemės. Mano 
- . a • i ifarma yra verta didelių pinigu, taidviem automobiliais leido- J butų gerai kad ir draugė turėtų kiek
mės į kelionę pas lietuvius Į Pini^- . TaiP^Ž reikalinga kad butų , . . t . Tt ar* v Jgera seimininke ir neblogai atrodantiUkminkUS ) fiart, Micn., Kuri ir vieno vyro moteris. Kuri mvlėtu
vetinė SLA. kuopa surengė fa;mos’
_ ^. . ii, ° įprašau atsisaukt ir pnsiust savo pa-BagOClUl prakalbas pas Įveiksią. John Riskus (1) 
draugus Rudulius. Susirinkot ®°x 181’ Miiner, eolo.
pusėtinas būrelis lietuvių ir
adv. Bagočius ir jiems pasa
kė gražią prakalbą.

_ . . A.................. A Reikia pažymėti, kad
Toje vietoje prieš simtus jHart’o lietuviai yra labai 

metų buvęs didelis musis 'drau^iški: su jais net sunku 
tarp Lietuvos-Lenkijos ir atsiskirti. Draugas Žilinskas 
švedų kariuomenių. Esą, to-^^j^g adresą ir ketino da
je vietoje švedai buvo su- Kartą grandrapidiečius užsi-l^® našles, nuo 24 ligi 36 metu, geisti-
mušti. Todėl ligi šiam laikui nrQSvri h® kad.,butų pasiturinti pinigiškai. aš
2 . - 0 ^ .... . . lesu vaikinas 36 Inetų, negirtuokhs ir

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 35 iki 45 metų; geisti
na kad butų be šeimynos ir kuri my
lėtų ant farmos gyventi. Aš esu pa 
vienis, 40 metų ir turiu štedavą dar- 

ir gyvenu ant ūkės netoli miesto 
ir ežero, graži vieta. Prašau rašyt ant 
šito antrašo: < 1)

Anthony Grebalek 
R. D. 1, Box 297, Wapwallopen, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar-

v • j *1*1 • * t Ir w I cou vamiiidc

zmonese dar užsiliko įvai-j Tai šitaip mes praleidome Inerukau- myliu ramų gyy 
riausi padavimai bei legen- ------ n x=_ x a* 1turiu ūkę netoli miesto, viimai Dei wgen- Pirmos Gegužės šventę, nors J graži. Prašau ant juoko 
dos apie šią istorinę vietovę. jr Keliom dienom vėliau. Tiki .

Tsb. ‘ apgailėtina, kad tūli musų
žmonės, ypatingai SLA. 42

enimą. Aš 
ieta gera ir 

nerašyt. (0)

Route 1, Box 682, Auburn. Wash

Dvi rimtos sesutės, Angelija 29 me- 
. . jtų, Stasė 27, norėtų susipažinti apsi

i kuopos nanai, siuos gražius vedimo tikslu su rimtais vyrais, va 
Gegužės 18, subatoje, Lie- parengimus boikotavo. Bet ^o^3is;imL^stui7- 

tuvių U. salėje, 41 Berkeley mes ir be jų turėjome publi- mis: Angeiina Kasinkaite, <i» 
Street, visos lietuvių draugi- kos daugiau, negu buvo gali-1 Joniš- ^^laipėda. i.ithuania. 
jos rengia šokius, sušelpi- ma tikėtis. Be to, atsi

LAWRENCE, MASS.

mui sunkiai sergančio Mar- rado net tokių melagių, ku-1 farma parsiduoda 
tino Kirmėlės. Todėl visus rie paleido tokias Wbas, ^^oriu^žj’^LiltS.’S 
lietuvius prašome atsilanky- buk Bagočius SLA. pinigutis 'greitai tunu parduot, vieta puiki, 
ti j minėtus sokius ir paremti važinėja pas socialistas. O ypatiškai v. meskauskas
sergantį žmogų, kuriam mu- tuo tarpu buvo kaip tik ant- 
sų parama būtinai reikalin- raip: mes, socialistų organi- 
ga. ... Komitetą*, zacijos nariai, jį pasikvie

tėm ir kelionės lėšas apmo-

R. D. 1,
(2)

CORRY, PA.

NEBŪK
ŽILAS

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žiiimą. Plankų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, koriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Joa 
ati taiso žilus plaukus koki bu-

LATVIJOJ VISAI UŽ- i
DRAUDŽIAMAS SA- I 

CHARINAS.
Latvių tautos gerovės mi

nisterija parengė įstatymo ?0! bet nėra dažai. Nėra nieko už 
• i . i • iv* Jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip-projektą SHCharinO prekybai kitės neatidėliodami ant ilgiau, 

suvaržyti.. To įstatymo prO- Nai r a $2.00. Jeigu nebusite pilnai pa- 
• i x x«i i x» 'tenkintas, jums pinigai bus sugrązm-
jekto tikslas paremti savo!ti j. skinoer, De*. bs, 
cukraus gamybą. I 357 w. 6.3-rd st., chicago. m.

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 baimė* 
naudoti* gyvenimo smagumai* ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei-

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

sė,“ kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? įkilta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal- 
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija'ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų 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 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasaKys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug 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 aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Už*i*akykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
2S3 Broadway, South Boston, Mas*.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS.

NUGA-TONE 
vaistas dėl ligonių

CHICAGOJE PARSIDUODA NA- Kpiotyi n iia kiilbeio ir SLA AS SU KEPYKLA labai pigiai. ^JOm, O JIS KalDejO IT ČLA.
, per daugelį . metų. kuopoms. Argi gT8ZU felStl ’S ka.?p jw jį’vart^ite 
ivimo — išvažiuoja j tokias kalbas? |v*itę, jus pastebėsite abelr

MAS SU KEPYKLA
Biznis išdirbtas 
Priežastis pardavimo 
Lietuvą. Klauskite laišku sekančiai:

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

ninkui. |

IŠVYK REUMATIKĄ ANT VISAD Prie

yra pastebėtinas 
ir silpnų žmonių, 

vieną są 
abelną pagerė

jimą ir jeigu ir toliau vartosite, jus 
atgausite savo normalią sveikata ir 
spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokia pa
stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE. 

... Per 45 metus jo gyvavimo milijonai
AustrallJOS vakarų moterų ir vyrų atgavo savo sveikata 
- - ~ --------- - s. NUGA-TONE parduoda

mas visose vaistinyčiose. Žiūrėkite, 
audra IŠ- kad gautume tikrą NUGA-TONE. Ne

imkite pavaduotojų, nes jie yra be-

S« Naudžius. 

ŽUVO 184 ŽVEJAI.

Prahoje, Čekoslovakijoj, su V^ISTAIS jjuo reumatizmo Kranto, į vakarus nuo Broo-
numatyta pastatyti požemi
nę ligoninę tikslu apsisaugo
ti nuo karo lėktuvų ir nuo
dingų dujų. |

Francuzų Daktaro Bonneto 
VIENAS DOLERIS.

Aplaikęs dolerį, atsiųsiu paštu. 
BENEFACTOR LITHUANIAN 

284 Treiaont Street, 
BOSTON, MASS. (0)

mo, labai smarmi 
tiko perlų žvejus. Jų laive- VSS 
liai buvo apversti ir žuvo 184 Nuo 
žvejai.

užkietė^mo imkit—UGA-SOL 
— Idealų I.iuosuotoją vidurių, 25c. 
ir 60c. ,

X

a.su


■r ■ fi ' ’ • . ,

Beitas Poslapis. KELEIVIS, 50. BOSTON No. 20. Gegužio 15 d. 1035 m.

ANTROJO TRANSATLANTINIO SKRI- 
‘ DIMO REIKALU.
Philadelphijos Komiteto 

pareiškimas.
Šių metų 29 sausio VVS. 

skyriaus susirinkimas, Lie- j 
tuvių Muzikalėj Svetainėj, 
mes. žemiau pasirašę, liko^ 
me paskirti surengti 26 ge
gužės “Vytauto Parke’* Da
riaus-Girėno testamento vy
kintojui lakūnui F. Vaitkui, 
išleistuvių gegužinę.

Todėl susirinkę 31 kovo ir 
apkalbėję rengimo išleistu
vių planų, atradome reikalą 
pareikšti lietuvių visuome
nei kas seka:

(1) Antras Transatlanti
nis Skridinias yra musų žu
vusių didvyrių, Dariaus-Gi
rėno, testamento vvkinimas.
(2) Rezignavus p, James- 
Janušauskui, šitam garbin
gam žygiui vykinti ALTASS 
pakvietė lakūną F. Vaitkų.
(3) Remdamiesi ALTASS 
specialės finansų komisijos 
pranešimais ir atskaitomis, 
nematome jokių nereikalin
gų pinigų eikvojimų, kaip 
kad ne kurie asmenįs skel
bia. (4) Kainekurie žmonės 
politiniais ar asmeniniais su
metimais nepamatuotai puo
la ir niekina Antrąjį Trans
atlantinį Skridimą, demora
lizuodami ir trukdydami už
baigti darbą, mes laikome 
tokią jų politiką prasižengi
mu prieš musų tautos žuvu
sius didvyrius ir jų paliktą 
testamentą. (5) Musų VVS. 
skyrius, korį sudaro vietos 
lietuvių draugijų, kliubų ir 
kuopų atstovai ir pavieniai 
veikėjai, reprezentuodami 
suvirš 5,000 organizuotų vie
tos lietuvių, nuo pat savo į- 
sikurimo (birželio 27, 1932) 
rėmė ir remia vien tik svar
biausius Lietuvos ir lietuvių 
reikalus, kaip tai: Vilniaus 
vadavimo, Klaipėdos, Pirmo 
ir Antro Skridimo darbus. 
(6) Kadangi Antras Skridi
mas jau eina visai prie pa
baigos, ir kadangi pilotas F. 
Vaitkus yra pilnai kvalifi
kuotas šiai istoriniai kelio
nei, kadangi lėktuvas “Li- 
tuanica II” yra tinkamas 
šiam skridimui, todėl mes 
griežčiausiai pasmerkiame 
p. Jarries-Janušausko kenks
mingus ir nepamatuotus raš
tus, tilpusius “Amerikos 
Lietuvy” Nr. 11 ir Nr. 12.

Pasklydus tokiems įtari
mams, buk lakūnas Vaitkus 
nėra kompetentiškas lakū
nas, o tik “iškeptas oro kar- 
žygis,” kad “Lituanica II” 
nėra tinkama transatlanti
niam skridimui, musų komi
tetas kreipėsi į Department 
of Commerce, YVashington 
D. C., iš kurio gauta sekantis 
atsakymas:

“Department of Commerce, 
Bureau of Air Commerce, Wa-. 
shington, D. C. March 26,1935 *

Mr. Z. Jankauskas,
Philadelphia, Pa.

Re: Felix VVaitkus
NR-320 Y

Dear Sir:
This will acknou ledge the re 

cėipt of ycur communication of 
March 23, 1935. relative to the 
above captionet contemplated 
foreign flight.

The records of this office✓
disclose that Mr. Waitkus is 
the holder of Transport Pilote 
License No. 15057 and the air- 
craft in ąuestion has been ap- 
proved fcr Trans-Atlantic 
flight. This Depart ment con- 
siders the pilot competent and 
the craft ąirworthv for the 
proposed undertaking.

Very troly yours,
J. Carroll Cone, Assistant
Director (Regulations).
By
Denis Mulligan, Chief,
Enforcement Section.”

Dabar skaitytojai ir pla
čioji lietuvių visuomenė gali 
matyti, kiek turi teisybės 
priešų leidžiami paskalai! 
Jie yra niekas daugiau, kaip 
tik asmeniškas pavydas, ker
štas ir ardymas kilnaus dar
bo. Todėl mes įspėjame p. 
James-Janušauską ir jo “pa
tarėjus,” kad liautųsi žalin
gą Lietuvai darbą varę, nes 
lietuvių liaudis gali netekti 
kantrybės ir pašaukti demo- 
•alizatorius prie atsakomy
bės.

Mes šaukiame visus gerų 
norų lietuvius stoti darban, 
nekreipiant mažiausios aty- 
dos į kenkėjus ir jų skundus, 
kad laimingai užbaigus Da
riaus-Girėno pradėtą žygį.

WSS. Pikniko Rengimo 
Komitetas:

J. V. Grinius, K. Valys,
A. Tvaranavičia,
K. Žemaitis, A. Daukas,
S. Urbonas,
Z. Jankauskas.

KANADOS 
LIETUVIAI Humoristika

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

CHICAGO, ILL.
Zarasiškių Kliubo balius 

gerai nusisekė.
Gegužės 4 d. buvo sureng 

:as Zarasiškių Kliubo balius 
?u vakariene, kuris gerai nu
sisekė. Publikos atsilankė 
nemažai.

Muzikalę programą išpil- 
lė “Prmyn” choro nariai. 
Tvarką vedė kliubo pirm. 
Mikas Šileikis.

Šis kliubas dar jaunas, bet 
au spėjo pasižymėti keliais 
gerais darbais. Sušelpė vie 
įą invalidą Oak Forest prie 
Raudoje ir paaukavo kelia- 
ą dolerių antram skridimui

Synikom.

WINDSOR, KANADA.
Gegužės Pirmoji ir CCF 

darbuotė.
Gegužės Pirmajai pami

nėti čia buvo suruoštos pra
kalbos Patterson Collegiate 
luditorijoj. Kalbėtojų buvo 
net šeši, vienas jų iš^Detroi- 
to, tai Dr. W. M. Bergmanu. 
Jisai aiškino, kaip gyvena 
darbininkai Skandinavijos 
šalyse, kur daugiau galios 
:uri socialistai. Jis nesenai 
nuvo Europoje ir lankėsi 
Skandinavijoj, todėl kalbė
jo iš patyrimo. Sako, jeigu 
jus, broliai, pasektumėt Da
lijos darbininkų pavyzdžiu, 
ai gyvendami čia Kanadoje 
?ulyg CCF platformės galė
tumėt pasidaryti da geresnį 
gyvenimą negu skandinavai, 
les Kanada yra didelė ir 
turtinga šalis, tik reikia čia 
larbininkų vienybės ir so- 
ializmo.

Be to, mes, windsoriečiai, 
turime ir savo gerų kalbėto
jų, kaip antai organizatorius 
Ben Levert, Miss O. Whyte 
t kiti.

Drg. Levert pasiūlė pro- 
:esto rezoliuciją prieš Britų 
Kolumbijos valdžią dėl tero
rizavimo tenai darbininkų, 
jų moterų ir vaikų. Rezoliu
cija buvo priimta vienbal
siai, su karšta užuojauta nu- 
kentėjusiems darbininkams.

Komunistai apvaikščiojo 
1 gegužės šventę skyrium. 
Jie sutraukė apie pusantro 
tūkstančio žmonių ir viskas 
sėjo gerai. Pradeda jau rim- 
tėti ir jie.

Komunistai buvo prisiun- 
ę laišką į musų seimelį, 
kviesdami mus į bendrą 
frontą gegužės šventei ir 
orovincijos rinkimams, bet 
CCF atmetė jų pakvietimą 
rienbalsiai. Nusistatymas 
ouvo toks: jeigu komunistai 
tikrai nori vienybės, tegul 
jie ateina ir dirba iš vieno.

Windsore mes turime net 
Ivylika CCF kuopų—kuopa 
kiekviename miesto kvarta
le. Kai kurios kuopos turi 
net po 500 narių. Yra labai 
daug farmerių. Galima sa
kyti, kad pusė Kanados far- 
nerių eina su CCF.

Raidės CCF reiškia Co- 
iperative Commonwealth 
Federation. Tai socialisti- 
iio krypsnio Kanados dar- 
oininkų ir farmerių sąjunga.

S. Taurinskas.

t

*

*

Žodynu lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00
Lengvas Budas Išnokti Angliškai.— 

Rankios 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 Sėli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Micbelsonas. Pusi. 95..............35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au-

6 METAI NUTEISTI SUNKIU- jdimo apdaruose ........................... $4.00
JŲ DARBŲ KALĖJIMAN. I Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- 
,.T . , ... „ ... goj telpa daugybė naujų, labai gra-

Lietuvos Žiniose skaitome : £įų įr juokingoj monologu ir deklama- 
' ei jų. Visokios temos: darbininkiškos,

f

*

Kongresmanas Melžia Ožką.

fe?;

Kai kongresmanas Burdick nspcsėdžiauja \Vashingtone, tai 
jis važiuoja ant savo farmos Marylando valstijoj ir tenai melžia 
ožkas. Bet pasiulykit Lietuvos “ponams” ožką pamelžti, tai jie 
iškels jums bylą už “garbės įžeidimą.”

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

G. P. Dudui. — Tamstai 
neaišku, kodėl lietuviškai 
•ašvta telegrama pasiekė 
zamstą Virginijos valstijoj, 
d lietuviška radio pragrama 
negali pasiekti. Dalykas yra 
;ame, kad telegramos yra 
siuntinėjamos telegrafo lai
dais (vielomis), o radio eina 
oro bangomis. Be to, radio 
stočių yra labai daug, ir vie
nos jų siekia po visą šalį, o 
kitos yra tiktai vietinės. Tos, 
ką toli siekia, yra daug bran 
gesnės, už pusvalandį reikia 
mokėti kelis šimtus dolerių, 
ir lietuviai neįstengia tokių 
pasisamdyti. Jie turi tenkin
tis pigesnėmis, ir todėl tams- 
a negali jų Virginijos vals
tijoj girdėti. Tikimės, kad 
šito paaiškinimo tamstai už
teks. •

Chas. Pandenui. — Apie
tuos riebius vyrukus neužsi
moka rašyti. Už prenumera
tą ačiū.

Skutikui. — “Isinglass” y- 
ra žuvies klijai. Pigiau išeis 
juos gatavus pirkti, negu na
mie gamintis. Jie daromi iš 
arškėto vidurių. Arškėtas, 
tai tokia jūrių žuvis; rusiš
kai ji vadinasi “sterliad,” o 
angliškai — “sturgeon.”

9 -

JEI NETIRI KELINIŲ, NE
REIKIA NEI BILIETO.

Į Šiaulių geležinkelio stotį at- 
žjo sykį žemaitė su vaiku ir pra
šo sau bilieto.

šitokį pranešimą: “Kauno apy- | revoliacionieriškos, tautiškos, hurao-
gardos teismas nągrinėjo pilie- , ristiškos ir laisvamaniškos. Visos

Kasininkas pažiurėjo į vaikaičio N. bylą ir nubaudė 6 metus■ sTinkh,uI^
S. d. kalėjimo.” koncertams ir tt. Antra pagerinta

Na, kur jau čia teisybė: žmo- 80 Buton, 1914 m............25c.
gus prasikalto, o metai baudžia-

ir klausia:
—Ar jis nevažiuoja?
—Važiuon...
—Tai ir jam reikia bilieto.
—Vuo kiek unam?
—Pusė bilieto.
—Ar tu pasiutas i — sako že

mi.

LAIMINGA ŠEIMYNA.

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta............................................ $2.50

maitė. — Tuoks mažas zenkis ir,nęs nemokytum, kaip automobi 
tap doug rėk muokėt! i lium važiuot.

—Bet jis jau su ilgom keli-! -Ji: O ar tu manęs nemokini, 
įėm! — pastebėjo kasininkas. 'kaip valgyt virti?

—Nu, jegut bilietus pardoudi _____________
pagal kelnes, taa douk tik zenJ ŠEIMININKĖMS KATE- 
du, vuo mon nereks... Aš kelnių ■ KIZMAS.
aebtoru. į Skanus blynai ir pampuškos,

j Jei pridėsi kiaušių, druskos.
! šeimininkė.TURI BŪT $10. 0 NE $100.

Turtingas dėdė rašo savo su
remia :

“Mano brangusis! Siunčiu tau

Jis: AŠ tau sakau, kad tu ma- j Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Baccvičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose......................$1.50

NEATSARGUS VYRAS, 
žmona (skaitydama laikraš-

Daineo.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ’r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ............................................ I5t
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 dolerių, kuriuos prašei. Tarp tį).—štai čia rašo apie tą seną 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, Jo
kit ko turiu pataisyti tavo arit- vištą, ką turi dvi širdis. į simas užima apie 2 valandas .. 25c.
netikos klaida. Dešimts doleriu Vyras (nesupratęs).—žinau Kbi> M®”* Bočiai Gyveno? — Arba*. • r į tyrinėjimas, kur buvo pirmutine
rašosi su vienu nuliu, bet ne su aš ją... Aną vakarą ji buvo nusi- žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
iviem.’ vedus mane alaus išsigerti. Kodel Aš Metikiu į Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras
katalikas ir laisvamanis privalo ją
perskaityti. 64 pusi........... ............ 20c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirstaKAIP DEL KAIZERIO MOKESČIŲ SIN

TAUTUOS PASIKORĖ NEKALTAS ŠUO . Į akte, parašyta garsaus anglų rašti-
' ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................................

Juokinga istorija iš vokiečių Ino antrajam žandarui, tai 
okupacijos laikų Lietuvoje. Įoastarasis kaip perkūno IT2&S?M&uįSSS

trenktas, sušuko: “Verfluch- kaip iki šiol keitėsi draugijos formos.
fcere Schweinerei,” ir juodu tahzmas- Karaa .....................
greitai užsėdę ant arklių nu-!*£ gSfeSSSj
jojo pranešti Kreishaupt- * siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
manui (apskrities viršinin- . [Jį? prietarų naikintojas. 72 pą8-^

į “O. S. S.” arba SliuMnė iškilmė.— 
Huvn erų > Vieno akto farsas, labai juokingas 

. . u “ ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
šaukti sios apylinkės seniu-i . .. _ M v v. . . , _. v ,. A menkos Macochas. —Arba kaip ka
nai, kurie turejO pasakyti, talikų kunigas Hans Schmith pa- 
kam prikląnso pakartasis ru- į s" 10c
etis ir kas čia rase tokį laišką > . .................................
__ IKŽemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos
prie pakarto suns. Mirties ( šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 
bausmė gręsė tam, ant kurio i°8 paveikslų, 126 puslapiai, kai-
butų puolęs įtarimas. Su- ’ “.............................................
šaukti seniūnai, apžiūrėję’
pakarta šunį, žandarams at- Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
sakė, kad tokio Šuns savo se- dairiausius nuotikius, tai perskaityk 

niunijose jie nematė; grei
čiausiai šuo atgabentas iš to
liau. Žandarai pranešė vo-

Okupacijos laikais (1915 
—1918 m.) vokiečių vyriau
sias karo vadas, generolas 
Bindenburgas, Įsakė mokėti 
už šunis mokesti;

Kaimo žmonėms toks 
įaujas įsakymas labai nepa
tiko, nes jie nebuvo nieka
dos mokėję mokesčių už šu
nis, kurių kiekvienas ūkinin
kas turėdavo. Bet įsakymas 
paliko įsakymu ir žandarai 
stropiai jį vykdė, išrinkdami 
□ž šunis pinigus. Kurie laiku 
nesumokėdavo, tiems buvo 
uždedamos pabaudos. Daili
ninkas J. Šileika pasakoja 
rieną gana įdomų atsitiki
mą apie šunų mokestį vo
kiečių okupacijos laikais. 
Suvalkijoj, Sintautų apylin
kės ūkininkai, gyvenantieji 
netoli vokiečių sienos, su
manė išjuokti šį kaizerio įsa
kymą ir žandarams iškirto 
negirdėtą šposą.

Vieną vasaros rytą, kai 
/yrai laukuose piovė šieną, 
lu vokiečių žandarai, joda
mi vieškeliu iš Sintautų, vie
noje kryžkelėje pastebėjo 
00 medžiu pakartą kažin ko
kį gyvulį. Prijoję arčiau, 
žandarai pamatė, kad pa
kartas didelis rudas šuo. 
Žandarai sustojo ir nulipę 
nuo arklių, apžiūrinėdami 
šunį, pastebėjo prisegtą prie 
šuns laišką taip užadresuo- 
tą: “Jo Didenybei Prūsų ka
raliui Ir Vokietijos impera
toriui Vilhelmui II,” o laiš
ko buvo toks turinys: “Ne
galėdamas sumokėti kaize
riui brangaus “steuerio,” 
pasikoriau... Nusilupkit ma
no skūrą ir sumokėkite mo
kestį, kurį aš palikau sko
lingas Jo Didenybei Kara
liui ir Vokietijos imperato
riui Wilhelmui II.” Vienas 
žandaras buvo kilęs iš Ryt
prūsių ir mokėjo lietuviškai. 
Kai šis laiško turinį paaiški-

kui).

Tą pačią dieną

Sitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

1 Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 
! į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana-

kad kaltininką sunku suras- tomįjos fizidojūjos ir hygienos. Su-

tl. Tada Į įvykio vietą buvo m. ĮSU, pusi 339. Drūtuose audi-
atjojęs net pats apskrities 1,10 audarnose-• • ..................... $250
viršininkas. Bet ir šis nieko
negalėjo surasti. Gi Sintau
tų ūkininkai, o ypač jauni- Boston, Mass. pusi. 29....................ioc
mas, susiriesdami juokėsi, I Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof 
kad jiems pavyko iškirsti R. ViTOer vertė iš rusų kalbos D. Su

gerą Šposą. Mat, Sintautie- spalvuotais gražiais žemlapiais.
Čiai ---  gudrus vyrukai. Jie Ch,ca?°- Gražiuose apdaruose .. $2.50
savų šunų nekorė, bet nuėję Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
i vokišką dvarą, atsivedė di-Į
deų rudą šunį, ir jį savo kai-: 95 pus......................................  25c
me po gluosnio šaka pakorė.! •-------1—..
Aišku, kad žandarams buvo į
supinti pėdsakai ir jie nega-

kiečių kariškai vyriausybei,

Įėjo surasti tikrų kaltininkų. 
Nuo to nukentėjo tik vietos 
žandarai, nes juos iškėlė j 
kitą vietą, kaip apsileidu
sius tarnyboje ir negalinčius 
surasti tokių svarbių kalti
ninkų.

Nuo to laiko praėjo jau 18 
metų, bet sintautiečiai, gy
venantieji prie Vokietijos 
sienos, šį įvykį gerai atmena. 
Dar ir šandien kiekvienas, 
su tam tikrais pagražini
mais, pasakoja apie pasiko
rusį šunį, kuris negalėjo vo
kiečių kaizeriui sumokėti 
nustatyto mokesčio. Tsb.

Anarchizmas. Pagal Proadhono moks
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,

vertė Briedžiu Karaliukas. South

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

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

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st., Waukegan, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų rašt.
818 — lOth Place, Waųkegan, m.

B. Dekšienė — turtų rašt.
630 —8th St., Waukegan, III.

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Mai
J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis

Sosirinkimai būna paskntinj ket- 
vergą kožno mėnesio. 7:30 vakare, 
Liuoeybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, m.

^4_

Mamą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokies ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdąrais, apie 300 pulsapių. 
Kaina .......................... ................ $2.50
Kaip Tapti Suvienyta Valstija Pilto 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais iietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pageriate 
laida .................................UT.........Ma
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835..................................$8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ................................................ 25e
Piršlys Savadžiotojas, Vieno veiksmo 

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chan- 

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus. gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams jr kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ................................... $3.00
Delko Reikis žmogui Gert ir f algyt?

—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............................................... lBc
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 
iųjnoterįs, dukterįs ir mylimosios ne- 
rapultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D? su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

Iapis.—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 lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.6t
Byla Detroito Kataliką *sa 

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
teidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi..........................25c
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti ; kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmones? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; 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 tt 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (8) Lietuviai lieka val
giais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. 10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikmtis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Joss nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietaro, 
bartus ir tt........... ...........................lie.

“KELEIVIS"

So.
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Rokiškį Užplūdo
Burtininkai.

Su pavasariu atplaukė į- 
vairių šmugelninkų ir burti-' 
įninku. Vyras, ilga nosim, 

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE ORIŠKA- pats ilgas ir lenktas, kaip ka- 
karlis, apsirengęs margais 
šilko drabužiais, pranašauja t 
žmonių laimę. Mokestis nuo' 
2 iki 15 litų. Už 15 litų pasa
koma net kada mirtis ateis.; 
“Pacijentų” tiek daug, kadį 
kai kurie išlaukia savo eilės 
po 8—10 valandų. Balan
džio 7 d. ir Rokiškio apylin
kės kaimuose pasirodė ma
žesnio rango burtininkas, 
kuris turi pasisekimo moterų 
ir merginų tarpe. Natkuškių 
kaime viena moterėlė nusi
skundė, kad jos vyras nemy- 

Burtininkas išrašęs tokį 
vaistų: “Paimti lapų tūzą ir 
perkirpti jį į keturias dalis. 
Tik reikia saugoti, kad ne- 
perkirptum tam tuzui širde
lės. Tada tuos kortų šmotus 
reikia pririšt prie krutinės ir 
išnešioti 3 mėnesius. Po 3 
mėnesių tas kortas reikia pa
duoti čigonei, kuri turės j- 
teikti tam vyriškiui pačiupi
nėti, kurio meilės norėtum. 
Čigonei reikia atlyginti 3 
blizgančiais pinigais.” Bur
tininkai turi pasisekimo, kas 
rodo, kad Lietuvoje dar 
trūksta kultūros ir apsišvie
timo.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Lnikralžių.)

RUDŽIO VALSČIUJE.
Ūkininkas Motiejaitis išsi- gerklę ir tuo pačiu keliu pa-
vede tavo kaimyną Langą 

miškan ir tenai nužudė.

Leliokiškės kaime, Griš
kabūdžio valsčiuje, Šakių 
apskrity, 11 balandžio naktį 
įvyko šiurpulinga žmogžu
dystė.

Buvo taip.
Pas to kaimo ūkininką 

Gustavą Langą apie 8 vai.

spruko atgal. Tačiau smūgis 
nebuvo mirtinas ir Langas 
vėliau išgijo, o piktadario, 
nežiūrint visų policijos dėtų 
pastangų, nepavyko surasti. 
Galimas daiktas, kad dabar 
bus išaiškinta, nes manoma, 

i kad anuometinis pasikėsini- 
įmas su dabartiniu nužudy- 
į mu turi ryšį.

vakaro atėjo kaimynas And - i Balandžio 14 d. nelaimin- 
rius Motiejaitis ir pasiūlė žmogžudžių auka buvo 
pirkti dobilų sėklų. Langas palaidota Mureikių kaimo 
jau anksčiau rūpinęsis, kur evangelikų kapuose. Gusta-
gauti dobilų sėklų, todėl pa
siūlymu labai apsidžiaugė. 
Bet Motiejaitis pasakė jam, 
kad, jei jis nori sėklų gauti, 
turi ateiti vėlai vakare į Mo- 
tiejaičio sodybos miškelį, 
kur sėklos bus jam pristaty
tos. Langas dėl to kiek nu
stebo, tačiau, nieko blogo 
nemanydamas, tą patį vaka
rą nuėjo į sutartą vietą.

Apie 10 vai. vakaro to pa
ties kaimo ūkininkas Anta
nas Janušaitis išgirdo už du
rų kažką brazdant ir prašant 
įleisti. Janušaitis iš pradžių 
įsileisti bijojo, bet pažinęs 
pažįstamą balsą, įsileido. 
Atidaręs duris, išvydo ant 
žemės pargriuvusį ir rėplo
mis besistengiantį įeiti į vi
dų visą kruviną Gustavą 
Langą. Įvirtęs į vidų Langas 
sušuko:

—Kaimyne, gelbėk! And
rius Motiejaitis mane peršo
vė!

Janušaičįo namuose kilo 
panika. Bet Janušaitis, greit 
susivokęs, tuojau pranešė 
Lango namiškiams ir davė 
žinią Griškabūdžio polici
jai. Atvykus namiškiams, 
Langas papasakojo, kad, 
nuėjus jam į miškelį ir nu
pirkus iš Andriaus Motiejai- 
čio dobilų sėklas ir jau atsi- 
grįžus eiti namon, Andrius 
Motiejaitis iš užpakalio pa
leido į jį kelis šuvius iš re
volverio. Nors jautė, kad 
vienas šūvis kliuvo, tačiau 
apsisuko ir stvėrė Andrių 
Motiejaitį į glėbį, pasiryžęs 
su juo grumtis. Bet tuo pačiu 
laiku Andriaus Motiejaičio 
brolis Gustavas, smogė bas
liu jam per galvą ir jis nu
griuvo žemėn. *

žmogžudžiai tardami sa
vo auką esant jau negyvą, 
pabėgo. Langas tačiau nors 
ir nusilpęs, dar pajėgė atro
poti prie Janušaičio namų.

Papasakojęs apie įvykį, 
Langas tuojau mirė. Už ką 
jį Motiejaičiai nužudė —nei 
jis pats nesuprato, nes netu
rėjo su jais jokių sąskaitų.

vas Langas buvo dar jaunas, 
35 metų amžiaus ūkininkas. 
Paliko jauną žmoną su še
šiais mažamečiais vaikais ir 
seną motiną.

IR LIETUVOJE PAŠTAS
BUS IŠVEŽIOJAMAS 

LĖKTUVAIS.
Lietuvoje pašto pagreiti

nimo klausimas nuolat gvil
denamas. Keliamas dėl to, 
kad vis dar yra perlėtas paš
to pristatymas^ Toliau nuo 
Kauno gyvenantieji žmonės 
naštą gaudavo tik po 2-3 
dienų, o kartais — tik porai 
sąvaičių praėjus. Nepasiten
kinimas pašto lėtumu vis di
dėja. Dabar paštas išvežio- 
jamas traukiniais ir autobu
sais. Paprastai korespon- 
nondencijai tai jau yra pa
kenčiama. Bet laikraščiams 
labai sunku, nes jie labai pa 
vėluodami pasiekia/ skaity
toją. Taip pat Lietuvoje dar 
per mažai paštų punktų. 
Dažnai gyventojams į paštą 
reikia eiti 6—10 kilometrų. 
O gretimame Klaipėdos kra
šte pašto punktai yra kiek
viename kaime. J tuos punk 
tus visi siuntiniai automobi 
liais pristatomi dar tą pačią 
dieną.

Dabar Lietuvos aero kliu
bas iškėlė sumanymą, kad 
paštas Lietuvoje butų išve- 
žiojamas lėktuvais. Lietuvos 
paštų valdyba šiam numany- 
mui labai pritaria. Šis klau 
simas labai skubiai svarsto
mas susisiekimo ministerijo
je, drauge su aero kiiubu. 
Tikimasi, kad jau šiais me
tais Lietuvoje paštas bus 
pradėtas išvežioti lėktuvais.

Tsb.

90 ŽYDŲ IŠVAŽIAVO 
PALESTINON.

Šiomis dienomis iš Lietu
vos Palestinon išvyko 90 žy
dų darbininkų.

Atvykusi policija, rado 
Langą jau mirusį. Apklausi
nėjusi buvusius prie Lango 
paskutinę jo gyvenimo va
landą žmones, nuėjo suimti 
brolius Motiejaičius. Abu 
rado namie senai miegan
čius. Klausinėjami abu grie
žtai užsigynė nieko nežiną, 
nežudę. Bet nugabenti į 
Griškabūdį, sekančios die
nos rytą prisipažino, taip 
pat nurodė vietą, kurioj po 
nužudymo buvo paslėpę re
volverį. Bet už ką Langą nu
žudė — žmogžudžiai neda
vė jokių aiškių parodymų.

Sekančią po įvykio dieną 
buvo padarytas nužudytojo 
lavono skrodimas, viduriuo
se rasta kulka, žmogžudžiai ‘ Drottningholm 
išvežti į Mariamoolės kalė-1 Drottningholm 
jimą. ‘ ' Gripsholm

Svarbu pažymėti, kad

r FUI VIS, SO. BOSTON

Lietuva Ruošiasi Užpuolimams Iš Oro.

©ei l.torit.aelpi kralpUHi į: 
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SERVICE
Frep. J. AMBRAZIEJUS 
!M troeUyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Ador.s Si.. Hew«rt. N. J.

JOHN SEKYS 
433 p ark Si.. Hartford. Cenn.

VIENY5E TRAVEt BUREAU 
193 Grand Si- Brooklyn, N. Y.

G. A. KYSA 
AMERIKOS UETUVIS 
14 Varnon Si- VVorcmtar, M«i.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SI0A3RAS. Prop.
308 W. S'way. So. 6o»ton, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
673 N. Main St- Montaio, M«-..

PAUL MOLIS '
1730—24Y> S*- Dotrolt Mkh.

UTHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. hUlrted Si- Oiicaco. S.

OHIO LITHUAN'AN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS 
6520 Superior Ava- 

Clavfriand. Orio
C. J. WOSHNER 

2013 Carscn Si- PiHaburgS, Pa.
A. VARASIUS

206 AE N-riom (ant Bolidu 
1200 Canon Si- PRhburgh, Pa.

EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuviu Laivakorčių Agantę 

Sąjunga Amerikoje 

Populiariu Kabiaisiu Garfabda

“STUTTGART”
Išplauks iš Hsw Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935 
fiestai be persėdime j Klaipėdą 
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TREČIOS KLESOS KAINOS:
IŠ NEW Y O K K O 

Į KLAIPĖDĄ
$97^

I ABI PUSI 
| KLAIPĖDĄ IR ATGAL

R67*°
Pridedant Jaaj. Vofrt. Taksus

HRMBURG-AMERICAM LIHL • RORTH GERMAN LLOV*

Visoj šaly pradedamas prieš 
lėktuvines apsaugos darbas.

Dabar Europoje visi smar
kiai kalba, rašo apie busimą 

'karą. Jam visos valstybės 
ruošiasi, kiek tik pajėgda- 
mos. Svarbiausia nurodoma 
į tai, kad busimame kare di
džiausią vaidmenį suvaidins 

i dujos ir aviacija. Todėl 
smarkiai varoma agitacija, 
kad kiekvienos valstybės 
gyventojai tinkamai pasi- 

i ruoštų priešdujinei ir prieš
lėktuvinei apsaugai.

Kai visi ruošiasi karui,

LIETUVOS DARBININ- bai didesni atlyginimą, negu 
KAI VYKSTA Į LATVIJĄ.

•upinti dujokaukėmis. Jos 
bus gaminamos Lietuvoje. 
Kartu su dujokaukių aprūpi
nimo klausimu yra svarsto
mas ir slėptuvių įrengimo 
reikalas. Visi namų savinin
kai netrukus skiepuose turės 
•rengti’ slėptuves nuo dujų, 
kad priešas neišžudytų ne
kaltų žmonių. Norėdami 
Lietuvos gyventojams paro
dyti, koks pavojus karo me
tu gali gręsti iš lėktuvų ir 
kaip jo išvengti, greitu laiku 
bus pradėti bandomieji a- 
viacijos puolimai. Pavojaus 
metu gyventojai apie priešovisi ruošiasi

, Lietuva negali būti rami irĮ lėktuvų artėjimą bus per- 
[nuo kitų atsilikti. Lietuva y-(spėjami. Tam tikslui reikia 
ra maža valstybė. Todėl ji prityrusių žmonių sekėjų, 
pirmoji su nieku kariauti ne- Lietuvoje tokių priešų lėktu- 

j=~ r>„4. i paruošimui irgi
jau rūpinasi. Jiems paruošti 
visame krašte bus steigiami 
specialus kursai. Panašus 
kursai bus ruošiami ir vi
siems Lietuvos gyventojams. 
Didelį propagandos ir gy
ventojų paruošimo priešlėk
tuvinei bei priešdujinei ap
saugai darbą turės nudirbti 
priešlėktuvinės apsaugos są
junga. Ją dabar organizuo
ja Lietuvos aero kliubas.

Tsb.

pradės. Bet kilus karui, ji 
; turės rūpintis savo žemių ir 
žmonių apsaugojimu. Štai 
dėl ko Lietuvoje gyventojai 
■raginami vis daugiau ruoštis 
.priešdujinei ir priešlėktuvi
nei apsaugai.

Tiesa, Lietuvoje priešdu
jine ir priešlėktuvine apsau
ga pradėta rūpintis dar visai 
nesenai. Pirmuosius žings
nius šioje srityje padarė šau-

Bus Didelė Politinė 
Byla.

Teisman traukiama kaltina
mais 80 komunistų.

“Lietuvos žinios” rašo: 
Pernai spaudoje buvo ra

šyta, kad Utenos, Anykščių 
ir gretimose apylinkėse su
laikyta kelios dešimtys žmo
nių, įtartų varius komunisti
nę propagandą. Dabar Ute
nos teismo tardytojas šios 
didžiulės bylos tardymą bai
gia ir bylą perduoda kariuo
menės teismui. Kaltinamai
siais šioje byloje esą trau
kiama apie 80 asmenų. Tai 
pirma butų tokia didelė ko
munistų bvla po “kuopinin
kų.”

Kasmet Latvija vasaros 
laukų darbams įsiveža apie 
15,000 darbininkų iš užsie
nio. Nemažas skaičius Lie
tuvos darbininkų vasaromis 
jau ir anksčiau dirbdavo 
Latvijoje. Bet dabar Lietu
vai ir Latvijai suėjus į glau
džius politinius santykius, 
Lietuvos darbininkams Lat
vijoje duodama pirmenybė. 
Todėl ir šiais metais iš 15,- 
000 įvežtų Latvijon darbi 
ninku, lietuvių bus apie 12 
tūkstančių.

Dėl darbininkų įvažiavi
mo ir dėl pačio darbo sąlygų 
Lietuva su Latvija jau susi
tarė. Pirmiausia, darbu Lat
vijoje bus aprūpinti tie Lie
tuvos miestų bedarbiai, ku
rie moka vasaros laukų dar
bus. Po jų gaus darbo ir kiti 
norintieji. Latvijoje Lietu
vos darbininkai gaus dvigu

eaunaLktuvok. Be to, ^^’un.ga. ir.aer0 kliubas 
jiems bus palengvintos ^ly-i^buvo^ik^štacinlo^uri-

bul pŠtai u“^ ?i0’ ^Miškas priešdujinės Vž Botago Pavogimą 
; F ® J . ... ir pneslektuvmes apsaugostuose nelaiminguose ateiti-,, A pradedamas
Rimuose. Pirmoji Lietuvos ..... tik dabarP Šiuo metu 
darbininkų grupe į Latviją A k apsįUgos minis- 
jau išvyko balandžio pabai-S0Je’ * priešlėktuvinės apsaugos

štabas, kuris rūpinsis Lietu
NORI KALBOS KOMI

SARO.
Nesenai įsikurusi lietuvių

vos žemių apsauga nuo už
puolimų iš oro. Šis štabas, 
daugiausia, dirbs aktyvų ap

kalbos draugija jau turėjo; saugos darbą, ruoš pnemo- 
oosėdį ir pasiskirstė parei-:nes įsiveržusiems priešo lėk-

pirm. prof. Skar
džius, vice pirm. prof. Salys, 
sekr. K. Alminauskas. Be ko 
Rita nutarta daryti žygių, 
kad butų viešosios kalbos 
komisaras, kuris pamatęs 
netaisyklinga kalba parašy
mą viešą raštą, priverstų pa
keisti taisyklinga kalba.

Taigi Lietuvoje turėsime 
ir kalbos diktatūrą.

?omis:

tt

EKSKURSIJOS

Latvių Diena" Lie
tuvoje.

Šių metų pradžioje Rygo
je buvo suruošta “Lietuvių 
Diena.” Per ją latvių visuo
menė buvo plačiai supažin
dinta su Lietuvos kultūri
niais, ekonominiais ir politi
niais laimėjimais. Be to, Ry
goje tą dieną visur plačiai 
skambėjo lietuviška daina ir 
muzika. Dėlto balandžio 11 
dieną Kaune buvo suruošta 
“Latvių Diena.” Įvairiais 
Latvijos gyvenimo klausi
mais paskaitas skaitė latvių 
veikėjai. Po paskaitų Lietu
vos visuomenė buvo supa
žindinta su latvių muzika ir 
dainomis. Lietuvių Latvių 
vienybės draugija panašias 
■susiartinimo dienas mano 
surengti ir ateityje. Tsb.

T

Mėnesis Kalėjimo.
Nesenai Rumšiškyje pil. 

Šileris atėjęs prie vežimo ne
rado botago, 20 centų vertės. 
Šileris paklausė šalia stovė
jusį pil. Misiūną, ar jis ne
matęs botago. Misiūnas už
sigynė. Šileris įtardamas Mi
siūną botagą pavogus, pada
rė jo vežime “kratą” ir rado 
po šienu pakištą savo bota
gą. Buvo ir liudininkų, krane 
matė Misiūną Šilerio botagą 
vagiant.

Kauno apygardos teismas 
už botago pavogimą Misiū
ną nubaudė 1 mėnesiu pa
prasto kalėjimo.

tuvams sutikti ir atremti. 
Pasyviam apsaugos darbui 
prie krašto apsaugos minis
terijos yra organizuojama 
tarpžinybinė komisija, susi
dedanti iš krašto apsaugos, 
vidaus reikalų, švietimo ir 
susisiekimų ministerijų at
stovų. Apskričių miestuose 
ir apskrityse priešlėktuvinės 
apsaugos organizavimu rū
pinsis specialus komitetai.

Pirmiausia čia paminėtos 
priešlėktuvinės ir priešduji
nės apsaugos įstaigos steng
sis Lietuvos gyventojus ap-

Urugaav'ans Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.KULTŪRA

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

...................................................................... .... , į

į AR ROMOS

į popiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos 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 fundamentai inę 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 tų 
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.

LIETUVA SU LATVIJA 
KEIČIASI KARININKAIS.

Per Latvijos kariuomenės 
įvado apsilankymą .Kaune, 
kuris buvo vasario pradžio- 

ije, buvo susitarta karininkų 
• pasikeitimo klausimu. Vyk
dant šį susitarimą, nesenai 
'vienas Lietuvos karininkas 
į visiems metams išvyko tar
nauti į Latvijos kariuomenę. 
Dabar į Lietuvos kariuome
nę atvyko Latvijos karinin
kas Purins. Netolimoje atei-

Birželio 4 tyje ir daugiau karininkų 
Birželio 12 bus nusiųsta iš Lietuvos į 
Liepos 17 Latviją ir atvirkščiai. Šis ka- 
Liepos 26 rininkų pasikeitimas abiejų 

kraštų susiartinimui turės 
Tsb.

KLAIPĖDĄ
‘Gripshohn”

TIESIOG l
MotorlaiviuIšplaukia iš New Yorkc

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra eksknrsija išplauks 

Liepos 3 d., 1935Tuo pačiu motorlaiviu
NEW YORK-KLAIPEOA(Per GothenhurgąJ’tockhclm) Rengiamos:Liet. Laivakorčų Agentų Sąjungos Am

Kiti išplaukimai iš New Yorko
Kongsholm

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės J » c bet kurt Sąi'ingos rov}. autorizuotą vie- ,. . „
pnes trejetą metų pnes Gus- tinj laivakorčių agentą, arba bet kurią dldelČS reiksmČS. 
tavą Langą jau buvo pada- T"”*. ”?'"*• Ti,rp Sve'127 ,L,Klai,pT.
rytas vienas pasikėsinimas tm -marieholm". i Biržai. — Musų apylinkė
je nužudyti. Naktį pro langą Swedish American Line kėJe stoka gyvuliams paša- 
įlindęs piktadarys smogė „OTATEST, b^on. mass. m- Tai naujas smūgis ūki- 
peiliu miegančiam Langui j 21 šute st, New York, n. y. ninkama.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
REV. M. VALADKA, 150 Garden St., Lawrence, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.253
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ietinės Žinios
NEDĖLDIENĮ BUS “LI

TUANICOS ir IŠLEIS
TUVĖS.

North Graftone kalbės
“Naujienų” redaktorius
Grigaitis, lak. Vaitkus 

ir adv. Bagočiu*.

Ateinantį nedėldienį, 19 
gegužės, Massachusetts val
stijos lietuviai suvažiuos į 
North Graftoną atsisveikinti 
su lakunu Vaitkum ir palin
kėti jam laimingos kelionės 
per Atlanto vandenyną.

Šitų išleistuvių rengimu 
rūpinasi Vilniui Vaduoti Są
jungos Worcesterio skyrius; 
nes jam North Graftonas y- 
ra arčiausia; bet iškilmėse 
dalyvaus ir Bostono, ir Mon- 
tellos, ir Lawrence’o ir kitų 
miestų lietuviai.

Tai bus bendra visų šven
tė, bendros išleistuvės.

Šitose iškilmėse kalbės 
“Naujienų” redaktorius drg. 
Grigaitis iš Chicagos: pasa
kys taipgi atsisveikinimo 
kalbą pats lakūnas leitenan
tas Vaitkus, o ant galo dide
lę prakalbą pasakys adv. 
Bagočius.

North Graftonas guli už 
6 mylių nuo Worcesterio. 
Tai yra nedidelis miestelis, 
bet tenai įtaisytas puikus 
aviacijos laukas, WhittalF* 
Airportu vadinamas.

Į tą aįrnortą Vaitkus nusi
leis su “Lituanica II” ir visi 
svečiai galės pamatyti, kaip 
tas istoriškas Amerikos lie
tuvių lėktuvas išrodo.

Bus taipgi ir daugiau 
skraidomų mašinų. Tai bus 
tikra aviacijos šventė ir kas 
tik norės pakilti į orą ir pa
skraidyti, kiekvieno norai 
bus patenkinti.

Taigi neužmirškite, kad 
ateinantį nedėldienį North 
Graftone Whittall’» Airpor- 
te bus aviacijos diena ir “LA 
tuanicos II” išleistuvės.

Nužudė kitą žmogų, kad 
gavus savo apdraudę.

Tūlas Di Sasio turėjo ap-- 
Įraudęs savo gyvybę $12,- 
300 sumai, bet tuos pinigus 
jo šeimyna galėjo gauti tik
ai jam numirus. Taigi jis 
sugalvojo šitokį dalyką: iš
sivežė savo automobiliuje 
eitą žmogų, užmušė jį, pas
kui apipylė kerosinu ir už
degė, o pats pasislėpė. Kada 
automobiliuje buvo rastas 
apdegęs žmogus, tai išrodė, 
kad tai paties Di Stasio lavo
nas, nes kas gi kitas galėtų 
jo automobiliuje sudegti? 
Be to, kur gi dabai* galėtų 
būti Di Stasio? Gyvo jo nie
kur nėra. Aišku, kad jis su
degė. Ir jo šeimyna jau pa
reikalavo apdraudos pinigų. 
Bet draudimo kompanija iš. 
mierąvo sudegusio žmogaus 
kaulus ir surado, kad jie ne- 
atatinka Di Stasio ugiui.

Neužilgo Di Stasio buvo 
suimtas, kai jis norėjo nusi
pirkti naują automobilių. 
Prisipažino žmogus, kad 
kaltas. Dabar jis pats ir jo 
sūnūs yra kaltinami žmo
gaus nužudymu.

Motina *u revolveriu norėjo 
gauti čeverykų* vaikam*.

Tūla Mrs. Kryger Brock
tone turi keliatą vaikų, bet 
neturi iš ko nupirkti jiems 
čeverykų. Taigi ji pasiėmė 
revolverį ir nuėjus Dušmano 
krautuvėn pareikalavo čeve
rykų be pinigų. Dušmanas 
sučiupo jos revolverį ir pa
šaukė policiją. Moteris su- 
mta.

Lydėdama* Curley užsimu
šė policmanas.

Pereitą nedėldienį netoli 
gubernatoriaus Curley na
mų, ant Jamaicaway, užsi 
mušė.yįęąa^ policmanas. ly
dėjęs Curley iš bažnyčios 
namo. Per patį tirščiausį 

.trafiką, siauru ir vingiuotu 
keliu, Curley’o automobilius 
lėkė apie 60 mylių greitumu, 
o pirma jo važiavo tokiu pat 
greitumu du policmanai ant 
motorcyklių. Švilpdami, 
žviegdami savo sirenomis 
jie pyškėjo galvatrūkčiais 
per publiką darydami Cur
ley’ui kelią. Net plaukai sto
josi ant galvos žiūrint į tokį 
beprotišką gubernatoriaus 
važiavimą iš bažnyčios. Ir į- 
vyko katastrofa. Vienas po- 
licmanų pataikė į medį šalia 
kelio ir užsimušė ant vietos.

Viską matęs.

Apiplėšė Wore esterio 
banką.

Trys banditai pereitą są
vaitę užpuolė Worcesterio 
banko Greendalės skyrių ir 
pagrobę $11,000 grynais pi
nigais, pabėgo automobiliu- 
mi. Tuoj buvo sukelta ant 
kojų visų aplinkinių mieste
lių ir valstijos policija, ant 
visų kelių sustojo sargai, bet 
plėšikai išnyko kaip durnai.

Išplėšė $21,200.
Ant Old Colony bulvaro, 

Dorchestery, anądien buvo 
užpultas banko automobi
lius, kuris vežė Stetson Shoe 
Co. darbininkų algoms. Ban
ditai užvažiavo jam savo au. 
tomobilium už akių ir pri
spaudė prie šaligatvio. Tuo
met jie išplėšė vežamus pini
gus ir pabėgo. Jų buvo iš vi
so 4 ir visi ginkluoti. Vienas 
turėjo nedidelį kulkasvaidį. 
Vėliau jų automobilius buvo 
rastas pamestas ant Elmer 
road.

Juodveidis nušauta*.

Juodveidis Henderson pe
reitą nedėldienį nusivežė sa
vo juodą prisiegą teniso pa
lošti. Sugrįžtant namo jiedu 
pradėjo muštis. Pati sako, 
kad lošiant tenisą jis per
daug žiopsojęs į kitas mote
ris, o jai tas nepatinka. Dėl 
to ir kilo muštynės. Besimu- 
šant jiems automobiliuje iš
šovė revolveris. Kai atvyko 
policija, tai juodveidis auto. 
mobiliuje buvo jau nebegy 
vas, o jo pati stovėjo ant ša
lygatvio. Ji sako nieko neat
simenanti ir nežinanti, kas 
jos vyrą nušovė — ji, ar jis 
pats. Policija ją uždarė už 
grotų. f. JĮ

Lietuviškas radio pus
valandi*.

Ateinantį nedėldienį lie
tuviško radio pusvalandžio 
pragrama Bostone bus to
kia:

Al. Steven’s orkestrą įs 
South Bostono sugros kelia
tą gražių dalykų.

P-lė Zofija Vaitkiutė iš 
Montellos dainuos solo.

Franklin Glee Club cho
ras iš Montellos sudainuos 
keliatą sutartinių.

Visiems daininkams ir 
muzikantams pianu pritars 
p. Minkuvienė.

Programą aiškins pats 
P-

Išgriebė prigėrusį žmogų.
Ties Albany streetu šį pa

nedėlį buvo pastebėtas žmo-, 
gaus lavonas Fort Point ka- pusvalandžio vedėjas 
nale. Policija jį išgriebė, bet Minkus. 
jo asmenybė kol kas neišaiš- Programa prasidės kaip 
kinta. Jis gali būt apie 45 9:30 iš ryto ir tęsis iki 10 va- 
metų amžiaus, sveria 160 landai. Užsistatykit savo ra. 
svarų ir 5 pėdų 9 colių ūgio. dio setus ant 830 kilociklių.

MR. PICKW1CK sako:
Pardavėjas savo bizni ge

rina su patenkintais kos- 

tumeriais — ir todėl jusu 

pardavėjas su noru moka 
brangiau už PICKVVICK 

ir duoda jums is oficialiai 

pažymėto krano ....

BREW£RS S1MCE 1970

PICKWICK BONKOMIS 
namų reikalam* gaunama* 

pa* vieto* pardavėju*.

MOTERŲ RATELIECIŲ 
VAINIKŲ ŠOKIAI.

t

Šią subatą, May-Gegužės 
18, 1935, kaip 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Žinyčioje, į- 
vyks puikus šokiai. Tai bus 
paskutiniai šokiai šį sezoną, 
todėl prašome visus daly
vauti. Ratelietės skiria 3 gra
žias dovanas tiems, kurie 
bus su gražiausiais jvaini- 
;kais. Grieš gera orkestrą. Į- 
žanga 25c. ypatai.

Kviečia M. Komitetą*.

Busa* susikūlė su auto
mobilium.

Šį panedėlį South Bosto
ne, ant kampo E ir 7-tos gat 
vių, gatvėkarių busas susi
kūlė su automobilium, nu- 
mesdamas pastarąjį nuo gat
vės ant šaligatvio. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo.

CAMBRIDGE Parsiduoda
VALGYKLA SU GĖRIMAIS. Biznis 
7 dienas. Parsiduoda arba gali eit j 
partnerius. Klauskite “Keleivio” ofi
se.

DORCHESTERY ISS1RANDA- 
VOJA KAMBARYS su visom viga- 
dom. Vieta patogi. Labai pageidau
jama ženoti žmonės, būt ramiau ir 
pigiau pragyvent Gali vartot savo 
arba mano rakandus. Atliekamiem 
rakandam yra pakankamai vietos 
sudėti. Taipgi yra vietos ir karui. 
Adresą galite gaut “Keleivio” ofi
se. (1)

RESTORANO BIZNIS ANT PAR
DAVIMO, sa alaus leidimo. Geras 
biznis. Savininkas nori apleist šią ša
lį. Kreipkitės pas A. J. NAMAKSY,
414 W. Broadway, So. Boston. Mass.

Tel. S. B. 0948, arba vakarais,
, Jamaica 1028-M.

TeL Trobridge 8330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 Ir 8-8 

Nedėliouua ir šrealadloaiab 
mm 10 iki 12 ryto

278 HARVARDSTREET 
Iamaa st. arti Ceatral akv, 
CAMBRIDGE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
BO6TONbTe3.l>l2ay«tte 2271 

arto Somenet 2*44-2
Specialistu Krašto lakstą Ir 

Nervą Ligą.
Vai noo 9 ryt. iki 7 vak. _ 
Nedaliom, noo 10 ryt. iki L

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo S iki 12 <Beaą 
Noo 2 iki • vak.
NEDtUOMIS: 
iki 1 v. po 

tik

Seredomia iki 12 
Ofisu “Keleivio* 

ii BROADWAY, tarp C Ir D et, 
SO. BOSTON, MA8S.

TeL Uaiveraity 2488* ' *
Dr. Susan 

Glodienes-Curry
UETUVt DENTISTR 

VALANDOS: M ir 74.
678 Massachusetk* Avto,

(PRIE CENTRAL SKVRRO) 
CAMBRIDGE MA88.

Web*terio prieglaudoj 
mirė Staškevičių*.

Pereitą nedėldienį Webs- 
terio miestelio prieglaudoj 
mirė 74 metų susilaukęs Jur
gis Staškevičius, kurį apie 
40 metų atgal policija buvo 
suėmus, įtardama jį žmog
žudystėj. Mat, iš jo farmu- 
kės Thompsone, Conn., tuo
met prapuolė jo pati ir sū
nūs. Policija rado Staškevi
čiaus kambarius aptaškytus 
kraujais ir suėmė jį. Bet jis 
kaltu neprisipažino ir buvo 
paleistas. Dabar gyveno 
prieglaudoj.

Ant Oak streeto, Bostone, 
nuo ketvirto aukšto per lan
gą iškrito 3 metų vaikas, 
John Vanuti. Nuvežtas ligo
ninėn be žado ir pasveikti 
jam nėra vilties.

Politikieriai kalba, kad 
priverstinas automobilių 
draudimas greitai busiąs at
šauktas, nes žmonės jam 
taip pat priešingi, kaip ir 
prohibicijai.

Šiomis dienomis išėjo į- 
statymas, kuris leidžia saliu- 
nuose gerti atsistojus prie 
barų. Pirma statiems gerti 
buvo nevalia, būtinai reikė
jo atsisėsti.

Bostono miesto advokatas 
Foley sako, kad jei Bostonas 
greitu laiku nesuras naujų 
pajamų, tai bankrotas bus 
neišvengiamas.

PUIKIAI {RENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaišinti.
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Visokio Alau*, Degtini*, 

Vyno, Krupniko ir etc.
Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

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

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

Namų savininkai reikalauja 
mažint taksa*.

Tremont Tėmple salėj pe
reitą nedėldienį buvo sušau
ktas didelis namų savininkų 
ir nuomotojų mitingas, kuris 
priėmė rezoliuciją reikalau
jančią taksų sumažinimo. 
Rezoliucija nurodo, kad ne
žiūrint sunkios namų savi
ninkų padėties, šįmet mies
tas nori išlupti iš jų $80,- 
000,000. O žmonės da už 
pereitus metus nėra sumokė
ję $18,500,000 taksų ir apie 
8,000 namų turės būt par
duota už nesumokėtas 1933 
taksas. Visai tai parodo, kad 
namų savininkai neturi iš ko 
taksu mokėti.

Bostono takso* busiančio* 
$37.20 nuo $1.000.

Legislaturon yra įneštas 
sumanymas, kad Bostono 
taksos butų nedidesnės kaip 
537.20 nuo tūkstančio dole 
ių vertės turto.

_
Claude Taylor iš Littleto- 

io gavo 1 metus kalėjimo 
užtai, kad nušovė 18 metų 
amžiaus Watsoną, kuris į- 
lindęs į jo sodą pereitą rude
nį vogė grosiąs.

Apgavikas parduoda 
vaistu*.

Policija jieško apgaviko, 
kuris pasivadinęs Cam- 
bridge’aus ligoninės dakta
ro, landžioja po namus ir už
rašinėja vaistus nuo visokių 
ligų, paimdamas iš žmonių 
kiek kas jam duoda. Jis ne
sąs joks daktaras ir niekam 
prižadėtų vaistų neprisiun- 
čiąs.

Girta* išvirto iš boto ir 
prigėrė.

Penki vyrai iš Quincy iš
plaukė botu ant jūrių pasi
važinėti. Visi buvo pusėti įai 
išsikaušę. Vienas jų, Archi- 
bald Rankin išvirto ir prigė
rė. Likusius keturius polici
ja areštavo už girtybę.

Norwoode nusižudė auto
mobiliaus smalkėmis Robert 
Morse, 60 metų amžiaus vy
ras.

Lietuviški Rekordai
Parsiduoda tik pas mus. Taip

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

ROLAND KETVIRTIS CO. 
322 Broad way, So. Boston, Mass.

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS

Rooia 3, 598 East Broadwsy, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel. S. B. 1741.
Residence: 14 Thomas Perk.

jj^ Tel. S. B. 1043.

F. W AITRUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.

148 Columbi* Street, 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofise: TRObridge 7880 
Gyvenimo^ TRObridge 8434

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestaat Avė,

Plaia, Ma

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonu: South Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyrišką ir Moterišką 
Ligą, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: noo 1* iki 12 
noo 2 iki 4, nuo 7 iki 8
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonvealth 487*.

\PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriamas Taisyme Vieta.

Jeiga norite, kad Jašą automo
bilius ilgai laikytą, daokit patai
syt arams. Darbas geras, kaina 

Jeigu norite, kad jasą 
gerai trauktą, imkite gano-

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) 
se sugrąžinu šviesą 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. B. 
447 Broadnray, So.

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

Takfeaaa: Sa. Boston *777.

Telefonas Se.

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokią kapinią. 
Kreipkitės jasą nuliūdimo valan
doj, dyosime geriausią patanmvi-

258 W. Broadvray 
SO. BOSTON, MASS.

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brocktoa 411*

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

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, taiko* sutartis su bol
ševikais, sutarti* su latviais, aprašymas visų 
mūšių 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 Broadway, So. Boston, Mass.

i

I.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valanda*: 1*—2;
Sek, “ -

3325 So. Habted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gydoolią. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėną, Kraajo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą Li
gą. Taip-pat visokią Žolių, Lapelią 
ir Dielią iš Lietuvos. Musą aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas nu- 
siunčiam fr per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL Se. Boston 2629, 2173 ir 27M

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trekus visokią išdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymu ir
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.




