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MASKVOS BYLOJ IŠKEL
TAS SĄMOKSLAS.

Inžinieriai organizavo sabo
tažą ir šnipinėjo Sovietų 

karo paslaptis.
Pereitą sąvaitę Maskvoje 

prasidėjo didelė anglų inži
nierių byla, kurią didžiausiu 
susidomėjimu seka visas 
pasaulis. Kaltinamųjų suo- 
lan pasodinta 6 anglai ir vi
sa eilė rusų. Visi jie yra tar
nautojai anglų “Metropoli- 
tan-Vickers” firmos, kuri 
statė ir prižiūrėjo elektros 
įmones Rusijoj. Tūla Anna 
Kutuzova, kuri tarnavo pas 
tos firmos direktorį Monk- 
house’ą kaipo sekretorė, pa
stebėjo, kad pas jos poną at
eina kiti anglai iš “Metrop.- 
Vickers” firmos ir tariasi a- 
pie sabotažą. Tai buvo da 
1930 metais. Ji pranešė apie 
tai Sovietų vyriausybei, kuri 
pradėjo anglus.sekti. Ir pa
sirodė, kad ištikrųjų sabota
žas yra daromas. Tai vienoj, 

-tai kitoj elektros įmonėj į- 
vyksta visokių sugedimų, 
kuriuos tyrinėjant pasirodo, 
kad jie padaryti tyčia.

Galų gale anglų firmoje 
Maskvoje buvo padaryta 
krata ir suimta visa eilė jos 
viršininkų ir tarnautojų. 
Tarp jų suimti šie anglai: 
Allen Monkhouse firmos di
rektorius, Charles Nord- 
well, L. C. Thomton, A. W. 
Gregory, John Cushny ir W. 
H. MacDonald.

MacDonaldas ir 11 rusų 
prisipažino prie kaltinimų, 
bet teisinosi, kad jie tai da
rę savo viršininkų liepiami. 
Be to, MacDonajdas prisi
pažino, kad Thomtono jam 
buvę įsakyta rinkti žinias a- 
pie Sovietų armijos paslap
tis ir taip pat politines bei e- 
konomines informacijas. To 
paties Thorntono jam buvę 
įsakyta organizuoti Zlatous- 
to elektros įmonės ardymą, 
šita įmonė tiekia elektros 
šviesą ir pajėgą visai karo 
pramonei ir metalurgijos in
dustrijai Uraluose. “Kiek 
man yra žinoma, Thornto- 
nas darė visa tai sulyg įsa 
kymų iš Anglijos”, pasakė 
MacDonaldas.

Šitas MacDonaldo parei
škimas teisme nustebino ne
tik susirinkusią teismo salėj 
publiką, bet visą pasaulį, o 
ypatingai Anglijos visuome 
nę. Teismo salėn susirinko 
visi užsienio diplomatai ir 
spaudos atstovai. Kaltina 
muosius gina 9 advokatai. 
Teisme vartojamos abidvi 
kalbos, rusų ir anglų. Nors 
kai kurie anglai jau neblo
gai pramokę rusiškei, tačiau 
jie velija kalbėt angliškai, o 
teismo vertėjas verčia jų 
kalbas į rusų kalbą. Juos 
kaltina prokuroras Višins
kis, akiniuotas ir stambus, 
pilka barzda vyras. Teisėjai 
sėdi 3. Vyriausis teisėjas y 
ra Ulrich. Jis turi nuskustus 
usus ir daugiau panašus į 
typingą amerikoną, negu į 
rusą. Jisai kalbasi 
su kaltinamaisiais labai 
švelniai ir mandagiai. Bet 
prokuroras Višinskis per- 
kunuojas baisiai smarkiau

Rusas vardu Sukoručkin, 
kuris buvo areštuotas ir kar
tu su kitais kaltinamas dėl 
sabotažo, pasakė teisme, 
kad anglas inžinierius 
Thomton darė planus, ka
rui ištikus, visiškai suardyti 
Maskvos elektros įmonę, ku
ri tiekia pajėgą ir šviesą vi
sam Kremliui, --svarbioms 
dirbtuvėms ir valdžios radio 
stočiai. Sukoručkin prisipa
žino pats daręs sabotažą ir, 
būdamas Maskvos elektros 
stoties užveizda, sugadinęs 
daug mašinerijos. Už šitą 
sabotažą inžinierius Thom- 
tonas užmokėjęs Sukoručki- 
nui 25,000 popierinių rublių 
ir davęs 350 aukso rublių^

Antras liudininkas, Alek
siejus Dolgovas, parodė, 
<ad esant jam importuoja
mų mašinų inspektorium, 
Thorntonas davęs jam 3,000 
rublių kyšį, kad praleistų su
gadintas mašinas. Tuos pi
nigus Thorntonas Užmokė
jęs jam savo ofise pereitų 
metų birželio mėnesy.

Pastatytas pasiaiškinti 
Thorntonas prisipažino da
vęs Volkovui 3,000 rublių, 
betjdavęs kaipo paskolą; tik 
vėliau, kada Volkovas pa
skolos negrąžinęs, jis, 
Thorntonas, užrašęs tuos 
pinigus knygon kaipo “do
vaną” Volkovui.

Šį panedėlį valdžia savo 
kaltinimus pabaigė, bet pro
kuroras sakydamas kalbą 
buvo jau kiek minkštesnis. 
Tiktai rusui Vasiliui Guse- 
vui jis reikalavo mirties 
bausmės, nes šis esąs aršiau- 
sis sabotažninkas. Kitiems 

ji rekomendavo sušvelnintą 
bausmę. Vieną anglą jis pra
šė visai išteisinti. Jis pareiš
kė: “Bausmė už šitokius 
prasižengimus yra sušaudy
mas. Bet mes kraujo neno
rim. Keršto taipgi nenorim. 
Musų galybė yra tokia dide
lė, kad pakenkti šie žmonės 
mums negali ir mums nėra 
reikalo jų bijotis. Mes įro- 
dėm, kad jie yra ardytojai ir 
šnipai, o bausmę jiems teis
mas tetaiko pagal savo nuo
žiūros. Mes įstatymo raidės 
lesilaikom.”

Laike savo kalbos, kuri 
tęsėsi apie 6 valandas, Vi
šinskis nesykį užtepė ir bur
žuaziniam teisingumui. Vie
noj vietoj jis pasakė: “Mū
sų supratimas apie kyšius y- 
•a kitoks negu kitose valsty
bėse. Tenai prasižengimu 
skaitoma pavogti kepalą 
duonos, bet jei pavogsi visą 
geležinkelį, tai busi išrink
tas į senatorius.”

flfafo lftOOftOO Naujų 
Darbų; Ne 6,000 flOO.

Kapitalistų organizacija, 
kuri vadinasi “National In- 
dustrial Conference”,- ap- 
skaitliavo New Yorke, kad 
'vedus visose kasyklose ir 
fabrikuose 30 valandų dar 
bo sąvaitę, darbo galėtų 
gauti tiktai apie 1,000,000 
bedarbių, o ne 6,000,000, 
kaip buvo Kongrese ap
skaičiuota.

Rožė Stokes Miršta
Nuo Vėžio Ligos.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke buvo surengtos prakalbos 
ir buvo renkamos aukos Ro
žei Stokes sušelpti. Ji dabar 
mirštanti Vokietijoj nuo vė
žio li^os. Šita liga pas ją iš
sivysčiusi nuo policmano 
lazdos smūgio demonstraci
jos metu New Yorke 1919 
metais. Rožė Stokes yra gi
musi Lietuvoj, Augustavo 
miestely. Da jauna būdama 
išvažiavo Londonan, j pas
kui Amerikon. Dirbo prie ci
garų Clevelande ir New 
Yorke. Prigulėjo prie socia
listų ir buvo karšta kalbėto
ja. Į ją įsimylėjo milionie
rius Phelps Stokes ir 1905 
metais jiedu apsivedė. Bet 
karo metu jisai stojo už ka
rą, o ji prieš; dėl to jiedu 
persiskyrė. Vėliaus ji nuėjo 
su komunistais ir vienoj de
monstracijoj New Yorke 
buvo žiauriai policijos su
mušta.

Maskva Ragina Nu
versti Hitlerį.

Komunistų Internaciona
las išleido Maskvoje atsi
šaukimą į Vokietijos darbi
ninkus, ragindamas juos su
kilti ir ginklais nuversti Hit
lerio valdžią, o jos vieton i- 
steigti proletariato diktatū
rą. Šita atsišaukimą su In
ternacionalo prezidijumo 
parašais išspausdino Mas
kvos “Pravda”.

Internacionalo prezidiju- 
mas šituo atsišaukimu ragi
na Vokietįjos komunistų 
partiją sudaryti bendrą 
frontą su Vokietijos social
demokratais ir “ruošti ma
ses sprendžiamam revoliu
ciniam mušiui, kad per gin- 

i kluotą sukilimą nuvertus 
kapitalizma ir fašistišką di
ktatūrą.” Tokiam sukilimui 
Kominterno prezidijumas 
duoda Vokietijos komunis
tų partijai pilną įgaliojimą.

Baduoliai Žygiuoja 
į Bostoną.

Komunistai Massachusetts 
valstijoj organizavo “ba- 
duolių žygį” į Bostoną. Jie 
žada čia susirinkti 1 gegu
žės ir paduoti savo reikala
vimus valstijos vyriausybei. 
Organizatoriai jau kreipėsi į 
Maynardo, Hudsono ir kitų 
miestelių vyriausybes prašy
dami duoti maršuotojams 
nakvynę ir pavalgyt, kuomet 
pakeliui jie tenai sustos. 
Hudsono miestelio valdžia 
sutiko duoti maršuotojams 
savo rotužės salę 29 balan
džio.

PITTSFIELDE UŽSIDA
RĖ LABDARYBĖ.

Pittsfield, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia užsidarė mies
to įstaiga, kuri šelpdavo be
darbius. Majoras pareiškė, 
kad miestas nebeturįs dau
giau pinigų. Iš ko dabar gy
vens bedarbiai, nežinia. 
Pittsfielde _ yra nemaža ir 
lietuvių.

431 MYLIA I VALANDĄ
Italijoj padarytas Machi 

firmos lėktuvas lenktynėms 
padarė 431 mylią į valandą. 
Tai naujas greitumo rekor
das. Iki šiol aukščiausias 
greitumo rekordas buvo 430 
mylių į valandą.

DARBO DELEGACIJA
PAS PREZIDENTĄ.

Reikalauja $6,000,000,000 
viešiems darbams ir 30 va

landų darbo sąvaitės.

Pereitą sąvaitę pas prezi
dentą Rooseveltą buvo nu
vykusi didžiųjų unijų dele
gacija ir įteikė jam savo nu
rodymus, kas reikia daryti, 
kad pašalinti nedarbą. Svar- 
biausis dalykas, tai privers
tinas darbo valandų sutrum
pinimas. Pramonės darbi
ninkai neprivalo daugiau 
dirbti, kaip 6 valandas į die
ną ir 5 dienas į sąvaitę. Toks 
Įstatymas jau yra Kongre- 
san įneštas ir jau butų gal 
priimtas, jeigu republikonai 
jam nesipriešintų. Bet išro
do, kad republikonišką re
akcininkų opozicija bus su
laužyta ir 5-dienų darbo į- 
statymas šią sąvaitę bus pri
imtas ir paduotas preziden
tui pasirašyti. Taigi unijų 
delegacija prašė prezidento, 
kad jis tam įstatymui nesi
priešintų.

Toliau unijų atstovai pa
statė Rooseveltui reikalavi
mą, kad valdžia išleistų $6,- 
000,000,000 paskolos bonų 
Ir tuo budu sukeltus pinigus 
suvartotų viešiems darbams 
organizuoti.

Šitokia paskola nevien 
tik parūpintų bedarbiams 
darbo, bat tuojaus pakeltų 
visos šalies pramonę ir pre
kybą.

Pagaliau delegacija pa

tiekė planą, kaip apsaugoti 
darbininkus nuo algų kapo
jimo, o darbdavius nuo pau- 
perizuoto darbo konkuren
cijos. Tuo tikslu siūloma į- 
steigti visose pramonės ša
kose darbo tarybas po val
džios priežiūra. Darbininku 
unijoms turi būt palikta tei
sė laisvai derėtis su darbda
viais dėl algų ir darbo sąly
gų, bet kur susitarti negali
ma, tenai turi ginčą spręsti 
darbo taryba.

Rooseveltas šituos reika
lavimus išklausė ir pasiža
dėjo juos remti.

APYVARTOJ YRA DAU
GIAU KAIP 6 BILIŪNAI 

DOLERIŲ.
Washingtono žiniomis, 

kovo mėnesio pabaigoje 
Jungtinėse Valstijose pinigų 
apyvartoje buvo $6,319,- 
364,400. Iš viso gi pinigų 
šioje šalyje buvo $10,624,- 
922,700. Bet aukso valdžios 
rankose buvo tik $4,228,- 
671,100.

Vyskupas Cannon 
Įsipainiojo.

Metodistų vyskupas Can
non pateko teisman dėl po
litikos. Pasirodo, kad 1928 
metais renkant prezidentą 
metodistai varė agitaciją 
prieš katalikų kandidatą 
Smithą ir tai agitacijai rin
ko aukas. Rinkimų įstaty
mai reikalauja, kad visos 
aukos surinktos rinkimų 
propagandai butų raportuo
tos valdžiai. Bet vyskupas 
Cannon su savo sekretore p- 
le Ada L. Burroughs tam į- 
statymui nusidėjo. Tūlas 
nevyorkietis Jamesonas pa
aukavęs tam tikslui $63,300, 
o vyskupas su savo sekreto
re raportavę iš tos sumos 
tiktai $17,000. Kai aukavu
sių vardus valdžia paskelbė, 
tas Jamesonas sukėlė triuk
šmą ir metodistų dvasiškis 
atsidūrė teisman.

Norėjo Išprovokuot Streikuo- 
jančius Odos Darbininkus.

Per Velykas Lankė
“Bedievybės Mu-• • ••ziejų.
Associated Press žinių 

agentūra praneša, kad per 
Velykas Maskvos gyventojai 
nėjo į bažnyčias, bet lankė 
Bedievybės Muziejų”.Tarp

PEABODY POLICIJA 
SUKĖLĖ RIAUŠES.

Streikas apima 32 garbar- 
nes Peabody, Salemo, Lyti

no ir Danvers miestuose.
Bus jau arti mėnesio lai

ko kaip Massachusetts vals
tijoje prasidėjo odinių

BUS MAŽAS KVIEČIŲ 
DERLIUS.

Valdžios apskaitliavimu, 
žieminių kviečių Jungtinėse 
Valstijose šįmet busią tik
tai 334,087,000 bušelių. Per
nai buvo 462,000,000 buše
lių. Vidutiniškas derlius 
skaitomas kada užauga 
589,000,000 bušelių.

streikas. Dabartiniu laiku 
kitako tame muziejuje buvę streikuoja apie 12,000 odos 
išstatyti ožkos kaulai, ku- darbininkų ketūriuose mies- 
riuos popai seniau rodyda- tuose, būtent: Saleme, Pea- 
vę žmonėms aiškindami, b°dy, Danverse ir Lynne. 
kad tai esą “šventųjų lieka- Į Iki šiol streikas visur ėjo 

relik-, ramiai,’ išskyrus Peabody
miestą, kurio majoras Sulli- 
vanas nori sulošti “didvy
rio” rolę ir “gudria” taktika 
priversti darbininkus grįžti 
atgal į darbą. Visų pirma ji
sai paskelbė neįeisiąs Pea-

nos”, labai “šventos 
vijos.

NUMUŠĖ BURŽUJAMS
ŠILKINES SKRYBĖLĖS.
Amerikoje yra pas buržu

jus mada Velykų dieną gra
žiai apsivilkti ir paraduoti 
gražiomis gatvėmis. Vyrai 
užsideda šilkinius cilinde- 
rius, pasiima lazdukes, o 
moterys nusiperka naujau
sios mados drapanas šito
kiam paradui. Alkaniems 
žmonėms šitokios iškilmės, 
žinoma, negali patikti, ir 
viena moteris New Yorke 
ant Fifth avenue pereitą ne
dėldienį pradėjo daužyti 
šilkines skrybėlės ponams- 
nuo galvų. Policija ją suė
mė.

NEKALTAS ŽMOGUS IŠ
BUVO RETEŽIUOSE 

4 METUS.
Atlanta, Ga.—Keturi me

tai atgal čia buvo pasmerk
tas katorgon Robert Cole- 
man už žmonos nužudymą. 
Iki šiol jis išbuvo surakin
tas retežiais kaipo žmogžu
dys. Bet dabar pasirodė, kad 
įis visai nekaltas, nes vie
nas juodveidis prisipažino 
policijai nužudęs .Colemano 
moterį. Gubernatorius Cole- 
maną paleido. Bet kas jam 
atlygins už 4 metų kančias?

ANGLŲ NEPRIKLAUSO
MOJI DARBO PARTIJA 

UŽ SOVIETUS.
Anglijos Nepriklausomoji 

Darbo Partija savo konfe
rencijoj Derby mieste pasi
žadėjo visomis savo išgalė
mis remti Sovietų Rusiją ir 
agituoti už generalį streiką 
Anglijoj, jeigu Anglijos 
buržuazija kėsintųsi eit į ka
rą prieš Sovietus.

ŽYDŲ DEMONSTRACIJA
LODZĖJ PRIEŠ VO

KIEČIUS.
Lodzės mieste/ Lenkijoj, , 

žydai įtaisė prieš vokiečių' b°dy mieste pardavinėti a 
lauš, pakol darbininkai ne
atšauks streiko. Jis manė, 
kad už alų darbininkai par
duos savo reikalus. Bet dar- 

jam, kad 
jis eitų į peklą su savo aįu- 
mi; mes, sako. kovojam už 
duoną, o ne už alų.

Supykęs šitas pigus politi- 
kieris uždraudė streikie- 
riams susirinkimus laikyti. 
Šį panedėlį Peabody buvo 
atidarytos visos garbamės 
ir paskelbta vietos spaudoj,

konsulatą demonstraciją ir 
išdaužė langus. Tas pats pa
sikartojo prieš vokiečių lai
kraščio redakciją, mokyklą rei*a
ir knygyną. Lenką valdžia b,nlnkal atsake 
dėl šitų įvykių nusiuntė Vo
kietijos valdžiai atsiprašy
mą.

PLĖŠIKAS MIRĖ KALĖJI
ME BADU.

Hattiesburg, Miss. — Pe
reitą sąvaitę kalėjime čia
mirė nuo bado Paul Wexler, F““1““ «««•

nlKit.. kori. „Mž\kad streikienai grjztą dar- 
ban; kompanijos pakeisian
čios algą, bet su unija neda
rysiančios jokių sutarčių. 

Bet vietoj eiti darban,

jaunas plėšikas, kuris plėš
damas gazolino stotį nušo
vė žmogų ir buvo nuteistas 
pakarti. Kalėjime jis apskel-
be bado streiką ir ilgai buvo's streikieriy jį panedė-
SSo Šta i, demonstraciją. Ma-
pakirto jo sveikatą ir jis )ejdim0 dcm0^^raci.

Į jai nedavė ir prisikvietė po- 
licijos iš Salemo, Beverly, 
Salisbury ir Swampscotto. 
Darbininkai užsilaikė ra-

mire.

375 TONAI CUKRAUS 
PASALDINO UPĘ. _

Brooklyne pereitą sąvaitę įTat‘Butkau) tik stiuko 
pne cukemės susidūrė dvi jas Green įg Lawrence’o at- 
bdrzos prieplaukoj. Viena Ristojo ant automobiliaus 
barža su 375 tonais cukraus paiaiptės ir pradėjo kalbėti, 
apsivertė ir visas cukrus pa-, policija, tuojaus jį puolė ir 
teko į vandenį. Cukraus ver- žiauriai pagriebusi nutraukė
tė buvo $30,000.

JOS NORĖTŲ ATŠAUKTI 
ALŲ.

Sendavatkių būrys perei
tą sąvaitę atsilankė pas pre
zidentą Rooseveltą ir įteikė 
savo “reikalavimą”, kad 3.2 
procentų alaus įstatymas bu
tų atšauktas, nes jis esąs ne
legalus ir buvęs pravestas 
tik dėl to, kad bravominkai 
“papirkę” kongresą.

IŠPIOVĖ KALĖJIMO 
LANGĄ

Portland, Me.— Iš Cum- 
berlando kauntės kalėjimo 
pereitą sąvaitę du jauni plė
šikai išpiovė lango grotas ir 
nušokę 30 pėdų žemyn pa
bėgo. Vienas jų vadinosi

NAUJAS ŽYGIS I 
WASHINGTONĄ

Komunistai organizuoja 
da vieną žygį į Washingto- 
ną. Šį kartą jie reikalaus, 
kad Rooseveltas užsistotų 
Scottsboro juodukus, kurie 
yra nuteisti miriop. Norima 
surinkti 1,000,000 protesto 
parašų dėl jų nuteisimo.

Millard
Wallace

Steele,
Olson.

antras —

AREŠTAVO 50 FILIPI
NIEČIŲ.

Iloilo mieste, Filipinų sa
lose, pereitą nedėldienį bu
vo areštuota 50 Darbo Fede
racijos narių užtai, kad su
rengė demonstraciją, kuri 
buvo policijos uždrausta.

LVOVE SUIMTA 200 
KOMUNISTŲ.

Lenkų valdžia Lvove (Ga
licijoj) pereitą sąvaitę su
ėmė 200 komunistų.

TARP JAUNIMO DAU
GIAUSIA PIKTADARIŲ.

Statistika parodo, kad 
daugiausia piktadarių yra 
iš jaunuolių, ypač apie 19 
metų amžiaus.

žemėn. Minia pasipiktinusi 
šitokiu policijos žvėriškumu 
pradėjo ūžti ir protestuoti. 
Tuo tarpu policija, apsigin
klavusi šautuvais ir gazinė-. 
mis bombomis, pradėjo 
žmones stumdyt ir vaikyti. 
Kilo didelis sumišimas ir, 
jei neįvyko kraujo pralieji
mas, tai ačiū tik darbininkų 
kantrybei. Iš policijos p' 
buvo padaryta viskas, kad 
išprovokavus riaušes. Išviso 
buvo areštuoti 5 asmenys, tų 
tarpe Feliksas Norskis ir 
Stepas Kirlis, užtai kad ra
miai stovėjo ant šalygatvio 
ir policijai varant nenorėjo 
bėgti.

Vėliaus įvyko masinis 
streikierių mitingas, kur 
kalbėjo organizatorius Mas- 
sida ir socialistų kalbėtojas 
drg. Alfred Baker Lewis. A- 
budu ragino streikierius lai
kytis ramiai ir negrįžt dar
ban, pakol nebus pripažinta 
unija. Socialistas pasakė: 
“Neklausykite bosų, kurie 
žada jums pakelti algas, jei
gu sugrjšit dirbti be unijos. 
Jeigu jus tai padarytumėt, 
tai pakeltos jūsų algos už są
vaitės vėl butų numuštos, ir 
numuštos daugiau da negu 
pirma.” Darbininkai laikosi 
vienybėje.



Antras Puslapis

šita mūsiškių tautininkų de
magogija yra niekas kita, 
kaip tik to rusų “kazionojo 
tautiškumo” atrugos.

“KAZIONAS TAUTIŠ
KUMAS.”

“Skynimuose” randame 
prof. V. Krėvės straipsnį a- 
pie “kazionąjį” arba “ofi
cialųjį tautiškumą.” Jis ra
šo:

VOKIETIJOS SOCIALDE
MOKRATAI FAŠISTŲ 

NESIBIJO.“Rusų caro Mikalojaus I lai
kais plačiai išbujojo Rusijoje 
vyriausybės globojamas ir pa
laikomas ‘Oficialusis tautišku
mas’. To ‘oficijozinio tautišku-
mo- šalininkai skelbė kad visa vadas, Ot-
Vakarų Europos kultūra yra

“Naujienos” paduoda tu
rini kalbos, kurią išrėžė Hit
lerio smurtininkams parla
mentui atsidarius vokiečių

sapavusi. revoliuciniu nuodų 
prisisunkusi, užnuodyta nihili
stišku bedieviškumu ir žalin 
gomis demokratinėmis idėjo
mis. Todėl visa, kas eina iš Va
karu Europos—mokslas, me
nas, literatūra—visa tai nuo
dingi puvėsiai, nuo kurių reikia 
apsaugoti visai dar sveika, 
ners jaunutė, rusų kultūra; be 
to, ji kuriasi Rusijoje visai 
priešingais Vakaru Europos 
kultūrai pamatais.

“Nesuradę pritarimo, bet 
griežtą pasmerkimą savo inte
ligencijos, tos quasi patrijoti 
nės minties atstovai, ilgai ne
galvodami, apkaltino savo visą 
inteligentiją Vakarų Europos 
nuodais apsinuodijus, vadinas, 
ji savo tautai yra kenksminga 
ir todėl šalintina iš visų tų po
zicijų, kur ji, turėdama santy
kių su liaudimi arba jaunaja 
karta, galėtų blogai paveikti. 
Atsiskirti nuo kitų Vakarų Eu
ropos kultūros mijazmais už
nuodytų rusų inteligentų, jie ė- 
mė save vadinti ‘tikraisiais 
tautininkais’, ‘tikraisiais ru- 
*sais’—‘istinno ruskimi liūdi- 
mi.

Tuos “tikruosius” rusų 
tautininkus (“istinno russ- 
kije liūdi”) mes gerai atsi
menam ir iš Nikolojaus II- 
jo laikų. Jų lyderiais bu
vo Puriškevičius, Kruševa- 
novas ir kiti plačiai pagar
sėję juodašimčiai.

Prof. Krėvė pastebi, kad 
panašių gaivalų ir pas mus 
šiandien yra. Girdi:

“Kas dėjosi rusuose prieš 
daugeli metų, deja. ima augti 
ir plėstis dabar pas mus. Atsi
rado žmonin, kurie, skelbdami 
senus rusų carizmo cbalsius. 
tik, suprantama, pritaikydami 
visa tai lietuvių dabartiniam, 
gyvenimui, mano. kad surado 
kažką naujo. Jie irgi tik save 
laiko tikraisiais lietuviais, o vi 
si kitokių pažiūrų inteligentai 
—tai prisigėrę rusų raugo ne
išmanėliai, Lietuvai žalingi 
žmonės, ir kaipo tokie, šalintini 
iš užimamų vietų. Bet užmirš 
ta, kad tie. rusiško raugo prisi
gėrę, savo veikla iškovojo Lie
tuvos nepriklausomybę ir dirbo 
lietuvišką patrijotišką darbą 
dar tuo metu. kai už tą darbą 
galėjo gauti ne subsidijų, bet 
kalėjimo, ne karjerą daryti, 
bet atsidurti, anot rusų patar
lės, ‘kur Makaras telių nevari- 
nėjo.’

“Prisimesdami dideliais pa
triotais, tautininkais. ‘Naujo
sios Romuvos’ ir panašių spau
dos organų obalsių šalininkai 
demagogiškai smerkia visus 
kitaip manančius, kitaip žiū
rinčius Į Lietuvos ateiti, i lie
tuvių kultūros plėtojimąsi, ap
šaukia juos išsigimėliais, ža
lingais Lietuvai žmonėmis, ne
gerbdami nei žilo plauko, nei 
Lietuvai padarytų nuopelnų.

“Reikia pripažinti, kad tie 
demagogiški šūkiai pagauna 
visokios rųšies nepriauglius, 
nepripratusius kritiškai galvo
ti žmones. Tuo labiau, kad visa 
jų demagogija yra neva pa
remta susirupinimu lietuvių 
kultoros išsivystimu, josios 
ateitimi.”

Baigdamas savo straips
nį prof. Krėvė pabrėžia, kad

to Wels. Štai kai kurie jo iš
sireiškimai :

“Ant socialdemokratų parti
jos yra verčiama visa atsako
mybė už sunkiausias dienas 
Vokietijoje; ir už tai dabar ak
mens mėtoma i mus.

“Musų darbas atstatant kra 
štą, atsteigiant jo ekonominę 
padėti, išvaduojant okupuotą
sias Vokietijos teritorijas, pa
siliks istorijoje.

"Mes reikalavome ir mes iš 
gavome lygias teises visiems 
žmonėms ir mes Įsteigėme so
cialini teisingumą

“Musų darbu yra sukurta 
Vokietija, kurioje ne baronai 
ir hercogai naudojasi visomis 
progomis, bet kiekvienas pilie
tis, kilęs iš paprasčiausių žmo
nių, Įgijo progą atsistoti tautos 
priešakyje ir pakilti iki vado
vybės valdžioje. Jus negalite 
šito fakto užginčyti...

“Vokietijos socialdemokrati 
ja šioje rimties valandoje pa
reiškia. kad mes stojame nž 
žmoniškumo teises, už teisin- 
gnmą. už Laisvę ir Socializ
mą!

“įstatymas, kuriuo pasirem
dami jus norite valdyti kraštą 
be parlamento, nesuteiks jums 
galios sunaikinti idėjos. Idėjos 
ir principai yra nesunaikinami. 
Net jus patys turėjote priimti 
Socializmo vardą. Prieš-sociali- 
stiniai Bismarcko Įstatymai 
galėjo sunaikinti Vokietijos 
socialdemokratiją. Socialdemo
kratija stiprėjo ir pasidarė ga
lingiausia partija kaizerio lai
kais. ir mes išeisime sustiprė
ję iš šitų persekiojimų. Mes 
laimėsime naujų jėgų ir naujos 
energijos iš dabartinių jūsų 
pasikėsinimų mus nuslopinti™

“Mes siunčiame savo sveiki
nimą visiems, kurie kenčia, 
visiems, kuriuos jus persekio
jate. Mes sveikinam savo drau
gus Vokietijoje; jų ištikrutybe 
ir pasišventimu gėrisi visas pa
saulis. Jų pasišventimas idė
jai. jų pasitikėjimas galutina 
darbininku pasaulio pergale y- 
ra šviesios ateities užtikrini
mas. o ateitis priklauso darbi
ninkų klasei L”

Ištarus Welsui tuos žo
džius, kad ateitis priklauso 
darbininkams, Hitleris pa
šoko kaip verdančiu vande
niu sulietas, o paskui ji ir ki
ti fašistai, ir pradėjo taip 
rėkti, kad socialdemokratų 
vadas nebegalėjo toliaus sa
vo kalbos tęsti. Tačiau iš 
pradžios pasakyti jo žodžiai 
parodo, kad Vokietijos so
cialdemokratija fašistų ne- 

ir nemano jiems nu
silenkti.

BUVO ŽYDŲ POGROMAS
KAUNE, AR NEBUVO?

Kauno žydų laikraštis
Volksblat’’ paskelbė, kad 

Lukšio gatvėj buvo prasidė
jęs žydų pogromas ir daug 
žydų nukentėję.

Policija tą “Volksblato” 
numerį konfiskavo ir paskui 
išleido paaiškinimą, kad o- 
fknaliai esą nustatyta, jog 
pogromo jokio nebuvę, tik 
buvęs “girtų pasistumdy
mas.”

Taigi “pasistumdymas” 
buvo.

NE MOKSLININKAI, BET; 
PAPRASTI ŠP1TOLN1N- 

KAL
“Draugas” rašo, kad 

Kaune susirinko “katalikų 
mokslininkai” ir nusiuntė 
“šventajam tėvui“ tokio tu
rinio telegramą:

“Trejetas šimtų katalikų, j- 
vairių pasaulinių ir dvasinių 
mokslų specijalistų arba jų 
karštų mėgėjų. L. K. Mokslo 
Akademijos šiomis dienomis 
sukviestų Kaunan, kad sutelkę 
sa\o jėgas, vieni kitiems padė
tų. su pagarba lenkiasi prie 
šventojo Tėvo kojų, reikšdami 
Bažnyčiai ir Aukščiausiajam 
Ganytojui ištikimybę bei suni 
šką atsidavimą ir nuolankiai 
prašydami sau ir savo dar
bams Apaštališko Palaimini 
mo .
žmonės, kurie vergiškai 

lenkiasi prieš viduramžių 
tamsybės atstovą ir prie jo 
kojų prašo palaiminimo sa
vo darbams, negali būt 
nėra jokie mokslininkai. Jie 
yra paprasti špitolninkai.

“GRAŽINOS” VIETON
SIŪLO “KAČERGA.”
Adomas Mickevičius yra 

parašęs poemą apie “Graži
ną". Patentuoti mūsiškiai 
patriotai iš tos poemos da
bar padarė operą ir šiomis 
dienomis pastatė ją Kauno 
teatre. Lietuviškoms “po
niutėms” “Gražina” taip pa
tiko, kad jos pradėjo orga
nizuoti Kaune draugiją 
“Gražinos” vardu. “Gra
žina” joms išrodo da ryške
snis lietuvybės simbolis ne
gu “Birutė”.

Bet “Lietuvos Žinios” 
toms “ponioms” pastebi, 
kad tokios merginos, kaip 
Gražina, tikrame gyvenime 
niekad nebuvo. Gražina yra 
iš viso tik pasaka, legenda, 
ir tai ne lietuviška, bet tarp
tautinė. Ji yra susidariusi iš 
pasakų apie biblinę Judytą 
ir Orleano Mergelę. Panašių 
legendų yra visose tautose. 
Tai rodo, kad viena tauta 
skolinosi jas nuo kitos ir 
taip tos pasakos ėjo iš vie
nos šalies į kitą.

Taigi, sako Kauno dien
raštis, jeigu musų “poniu
tės” taip jau trokšta paro
dyti savo “lietuvišką patrio- 
izmą”, tai joms geriausia 

tiktų paimti į savo baltas 
rankeles tikrai lietuvišką 
“kačergą”, nes “-Gražinoj 
nesą jokio lietuviškumo.

LIETUVOS LAISVAMA 
N1AI LEIS LAIKRAŠTI

“Socialdemokratas” pra
neša. kad —

“Lietuvos? laisvamanių eti 
nės kultūros d-jos Kauno sky
riaus valdyba 'sušaukė susirin
kimą laisvamanių laikraščio 
leidirfio reikalą aptarti. Susi
rinkimas nutarė netrukus pra
dėti leisti laikrašti.

“Laikraštis bus skiriamas 
specialiai laisvamanvbę popu 
liarizuoti.”
Prie šito darbo prisideda 

prof. Bagdonas, prof. Au- 
ęustaitis, prof. Dubas, prof. 
Lašas, prof. Roemeris, bu
vusis amerikietis J. Prons- 
tus ir kiti.

Šis susirinkimas nutaręs 
-taipgi šaukti visos Lietuvos 
aisvamanių kongresą atei

nančią vasarą.
“Keleivis” sveikina lais

vamanių sumanymus.

KOKIŲ BŪNA SKEL
BIMŲ.

Kauno “Dienos Naujie
nų” 69-tame numery randa
me šitokių skelbimų:

“Nuo šios dienos iki 1934 m. 
31 gruodžio dienai nutariau 
negirtuokliauti ir nelankyti 
klubų. Pastebėjusiam užmokė
siu 100 litų.—J. Pauteris.”

“Vyrai turtingi atsiliepkite 
jaunai nešpetnai gyvanašlei. 
Patiksime— padraugausime.— 
Kauno paštas, Mildai.“

KELEIVIS, SO. BOSTON

MANO PASTABOS,
Mizara pasakoja, kaip! “Naujoji Gadynė” 12 nu- 

Stalino karalystės kareiviai! mery reikalauja, kad Bim- 
saugoja Lenino grabą: “Du-j ba sukolektuotas aukas De- 
ryse stovi du raudonarmie- j troite atiduotų baduoliams. 
čiai. Tai garbės sargyba! Ji Tos aukos esančios pasiųs- 
čia stovi dieną naktį. Stovi
nesijudindami.

No. 16, Balandžio 19, 1933

SOCIALISTINIO DARBININKŲ INTER
NACIONALO ATSIŠAUKIMAS Į PA
SAULIO PROLETARIATĄ DARBININ

KŲ VIENYBES REIKALU.

tos “baduoliui” Andriuliui, 
“Vilnies” redaktoriui. Bim-

Leninas veik 9 metai kaip biniai visada renka pinigus 
miręs, bet kareiviai saugoja kilniam tikslui, o pasiunčia 
įį per dienas ir naktis. Tur visai kitur, savo draugams.
būt bijosi, kad Leninas atsi
kėlęs iš grabo nenuverstų 
Stalino diktatūrą...

Norwoode Amerikos Lie
tuvių Piliečių Bendrovės su
rengtam koncerte, 2d. ba

landžio, pirmininkavo bim- 
binių apšmeižta sandarietė 
Vasiliauskienė. Bimbiniu 
mizernas chorelis dainavo. 
Išliejimui pagiežos bimbi- 
ninkė Zarubienė nuo stei- 
čiaus per akinius į publiką 
žiurėjo žvairiom. Laužyda
mi bimbinius principus, jie 
dainuoja “fašistams” ir “so- 
cialfašistams”. ' Atsisakyti 
nedrįso, nes butų gavę iš 
Bendrovės “paskutinį pate
pimą”...

“Laisvė” 73 numery ra
šo: “Crosby, Minn.— Pir
mas Amerikoje komunistų 
partijos narys majoras 
draugas Emil S. Nygard šau
kė visų darbininkų, taksų 
mokėtojų ir piliečių Crosby 
miestelio susirinkimą, kad 
atmušus kapitalistų spaudoj 
paleistus prieš jį melus.”

Bimba savo pasekėjams 
pranešė didelį darbininkų 
klesai “laimėjimą” per ko
munistų majorą. Bet koks 
darbininkams laimėjimas, 
kad komunistas majoras su
šaukė juos ir pasakė, kad 
kapitalistai apie jį melus ra
šo?

“Laisvės” 64-tam 
ry Bimba, išpludęs

nume- 
skloki-

ninkus, Vokietijos ir Lietu
vos socialdemokratus, Gri
gaitį ir “Naujienas”, sušun
ka: “Komunistai pasirengę 
ištiesti ranką katalikams 
darbininkams, tautininkams 
darbininkams, socialistams 
darbininkams. Stokite į ben
dras bedarbių tarybas! Ka
talikai darbininkai, dėkitės 
)rie tos konferencijos. Žiū
rėkite, kad visos jūsų drau
gijos ir parapijos išrinktų ir 
atsiųstų atstovus.” Bet Vos 
dvi dienos atgal ta pati 
Laisvė” rašė: “Šalin kapi- 

alistų ramsčiai—darbinin- 
ra išdavikai socialdemokra- 
ai ir klerikalai!”

Bimbinis štabas, kaip ma
tote, užsiima politinių šarla
tanų darbu. Sumaišęs su 
purvais visas politines par
ijas, jis vėl “ištiesia ranką” 
ir kviečia visas partijas į 
>endrą frontą, 'magaryčioms 
pridėdamas net ir parapi
jas!

‘Laisvė” 63 numery ra
šo : “Pas Rooseveltą atsilan- 
iė socialistų partijos šulai: 
Norman Thomas ir Morris 
iilląuitt. Rooseveltas gra

žiai juos priėmė, pasisveiki
no su jais ir išklausė jų pro
gramą. Minkšta ranka so
cialistų vadamsP*

Bimbiniai baisiai pyksta, 
tad prezidentas Roosevel- 
as Baltajam name išklausė 
Socialistų Partijos progra
mos. Da ir pasisveikino. Jie 
norėtų, kad Thomas ir Hill- 
ųuittas su prezidentu špy
gom susibadytų. Bet bimbi
niai visai užmiršta, kad jų 
pačių, žvaigždė Litvinovas

“Laisvė” 65 numery pra
neša, kad New Yorke ko
munistai rengią didelę de
monstraciją prieš daktarus, 
kurie padarę operaciją ne 
taip kaip reikėjo, ir negrė 
moteris mirė. Pasirodo, kad 
be kitų mandrybių, komuni
stai gerai nusimano ir apie 
chirurgiją.

Daktaras J. Kaškevičius 
“Laisvės” 183 numery, 1925 
m. rašė: “Viename Franci- 
jos pakrašty nesenai suras
ta vandens, tokio vandens, 
kokio niekur ant žemės ka
muolio ligšioliai da nebuvo 
susekta. Yra tai savo rųšies 
gydomasis vanduo. Ton vie
ton virtinių virtinės iš visur 
žmonių plaukia tartum ko
kio aukso jieškoti. Ir da la
biau negu aukso. Tai yra 
turtingiausia radijumo vei
klumu vanduo, negu koks 
nors kitas žinomas vanduo 
pasaulyj.” Daktaras Palevi- 
čius irgi pripažįsta, kad ge
riausi mineraliniai vandenįs 
yra Franci jo j ir Vokietijoj. 
Vienok abudu savo viernom 
avim ir avinam perša bol
ševikišką “narzaną” ir “bor- 
žomą”.

Popiežius balandžio 1 d. 
(April Fool) paskelbdamas 
“šventus metus”, sudaužė 
švento Petro bazilikos du
ryse kryžių, mušdamas auk
siniu plaktuku į duris. Jeigu 
paprastas žmogus butų dau
žęs Švento Petro bažnyčios 
duris ir kryžių, tai popiežius 
butų jį prakeikęs. Visi tam
sius vargšus mulkina, pra
dedant kapitalistais ir 
giant popiežium.

bai-

Komunistam fašistai ar
timesni už socialistus. “Ko- 
munistische Internationale“ 
(Liepos 23 d. 1931) rašė: 
“Vokietijos Komunistų Par
tija jau sulaikė tolimesnį au
gimą fašizmo... Socialdemo
kratų organizacijos turi 
daug daugiau pajėgumo 
priešintis (mums), negu fa
šistai. Nesutriuškinus social
demokratų įtakos masėse, 
negalima bus nuversti kapi
talizmą. Iš dviejų armijų, 
socialdemokratų ir fašistų, 
pirmoji yra stipresnė ir to
dėl labiau pavojinga.”
Jeigu komunistų partijoms 

socialdemokratai yra pavo
jingesni už fašistus, tai kam 
Kominternas kviečia viso 
pasaulio socialistų partijas į 
bendrą frontą prieš fašis
tus? Dabar Vokietijos ko
munistai turi gerą progą vie
nytis su “nepavojingais” 
Hitlerio fašistais.

Socialistas.

BERLYNO “KOVA** 
SUSTABDYTA

Kauno laikraščiai prane
ša, kad Hitlerio juodašim
čiai pradėjo kabinėtis prie 
Lietuvos politinių emigran
tų socialdemokratų Berlyne. 
Jų laikraštis “Kova” esąs 
jau sustabdytas ir emig
rantams esą pasakyta iš Vo
kietijos išvažiuoti. Lietuvos

sveikinosi ir pietavo Berly- kurstė hitlerininkus prie to. 
ne su Hitleriu, kuomet Hit
eris smaugė komunistų par
iją, uždarinėjo laikraščius 
ir tūkstančius komunistų bu
vo jau sugrudęs į kalėjimus. 
*as bimbinius
ogikos.

niję! Lai gyvuoja laisvė! 
Lai gyvuoja Socializmas!

Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo Biuras.

Ziurich, vasario 19, 1933.
Redakcijos prierašas. Kiek 

pavėluotai dedamas musų 
laikrašty S. D. Internaciona
lo atsišaukimas darbininkų 
vienybės reikalu šį kartą ra
do atbalsio Komunistų In
ternacionale. Įprastu budu 
primesdamas S. D. Interna
cionalui visą kaltinimų eilę, 
ir pats save skaitydamas 
Jtaip visuomet neklaidingu, 
Komunistų Internacionalas

Į viso pasaulio darbininkus!

Mes kreipiamės į Jus di
džiausio pavojaus darbinin
kų klasei, laisvei, taikai ir 
žmonijos kultūrai valando
je.

Hitleris, padėdamas stam
biųjų kapitalistų ir reakcin
gų dvarininkų, paėmė val
dyti Vokietiją.

Vyksta lemiamoji kova 
tarp fašizmo ir darbininkų 
klasės. Ir kaujamasi dėl ne
įmanomai svarbių dalykų.

Tegu Vokiečių fašizmui 
pavyktų nugalėti ir įsitvir- 
^nti, tąi tuomet, žlugus \ o- • nesjkreipia tiesioginiai Į S. 
kietijoj demokratinei san- q Internacionalą, bet siūlo 
tvarkai, dingus Vokiečių re- komunistų partijoms atski- 
spublikai niekais nueitų roge šajygg betarpiai derėtis 
dai bininkų klases laimeji- gu vietjnėmis s.-d. partijo- 
mai uz visą paskutinę simt-, mjs p0 me^ų įtemptos
mečio pusę tarpusavės kovos, tai komu-

e£u vokiečių fašizmas njstaj ne kaitą pavartojo 
“suvienyto fronto” obalsį tik 
skaldyti s.-d. organizacijas, 
nepasitikėjimas vienas ki
tais negali urnai įšnykti.Kad 
ir šiandien pradėtas ban
dymas susiprasti nevirstų 
dar didesnių nesutarimų 
priežastim, S. D. Internacio
nalo Ekzekutyvas skubotai 
šaukė savo posėdį kovo 18 ir 
19 dienai be kitų apsvarsty
ti ir suvienyto fronto klau
simą. Kol S. D. I. tuo reikalu 
nepasisakys ir nenustatys 
suvienyto veikimo sąlygų, 
jis siūlo visoms Internacio
nalui priklausančioms parti
joms tuo tarpu susilaikyti 
nuo pavienių derybų vieto-

parbloškia darbininkų kla
sę Vokietijoj, ir sunkiausis 
pavojus palies visos viduri 
nės Europos proletariatą, re
akcija visam pasauly bus 
paskatinta pulti darbininkų 
klasės socialius laimėjimus

Mes tikim, kad Vokietijos 
darbininkai, kurių sunkią ir 
pasišventimo pilną kovą se
ka visų šalių socialistai su 
gyvos užuojautos jausmu, 
nugalės fašistus ir kontrre- 
voliuciją.

Mes dėlto kviečiame visų 
šalių darbininkus paremti 
kuo tik galint Vokietijos 
proletariatą, atsimenant jo 
šiandien vedamą pasaulinės 
reikšmės kovą.

Darbininkų Socialistinis 
Internacionalas getai žino, 
kad broliška kova proletarų 
tarpe yra svarbiausia jo su- 
silpninimo priežastis, yra 
stipriausias fašistų padėjė
jas.

Dėlto Socialistinis Darbi
ninkų Internacionalas vi
suomet laikė skilimo pašali
nimą, proletariato jėgų su
vienijimą būtiniausia sąly
ga, kad darbininkų klasė 
galėtų iškelti ir išvystyti sa
vo jėgas visoj jų pilnumoj.

Baisaus pavojaus akivaiz
doje, kuriame dabar atsidū
rė darbininkų klasė Vokie
tijoj, o tuo patim ir visam 
pasauly, tragingos skilimo 
pasėkos darosi aiškesnės, 
kaip kuomet nors anksčiau 
yra buvę. žala susiskaldymo 
proletariatui padaryta per 
penkioliką pastarųjų metų, 
nesiduos urnai pašalinama. 
Bet gyvenamojo momento 
istorinės reikšmės suprati
mas privalo ne tik sužadinti 
mumyse norą ir pasiryžimą 
sukurti ateity vieningą, su
jungtą darbininkų klasės 
kovos organizaciją, bet jau 
ir dabar daryti pastangų 
kuo tik galima sustiprinti 
darbininkų klasės pajėgumą 
kovoti.

Pavojus yra perdidelis, 
kad visuotinas darbininkų 
troškimas susivienyti galėtų 
būti išnaudotas by kokiam 
politiniam ar partiniam ma
nevrui. Socialistinis darbi
ninkų Internacionalas sie
kia darbininkų klasės vie
nybės suderintam veikimui 
atviro ir doro susipratimo 
keliu. Mes kviečiame Vokie
tijos ir viso pasaulio darbi
ninkus, gręsiamus tragirįgo 
pavojaus, sustoti vieni kitus 
{Kildinėjus ir suglaustomis 
eilėmis duoti mūšį fasis-

se. Iš “Socialdemokrato*1

uKovos” Skaityto
jams Pranešimas.
Gerbiamieji!
Jau pereitais metais de

liai pinigų trukumo tik per 
didelį vargą galėjome “Ko
vą” leisti. Paskutiniame 
“Kovos” 10-12 (35-37) nu
mery rašėm: “Musų prenu
meratorius ir skaitytojus at
siprašome, kad netesime 
laikraštį leisti reguliariai...”

Šiais metais kalbamieji 
sunkumai ne tik nesumažė
jo, bet dargi padidėjo. Vie
nok buvome pasiryžę musų 
laikraštį kad ir retkarčiais 
leisti toliau. Deja, Vokieti
jos įvykiai, įsigalėjimas fa
šizmo, laikraščio leidimą iš 
Berlyno padarė visai negali
mą. “Kova” Berlyne nebeiš
eis.

Vokietijos įvykių šešėly- 
musų, tegu ir menkas dar
bas dėl atgavimo laisvės Lie
tuvoje, visai nenustojo savo 
reikšmės. Net priešingai. 
Šiuo metu ne tik Lietuvos 
darbo liaudies, bet ir Lietu
vos Nepriklausomybės rei
kalas verčia susirūpinti dėl 
iškovojimo Lietuvoje laisvo, 
atsparaus tvarkymosi. Ir 
musų “Kovos” leidimas bū
tų reikalingas; todėl, jei są
lygos leis, dėsime pastangų 
“Kovą” iš kurios kitos vie
tos leisti. Šiuo tarpu esame 
priversti su musų gerb. skai
tytojais —tikime tik laiki
nai—atsisveikinti.

Su musų prenumerato
riais, įmokėjusiais už 1933 
m. prenumeratą, stengsimės 
vienu ar kitu budu atsiteisti.

“Kovos” leidėjų ir 
Redakcijos vardu,

(pas.)
fašistams bus džiaugsmo.
Gali būt, kad jie patys ir pa-(tams. Socialistinis Darbinin-

Bedenkerckhoverio far- 
moj, arti Bostonu užpereitą 
nedėldienį sudegė didelis 
vištininkas su 300 vištų, 

nėra jokios' Farmeriui pasidarė keli-šim- 
tai dolerių nuostolio.

kų Internacionalas buvo vi 
suomet pasiruošęs pradėti 
derybas su Komunistų In
ternacionalu, kaip tik jis pa
reikš noro tuo reikalu kal
bėtis.

Laimėjimas bus musų pu
sėj, jei į kovą eisime susivie-

RADO 500 NEGYVŲ 
PAUKŠČIŲ.

Nashua, N. H. —Greeley 
Parke anądien žemė pasida
rė juoda nuo pastipusių špo
kų ir kitokių paukščių. Jų 
surinkta apie 500. Manoma, 
kad buvo užnuodyti grudai, 
kuriais juos lesino

i
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Ka* skaito ir ražo 

Ta* duonos
AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į

WATERBURIO VYČIŲ LYDERIS 
UŽDARYTAS DŽĖLON.

Boleslovą* 
sėdėti ant *pakuto*” 6

gumi, negu būti tokiu katali
ku kaip Baškus.

Sena* Waterbur ietis.

Boleslovas ' Baskus, vy
riausis Lietuvos Vyčių va
das ir kun. Valantiejaus de
šinioji ranka, karščiausis 
klerikalas ir visokių šventų
jų susaidžių vadas, atsisėdo 
džėlon. Jis buvo čia tikras 
špitolninkų diktatorius.Kaip 
jis padiktuodavo, jo žodžiui 
nei vienas vytis nei parapi
jonas negalėdavo priešintis. 
Baskus buvo ir tebėra tvir- 
čiausis švento Juozupo "Ba
žnyčios šulas, visų parapijo
nų smegenys. Jie žiuri Į Ba- 
škų kaip fašistai Į Musolinį 
arba musų tautininkai į 
Smetoną Lietuvoj. Jis ėjo iš
pažinties pas kųn. Valan- 
tiejų kas sąvaitę, nors davat
kos sakydavo, kad Baskus 
yra “šventas” žmogus ir jam 
nėra reikalo taip tankiai 
spaviedotis . ,

Bet su tuo “šventu” žmo
gum ėmė ar atsitiko nelaimė 
—Jis gavo 6 mėnesius džė
los už suktybes (embezzle 
ment). Mat, jis buvo tūlos 
draudimo kompanijos agen
tas ir surinkęs iš žmonių 
$1,800 pinigų, pasisavino 
juos. Baškus paimdavo iš 
žmonių pinigus už apdrau
dę ir išduodavo kompani
jos vardu pakvitavimą, o 
tuos pinigus pasilikdavo sa
vo kišeniuje. Kitus jis ap- 
gaudavo šiaip: liepdavo 
žmogui pasirašyti ant tam 
tikros popierėlės, sakyda
mas, kad tai esą reikalinga

PITTSBURGH, PA. 
Kvailysčių išdirbystė 

“Sandaroj.”
“Sandaros” redaktorius 
M. Vaidyla paskelbė savo 

laikrašty, kad Pittsburghe 
esanti “Pliatkų išdirbystė”. 
Bet perskaičius tą jo atradi
mą pasirodo, kad “Sanda
roj” yra kvailysčių išdirbys
tė.

Dalykas štai kame. “San
daros” Maikis pastebėjo 

Naujienose” koresponden
ciją iš Pittsburgho, kurioje 
buvo pasakyta, kad Pitts
burghe fašistuojantis ele
mentas kartu su taip vadina
mais sandariečiais agituoja 
už Raginską ir šmeižia Dr. 
M. J. Viniką SLA. sekreto
riaus rinkimuose. Del tos 
korespondencijos “S.” re 
daktoriiis išdrodžia kunigiš
ką pamokslą netik “Naujie
nų” korespondento adresu, 
bet užkabina ir visus pažan
giuosius žmones. Jis sako, 
kad pažangieji kalba apie p. 
Viniką tik dėlto, kad jam 
laimėjus rinkimus jie galėtų 
pasigirt.

Didesnės kvailystės nie 
kas nebūtų galėjęs nei iš
galvoti. Pirmiausia reikia 
pasakyti, kad pažangiem
siems mažiausiai rupi kokie 
ten pasigyrimai. “Naujie
nų” korespondentas rašė 
apie Pittsburgho sandarie- 
čius ne dėlto, kad po rinki

komnaniiai Taus narašais ^alėJus lauru*>
bet dėl to, kad taip ištikrųjų 
yra netik Pittsburghe, bet

SKLOKININKAI NESUSIKALBA 
SU BIMBININKAIS.

WORCESTER, MASS. mentai. Grumuoja oponen-
Balandžio 2 d. čia ivykoi?®8 .“sa"s® šaka” ir. skun 

LDS. 57 kuopos susirinki- '’21881- “ Parengtuose 
mas, kuris išrodė tikra kol"?™ Publikos. Kaip gi pub 
mediją. Prasidėjus viso Į draugijos
kiems raportams, prelekcijų sekretorius kalba apie revol- 
•engimo komisija raportavo, lver» * žmom1 konm«?

Baškus išimdavo iš kompa- 
niios dalį žmonių pinigų 
kaipo paskolą ant “policy” 
ir tuos pinigus pasiimdavo 
sau. Jis taip “darbavosi” per 
trejis pastaruosius metus.; . y ž 
Pagaliau žmones ir kornpa-jlmrahl‘’ .
mja apsižiūrėjo ir Baskus į
kišo vuodegą, kaip tas kati
nas į sląstus.

Kada kompanija jį nutvė
rė, pasirodo, kad daugelio 
žmonių, kurie yra apsidrau- 
dę, mokestis nemokėta jau 
per trejis metus ir jie yra 
išbraukti iš kompanijos kny
gų. Tačiau jie kaip mokėjo, 
taip ir moka, tiktai agentas 
Baškus jų pinigus sau pasi
laikydavo.

Tos suktybės iškilo jau 
pereitais metais, bet Baškus 
pabėgo iš Waterburio ir iki 
šiol slapstėsi New Jersey 
valstijoj. Šių metų vasario 
mėnesį buvo sugautas, par
gabentas į Waterbury ir pa
statytas prieš kriminalį teis
mą. Balandžio 4 d. teismas 
jį nuteisė šešiems mėne
siams kalėjimo.

Dabar Waterburio vyčiai 
likę be vado vaikščioja nu
siminę, o davatkos kalba 
poterius ir meldžiasi už Ba- 
škaus sveikatą.

Dar noriu pridurti, kad 
Baškus visados keikdavo 
laisvus žmones, o ypatingai 
socialistus, vadindamas juos 
“arkliavagiais,” “plėšikais”, 
“sukčiais”, “neteisingais 

dėlto, kad šie 
Baskus

visada sakydavo: “Kaip gi 
gali būti teisingas ir doras 
žmogus, jeigu jis netiki į 
Dievą ir neina išpažinties?” 
Bet Baškus būdamas karš
tas katalikas, tikėjo į Dievą, 
dažnai eidavo išpažinties ir 
vistiek darydavo suktybes, 
apgaudinėdavo žmones. O 
socialistai ir laisvamaniai, 
kurie neina bažnyčion, veda 
švarų ir dorą gyvenimą, nie
ko nesuka ir neapgaudinėja, 
bet kiek gali visiems pade
da. Taigi geriau neiti baž
nyčion ir būt teisingu žmo»

žmonėmis”

ir kitose kolionijose. Dažnai 
yra sunku įžiūrėti, kur pasi
baigia sandarietiškas veiki
mas, o kur prasideda fašisti- 

Pitts-
burghe, tie patys sandarie
čiai vadina save ir sanda
riečiais ir tautininkais, ir jie 
nemažiau klauso Clevelan
do “Dirvos” ir Brooklyno 
“Vienybės” kamandos, kaip 
“Sandaros”.

Vaidyla vadina “Naujie
nų” korespondentą “mela
gium”, kad šis neįvardino tų 
Pittsburgho sandariečių, ku
rie agituoja už Raginską ir 
yra priešingi Dr. Vinikui. 
(Gal būti, dėl tos pačios 
priežasties, kaip kad ir pats 

S.” redaktorius neįvardi
no “Naujienų” korespon
dentes).

Bet jei “S.” Maikis re
miasi vien tik tuo, kad be
buvo įvardyti tie Pittsbur
gho sandariečių veikėjai, 
katrie yra priešingi Dr. Vi- 
nikui, tai lai ponas “Sanda-

tad prelekcijos sveikatos 
dausimu įvyksiančios 9 ba
landžio ir skelbimai jau pa-j 
daryti. Bet pasirodė, kad 
plakatai buvo daryti “Nau-1 
joj Gadynėj”, nes rengimo 
komisijon įneina sklokinin- 
kai. Tas limbiniams nepati-i 
ko ir jie pradėjo rėkti, kad 
raportą reikia atmesti, nesi 
jis negeras. Juk negali tik
rieji komunistai užgiri sklo-1 
kiriinkų darbą. Tuomet sklo-| 
kininkai įnešė, kad reikia at- j 
mesti ir visas prelekcijas. 
Galų gale prieita prie kom
promiso.

Pradėjus rinkti visokias) 
komisijas, kurių buvo 99 ga
lybės, bimbukai nenori nie-l 
kur apsiimti. Mes, girdi, ‘ 
lakstom visur liežuvius iški-į 
šę, o sklokininkai nieko ne
veikia; taigi tegul jie apsi
ima. Iš šalies kažin kas bim- 
bukams pastebi: Jus, vyrai, 
nelakstykit liežuvius iškišę,! 
nes galit juos užminti ir nu
traukti.

Sklokininkai irgi nenori 
jokion komisijon apsiimti, 
nes jie rengia savo frakcijos 
koncertą. Taigi iš visų tų ko
misijų rinkimų išėjo 0.

Neatrišamas mazgas.

Tūlas laikas atgal čia pa
sirodė kažin kokiai “parei’ 
tikietai L. D. S. A. 2-ros kuo
pos vardu. Bet “parė” nie
kur nebuvo garsinama. Vė-i 
liau iš žmonių sužinojau, 
kad tai busianti “sakerių 
parė.” Esą jau ir “sakeriai” 
gaudomu Dabar pasirodė 
skelbimai, kuriuose sako-; 
ma, kad bus ne “sakerių pa-i 
rė”, bet “žuvininkų parė’ 
ir ji rengiama jau visai kitų j 
rengėjų, nors vieta, diena ir 
laikas atatinka pirmutinei 
“parei”. Kas pasiims pelną, 
nepasakyta.

Taigi susitikęs vieną Wor-| 
cesterio žemaitį, kims pa
prastai viską žino, aš jo iri 
klausiu: ar tu negalėtum 
man paaiškinti, sakau, kas!

O. K.

ros” redaktorius pasiteirau
ja pas sekančius Pittsburgho 
sandariečius, už ką jie bal
savo ir už ką agitavo: P. 
Pivariuną, F. Pikšrį, Joną 
A. Katkų ir P. Marmoką. Jei 
šie sandariečiai nenorės 
veidmainiauti, tai pasisakys 
kad jie “stikina” už Ragin
ską, pagal Brooklyno “Vie
nybės” direktyvas.

Žinoma, negalima sakyti, 
kad visi Pittsburgho sanda
riečiai balsavo už Raginską. 
Duokim sau, p. J. Virbickas 
rėmė Dr. Viniko kandidatū
rą. O kad Brooklyno “Vie
nybės” tautininkai nori iš 
pasalų įsprausti Raginską į 
S.L.A. Centro sekretoriaus 
urėdą ir vartoja visokias in
trigas prieš Dr. Viniką, tai 
turėtų žinoti ir p. “S.” re
daktorius, ir jeigu jis yra 
toks didelis p. Viniko drau
gas, kaip giriasi, tai jis tu
rėtų kovoti ne prieš pažan
giuosius, bet prieš “Vieny
bės” plauko tautininkus.

Pittsburgho Joną*.

rengia tą “parę?” Jis pa
krapštė sau pakaušį ir sako: j 
“Mes tunam vyrą labai 
muokintą, ta uns viskuon ži
ną”. O kaip jis vadinasi, tas 
mokintas vyras, paklausiau 
aš toliau. Žemaitis pagalvo
jo ir sako: “Aš juom paver- 
dies nabpamenu, ale tu jin] 
atrasi lungvei, ba uns tuoi 
nuosi par visą buomą”

Dabar turėsiu jieškoti tol 
mokyto vyro, ką turi nosį 
per visą bumą. Jei surasiu, 
pranešiu “Keleivio” skaity-Į 
tojams.

Kai pamato armouilc*, lai 
nori revohrr

Balandžio 4 d. čia buvoj 
L. S. ir D. B. D—jos susirin
kimas. Kilus klausimui apie | 
orkestrą ateinančiai vs

VVORCESTER, MASS.

tuvininkai lenictiniuoja.
Kai pavasaris atėjo,
Musų darbas prasidėjo: 
Meškeres ilgas taisyti,
Žuvis vandeny baidyti.

Vyrai, balius tuojau bus, 
Kožnas žuvį šviežią skus.

Tas Kraučelis vis gabesnis,
Už visus kitus smarkesnis:
Į masiną savo sėdos,
Po jo liko tiktai pėdos.

Sako, “likit, asilai!”
O ką, Bagdy, tu darai?

Nuo kėdės Bagdy s pašoko, 
(Netrivojo jis iš juoko), 
Greitai meškerj nutvėrė,
Net visus sliekus pabėrė. 

Antanukai, tu brolau,
Aš iš džiaugsmo pabalau.

Ežeran tuojau pribuvo 
Ir davai gi gaudyt žuvį: 
Meškelį ilgiausią metė, 
Užkabino savo petį.

Na, po biesų, kas čia bas, 
Jei už nosies vašas klius?

Dūda taipgi atbildėjo,
Krūmuos karą pasidėjo. 
Draugai sako, broli Dūda.
Eik pas mus čionai į būdą. 

Sako, biskį atsigauk,
Iš bonkutės, štai, patrauk.

O Burokas jau dainavo,
Kaip batvynis raudonavo,
Kam luotelis jo pasvyro 
Ir sliekai visi pabyro.

Jonai, Jonai, ką darai! 
Sausam bote jau bijai!

Per vidudieni jau šalo, 
Mazgeliui ausis pabalo.
Sako, jau turiu ščipoką!
Bet ištraukė čėrepoką... 

Grįžkim, vyrai, atgalio,
Pas pačiutes sau namo.

Dūda spiaudo tik į šalį,
Kad žuvies pagaut negali: 
“Jums bepiga namie būti,
Nes ten laukia jus pačiutės.

Aš gi vienas, be pačios..
Kas gi mane pabučiuos?”

Vyru pačios kaitė puodus, 
šventė pečius labai juodus, 
Visus vaikus užmigdino, 
Stalan dėdę pasodino.

Sako, dėde, pasėdėk, 
šviežių žuvų palūkėk.

Vėjas švilpauja po lauką.
Užu stalo dėdė laukia.
Puodas verda, kunkuliuoja. 
Pati žuvies lukuriuoja. 

žuvininkai štai namie, 
žuvys liko ežere.

Čia šablinskas ūsą kraipo. 
Juokias iš Mozūrų paikų.
Kad jis betą pralaimėjo 
Ir žuvauti daugiau nėjo.

Sako, ilgai dar tau laukt 
žuvininko vardą gaut.

Kukutis.

LOWELL, MASS.

Streikuoja vir* 5000 
darbininkų.

Balandžio 7 d. sustreika 
vo 7-nios čeverykų dirbtu
vės, 10 d. balandžio prisidė
jo d a trys; 11 d. balandžio 
išėjo i str eiką Boot Mill 
audinyčios darbininkai, taip 
kad dabartiniu laiku kovos 
lauke yra apie 6000 darbi
ninku.

Iki šiol streikas eina ge
rai, pikietuojančių eilės stip
rios ir tvarkingos; skebų kol 
kas nėra. Kovos lauke di
džiumoje yra čionai augęs 
jaunimas.

Balandžio 10 d. po pietų 
buvo streikierių susirinki
mas miesto salėje. Tai di
džiulė salė ir tame susirin
kime dalyvavo į 4,000 strei
kierių. Kalbėjo 5 unijos vir
šininkai ii- visi liepė laikytis 
vienybėje.

L. K. Biuras, streikui 
neprielankus.

Musų “neklaidingieji” 
streikus žiuri neprielankiai, 
mat jie čia neprieina vado
vauti. Jie apie tą streiką nie
ko nepranešė nė saviškiems. 
Jie ramina save tuščiomis 
pasakaitėmis, buk tas strei
kas esąs buržujų, nes tik
riems darbininkams miestas 
salės neduotų.

Bet musų “neklaidingieji” 
vieton stot į kovą prieš iš
naudotojus, smarkiai susirū
pino, kas parašė į “Keleivį” 
apie L. K. Biurą, kad tai ge
nerolai be armijos. Jie plie
kia per “Laisvę” Laisvama
nį, kad tas išdrįso pasakyti 
jiems karčios teisybės žodį.

Balandžio 9 d. Lowellio 
“neklaidingieji” turėjo savo 
rųšies diskusijas. Jie disku- 
savo net įkaitę ir jieškojo 
būdų kaip palaikyti “Apš- 
vietos” Kliubą. Jie išvaikė 
veik visus narius ir pasiliko 
tik keletas karštakošių ir da
bar karšina galveles, kaip tą 
kliubą palaikyt. Su tokia

apšvieta’’, jus, vyručiai, 
protaujančių darbininkų 
daugiau nepriviliosite. Dar
bininkams jūsų veidmainia
vimai nusibodo ir jie su ju
mis daugiau nedraugaus. 
Nusiimkite nuo savo nešva
rių veidų maskas ir parody
kite savo tikrą veidą ir kada 
darbininkai pamatys, kad 
jus neveidmainiaujat, tai 
jie pradės su jumis veikti.

Laisvamanis.

i

Pasigerti Ne Griekas, Sako Misijonierius, 
Reikia Tik Mišių Neapleisti. 

DETROIT, MICH.

Šiomis dienomis čia lan
kėsi pas kun. BareišĮ kaž
koks misionierius ?r mokino 
žmones doros. Bet sunku jo 
dorą suprasti. Pavyzdžiui, 
jis labai papeikė katalikus, 
kad jie girtuokliauja; bet 
ir vėl sako, kad gerti ne 
griekas, tik griekas kad pa
sigėrę žmonės mišias aplei
džia ir pinigų bažnyčiai ne
atneša. Išeina, vadinasi, 
kad gali pasigerti, tik nueik 
ant mišių, duok kunigui do
lerinę, ir viskas bus tvarkoj.

Nuo laikraščių nedraudė. 
Patarė katalikams skaityti 
“Darbininką” ir “Draugą 
ir net “Naujienas” ir “Kel< 
vį”, nes tai geri laikraščiai,

sitvarko ir po visų “šveilčių” 
ne visi atsidarė. Daug žmo
nių aimanuoja, kad nunešė 
sutaupytus jų pinigėlius. 
Miesto tarnautojai negauna 
algų. Sako, kad ir “welfare” 
(labdarybė) greit pasibaigs. 
Kas bus tada, sunku pasa
kyt.

Fr. Lavinskas.

WATERBURY, CONN.

Pruseiką taisė kreiva 
Bimbos “liniją”.

Kovo 26 d. Waterburyje 
kalbėjo L. Pruseika. Prakal
bas jam surengė Lietuvių 
Piliečių Politiškas Kliubas. 
Kai Kliubas nutarė pakvies
ti Pruseiką, kad pasakytų 
prakalbą, tai bimbiniai ko 

sako, ir iš jų galima daug ko iš proto neišėjo. Atrodė, lyg
pasimokyti. Geriau skaityti 
ir šviestis, sako, negu muštis 
ir indus daužyt.

Kitą vakarą tas misijonie
rius jau kitaip giedojo. Sa
ko, jus žinot, kad bedieviai 
astronomiją studijuoja, nori 
su savo mokslu dangų ištirti, 
ale kas danguje darosi, ne
gali pasakyti, nes Dievas ne
leidžia. (O ar tas misijonie
rius žino kas danguje daro
si?—Red.)

Toliau “kritikavo” evoliu
cijos mokslą. Sako, bedie
viai kalba, kad žmogus ki
lęs iš beždžionės. Tai esąs 
melas. Ve, sako, žiūrėkit, ką 
Dievo sutvertas žmogus pa
darė : pristatė gražiausių 
bažnyčių, automobilių, or
laiviais padangėmis laksto, 
o beždžionė kaip buvo gi
rioj, taip ir šiandien tenai 
tebėra.

Išeina, vadinasi, kad bež
džionė ne Dievo sutverta, 
nes ji bažnyčių nestato. Bet 
eigų beždžionė galėjo atsi

rasti be Dievo pagalbos, tai 
todėl negalėjo žmogus? Pa
galiau, mokslininkai turi 
rimtų įrodymų, kad žmogus 
yra išsivystęs iš žemesnio 
gyvūno, o misijonierius savo 
jasakoms paremti jokių įro
dymų neturi. Jis žaidžia tik 
tuščiais žodžiais.

Nedarbas Detroite labai 
didelis. Fordas tebestovi 
uždarytas. Bankai d a nesu-

re

HARTFORD, CONN.

CAMDEN, N. J.

Mirė Mykolas Paičiu*.
Kovo 25 d. anksti ryte mi-
Mykolas Paičius, kuris 

jau buvo susilaukęs 84 metų
amžiaus. Nors nabašninkas 
buvo katalikas, bet jis tole
ravo ir kitų pažiūrų žmones 
Buvo blaivus, darbštus ir 
teisingas vyras. Jis buvo se
nas “Keleivio” skaitytojas 
ir labai mėgo “Maikį su 
Tėvu

Kovo 29 d. Mykolas tapo 
palaidotas su didelėm iškil
mėm šv. Kryžiaus kapinė
se, Philadelphijoj, šalia savo 
pirmosios žmonos. Paliko

Balandžio 9 d. pas mus į-1 seną moterį, Elzbietą Kapo- 
rai "Olympijos Parke”, na-1 vyko SLA. 124 kp. susirinki- čienę, kuri buvo jo antra 

.rių buvo pasiūlyta priimti Imas; nors nariai, kaip vai- žmona, taipgi ir šias dukte- 
Duokim sau, p. J. Virbickas prie orkestros dėl įvairumo Į dyba sakė, buvo kviečiami ris: Oną Norvaišienę, Ago- 

jauną muzikantę su didžiulę atvirukais, bet iš dviejų šim- tą Alseikienę, Marijoną 
armonika. Draugijos sekre-Įtų narių susirinko tik apie Nausiedienę, Petronę Lam- 
torių šitas pasiūlymas, ka-|50. Matyti, kad ir tokiame sargienę, ir du sūnūs, Myko- 
žin kodėl, labai sujaudino. I svarbiame dalyke, kaip lą ir Jurgį, ir šiuos povai- 
Jis pašokęs pareiškė, kad I Centro sekretoriaus rinki- kius: Dr. Kapočių ir Marga 
kaip tik jis pamatąs armoni- mai, nariai neinteresuojasi. retą Michelsonienę Bostonę 
ką, tai jam atrodą, kad rei-1 Visgi p. M. Vinikas gavo ir Marijoną Kolenkauskienę 
kia revolverio. Bet kam to 32 balsus, o p. M. Raginskas Shenandoah’ryje. Taipgi 
revolverio reikia, jis nepasa-Į17 balsų. Agitacijos nei daug anūkų ir jų vaikų, 
kė. Sklokininkus, sakė, rei- prieš susirinkimą, nei susi- Velionis prigulėjo pne 
kia visus iškart ant sausos Į rinkimo laiku nebuvo, kuo šv. Mykolo, šv. Kazimiero 
šakos. Kodėl negalima karti Įpoe pirmininkas tik paskaitė ir šv. Izidoriaus draugijų, 
ant žalios šakos, irgi nepa-Jis Centro laišką ir po tam Reiškiu jo didžiulei šei- 
aiškino. [buvo balsavimas. mai gilios užuojautos, o vė

Tai yra įdomus kompli-l Vincenta* Kiaušas. Ilioniui amžino atilsio. M

kad juos kokis “bradas” bu
tų užpuolęs. Jie lakstė, rėkė 
ir keikė Kliubo narius, kam 
šie kviečia “sklokininką”. 
Bet buvęs bimbiniu draugas 
Pruseika pasakė pusėtinai 
gerą prakalbą, ir bimbiniam 
jokio “demedžiaus” nepa
darė. Net pats bimbiniu čy- 
fas, “mayoras” Krasnitskas, 
klausėsi atydžiai, kaip Pru
seika taisė kreivą Antano 
Bimbos “liniją”. Pabaigus 
Pruseikai kalbėti, Krasnits
kas pareikalavo, kad leistų 
ir jį ant • steičiaus išriesti 
spyčių. Bet kadangi publika 
išėjo laukan, tai “mayorai” 
ir neteko kalbėti.

S. Waterburieti*.

PITTSBURGH, PA. 

Dr. M. J. Vinikas laimi

Balandžio 9 d. sekančios 
SLA. kuopos balsavo Cent
ro Sekretoriaus rinkimus:

86 kp., N. S. Pittsburgh, 
už Dr. M. J. Viniką davė 
15 balsu, už M. A. Raginską 
5 balsus.

90 kp., Bridgeville, Pa., 
Dr. M. J. Vinikas gavo 17 
balsų, Raginskas 6 balsus.

323 kp., Camegie, Pa., 
Dr. M. J. Vinikas 13 balsų, 
Raginskas nieko.

Balsavo ir daugiau kuo
pų, bet balsavimo pasekmių 
kol kas neteko sužinoti.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Lietuviški} Rekordą
COLUMBIA, VICTOR IR OKEH
75c REKORDAS DABAR TIK 35c. TRYS Ui *1.

16173—Vakar-vakarėlį ir čigonai. Budriko radio orkestrą
16240—Kad aš augau ir Pavasaris Lietuvoj. Stankūnas ir V. Tamkiotė 
16261—Studento sapnas ir Svetima padangė. S. Pauras ir J. Giraitis' 
16271—Kur lygus laukai ir Sutems tamsi naktužėlė. Karo Mok. Choras 
16190—Kad pavasaris ateina ir -Vyrai, moters negirtaukit.

Pauras ir Antanėlis
16212—Augo miške baravykas ir Pupų senis. Jonas Butėnas
16260—Nuovadoje ir Amerikos lietuvių priėmimas. D. Dolskis
16180—Kibartų polka ir Vištyčio valcas Pennsylvanijos Angliakasiai 
162P4—Polka “Jovalas” ir 1-2-3 Brr.. kupletai. Dineika ir J. Petrauskas 
16200—Eiva boba pupų kult *r Seni duok tabokos. Jonas Butėnas 
16095—Noriu miego, polka ir Lietuvių Himnas. Lietuv. Taut. Orkestrą 
14029—Linominis ir Užgavėnės. žiūronas ir Grupė
14027—Gaspadinės valdo bernus ir š-to Jono vakarėlis. P. Petraitis 
14019—Malda į Marijų ir Marijos giesmė. Šv. Marijos Choras
14017—Ugdė močiutė tris dukreles; Aš užgimiau prasčiokėlis. Petraitis 
14015—Chicagos karčiamoj ir Vienas artistas. J. žiūronas
14014—Burdingierius praktikoje ir Klausyk mylimoji. ”
14009—Sakė mane šiokia ir Molio Urbonas. Krasauskienė ir Valteraitė 
14004—Močiut širdele mano; Dukrelė po sodnelį. Vinckevičius ir Daukša 
14000—Jauna senatvė ir Apie džiabų. Stasys Pilka
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po lang. Krasauskienė irValteraitė 
81327—Apie žydu barabanščikų ir Bėgau pas mergelę. Stasys Pilka 
80397—Paukščių daina ir Kad jbjau per girelę. Venekevičius ir Daukša
26045—Pusiau naktį musus baugiai ir Blusa. 
26048—Kad galėčiau ir Varguolis.
26061—Onytė polka ir Meilės sapnai vairas.

. 26063—žvaigždutė ir Mano brangioji, valcai.

P. Oleka 
Liuda Sipavičiūtė 

Armonika solo 
Kauno Orkestrą

Kas pirks nemažiau už tris dolerius ir prisius Money Order. tiems 
persiuntimo lėšas mes apmokėsim.

JOS. F. BUDRIU, Ine.
3417 SO. M1SIB SI., CHUCO, ILL

J
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvu

L.S.S. 19 Kuopos Atsišaukimas.
Lietuvių Socialistų Sąjun- Todėl LSS. 19 kuopa krei- artimesni ryšiai, 

gos 19-tos kuopos susirinki- piasi i visus savo vienmin-; Musų kuopa yra pagiryžu- 
me, laikytam šių metų vasa-į čius, ragindama juos sukru-Į si išvystyti platų veikimą 
rio mėn. 24 d., buvo pakel-1 sti ir prisidėti prie atsteigi-' Brooklyne ir aplinkinėse ko
tas klausimas, kaip praplės-[mo ir sustiprinimo socialis- lonijose. Todėl visus suinte- 
ti lietuvių socialistų veiki
mą. ir tuo tikslu buvo išrink
ta komisija, kuri pagamintų 
atsišaukimą j visas gyvuo

jančias LSS. kuopas, pavie-

mio veikimo.
Kiekviena gyvuojanti L.

resuotus
draugus

socialistine idėja 
šioje apielinkėje

L Sveikatos 
kampelis I

_____________________ •

—Tegul bus pagarbintas, —Palauk, vaike, tu čia
Maikel įmanęs nekritikuok. Juk ne

—Labas, tėve! Ar links- aš čia kaltas, kad tokia ne-
mas turėjai Velykas?

—Linksmintis negalėjau, 
Maike, ba nesveikas buvau.

—Turbut persivalgei, tė
ve. Tai paprastas dalykas 
pas tuos žmones, kurie 40 
dienų pasninl uja.

—Ne, Maike, nuo persi
valgymo aš niekad nesergu. 
Aš pasidariau sau kitoki tro- 
belį.

—O ką?
—Nusideginau šlaunį. •
—O kaip tai atsitiko?
—Nuėjau, matai, parsi

nešti šventintos ugnies ant 
Velykų. Zakristijonas pada
vė rūkstantį nuodėgulį ir sa
ko: kišk kišeniun ir neškis 
namo; šventinta ugnis kiše- 
niaus nesudegins. Aš kaip 
durnas ir paklausiau. Nenu- 
sidarė karšta. Pasiskubinau 
ėjau poros blokų, o jau pa
eit, ale kuo greičiau žergiau, 
tuo karščiau darėsi. Ant ga
lo pamačiau, kad jau rūksta 
visas šonas. Pamatė ir ame
rikonai : tuojaus padavė ler- 
mą ir kaip matai atbildėjo 
fajermonai su raudonais 
armobilais ir didelėmis ko
pėčiomis. Mislinc, kad koks 
bildingas dega. Ale kai pa
matė. kad fajeras mano ki
šenių j, tai numovė nuo ma
nęs mundierą ir paleido to
kius kimikalus, katrie ir 
šventintą ugnį užgesino.

—Matai, tėve, prie ko ve
da neišmintingas darbas.

—Čia, vaike, da ne vis
kas. Kaip fajermonai užge
sino ugnį ir rado mano kiše- 
niuje nuodėgulį, tai pašaukė 
policiją ir liepė, kad mane 
nuvežtų į durnųjų namą. Sa
ko, tas žmogus yra kreizi; 
jis norėjo susidegint. Na, ir 
nuvežė. Tenai pradėjo klau
sinėt, kam aš tą ugnį kiše- 
niuje užsikuriau. Aš jiems 
gražiai išklumočinau angel- 
skai, kad per Velykas taip 
reikia. Sakau: “Tumoro 
Džizus Krais muv apsters, 
mi vont holi fajer”. Kaip aš 
jiem tą pasakiau, tai jie pa
žiurėjo vienas į kitą ir sako: 
“Sure, this Polak is crazy!” 
Ir uždarė mane Į lakupą. Ir 
taip, Maike, visą Velykų 
naktį ir dieną prisiėjo išbū
ti durnųjų name. Tiktai va
karop atėjo musų Sčesly- 
vos Smerties -saidės pre
zidentas su maršalka ir išė
mė mane.

—Man tavęs gaila, tėve, 
bet iš dalies ir gerai, kad tau 
taip atsitiko; gal ateity tu
rėsi daugiau proto ir ugnies 
j kišenių nedėsi.

laimė atsitiko.
—O kas gi čia kaltas, tė- 

Kodėl mano kišenius 
niekad neužsidega?

—Jeigu tu, Maike, tokį 
nuodėgulį įsidėtam, tai užsi
degtų ir tau.

—Bet kam reikia jį dė
tis, tėve?

—Kaip gi nereikės! Juk 
ant to Velykos. Lietuvoje 
žmonės per laukus šventintą 
ugnį iš bažnyčios Velykoms 
nešasi. Ne vienas nagus nu
sidegina.

—Lietuvoje, tėve, žmonės 
.amsųs. Pas juos da yra vi
sokių burtų. Jie dar tiki, kad 
ourvinas vanduo Šiluvos Sal
iny gydo ligas. Vieni maz
goja skaudamas savo kojas, 
j kiti tą vandenį geria. Bet 
įai juk didžiausis prasižen
gimas higijenai. Taigi, ką 
daro Lietuvos kaimiečiai, 
mes jau neprivalom ta darv- 
ti.

—Ką tu čia šneki, Maike, 
kad Lietuvos žmonės nege
rai daro! Juk taip daryti 
juos mokina kunigai, o ku
nigai yra mokyti žmonės, 
tai jie žino, kas gerai, o kas 
ne.

—Kam čia ilgai ginčytis, 
tėve. Tu pats matai, prie ko 
tave privedė kunigų “moks
las”. Amerikiečiai uždarė 
tave į pamišėlių namus.

—Olrait, Maike, tegu! jau 
bus tavo viršus, ba ir aš 
daug sporyt nenoriu. Ale 
jeigu aš busiu dar gyvas ir 
parvažiuosiu kada nors Į 
Lietuva, tai dalibuk nuei
siu į Šilavą cudauno van
dens atsigerti.

ve?

Įnius narius ir socialistinio 
• judėjimo simpatizatorius.
j Draugai! Ekonominė ir 
politinė suirutė, kurią iššau
kė pasaulio karas, suardė 
darbininkų judėjimą šioje 
šalyje ir labai pakenkė lie
tuvių socialistų organizaci
jai. Daugelį darbininkų bu
vo sužavėjusios įvairios dik
tatūros, atsiradusios kai ku
riose Europos šalyse. Jie už
miršo tą seniai patirtą tiesą, 
kad darbo žmonės gali išsi
vaduoti tiktai patys savo pa
stangomis, ir patikėjo, kad 
jiems gerovę ir laisvę suteiks 
diktatoriai, kurie dengiasi 
“revoliucijos” ir “komuniz
mo” skraiste.

šiandie jau visi mato, kad 
tie diktatoriai nieko gero 
darbininkams nedavė, tik 
atėmė jiems žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organi
zacijų laisvę, panaikino vi
suotiną balsavimo teisę ir 
įsteigė despotizmą, paremtą 
žiauriu teroru. Kartu su 
priespauda, komunistų dik
tatūra atnešė darbininkams 
begalinį materialinį skurdą, 
taip kad net ir jos garbinto
jai dabar jaučiasi didžiai 
nusivylę.

Per metų metus jie veikė 
sutartinai, kovodami prieš 
socialistus, griaudami visas 
pažangias darbininkų orga
nizacijas ir fanatiškai ata
kuodami kiekvieną asmenį, 
kuris tik nepritardavo jų ak
lam įsitikinimui į bolševikiš
ko komunizmo išganingu
mą. Dabar jau jie yra suski
lę i priešingas frakcijas ir, 
kaip pikčiausi neprieteliai, 
ėdasi tarp savęs. O betgi jie 
dar vis nesiliauja piršę save 
lietuviams darbininkams į 
vadus. Tie “tikri revoliucio
nieriai” sudemoralizavo žy
mią dalį lietuvių darbinin
kų ir padėjo visokiems atža
gareiviams sustiprinti savo 
įtaką masėse.

Kuomet komunistai agi
tavo už Maskvos diktatorius, 
tai atsirado kiti diktatūros 
garbintojai, kurie ragino 
darbininkus pasitikėti “tau
tos vadais”. Šie žadėjo su 
diktatūros pagelba išgelbėti 
tautą. Bet jų pažadai taip 
pat pasirodė apgavingi.. Te
nai, kur tie tautiški dikta
toriai viešpatauja, yra pa
naikinta žmonių laisvė, dar
bininkų teisės suvaržytos ir 
jiems apsunkinta kova prieš 
išnaudotojus. Ne tauta susi
laukė gerovės iš tų diktato-

S. S. kuopa turėtų stengtis j mes prašome atsišaukti j 
)ritraukti prie veikimo mu-imusų kuopos sekretorių, 
jų buvusius draugus sąjun-Į drg. A. Žilinską, (741 Mc- 
riečius. Tose kolonijose, kur! Donough St, Brooklyn, N. 
tėra kuopų, turėtų susida-! Y.), ir išreikšti savo nuomo- 
yti veikimo komitetai, ku-’nes. kad galėtume išdirbti 
ie išjudintų prie darbo vi-'

ms socialistinės minties dar- 
nninkus savo apielinkėje ir
atgaivintų organizaciją 
Tarpe kuopų ir pavienių į 
lraugų turėtų but užmegstii

tinkamą veikimo planą.
LSS. 19 kuopos vardu:

Simon Cibulskas, 
A. J. Viznis,
V. M. Michelson.

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
APIE AGURKŲ AUGINIMĄ, lepus augmuo ir, sujudinus 

Agurkai yra šiltųjų kraštų saknis, jie neprigys. 
lugalas. Jų tėvynė skaitoma Ki- Išimti iš vazonėlio agurkus 
uja. Iš ten jie prasiplatino vi- nėra sunku, tik reikia žinoti 
;uose kraštuose. Pas mus agur- kaip. Tas daroma taip: įkišama

JO

Į Sveikatos Kampelį gali kreiptis sveikatos klausimais visi. 
Redakcija tori padariusi sutartį su rimtais ir gerais gydytojais, 
kurie į tuos klausimus duoda paaiškinimus. “Keleivio” skaityto
jams tas daroma nemokamai, bet kas “Keleivio” neprenume
ruoja, tie yra prašomi prisiųsti bent už 25 centus pašto ženkle
lių, nes susirašinėjant su daktarais pasidaro išlaidų. Tik prašo
me nesiųsti Kanados pašto ženklelių, nes pas mus jie neina.

Klausimas 1.— Aš esu 28 me
lų amžiaus, nevedęs, ir jau 5 
r.ctai kaip turiu skausmą pačia
me pilvo gale. Kartais skauda ir 
ytį. Jaučiu skausmą išeinamam 
kanale, prie pat galo, o kartais 
r visus vidurius skauda, vidų-1 
riai užkietėja. Mano kūnas labai
minkštas ir čiupinėjant jaučiasi 

-

IŠSPROGDINO KAILIŲ 
DIRBTUVĘ.

eC-loversville, N. Y. --Ne
žinia keno padėta bomba 
čia suardė zuikių kailiukų 
dirbtuvę. Policija mano, 
kad tas darbas gali turėti ką 
nors bendrą su odų darbi
ninkų streiku New Yorke.

APIPLĖŠĖ BRAVORĄ.
Cold Springs, Minn.— 

Pereitos subatos naktį čia 
buvo išplėštas vietos bravo
ro ofisas. Vagys išnešė bo- 
nais, stampomis ir grynais 
pinigais apie $1,000,000. 
Seifas buvo Nuardytas dina
mitu.

tai yra visų mėgstama daržovė 
r visi juos augina, čia norim 
rampai musų šeimininkėms nu
rodyti, kaip be paprasto augini- 
no budo galima dar agurkus au
ginti pagreitintu budu.

Norint turėti agurkų anksti, 
geriausia yra įsitaisyti šiltadar- 
:į, arba. kaip Amerikoj vadina 
—“hot bed”. Tas daroma tokiu 
)udu: sukala iš lentų rėmą arba 
;krynią be dugno ir padeda ją 
;okioj vietoj, kur ji gautų dau
giausia saulės. Į tą skrynią pri- 
leda mėšlo ir gerai jį kojomis 
sumina, kad pasidarytų apie še
šių colių sluogsnis. Ant to mėš
lo pripila žemės ir tuojaus sodi
na agurkus. Mėšlas apačioj pra
deda kaisti ir tuo budu pasidaro 
šiltadaržis. Kad šilima neišsieik- 
kvotų ir kad šalna iš viršaus ne- 
oakenktų agurkams, skrynią už
dengia stiklais. Tam tikslui ga- 
ima pavartoti senus langus.t

Agurkai mėgsta vienodą tem
peratūrą. todėl ji priseina vis 
reguliuoti, šiltadaržio langus pa
keliant arba nuleidžiant. Nors 
agurkai ir mėgsta drėgmę, bet 
labai nepakenčia vandens, kada 
jiems pilama ant lapų (ypatin
gai ant kaklelio).

Kadangi šiltadaržiuose vie
tos maža. o virkščios auga ilgyn, 
tai jas reikalinga prignybti ant 
3—4 lapų. Toks prignybimas 
priverčia augalą šakotis ir mėg
sti daugiau vaisių.

Kaip žinoma, agurkai apsidul- 
kina vabzdžių pagalba; auginant 
juos anksti, ypač šiltadaržiuose, 
kada vabzdžių dar nėra. priseina 
jucs apdulkinti dirbtiniu budu. 
Darome taip: nuskiname vyriš
kąjį žiedą ir juo apdulkiname 
moteriška )Į.

Pažinti vyriškuosius ir mote
riškuosius žiedus galima iš šių 
žymių. Moterškame žiede už pa
ties žiedo yra sustorėjimas —■ 
agurkiukas, o vyriškame žiede 
matosi dulkinės. Vyriškieji žie-

i daržo žemę koks nors kuolas, 
tada imama vazonėlis ir apver
čiama ant rankos dugnu aukš
tyn, taip kad agurkas išlystų 
tarp pirštų žemyn; prilaikant 
pirštais vazonėlį iš apačios, kad 
žemė neišbirėtų, suduodama va
zonėlio kraštas Į kuolą, žemė iš
eina iš vazonėlio šu visu agurku, 
kaip suris iš sūrmaišio, visai ne
suirusi. šaknys pasilieka visai 
nesujudintos. Ir taip agurkas 
sodinamas Į daržą su visa vazo
nėlio žeme.

Agurkams vieta darže paren
kama kur šilčiausia, nes jie ypa
tingai mėgsta šilumą. Tinkama 
jiems vieta kur žemė truputį pa
rvirusi į pietų pusę, o iš šiaurės 
pusės užstoja koks nors trobe
sys ar tvora.

Dirvą mėgsta derlingą, nes 
agurkai turi paviršutinę šaknų 
sistemą ir reikalauja lengvai 
prieinamo maisto. Bet nebloga? 
agurkai uždera ir lengvoje že
mėje, tiktai tada juos reikės lai
styti srutomis.

Daržo žemė, kuri iš seno yra 
tręšiama mėšlu, suprantama bus 
derlinga ir agurkams tinkama 
Auginant agurkus naujoje vie
toje, mėšlas privalo buti išvež
tas iš rudens. Jeigu to nepada 
rėme, tai pavasari galima bus 
tręšti tiktai gerai perpuvusiu 
nėšiu arba kompostu.

PAJŲ ČEMPIJONĖ.

t dai vaisių neveda. Taip apdul- 
rių. bet tik dvarponiai, ku- kinti (žiedai) agurkai geriau 
nigai, kapitalistai ir biuro-' mezga.
kratai. j Galima pas;daryti ankstyves-

Taigi yra neišmanymas nių agurkų ir atvirame darže, 
sekti paskui vienus arba ki- bet tuomet reikia juos pradėti 
tus diktatorius. Jeigu darbi- stuboj. Kitaip sakant, reikia pa
rinkai nori pagerinti savo gaminti rasodos. Reikia paimti
būvį, tai jie turi pasitikėti keliat, ar keliolika nedideliu va- m
tiktai savo jėgomis. Darbi- zoneln, pripildyt juos gera ze- ch suruoš.
ninku galybe yra vienybėje me,j kovo ar betondaa, menesy pajy kepim() k„ntcstaSi ku. 
1 1* X ** 1 Vv • * pasodinti agurkų sėklas. į rįame dajyvavo daugiau kaip
kas lietuviams darbimn- Vazonėlius su sėklomis reikia j ltooo moterų.. Kontestą laimėjo 
kams ginti lauk įs savo tarpo laikyti šiltoj vietoj ir dažnai lai- j Mrs. Marie C. Brooder, kuri pa- 
yisus taktatunj garbintojus 8tyt kad neišdžiutų. } rėdyta čia su savo pajais. Ji yra
j urtis Į f ai tą. Gegužės mėnesio pradžioj jau baigiusi Michigano valstijos ko-

Jau ketvirti metai šioje ša- reikia pradėt juos pratint prie Iegiją.
lyje ir visame pasaulyje atviro cro. išnešant vazonėHus | — .vpnAunc
siaučia pasibaisėtinas eko- dienos laiku prieš saulę, arba VUMfclIJUJ JVLUAMU3 
nominis krizis. Jisai yra ka- pastatant juos prieš atdarą lan- NAUJOS KARTUVĖS, 
pitalizmo sistemos vaisius, gą- , Vokiečių mlnisterių kabi-
Kapitalizme darbo žmogui Apie gegužės vidurį paruošia- notas, Fricko pasiūlytas, nu- 
negali buti užtikrintos gero- ma daržas ir agurkai persodina- sprendė Vokietijoj už sun- 
vės. Darbininkai turi kovoti mi iš vazonėlių į daržą. kius nusikaltimus įvesti mir-
už geresnę visuomenės tvar- Bet čia reikalingas didelis at- ties bausmei vykdyti viešas 
ką. Į šitą kovą privalome sargumas, kad nesuardyti vazo- kartuves, kur vykstant eg

Varšuvoj pereitą sąvaitę 
nuo plaučių uždegimo mirė
Lenkijos pašto ministeris Įstoti ir mes, lietuviai darbi- nėlio žemės ir nesujudinti agur- zekucijai galės dalyvauti Ir 
Ignacy Boemer. ; ninkai. ko šaknų, nes agurkas yra labai publika.

yg kad ryžių butų po oda pri
pilta. Lupos pasidarė storesnės 
taip seniau, oda jų paraudus, 
<as padaro negražias lupas. Lu-1 
pas čiupinėjant taipgi jaučiasi 
kieti, apskriti grūdeliai, lyg ry
žiai. Lupą atvertus matosi ant 
gleivinės odos mažyčiai spuo
geliai. Veidų mėsos burnos vi- 
iury išbrinkusios. Gerklė džiū
sta ir verčia dažnai krankšti. 
Piraiaus aš iš veido išrodžiau 
energingas ir pilnas sveikatos, 
o dabar veidas pasidarė juo
kingas ir tenka net girdėti iš 
žmonių pajuokiančių mane pa- 
tabų. Akys mano pasidarė to- 

kios aštrios ir taip erzinančios 
eitų akis, kad kalbant su kitu 
žmogumi tenka akis nukreipti į 
ialį, o akių nukreipimas į šalį 
nukelia nepasitikėjimą su tuo 
žmogumi, su kuriuo kalbu. Au
syse visuomet spengia, skauda 
smilkinius, galvos užpakalis ir 
:ai kada skauda taipgi di- 
Ižiasias kaklo gyslas. Veidas 
lažnai rausta, protas atbukęs, 
mintys nesikoncentruoja; kar
iais kalbu perdaug, o kartais 
jaučiuos nedrąsus, ypač su mo
terimis. Jeigu pasitaiko buti 
Jidesnėj draugijoj, tai ant kru
tinės nupuola toks sunkumas, 
kad kartais sunku ir žodį ištart; 
mano akys tada parausta ir 
žmogus su manim kalbėjęs atsi
tolina.

ši liga kankina mane jau pen
kti metai. Prašau duoti paaiški
nimą, kas tai galėtų buti ir kaip 
galima nuo to pasigydyti? No
rėtųsi pasitarti su gydytoju, 
bet esu labai suvargęs, bedar
bis, o gydytojai čia visi svetim
taučiai ir už dyką neduoda jo
čių patarimų.

Sergantis, McKim, Kanada.
Atsakymas. — Iš tamstos lai

ško galima spręsti, kad tamsta 
kenti netiek nuo kokios organi
škos ligos, kiek nuo didelio ner
vų patrikimo, kuriuos matyt, 
pats sau sugadinai nuolatos j ie
škodamas savy nebūtų kūno li- 
?ų-

Liaukis save graibęs ir čiupi
nėjęs, liaukis kankinęs save li
guistomis mintimis, liaukis jieš- 
kojęs nesamų ligų, o pamatysi, 
kad ir pats busi linksmesnis ir 
kiti žmonės išrodys linksmesni 
turėdami su tamsta reikalų. Už
laikyk švariai savo kūną ir min
tis. Vengk blogų papročių. Nusi
kratyk blogų ir nešvarių min
čių. Bandyk buti doroj draugi
joj ir vengk buti vienas. Bet 
gal butų geriausia, kad susiras
tum sau dorą moterėlę ir pra
dėtum su ja švarų šeimynišką 
gyvenimą, v

Nuėjau miesto klinikon, kur 
pagalba duodama veltui. Bet tos 
klinikos galva yra tas pats dak
taras. Jis da sykį man apžiurėjo, 
ištyrė šlapumą ir pasakė, kad 
man daugiau gydytis neberei
kią. Aš nustojau vaikščioti. 
Nuo to laiko praėjo jau 4 mėne
siai, o aš jaučiuosi vis nesvei
kas ir šlapumas nėra tyras. Tai
gi ar yra pamato tikėti, kad aš 
jau sveikas ? Maloniai prašau at
sakyti per “Keleivį”.

Likimo nuskriaustas.
•

Atsakymas. —Yra labai daug 
tokių “likimo nuskriaustųjų”, 
kurie ilgą laiką kankina save 
mintimi, kad jie nėra da pasvei
kę, arba kad jau niekad nepa- 
sveiks, nors tikrenybėje visai 
jau pasveikę. Tokių ligų klini
kų vedėjai nėra kokie nors šar
latanai, bet gydytojai gerai tuo
se reikaluose nusimaną, arba net 
ir tikri specialistai, ir jeigu li
goniai tokų gydytojų žodžiams 
netiki, tai jų pačių kaltė.

Tamsta geriau liaukis tyrinė
jęs savo šlapumą ir mėgink nu
kreipti savo mintis į svarbes
nius gyvenimo dalykus. Matyt, 
su tamsta nėra nieko bloga. Tik 
buk atsargus ateityje, kad Ve
nera negautų progos tamstos 
“likimui” skriaudos padaryti. 
Buk atsargus!

Klausimas 3. — Greitai bus 
jau dveji metai kaip man pra
dėjo augti paausiuose guzai. 
Taip pat jie auga man ant ger
klės ir po rankų pažąstimis. Kai 
kurie jų pasiekė jau vištos kiau
šinio didumo, kiti mažesni. Iš 
viso aš jų turiu apie 20. Du gu
zai auga po smakru. Jie man ne
skauda ir iki šiol aš galiu sun
kiai dirbti, turiu gerą apetitą, 
miegu gerai, dantys tvarkoj ir 
viduriai normalus. Nerūkau, 
svaigalų mažai vartoju, svoris
normalus, esu 34 metu amžiaus.►
Buvau pas gydytoją; jis sake, 
kad operacijos nereikia daryti, 
davė vaistų. Aš gėriau juos tris 
sąvaites. bet tas nieko nepagel
bėjo. Prašau Sveikatos Kampe
lio paaiškinti man, iš ko'ta liga 
atsiranda ir ar galima išsigydyt. 
Jei taip, tai kur kreiptis.

“Kel.” skaitytojas J. G.

Atsakymas.— Su tais guzais 
tamsta nežaisk. Geriau butų nu
važiavus į didesnį miestą, kur 
yra gerų ligoninių, gerai paty
rusių gydytojų ir tinkamai įren
gtų labaratorijų. Reikia'gerai 
ištirti netik tų guzų sudėtį, bet 
ir kraują. Mažame miestely tas 
neįmanoma padaryti.

Vaistai čia beveik nieko ne
gelbės. Reikia griebtis kitokių 
priemonių. Jeigu šiandien tam
sta jautiesi da stiprus, tai tas 
nereiškia, kad ir visada taip bus. 
Važiuok" į didesnes gydymo į- 
staigas kol da nepervėlu.

NEVADOS SENATORIUS.

Klausimas 2.— Buvau suėjęs 
su mergina ir užsikrėčiau liga. 
Po 9 dienų pasijutau kad sergu. 
Nuėjau pas gydytoją. Išegzami- 
navęs mane jis pasakė, kad liga 
nesunki ir į kelias dienas pa
sveiksiu. Aš vaikščiojau pas jį 
įpie 3 sąvaites, mokėdamas po 
52 už vizitą ir išmokėjau apie 
$30. Daugiau pinigų nebeturė 
jau. Jis apžiurėjo mane kelis 
kartus nemokamai ir pasakė, 
kad aš jau sveikas. Aš jam pa
tikėjau. Po trijų sąvaičių pa
mačiau, kad aš da nesveikas.

Airys Patrick McCarren, nau
jas Nevados valstijos senatorius

VVashingtone.
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Lenkijai 200 Oriai- Kaip Hitlerininkai 
vių, Lietuvai Tik 50. Nužudė Llšteiną.
Tiek siūlo anglų planas nu- Lenkų laikraštis “Kurjer 
siginklavimo konferencijoj. Ilustrowany Codzienny” ra-

Šiomis dienomis Ženevoj į fe0.\D • s - tti-
ivvko nusiginklavimo kon- Pl ies P°»Ą dienų i Uls- 
ferencijos vyriausios komi-'L^0 nakties

metu Įpuolė hitlerininkų 
gauja. Stebėtinu supuolimu 
tarnų nebuvo namie. Gauja

Vokietijai duodama 200,- Padėjo belstis į duris, šauk-
n i___darni kad policija atėjo.

Pats Liudvikas Ulšteinas 
atidarė duris, tuomet banda 
įpuclė Į prieškambarį ir 
pradėjo senį mustį kumš
čiais ir guminėmis lazdomis. 
Ulšteiną sumušė ligi kraujo.

“Paskui banditai Įpuolė Į 
ponios Ulšteinienės miega-

Ispanijai ir Jugoslavijai - X; j
po 200, Belgijai, Olandijai aP(lraske- *a Ulstemas 
ir Rumunijai - įo 150 lėk- ,krau,ju .. PaEludfs. aPaIP<’, 
tuvy, Kinijai ir Turkijai - banda,,-» suns?suJ° žmona
jai, Šamui. Švedijai ir švd-1 “Kit« dien« Ulšteinus be
carijai — po 75

sijos posėdis. Macdcnaldas 
pasiūlė šitokį projektą karo 
jėgoms “sulyginti “ 

i jai
000 kareivių.

Francuzi jai 400,000.
Italijai—250,000.
Karo lėktuvų skiriama se

kančiai :
Francuzi jai, Japonijai, I- 

talijai, Rusijai, Amerikai ir 
Anglijai po 500 orlaivių.

Čekoslovakijai, Lenkijai,

KELEIVIS, SO. BOSTON

LATVIJOJ UŽDRAUSTA 
FAŠISTŲ PARTIJĄ.

KOVO 28 d. RygOS apygar- Pajieškau Kleopos Gerulskaitea (po
Hns teismas svarste vidausIvyru Pavardės neatsimenu) kilusi iš aos teismas svarstė Viciaus, Ilakių parapijos, stripinių kaimo a- 
reikalų ministerijos pasiu- J pie 24 metai kaip Amerikoj. Aš buvau
lvma nždarvti vadinamas Lietuvoje ir turiu daug svarbi1 žini« iymą uzaaryu vaainamas i iai Prašau atsisaukt, arba kurie žino 
fašistikas orgamzacijas.Tei-
smas nutarė uždrausti latvių 
nacionalsocialistų (fašistų) 
partijos veikimą. Tačiau tei
smas nesutiko uždrausti 
“Ugunskrusto” sąjungą ir 
laisvės kovotojų sąjungą 
“Legion”.

Ijai. Prašau atsisaukt, arba kurie žino 
j kur randasi, malonėkite pranešt. (17) 
| Petrusė Rakauskaiiė-Marrinkeviez
• 73 Graham ave., Brooklyn, N. Y.

Pajieš. au P. ano Urbono, Guikaiių 
kaimo, Nemakščių parapijos, apie 
23 metai kaip jis gyvena Amerikoje. 
Turiu laba; svarbų reikalą iš Lietu
vos apie jo ūkę. Prašau atsišaukti, 
arba s.urie žino kur jis gyvena, ma- 
ionckite pranešti jo tikrą adresą.(lS) 

JOHN GRIGALIS
141 State Street, Hammond, Ind.

Pajieškau kūmo Bronio Šimkaus 
(Shimkus) Kaltinėnų parapijos, Put- 
vinskų kaimo, 'Tauragės apskričio. 
Jieško Adolfina Esmaniaitš Gidurgas. 
Kas žinot meldžiu pranešti, arba pats 
iai atsišaukia šiuo adresu: (17)

HELEN GIDURGAS 
1714 E.C'onverse ave. Springfield, III.

APSIVEDIMAL

Arkivyskupo Genio-
čio Pareiškimas.
Kovo 22 d., 1933 m. “Ke

leivyje” buvo skelbta, kad 
aš buvęs buk ten kokio 
“vys.” Carforos suspenduo
tas iš kunigystės. Mano ku
nigystė nėra gauta iš ponų Pajieškau draugo apsivedimui, ku-
farfnrns ir fmmmpv ir anie ris ffražų gyvenimą. Aš turiu. VanO1OS ir vroinincy ll apie keliolikos tūkstančių vertės namų ir 

(1) Viesulo suardytas Nashvillės miestas Tennessee valstijoj. (2) Patvinus Ohio upei, Ma- mano Šventinimus ir autori-
rietta miesto gyventojai plaukioja po miestą valtimis. (3) Prezidento Roosevelto pusbrolis, t tetą Jiems yia patartina sa-
pulk. Henry L. Rooseveltas, paskirtas laivyno sekretoriaus padėjėju. vo smakelkų nekankinti. F. G. R.FJ). 2. Torrington,

Danijai, Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai — po 50 ir Suomi
jai bei Portugalijai —po 25 
lėktuvus.

“ “ ~*cl';samftniis rado rusvi p tarnai ja—vieno lietuvio įr žydai- lėktuvus,!^T;01?e.s rart0 rysyJe taniai. - meilė 
Ulsteipiene sunkiai susirgo,

LIETUVIO IR ŽYDAITES ROMANAS. uitomis
______________ _____________ KALBĖS PER RADIO.

Ukmergėj didelė sensaci-Į BADq STREIKAS POŽE-

POLICIJOS MUŠIS SU 
DARBININKAIS LEN

KIJOJ.
Fabjanicuose, netoli Lo

dzės, ryšium su audimo dar
bininkų streiku, Įvyko smar
kus susirėmimas su policija. 
Apie 2,000 darbininkų su
rengė demonstraciją. Polici
ja pamėgino demonstrantus 
išsklaidyti, tada iš demonst
rantų pusės Į ją pasipylė ak-

Lietuvių Tautos Katalikų Pajieškau našlės ar merginos apsi- 
t> * *• a •! * vedimui, kuri turėtų nors viena tuk-B^ZnyClOS Amerikoje 3.S es* stantį dolerių; aš turiu vištų farmų 
mi Kunigas, Arkivyskupas ir turiu atmokėt partneriui. Turiu 

Mus prašo pranešti kad^ primas, ir jei minėti “vy- gS.
-0 balandžio, 7:lo valandą skupai” savo aplinkraštuke malonėkite parašyti laišką, smulkiau

1 Z V’ J J 1 -ii * _ - ___T. _ „ -  i vo i čir l nei 11 1oičL-aMY LAIMĖTAS.
Lenkijoj Klimontovo ir . 

Mortimerio kasyklų savinin- tirne
Standard Į mane kriminališkai šmeižia, lha,skinsiujperBUTKowiTz (17) 

W. Landis ave. Box 39B 
Vineland, N. Jį

vakare (Eastem
_______generalinis Lietuvos

žydaitė Chava Š. Jau treti |jUV0 pranešę darbinin- kron^uias L- Žadeikis New 
kams, kad kasyklas uždaro ^orke pasakys per radio 
ir darbininkus paleidžia. įkalbą is stoties WNYC
Kasyklų darbininkai atsisa
kė pasitrpukti iš kasyklų, kol 
savininkai neatšauks savo 
nutarimo, ir žemės gelmėse

Tevai tai matydami nu-j^ įsįkigO valdžia ir Įsakė 
sprendė imtis gneztesmų kasyklų savininkams at- 
pnemomų. šiomis dienomis gauktį gavo pranešimą apie

Lietuvis yra Jonas Ž., oo pats Ulšteinas nebeatga- 
vęs sąmonės, mirė.

“Suterorizuota vokiečių 
spauda nė žodžio neprasita
rė apie jo mirtį.

“Panašiai hitlerininkai

d — TaHaU * 
darni jį ir tyčiodamiesi, kad nekIause- 
šis sukrito negyvas nuo laz
dų smūgių.”

metai karštai vienas kitą 
myli. Tik bėda, kad jos tė
vai priešinasi. Girdi, žydų 
tautybės merginai negalima 
mylėti kataliko ir draudė su

tad jie ir bus atsakomingi 
prieš S. V. teismą. Mano a- 
>aštališkoji suksesija yra 
jauta iš arkivyskupų de 
^andas Berghes ir Vilette ir 
apie tai aš nesislepiu, nes 
apie tai yra žinioje musų 
bažnyčios autoritetų. Už ši
tą bažnytinę eigą, kurios aš 
dabar esmi galva, mane ne 
vien Carfora, bet ir Romos 
i. kunigaji gal norėtų kur 
nukimšti, bet aš prieš juos 
nenusilenkiau ir nenusilenk
siu.

Apart to šiuomi pranešu, 
tad Jersey City, kovo 31 d., 
(ą policija buvo sulaikiusi 
musų Bažnyčios kun. Joną 
W. Liūtą ir buvo nusitempę 
pas Romos K. pralotą Duf- 
y, kurio paliepimu jis buvo 
įmestas į kalėjimą ir kanki- 
įamas. J teismą Duffy visiš
kai nepasirodė. Musų Baž
nyčios advokatas B. Gordon 
prie teisėjo Frank Eggers 
policijantų paklausė, už ką 
kun. Liūtas buvo areštuotas, 
ir jiems neįrodžius prasikal
timo, skundas liko atmestas. 
Dabar musų advokatas iš 
skundėjo laukia pasiteisi 
nančio atsakymo, bet jei jis 
to nepadarys, apkaltintasis 
jį skųs teisman.

Apie mane pirmiau tilpu- 
sios neteisingos žinios man 
padarė moralę ir medžiagi 
nę skriaudą ir aš tikiu, kad 
Tamstos patalpinsite šį ma
no pasiaiškinimą, kuris aky 
vaizdoje žmonių atsilygins 
už man padarytas skriau 
das.

Arkiv. S. A. Geniotb

REIKALINGAS LIETUVIS
SU KAPITALU apie $2,000 įnešti 

prie biznio ant gero nuošimčio. Išmo
kinsiu gerą amatą ir vėliau galės stot 
į partnerius. Atsišaukite! (16)
LITHUANIAN MARBLE WORKS 
4414 Belair Road Baltimore, Md.

(570 kilocycles). Jis kalbės 
temoje: “Aspects of Pre- 
sent Lithuanian Policies”.

pavogė užmūrytus 
pinigus.

Groščių kaime, Vaškų val
sčiuje, Panevėžio apskrity,

REIKALINGAS VIDURAMŽIS 
VYRAS už darbinniką ant mažos far
mos. Prašau atsišaukti šiuo adresu: 

MRS. M. GLASS,
P. O. Box 27, Dan

laiku Į Garliausko 
seklyčią Įsibriovė per langą 
piktadariai ir pavogė 7,500

piiZtitikimu ‘keturių °a7gl^ 7sim iš "amų. Mergina nu- ,TALAI RUOše SUKIL1- ku™ bu™ seklyčios 
dviejų kanadiečių ir dviejų eJ? P?5. Jon«:.šl? sužinojęs MĄ JUGOSLAVUOJ. slencJe užmūryti.

din- mie^aH? priėmė. Ji nu-; Kad suaižius Jugoslavi-; . . . T.
gūsių Sovietų Rusijoj. sprendė pas tėvus negrįžti. !jos valstybę, italų valdžios ’ Pereltais metais Lietuvoje 

Anglų vyriausybė tiksliai slapti agentai ruošė Kroati-

pneš ją net jėgą pavartojo kasyklos uždarymą ir darbi- nakti®? 
ir nasratp ultimatumą • nu- • > > • spldvpiiRUSIJOJ PRAPUOLĘ 4 . , u. ,

ANGLAI. "f P.3’*3“’ V?1.'™34™*: nu- ninku paleidimą.
Anglų vyriausybė susini- s‘otI Jl_myl«J®._ąrba pava-'

menys. Buvo net kelis kartus , .... . ...
iššauta. Policija taip pat iš- australiečių, be žinios 
šovė. Vienomis žiniomis, per
susirėmimą buvo užmušti du 
žmonės ir keli demonstran
tai bei policininkai sužeisti.
Kitomis žiniomis, buvo už
mušta 5 demonstrantai ir 
daug darbininkų bei keli 
policininkai sužeisti.

LIETUVOS PILIETIS IŠ 
LATVIJOS BANKO LAI

MĖJO 500,000 LT.
Prieš kurį laiką Lietuvos 

pilietis, kaunietis, stambus 
manufaktūros ir miško pirk
lys p. Abramavičius iš Lat
vijos (valstybinio) banko 
pirko daug manufaktūros 
medžiagos-liekanų. Vėliau 
paaiškėjo, kad Latvijos ban
kas netikrus pavyzdžius Ab- 
ramavičiui buvęs atsiuntęs. 
—tikrumoje prekės bloges
nės. Abramavičius Latvijos 
teisme prieš banką iškėlė 
civilį jieškinį ir šiomis die
nomis teismas iš Latvijos 
banko Abromavičiui pritei
sė 530,000 litų.

žino, kad tie 4 vyrai perva- ™ė?.ino dukteri joj ir Dalmatijoj sukUimą, “Į? mirė 1,100 žmonių iš
į Sovietų teritoriją, zmti. Nuėjo pas Joną Ž., bet norždami atp|ėšti taute- JO l!,s v.Yral lr 342 moterys.

bet jų giminės nuo to mo- ėpė ‘ “T. dH8odav’j°s- Gink‘ i FARMOS
mento negavo jokių žinių ?utlkus) partepe. levai su lai gudeliams buvę atga-
daugiau. Pasiteiravus ofi- įa Pasima^ negalėjo. Pas benti šmugelninkų iš Žaros i
cialinėse sovietų vietose pradėjo lankytis žydų jr italų uostų. Daugiau-'
gauta atsakymas, kad ten ir siūle stambią gja kaimiečių. Variai kambariu, barnė ir kiti budinkai, di-
nieko nežinoma. P!1Jigų sumą, kad jis atsisa- gyvena užsieniuose, ir suki-

Yra rimtų davinių tikėti, kytų CbaY1?s-rulekaS-i1S lėliai laukė jy įsakymo 
kad dingusieji anglai pa- to "e*eJ°: ^ęile hko meile. pradėti sukįiimą.
puolė į nagus GPU ir arba , . tevai miKo cnavą pa- Taip skelbia Jugoslavijos karves, 3 telyčios, 1 arklys, 1 kiaulė,
įra kur nors kalinami arba dor’3 merPna įr į me?.lei sostinė Belgradas. ,r p"<h“-
slaptai sušaudyti, apkalti- P^Ppaama Koks bus stos —

F j > h istorijos galas, dar nežinia; VOKIEČIŲ

NO. 1 FARMA 155 akrai prie State 
kelio ir prie upės, 40 akrų dideljų me
džių lentoms tinkamų, apie 60 akrų

delis sodas; šita farma gražioj vie
toj Parduodu tik u? $6.300

NO. 2 FARMA 320 akru prie di- 
J dėlės upės, daug dirbamos žemės, 12 
kambarių stuba, ir kiti budinkai,

nūs špionažu. PROTESTAS
kalbama, kad mergina ren- PRIEŠ LATVIŲ SPAUDOS
giasi pereiti katalikų tiky- 
bon ir su Jonu Ž. susituokt.I __________ ■

VOLDEMARO AMERI
KON NEĮLEIDŽIA.

Užsienio laikraščiai pra
neša. kad šiomis dienomis

da su viskuom už $8,000. Platesnių 
(-)

ŽVINGILAS
Jewett City. Conn.

' žinių klausk 
I A.

TONĄ.
Vokiečių pasiuntinys Ry

goj dr. Martius įteikė latvių 
užsienių reikalų ministeriui 
notą, kurioj- protestuojama 
prieš labai aštrų “Socialde- 
mokrats” atsiliepimą apie 

Socialde-J
rikon įvažiuoti apie 200 emi- mokratų organas vis dėlto

R.f.n. i

JIEŠKAU DARBO 
Už porterį į karčiamą, už pagelbi-

ninką bučemėje, arba už džanitorių 
prie namų. Darbą suprantu visokį. 
Moku pentyt ir reikalingus daiktus 
sutaisau. Su mokesčiu susitaikysime.

(17)
A. SPRANAITIS

932 W. 29th St. Chicago, I1L

FARMOS PARDAVIMUI
Buk savistoviu. Dirbk del savęs Sį 
pavasarį galima pirkti geras farmas 
ir budinkus labai prieinamomis kai
nomis Netoli Bostono marketų. (17) 
Rašykit arba klauskit:

F. R. LYONS, Billerica,

MASKVOJE PRASIDĖJO 
NEDARBAS.

Londono “Times” prane 
ša, kad Sovietuose atstato
mos darbo biržos, kurios bu
vo panaikintos 1930 metais, 
kada buvo paskelbta,' jog 
nedarbas esąs likviduotas.

Ryšy su etatų sumažinimo 
kampanija visose pramonės 
srityse atsirado daugybė be
darbių. Nuo sausio 1 d. tik 
vienoje Maskvoje buvo nuo 
darbo atleistų 90,000 darbi
ninkų ir tarnautojų.

ĮSISTEIGĖ PABALTIJO
UNIJOS DRAUGIJA.
Rygoje įsteigta Pabaltės 

unijos draugija, kurios tiks
las plėsti tarp Pabaltės val
stybės gyvenančių tautų kul
tūrinį, ekonominį ir politinį 
bendradarbiavimą, kovo 17 
d. buvo susirinkusi savo stei
giamam posėdžiui. Posėdy 
dalyvavo visa eilė įžymių 
asmenų, kurie pageidauja 
Pabaltės valstybių tautų 
bendradarbiavimo, ypač 
kultūrinėj srity.

KONTINENTALIS KON
GRESAS AUGA.

“Keleivy” jau buvo savo 
laiku rašyta, kad gegužės 
mėnesio pradžioj Washing- 
tone yra šaukiamas Konti-
nentalis Kongresas Ekono- - r -• - a tr-*i •minei Rekonstrukcijai. Iš Francuzrjos norėję Ame- Hitlerio rezųną. 
pradžių šitam suvažiavimui ivaz’uot.apie200'emi- mokratų organas ,1? „eito 
pritarė tiktai uniiu viršinin- ^rant^’ terPe ir Lietuvos pareiškia, kad jis ir ateity 
kai ir Socialistu Partiios va- Pilietfe P**0*- Voldemaras, neužčiaupsiąs burnos. Laik- 
dovvbė Dabar pasirodo Učiau Amerikos valdžia nė rastis vadina vokiečių pa- 

ūko,- te vienam nedavus leidimo A- siuntinio demaršą “diplomą-fal^m«SeJJau i™*™*

apie 20 valstijų išrinko savo yAGjA NET TELEFONO
riekTlSOO žmonių V,ELAS NUO STULPV-

Kon^esas Tusirinks 6 ir . žaSarėJe 1415 k°vo nak-
7 gegužės dienomis. Jo tik- nObstn?ni?TlftgmetnrinZuHn 
slas: suformuluoti ir patiek- Miesto kaišyta ei"
ti Jungtim Valstijų Kongre-

buvo^vogta.

'SarLONDONE SPROGIMAS 
k Galimas daiktas, kad įs si- SUŽEIDĖ 20 DARBI- 
to milžiniško suvažiavimo NINKU

Londono chemikalų dirb
tuvėj užpereit. sąvaitę įvyko 
visa eilė sprogimų, kurių 
pasekmėj 1 žmogus buvo 
užmuštas ir 20 sužeista.

gims nauja politinė partija.

Vokiečių generalinis kon
sulas Klaipėdoj iškabino 
naują vėliavą su hitlerinin
kų ženklu.

PASINAUDOKITE!
UŽ NUMAŽINTĄ KAINĄ

LABAI SVARBIOS KNYGOS į 
Ukininkystės Knyga; Pamokinimai 

farmeriam kaip vesti ūki, didele
knyga ............................................ 60c.

Aritmetika. parankiausia rokundj 
knyga, M. Šalčiaus parašyta, kiek
vienam naudinga ...................... 50c

Dailydė. Mokslas Stalioriant; kaip 
pats per save išmokti to amato. 
Labai naudinga, 120 paveikslų. 50c 

Prancūzų Revoliucija, su paveikslais,
didelė knyga .............................. 40c

Sapnų Knyga, išguldymas sapnų 25c 
Pasakų Knyga, kas nenori pasakų, 

tam parsiusiu kazyrų, “Lošimas 
^Kazyrom iš Pinigų”, yra dvi, po 25c 

Kas neri visų-—kaina $2.50 
Prisiųsiu nž $1.00

Pinigus siųskite per Money Orderį 
arba štampomts po 3c. šiuo adresu:

PAUL MIKALAUSKAS.
.248 W. Fourth St. So. Boston, Mass.

:: KTSSMIBSOTi
Chas. B.

Kuchanskas & Son
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
PUIKIAUSIAI PATARNAU- 

JAM LAIDOTUVĖSE, 
laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabus paruošiau! nuo $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausį 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS. 

637 So. Paca Street
BALTIMORE, MD.

{sitėmykit telefoną South 0083

Senų Laikų Vantas
Palengvina Gėlimą Pecianee

“Per du meta kankino mane n ada
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius Imi- 
mentus. bet nė vienas nepagelbėjo, 
man. Draugas rekorbendavo man In
karo Pain-Expellerj it tik po dviejtj 
isstteptmtj juomi risi mano skaus
mai pranyko. Pain-EapelTeris yra 
geriausias iš ristf linimentų.”

J. S-
l ockport. X. Y.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Ju»ų slinkiai 
sutaupytiems

inigams

PAIN-EXPELLER

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal įžymus Gydyto
jas Specialistas išrado kombinaciją 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl ligo
nių, kurių organizmas buvo suglebęs 
ar tik vietomis arkyvus, ir kuriems 
reikėjo daugiau kaip tik paprastą to
niką. ši preskripcija dabar yra par- 
davinėjhma visose vaistinyčiose tik 
už Dolerį už pilno mėnesio treatmen
tą. Jeigu po dvidešimts dienų jus ne
busite užganėdintas, jūsų Doleris 
jums bus sugrąžintas. Eikite į savo 
vaistinyčią ir paklauskite butelį tik
ro NUGA-TONE—žiūrėkite, kad ant 
laibelio butų užrašyta

Nusa-Tone

Suvis dykai dasižinosite aayo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite. (19)

PRACTICAL SALES COMPAMT 
1219 N. Irving Ave, DaMu

CHICAGO. TLL.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairias praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint tą patį apgarsinime pataluint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie .keitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
uz pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografija Ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimus ar
ba pajieškojimar greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokantį.

KELEIVIS
25$ BROADWAV,

O/> w ja fi*

Papoo&ta daugeliu spalvuotų puikią paveikslą,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkaną 

deklaaiuot viekuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo-knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Bankas 
indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kitas bankines operacijas.

rasit Kt

t
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Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 16, Balandžio 19, 1933

Komunistu=KataIikŲ 
“Bendras Frontas.”

NORVVOOD, MASS.
Kovo 19 d. Keistučio dr-'Run anglių kasykloj čia ta-;

uždirbt negalima 
gyvenimui.

Dunlo mažiems mokykla- propagandą ir žmonių šmei- 
se vaikams duoda pieno; se- žimą. 
niau duodavo po kvortą, bet Svarbiausias tos “Dramos

_______________________'dabar sumažino ir duoda tik grupės” “veikėjas” yra A.
'pusę kvortos, o Beawerdale Byra, kuris rašo visokius 

Girardville, Pa.-— Raven- į nė to neduoda. šmeižtus prieš laisvų pažiū

nė pra stoto. Vietoj tikro meno,] 
scenoje matai komunistinę I

rės surengtose diskusijose 
vietos komunistų “galva”— 
Grybas pasigyrė, kad jų de
rybos su katalikais dėl ben
dro fronto einančios sėk
mingai. Vėliaus per “Lais
vę” (No. 69) buvo pasigirta, 
kad “Norwoodo komunistų 
ir katalikų darbininkų orga
nizacijos pasekmingai tarėsi 
sudarymui bendro fronto.”

Žinant komunistų nacha- 
lumą link kitų partijų, nesi
norėjo tikėti, kad katalikai 
vienytųsi su bolševikais j 
bendrą frontą, o juo labiau, 
kad komunistai, kaip buvo 
“Keleivy” rašyta, kėlė dide
lį triukšmą ir net organizavo 
demonstrancijas prieš Keis
tučio dr-stę, kam dr-stės ku- 
kardoj yra kryžiaus ženklas. 
Todėl apie šitų skirtingų 
žmonių derybas sumaniau 
pasiteirauti, ir gavau infor
macijų, kad ištikrųjų Gry
bas su Mačėnu vaikščioję 
nuo vieno katalikų generole 
prie kito, kad jie leistų kata
likus, ypatingai vyčius (jei
gu dar jų čia randasi) Į bu 
siantį ‘iiunger-march” ba- 
talijoną, apsiimdami parū
pinti katalikams trokus nu
važiuoti Į Bostoną veltui. 
Čia kataliku vadas Versec
kas paklausė Grybo, ką da 
rys katalikai nuvežti į Bos 
toną? Grybas atsakė, kad 
turės muštis su policija, 
užtai gaus pietus nemoka
mai. Tuomet Verseskas pa
siūlė tiedviem bolševikam 
kreiptis Į katalikų federaci
jos susirinkimą, kuris turėjo 
įvykti už keleto dienų. Tai
gi nuvyko jiedu į federaci 
jos susirinkimą ir paaiškino 
ko jiedu nori. Bet katalikai, 
matyt, buvo jau informuoti, 
kad komunistai rengia Bos
tono policijai pirtį, nes pa
liepė tuoj neštis iš bažnyčios 
skiepo. Išėję iš sk’epo jiedu 
nuėjo iš kito bažnyčios ga
lo, kur randasi klebonija, 
bet bažnyčios dženitorius 
juodu išvarė. Matomai, juo
du ėjo pas kleboną.

Pagaliau, 9 d. balandžio 
surengė diskusijas bendro 
fronto klausimu.

Diskusijose Grybas jau 
nesigyrė apie “sėkmingas 
derybas su katalikais”, be 
jau apeliavo bendrai j visus 
lietuvius. Diskusijose buvo 
gerai akėjama tas bolševikų 
siūlomas bendras frontas ir 
jų veidmainystės. Ir niekas 
bolševikų siūlomam frontui 
nepritarė. Didžiuma publi
kos buvo socialistai ir sklo- 
kininkai, kurie neblogai su
gyvena. Reporteris.

Maikio tėvui po tokius irų žmones,

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

K. A. F—lomui.—Straip
snelis apie išpažintį bus ge
ras. Prie progos įdėsime.

Humoristilsd
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o “Dramos gru- 
ir

kaipo “prole-
)o užmuštas Antanas Mar- mažus kaimelius vaikščioti ' pė” ima tuos jo purvus 
uška, 35 metų amžiaus lie- nėra lengva, nes mažai lie- stato scenoje kaipo “pr 

tuvių gali surasti. Pas mas tarinį meną”, 
tik aš vienas galiu susikal-į Ištikrųjų gi tai nėra joks 
bėt su Maikio tėvu, nes čia (menas, bet kurstymas vienų 
daugiau lietuvių nėra. Yra1 darbininkų prieš kitus. Tai

;uvis. Buvo vedęs, paliko 
žmoną ir du vaiku.

Shenandoah, Pa. — Lo
šiant bolę čia buvo sužeistas 
Olševskių 9 metų amžiaus 
sūnūs Juozas. Nu vežtas li
goninėn jis mirė.

Tamaąua, Pa.—čia buvo a- 
reštuoti ir pastatyti po kau
cija broliai A. ir D. Ju- 
šinskai, kuriuos policija kal
tina sumušus tūlą Loką Bo- 
andą. Jam esą sulaužyti 
šonkauliai ir pramušta gal
va. Jis buvo užpultas ant ke
lio pareinant namo.

Kas Mums Rašoma.
' Nashua, N. H. Vasario 26 

d. apvaikščiojo sidabrines 
vestuves Jonas ir Uršulė 
Grausliai. Reiškia, minėta 
pora laimingai pragyveno 
25 metus ir auklėjo savo 
šeimyną. Jų dukrelė Elena 
ca proga sukvietė drauges ir 
draugus ir puikiai paminėjo 
tėvelių sukaktuves. Dr. Um 
pa ir kun. Bružas pasakė 
gražius palinkėjimus. Cho
ras, vedamas J. Tamulionio, 
sudainavo keletą dainų. Visi 
svečiai linksminosi iki vėlu
mai. Jubiliatai gavo daug 
dovanų ir linkėjimų.

vienas čiagimęs.bet ir tas su- ne dvasios penas, bet nuo- 
franeuzėięs ir skaityt ne- ’ dai darbininkų protui. Drau- 
moka. Sekmadieniais po gi jos nariai turėtų neleisti 
pietų ateina pas mane peši-[ komunistams tokius nuodus 
klausyt ką Mados su tėvu, skleisti draugijos vardu, 
kalba. Perskaičius 10 nu
mery Maikį jis man sako, 
kad Maikis velnių priėdęs. 
Aš jam atkirtau, kad jų nė
ra ir niekas jų nevalgo. Rei
kėjo gerai pasiginčyt. Bet 
su žmogum, kuris nemoka 
protaut, ir ginčytis sunku.

Man paliko gerą atmintį 
Maikis ir apie pelenų dieną. 
Daigeliui tas galėjo akis at- 
krapštyt.

And. Stankevičia.

JVOZVCIS 18 BARBULA.
I.

Buvo vedęs kavalierius 
Metų keturiasdešimtų, 
Pamylėjo jis Barborą,
Paną vos tik dvidešimtų.

II.

TORONTO, ONT. KANAO.
Sūnų ir Dukterų P. Dr-jos 

parengimai ir “Dramos 
grupė.”

Toronto vadinamieji dar
bininkų klasės reikalų “gy
nėjai” pasigavo S. D. P. D- 
jos vadovybę į savo rankas 
ir pradėjo visur naudoti tos 
organizacijos vardą kaipo 
priedangą savo komunistiš
kai propagandai tarpe To
ronto lietuvių. Organizaci
jos labas jiems nerupi.

žinoma, kada jau sykį pa
tenka i tokias vietas, kuriose 
laisvai gali reklamuoti savo 
kromelĮ, tai nenori jos nei 
apleisti: leidžia savo šaknis 
i dr-jos pamatą ir stengiasi 
kuo daugiausia gauti prita
rėjų, reklamuodamiesi tik
riausiais “darbininkų reika
lų gynėjais”.

Aš nėkuomet nebuvau 
priešingas tiems, kurie nuo
širdžiai kovoja už darbinin- 

vietos' klasės reikalus, nes k aš 
pats dalyvauju darbininkų 
judėjime ir reikalauju tų tei 
šių, kurios mums priklauso,

DmJo, Pa. šiuomi siunčiu bet tokiai P°Jlitik?įk"P klT 
$2.25 už “Keleivį” ir Kalen-';”™1^.' teda S»p- Ęr-jo.|, 
dorių, daugiau neišgaliu, nes as nepatariu ir smerkiu Ją 
senai kaip nedirbu. Gaunu kaipo žalingą darbą pačiai
pašelpos nuo $7 iki $10 į mė- '!r.au«?}al ,r. dartank« kla’ 
nesį maistu; pasitaiko kad ;el* Xls! gerai žinome, 
išduoda gana prasta, tačiaus ^a( pasalpines dr-jos tikslas 
reikia priimt už gerą ir ty-;F? “M* ll«°,’e!’.s“s1'

Nashua’ės lietuv iai su 
niaukia vis daugiau profesi- 
jonalų. Dabar jau turime gy
dytoją, ardvokatą ir grabo- 
rių. Da butų reikalingas ge
ras lietuvis aptiekorius.

Čionai yra šv. Kazimiero 
Kliubo “Basket Bali” rate
lis, kuris susiorganizavo tik
tai šį metą ir jau suspėjo iš
sidirbti sau gerą vardą. Jie 
aplošė gerai žinomą 
“tymą.”

“Kel.” Skaitytojas.

!ėt Buvo daug sunkumų pa

HAMILTON, CANADA.
Mirė Juozas Krosas ir 

Vincas Poška.
Kovo 29 d. čia staigia mir

timi mirė du lietuviai, Juo
zas Kvazas ir Vincas Poška, 
abu bedarbiai. Žmonės kal
ba, kad staigios mirties prie
žastis buvęs apsinuodijimas Savo žmon3 apleido, 
alkoholiu.' Kvazas turėjo ? Barbutės žiuri veidą: 
dirbtuvėj §500.00 apdrau- Ei’ Barbute, tu kačiute, 
dos. užtai ji 1 d. balandžio Tu iriausia man pačiutė, 
gražiai su bažnytinėmis ap- JII.
eigomis palaidojo, o nabagą Pasakyki tiesą ščyrą,
V. Pošką išlaikė iki 5 d. ba- Ar turi s*0 kokį vyrą. 
landžio ir miestas palaidojo Ar mane vieną myli? 
labai prastai. Ei. Barbute, ko gi tyli?

Abudu buvo kilę iš Že- IV.
maitijos. J. Kvazas iš šatra- Oi, Juozuci, oi, meiluci, 
menės kaimo, Mosėdžio vai- Aš turiu vieną vaikuci, 
sčiaus, Kretingos apsk., o V. Ale vyro nemylėjau—
Poška iš Vitkaičių kitimo, Vis tokio, kaip tu, norėjau. 
Tauragės valsčiaus ir aps- v.
kričio. Vis tai aukos bedar- Ak. Barbula, tujen zdraica, 
bes. Tu man cikras aniuolaicis!

Kad tokiu pacy aš turėtau,
Nei arielkos nenorėtau.

VL
Ei, Barbula, eikš į glėbį.
Man pacinka kad tu riebi,
Tokia šilta ir raudona.
Spausk prie manęs savo šoną. 

VII.
Taip Juozucis jai kalbėjo,
Taip ją glostė, glamonėjo.
Taip jis spaudė jos rankeles, 
Kol išgavo pinigėlius.

viii.
Dabar verkia mus Barbora, 
Vyr’s ją išmetė per tvorą:
Nėra vyro, nėr vaikučio 
Ir meiliausio nėr Juozucio.

Prisiuntė J. Zurkė.

žeidime ir kitose nelaimėse.

PAVASARINIAI IŠPLAUKI
MAI I LIETUVĄ.

Velykų išplaukimas Skandi
navu Amerikos Linijos laivu

Frederik VIII’’ bal. pirmą iš
vežė daug keleivių senoj šaly 
šventes praleisti.

Pavasaris jau čia ir tie musų 
žmones, kurie ilgis keliauti, pui
kų pavasario grožį praleisti Lie
tuvoj. turi progą išplaukti iš 
New Yorko sekančiais pavasario 
išplaukimais:

SS. “Frederik VIII” Geg. 4
SS. “United States” Geg. 20
Taip pat kreipiam domėsi i< 

Specialę Didžiulę Vasaros Skan
dinavų Amerikos linijos ekskur
siją tiesiog i Klaipėdą. Didis šios 
linijos laivas "Frederik VIII” 
parinktas šiai kelionei. Išplaukia 
iš New Yorko birželio 3 ir Klai
pėdoj pribus birželio 14, tik ke
letą dienų prieš vidurvasario die-' 
na. Dabar jau laikas į tą eks- 
kursiją rengtis ir užsisakyti vie
tas.

ŠIŲ LAIKŲ DVASIA.
—Mama, mama, Petras su

mušė man nosį!—šaukia vaikas 
atbėgdamas iš kiemo ir graiby
damas rankomis už motinos si-

CHICAGOS JURGIS.

Maišą pinigų turėdams,
Į bet kokias nežįuredams,
Suka galvą kai puodynę,
Kad gaut gerą gaspadinę. 
Atsistoja jis ir žiuri,
Mato gražų mergų buri. 
Įsidraskęs artyn traukia,
Iš būrelio vieną šaukia.
Jurgio kojos nemazgotos,
Bet šilkeliais apvyniotos.
Stovi tiesiai, pasipūtęs, 
Atsisukęs prie Barbutės.
Barbė, Barbe, Barbutėle,
Tave myliu vienintelę; 
Nepuikauki, nebijoki,
Eikš prie manęs atsistoki.
Aš vaikinas esu ščyras 
Ir gyvenime prityręs.
Duok rankelę savo meilę,
Tuoj darysime veseilę.
Jurgis vyras nesupuvęs.
Pas jį ūžia jau vestuvės: 
Dunda sienos, grindis braška, 
Girti šoka, purvas taško. 
Kojos riestos.
Net nekviestos,
Juda, trepsi.
Lupos vapsi.
Snapsą laka.
Protą plaka.
Palei sieną 
Pilvai stena,
Vyrai ruko 
It padūko.
Mergos staipos,
Kampe šaipos. D. R.

Jeigu bankas buvo užsidaręs 
ir neužilgo vėl atsidarė, tai 
reiškia, kad jo stovis tuo tar
pu neblogas. Mes manom, 
kad vėliau jis išmokės visus 
pinigus. Dabartiniu laiku vi- 
suose “savings” bankuose 
pinigų išmokėjimas yra ap
ribotas iki $100.

Timatinsiečiui.— Gavome 
su tamstos slapyvaržiu kore
spondenciją apie Zuikį, ir 
gavome laišką nuo kito as
mens, kuris pasirašo tokia 
pat pavarde kaip tamstos ir 
sako, kad tamsta parašęs 
korespondenciją jo vardu be 
jo žinios. Šitoms “gudry
bėms” išaiškint siunčiame 
tamstos korespondenciją į 
Timmmsą žinomam mums 
asmeniui.

J. B. R.—Kodėl lietuviai 
lenkus vadina “lenkais”, o 
ne “paliokais”, kaip patys 
lenkai save vadina, tai sun
ku pasakyt. Yra ir daugiau 
tautų, kurioms lietuviai turi 
savotiškus pavadinimus. 
Pavyzdžiui, vokiečiai. Pa
tys vokiečiai vadina save 

deičais”, bet niekas kitas 
jų taip nevadina; rusai va
dina juos “germancais”, 
lenkai “niemcais”, francu
zai “alemanais”, anglai 
“džermanais”, latviai, “Va
ciais” ir t.t.

DR. J. MARCUS
B MASKVOS IR KAUNO 

slapty ir kraSti
, ir vyrų, kraajo 4r <

281 St,
Hirtlads 331* 
to da 8 vakaro.

Tel. Capitol 2257
' Valandos: Nuo 9 ryto 
, Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1933 Metam.

kol ir tą išgavom, nes mine bet ?® še,Pt! .4uosXku?? su
verčia prignlėt prie “kazo- Vi uz dr-jos ribų. O tokių ne- 
kų” parapijos, o aš tiems telse4M šelpimų _ buvo gana 
Dievėdoms netikiu. i ;iau5 ir dar vis atsiranda.

. . . . į \ eik kiekviename dr-jos su-
. Priguliu prie mamenų u- virinkime vis siūloma ir pri- 

nijos ir Moose ur-jos ir tu- jmama aukoti iš dr-jos iždo 
rėjau gaut pašalpos. L nija keli doleriai komunistu nau- 
įšmokėjo pilnai už aštuo- ' cjaj
nias savaites, bet Moose dr- ( jej (įr_jos susirinkime ren- 
ja skolinga už 5 sąvaitės, karnos aukos, tai jau čia 
viso §35. Jau kelis kartus nU0Sa valia tų, kurie auko- 
prašiau, bet veltui. Atsako, ^a; bet kaip iš dr-jos iždo 
tai doleriai Įšalę, tai bankų traukiama pinigai, tai jau 
šventė, taip ir atidėlioja vis prasižengimas prieš teisėtu- 
ant kito mitingo. Kas blo- mą jr prješ dr-jos konstituci- 
giausia, kad reikia nueit Į
Beawerdale pėkščiam, o nuo baugiausia tokioms pa
čia yra 3 mailės. Tai sugrįžt šalpoms naudojamas atsar- 
tą dieną negalima, reikia ten g0S fondas, kuris sudaromas 
nakvot. g parengimų ir kitų šaltinių.

Beawerdale yra du lietu- Bet ar daug prisideda prie 
viai, vienas laisvų pažiūrų, parengimų tie, kurie yra pir. 
prigulėjo prie SLA. ir skai- mieji semtis iš dr-jos iždo 
tė “Tėvynę” ir “Vilnį”, bet aukso?
užėjus tai bedarbei, negalė- Kovo 18 d. buvo sureng 
jo užsimokėti ir tapo iš S. tas vakaras palaikymui at- 
L. A. išbrauktas. Antrasis y- sargos fondo. Ir štai kokios 
įa tikintis, bet rimtas žmo- pasekmės.
gus. Abu myli “Keleivį” ir SDP. Dr-ja yra didžiausia 
norėjo susidėję užsiprenu- Kanadoj, bet šitoks jos pa- 
meruoti, bet prie dabartinių rengimas duoda 29 centus 
aplinkybių nė to neišgali, pelno. Iš to matyt, kas per 
Kada aš nueinu į Beawer- vieni tie vadai, kurie stovi 

Chicago, III. —čia buvo!dale, tai duodu pasiskaityti dr-jos priešakyje ir kaip 
peršautas Juozas Balaitis, Į jiems “Keleivį” ir už tai jie jiems rupi dr-jos reikalai, 
kuris norėjo išmesti iš šei-man duoda vakarienę ir Dr-jos parengimais rūpinasi 
myniško vakarėlio įsibrovu- nakvynę. vadinama “Dramos grupė”,
sius tenai tris nekviestus vy-’ Mainos čia dirba tris ir kuri yra grynai komunistinė 
rus. keturias drenas į sąvaitę, bet ir tik tokios dvasios veikalus

NELAIMINGI ATSITI
KIMAI.

Gary, Ind. — Čia įvyko 
nelaimė su N. Januškevi
čiaus orlaiviu. Jis norėjo 
duot savo pažįstamiems 
“raidą”, bet jo orlaivis tuoj 
nukrito žemėn ir sunkiai su
žeidė du pasažieriu, kurie 
gali mirti. Jankavieius juos 
paliko ir pabėgo, nors ir 
pats buvo susižeidęs. Kaip 
rodos, jis buvo nepatyręs la
kūnas, nes ir laisnio neturė
jo.

Chicago, 111. — Simonas 
Tenikib, 48 metų lietuvis, 
kuris gyveno po numeriu 
909 Cullerton avė., nelai
mingai griūdamas persiskė- 
lė sau galvą ir nuvežtas ligo
ninėn mirė.

DR MARGERIS
Gydytoja* ir ChirarfM 

Vafandns: 1S—l: C—A

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483

Motina nušluostė išlindusi iš 
jo nosies snarglį ir pasišaukus 
Petruką pradeda jį barti:

—Ak tu, latre, kodėl tu savo 
broliuką muši?

—O kam jis mane kolioja!— 
teisinasi Petrukas.

—O kaip jis tave kolioja?
—Jis sako, kad aš fašistas.

Keista, bet faktas, kad gar
siausi komunistų žmonės gyve
na ne Sovietuose, bet fašistiškoj 
Turkijoj. Tai Trockis ir Gorkis.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą JŽ

Skaitydami Dr, Margerio knygą

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

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

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

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

§IŲ metų “Keleivio” Kalendorius yra labai 
įdomus.

Štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai, kas 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų ? 
Ką reiškia laivų signalo raidės “SOS”? 
Kiek yra visam pasauly girių?
Saulės sistema ir jos phmetos.
Kaip didelis musų žemės kamuolys?
Kaip Rumunijoj ūkininkai perka sau pačias? 
Kaip Australijos kanibalai ėda žmones?
Ar galima iš kalno įspėti orą? (Moksliškas 
straipsnis).
Kodėl kryžuočiai neįstengė užkariauti Lie
tuvų?
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė Kauną?
Kų reiškia Newtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai?
Kas yra “Slaptasis Internacionalas”?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai medžiai, gHės
ir vaisiai?\

Visi šitie klausimai 1953 meto Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti.
Be to, skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių edių, juokų ir 
paveikslų.
Kalendoriaus kaina 50c., bet “Keleiviu” skaityto
jams tik 35 centui.
Mokestį galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir štampo* 
mis. Tik prašome nešluoti štampų tt Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nemadingos.

KELEIVIS
South Boston, Mass.

j
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Noo Brasų korespondentų ir ii Lietuvos

TRAGI KOMEDIJA ŽEMAIČIŲ 
PLUNGĖJE.

ČEKAI NORI, KAD LIE
TUVA SUSITAIKYTŲ SU 

LENKIJA.
į Čekoslovakijos dienraštis
“Našinec” šiomis dienomis į 
pasisakė už sudarymą są-Į 

jungos tarp visų Vokietijos! 
kaimynų, nes tik tokia są-į 
junga aplink Vokietiją, esą, 

i§_ galėsianti garantuoti taiką.
! Pasak laikraščio, svarbiau
sia esą, kad Lenkija susitar-

Arba kaip vienas ponas įsi- krito durys ir... išsirito 
taisė “meilės lizdą” ir kas iš gąsdintas ponas...

to išėjo. Kada jau viskas buvo su ; T. . . .
w « ri silici n t ir ciiVilplio I sitcitmii— I_UCtU\et U* 3bl(iVl SUClH~Prieš kelis metus į Plungę torto" W didžiąją valstybę, ku-

atvyko gietimo valsčiaus fuodamj *įv0 perga(e įr pa_1 rioj Vilnius priklausytų ben- 
jauna, graži kaimiete Ji$s-i jėgumu_ Dabar nelaimingo-drai abiem valstybėms. Len- 
koti darbo Darbo ga™™' ji kaimietė vaikščioja nutoi-,kij°s Lietuvos alijansų pa
tas linų apdirbimo fabrike į ; j . , vyzdžių esą lengva rast. pra-
ir uz kelius htus uždarbio . j , P besiž urėdi- eity. 
valgė duoną ,s savo prakai- . , ir su_!
to. Tačiau jai nusisypsojo ■ (a laim^ « 
laime: 4simyleJ° vienas s
stambus

BROLIS NUŽUDĖ SESERĮ
Varėnos valsčiuje, netoli 

nuo administracinės linijos, 
miške buvo rastas Marės 
Tareiliutės lavonas su su
daužyta galva. Tareiliutė 
buvo Streliškių kaimo gy
ventoja, 18 metų amžiaus

“P—L* VENGRIJA.

Amerikoj gyvenantys vengrai 
išrinko gražiausią savo tautybės 
mergaitę ir siųs ją Pasaulinėn 
Chicagos Parodon kaipo “p-lę 
Vengriją.” Ji vadinasi Roza Ty- 
ukody, 18 metų amžiaus ir gy
vena Passaic’e, N. J.

pramonininkas ir, ,SKALOJ SUSIMUS£ 
jo subsidijuojama įsitaisė ŽYDAI
gražų butą ir čia laimingai;
gyveno besidžiaugdama sa- Joniškėly per pamaldas 
vo laime. Retkarčiais ią ap- sinagogoj susimušė dvi žy- 
lankydavo ponas ir išeida-i dų šeimos. Tik prasidėjus io
mas palikdavo kiek pinigu pamoktoms joniskelmtis zy- Jitį Nustaty^ kad ja 
“honoraro”. Laimingas ir das Kan^ pradėjo mėtyt, nuJg_ »
jaukus gyvenimas metas po ! netoli sėdinti savo kauny- amžiaus kad nprpikėtn 
metų bėgo. Gal viskas butų Kvoresą kamščiaisc Kvo gmokėti da): ]ity
gerai buvę, jei tie danai ne- ' esąs uzsigav^ uzJĮ o- -s arklj Nužudy
ta^ užsigeidę žengimuose jo jo sunūs. Kaną smalkiai ujai galvoje padaryta vic.
statyti gelezmkeh. Kažkoks P ♦ namaldoms nuolika kirst^ žaizdų kan-
svieto padauža—gelezinke- Pasibaigus pamaldoms tw>ta ležimi Tareiliutės
lio “budavctnias” susizavė- broliai Kanai su Kvoreso , ,no ouaavctojas susizavė , . nradėio vėl kivir- lavonas rastas nuo namP a’jo šia skaisčia mergužėle ir Gimimus pradėjo vėl Kivir . 400 m atstumo Ta_
pradėjo vedžiotis po kinus gd.s,"eila sulaikytos ir padėtas 
,r restoranus, žinoma, su Darban Alytous arešto namuose.

NUŠAUTA KLAIPĖ
DOS PAŠTO VALDI

NINKĖ.
Nežinomas piktadarys, i 

norėdamas apiplėšti Kiai- • 
pėdos pašto ženklų kasą, 
nušovė ženklus pardavinė
jusią valdininkę Šmidtienę. 
Plėšikas, priėjęs prie pašto 
ženklų pardavimo langelio, 
išmušė šalia esanti kitą lan
geli, norėdamas ištraukti čia 
buvusią dėžutę su pinigais. 
Valdininkė plėšikui pasi
priešino ir buvo revolverio 
šuviu nušauta vietoj. Pašto 
salėj tuo metu nebuvo nė 
vieno žmogaus. Nors pikta
darys valdininkę ir nušovė, 
tačiau visos kasos apiplėšti 
jam nepasisekė: jis pagrobė 
tik apie 500 litų, o pinigų 
dėžutėj buvo apie 5,000 litų. 
Už salės esančiame ekspedi
cijos kambary valdininkai, 
išgirdę šūvį, išbėgo į gat
vę, tačiau plėšiko jau nebe
simatė.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

EMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai storinti šalmais garlairio Rretner- 

havene užtikrina patogiausią kelionę į LIETUVĄ.“Greičiausias kelias į senąją tėvynę
. Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

.UEŠKOMA TIŠKEVIČIAUS
ĮPĖDINIAMS I,I0OftOO LITŲ.

laiku pradėjo ir jos butą!
lankyti. Sužinojo senasis iesui sužalota galva ir vei- 
ponas... Po to ilgi pasikalbę- das. Nukentėjęs užvedė by- 
jimai, praeities prikaišioji- te.
mai ir gailesys už suvedžio
jimą. Po ilgų derybų vėl tai
ka ir vėl gyvenimas ėjo sa
vo keliu.

Danai užbaigę geležinkeli 
statyti iš Plungės išvyko, o 
likęs be darbo ir pinigų 
“jaunuolis” vėl pradėjo 
gundyti Ievą, mes taip ją 
vadinsim, vėl užsidegė karš
ta meile prie šio ir “iškauli
jusi” iš savo pono kiek pini
gų, apsimažinusi iš daiktų ir 
rūbų—apleido Plungę. Suži
nojęs ponas, metė darbą ir 
dui vytis. Žinoma, pasivijo 
tuo pačiu geležinkeliu, kuri 
dirbo jo beširdis konkuren
tas. Tačiau konkurentas su 
pinigų likučiais nuruko savo 
keliu. Pabėgėlė buvo grą
žinta Plungėn ir po taikos 
derybų ir karštų pasižadėji
mų daugiau nebenusidėti 
gavo pono atleidimą ir ra
miai pradėjo kurti napją gy
venimą ant sugriautos mei
lės griuvėsių. Tačiau, anot 
žmonių patarlės: “Ką Die
vas myli tą ir baudžia”.. Nes 
senojo pono namiškiai sy
kį, vėlų vakarą atakavo Ie
vos butą, kur viešėjo ir po
nas. Nelaukti ir neprašyti 
svečiai išgąsdino susitaikiu
sią porą, o ponas bijodamas 
galimų įvykių pasislėpė rū
bų spintoje. Įsiveržusi na
miškių armija be pasigailė
jimo viską naikino ir daužė. 
Sukilėliai buvo įniršę ir rūs
čiais vedais. Ir pamatę spin
tos veidrody savo iškreiptus 
veidus, spyrė koja į šį veid
rodį, o nuo vyriško bato 
smūgio išbyrėjo stiklai, iš-

ŽIAURIAI SUSIMUŠĖ 
BROLIAI DEL BULVIŲ

SKUTIMO.
Kauno miesto ligoninėn 

atvežtas žiauriai kirviu su
kapotas pil. J. Jokubauskas 
iš Alėkseviškių km. Žiežma
rių valsč.

Jokubauską iš pasalų su-

VERČIA ILGAI DIRBTI, O 
ALGAS MAŽINA.

Geležinkelio darbinin
kams Šiąulių ir Gubernijos 
stotyse sumažinta 8% atly- 
gynimas. Darbininkai parei
kalavo, kad atlyginimas 
jiems nebūtų mažinamas ir 
kad butų sunormuotos darbo 
sąlygos, nes dabar jie ver
čiami dirbti po 12 ir net dau
giau valandų į parą.

Grovienė Elzbieta-Elena- 
Ona-Pelagija-Jadvyga - Eu
genija Radzvilaitė—Tiške
vičienė, mažamečio sunaus 
Jono-Jurgio Tiškevičiaus le- 
galinė globėja, įgaliojo vie- 

_ na Kauno advokatą išreika-
TIES ZAPIŠKIU SPROGO^!311“ ^ni!?Į “ nusavin

met parduota, kad butų su
rinkta 300,000 litų Tiškevi
čiaus įpėd. sumokėti.

Kaip išrodo, tai tautinin
kai išdalys dvarininkams vi
sus Lietuvos turtus.

PLĖŠIKAI SUŽEIDĖ PA
SIENIO POLICININKĄ,

ATĖMĖ 100 LT. IR 
PABĖGO.

Kovo 23 d. einant iš Mu- _ __ __ __
snikų pašto policininkui Le- kapojo jaunesnis brolis už 
serai, netoli Virsutekių dv. toi kad jis jaunesniji varė 
sutiko jj du vyrai. Paakal- skusti.
bėjus jie paprašė iškeisti 50 Nuįikajtėlis pabėg0 -j mi_
litų. Lescius sutiko. Tuo lai-
ku vienas iš užpuolikų smo- 4’ ___________

BEDARBIAI VAIKO 
KAIMIEČIUS.

Ukmergės gimnazija su
plauti malkas pasamdė ke
lis kaimiečius. Miesto be
darbiai tą greit suvokė ir, 
kovo mėn. 20 d. susirinkę 
gimnazijos kieme, pareika
lavo iš kaimiečių palikti 
darbą jiems.

ge Leščiui aštriu daiktu į 
galvą. Tas suklupo ir apal-

NUBAUDĖ “RYTĄ.”
Kauno karo komendantas

atsakingąjį “Ryto” redakto-

kri“o^ žaSZ 1000 arba 1 "*»• kalė> 

vojmga. Įvykis stropiai ti
riamas, bet plėšikai dar ne
surasti.

SURADO ŽMOGŽUDĮ.
Nepersenai ties Šiauliais 

ant kelio į Kužius buvo kaž
kieno mirtinai primuštas va
žiavęs namon pil. Kivickas. 
Policija dabar išaiškino, kad

1 men
mo už nesilaikymą karo 
cenzur. taisyklių. Be to ko- 
mend. nubausta Vinikaitė, 
Komedaitė po 2000 lt. arba 
2 mėn. kalėjimo; Šmerkovi- 
čius ir Melamedas po 3000 
lt. arba 3 mėn. kalėjimo.

SUGRIUVO PLYTŲ 
SINDIKATAS.

Atslūgus statybai, plytų 
pramonė pergyvena krizį. 
Dėl to krizio ir pats plytų 
sindikatas sugriuvo. Buvo 
sušauktas susirinkimas ir ta
rėsi kaip sindikatą sulipin
ti, bet iš to nieko neišėjo.

BOMBA.
Zapyškio valsčiaus, Ru- 

pėnų kaimo gyventojas 
kaž kur rado nesprogusią 
granatą; sako, kad Nemuno 
ledas atnešęs nuo Kauno ar 
Alytaus. Pilietis parslinešęs 
granatą ėmė krapštinėti, no
rėjęs išardyti. “Ekspertu” 
pasikvietė pil. Makūną. Ku
rį laiką darbavosi abu. Pa
galiau Makūnas ėmė kaž 
kaip jaust pavojų: sako, ga
li sprogti—aš einu sau, ir 
pradėjo šalintis. Kelis žing
snius Makūnui tolyn pažen
gus—granata sprogo ir pir
mąjį pilietį pertraukė pu
siau vietoj užmušdama. Ma
kūnui žiauriai sudraskė kai- 
į-iąją koją ir visą kūną pri
varė skeveldrų. Makūnas 
garlaiviu atgabentas Kauno 
miesto ligoninėn.

tą mišką, dirbamą žemę, 
vandenis ir sodybas — viso 
26,464 ha. ploto.

Žemės ūkio ministeris su

DAUG VAIKŲ ELGE
TAUJA.

Paskutiniu laiku Panevė
žy pastebima elgetaujant 
net kelioliką vaikų. Sakoma,

Tiškevičienės įgaliotiniu su- kad daugelis jų elgetauja ne 
tartį jau pasirašė te ministe- vargo spiriami, bet dėl sto
rių kabinetas patvirtino. Su- kos tėvų priežiūros. Vaikai 
sitarta, kad žemės ūkio mi- drąsus, ne tik kad naehališ- 
nisterija gyvais pinigais Ti-ikai prašo išmaldos, bet ir 
škevičiaus įpėdiniams su- vagysčių įvykdo, 
moka 1,400,000 lt. Ši suma
išdėstoma 4 metams: šiemet 
rudeni ministerija sumoka 
300,000 lt, 1934 m. 366,666 
lt., 1935 m. 366,666 lt. te 
1936 m. 366,666 lt. Kadangi 
šiemet Tiškevičiaus įpėdi
niams pinigai biudžete ne
numatyti, tai šiam reikalui 
jieškoma ekstra pajamų: ne
toli Kauno ir plukdomų u-

UŽGRIUVO ŽMOGŲ.
Šilėnų kaimo gyventojui 

Jonui Augiui bekasant žvy
rą griuvo krantas ir sunkiai 
jį prislėgė. Į trečią dieną po 
įvykio Angys numirė.

UŽMUŠĖ GIMNAZISTĄ.
Mariampolėje 11 metų 

mokinys J. iš montekristo 
prų miškai bus raižomi bir- į nušovė savo draugą, kitą 
žomis ir tiek bus miško šie- gimnazistą.

MOTERIS PERŠOVĖ 
VYRĄ.

„. . , . Vilkaviškio m. gyventoja
Kivicką pronuse Gruzdžią Ališauskienė Kybartuo- 
valse., Mažeikių kaimo gy- w paieid0 šūvi iš brauningo 
ventojas, 25 metą amžiaus į pet ^„^4 Raiškių 
Antanas Balčiūnu. Stumtos - ir Ien ai sužeidė
Balčiūnas pnsipazmo Kivtc- kair^į rank^ & Ališaus
ką primušęs. Esą Kivickas jj kien5 pataIpinta Vilkaviškio 
važiuodamas užkliudęs, tai Vaisiimp
jis kirtęs jam lazda per gal- ..
vą ir mirtinai sužeidęs.

DANIJA PIRKS LIETU
VOJ 3,000 ARKLIŲ.
Tarp Danijos ir Lietuvos 

padaryta sutartis, kad danai 
leis Lietuvai įvežti Danijon 
3,000 arklių, bet užtai Lie- /"\. 
tuva turi nupirkt iš Danijos 
tam tikrą kiekį cemento.

EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą!

Ii New Yorfeo 
į KLAIPĖDĄ 
Per Gorhe*bttrgf

i LIE

GREITA 
________ KEUOMt
UVĄ p<r ŠVEDIJĄ

Su Didele Va_________
Laivu FREDERIK VIII

Ii New Yorko Birželio 3, 1933

Nereikia nei vizą nei pereiti parabežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali bet nieko lengvesnio ir

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS" 

PIGIOS LArV AKOKTfcS

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
S. S. DrMtaiaglmfia------ Gegadės 2
M. L. Kungsholm ------------ Birželio J
S. S. Drotteingbelia ------ Brržefie 12
M. I- Gripshelm -------------------- Liepą* 3

Del platesniu informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

EKSKURSIJOS
M. L. Knngsfcetm. ------ f! t gedėti 8

M. L. Gripsfcolm,------Gegužės 27
•Tiesiog į Klaipėdą be persėdipio.

27 Whitekall St. 
Ne* York, N. Y.

248 Washington St. 
Boston, Mass.

1.W N. LaSalle St. 
fhkaffa, III.

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės j vietinį agenta.

SWEDVSfI AMERICAN LINE
21 STATĖ ST^ NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, III 181 N. Miehigaa Avė. 
BOSTON. MASS. 1S State Street 
DETROIT. MICH. 73 RVenree Street

SUMUŠĖ IR ATĖMĖ 600 
LITŲ.

Ragauskas Viešintų mies
telio gyventojas ant vieške
lio tarp Kupiškio ir Šimonių 
sumušė Gudą Juozą ir atė 
mė 600 lt Ragauskas sulai
kytas ir perduotas Kupiškio 
nuovados teismo tardytojui.

SUMAŽINTA BAUSMĖ
Paskutiniu laiku karo ko

mendantas nubaudė Teodo
rą Dambrauską už verbavi
mą bedarbių į vietos lenkų 
sporto klubą. Šiomis dieno
mis ministeris bausmę su
mažino pusiau, taip, kad 
jam beliko kalėjime sėdėti 
3 savaites.

NUSIŠOVĖ TARNAUTO
JAS.

Vilkavišky rastas nusišo
vęs komendantūros samdo
mas tarnautojas, p. Barčiau- 
skas.

Į LIETUVĄ
F EB HAMBURGĄ

Modeminis, patogus ir kitu neviršijamas vi
sose k Tau*?!** patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš Ne* Yneito. Patogus ir greitas geležinkelių 
susisiekimas iš Hamburgo.

VfDUTINftS KAINOS
Informacijų klanokite pas vietini agenta arba

HAMnBURG-AMERICAN LINE
SS BOYLSTON ST.. BOSTON

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio- JUNE 29 -anksti ryte
(Keieiviai sės i laivą iš vakaro)

Cunard Didžiuoju Ekspresiniu Laivu
BERENGARIA

Eksknraijea dalyviu laikomas kiekvienas važiuojanti* 
į Lietuvų keleivis.

— ŠIĄ EKSKURSIJĄ UžGYRf: —
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortes parduoda visi Cnnard agentai.

CUNARD LINE
33 State Street 
Boston, Mas*.

!h|

M

D1DEL6 VASARINĖ 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

AMMIKOS LtfT. LAtVAKORClŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

(SMAUKS (S NEW YOKKO

GEGUŽES 20 D., 1933 
PAGAUSĖJUSIU GARLAIVIU

STATENOAM
(Kailiai Imm UdBami j laivų 9*saH» 17 pe I vai. vakar*)

• Skaniausio maėto ųaumipam mtaikime patarnauja mandagų* ir 
prityrę patamaatajai. Specialiai panfinkenanmai, kaip ivairų* žatsls?, 
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru aru vūdmume* kajutos, nekurios 
su reguiierann* lovomis ir šiltu ir saitu bėgančiu vandenio, grašio*

O Tai yra reta progų Mauti kokio** maloniose aplinkybes* k savo 
tautiečių draugijai* ta* garlaiviu, kuris pagarsėjo tarp* lietuvių pasakoje 
visos adės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu «Sdeliu

Pktettmt InformtKi/tt KleHiUte PnK
TUKIOKAS. A. S.AMRAZIEJUS, X 

ItS Grand Sfruat. IrooUy*, M. Y.
■ARTKEYieiUS, F.m H. Main Street, Montalla. Mas*. 
„BIKYA,"

4829 Superior Ava.. Clavstand, Ohio 
MOLIS. r. .

1739-24th Struat, Dvtroit, Mich. 
„NAUJIENOS,"

173? So. Halstsd Straat, Chicago, III. 
SKYS. J.

433 Bark Streat, Hartford. Conn. 
StDAKAS, K.

342 W. treadvay, Sa. tsiton, Mas*.

IW Adams Struat, Mevarir, N. J. 
U*8AS, J. Jim O«* Struat, Lavrranea, Mas*. 
VAtASIUS, A. S.

I2lh « Carson St.. Rtttaerųh. Pa. 
yfpiaygų - ’

" ItS Grand Streat, arooMyn, M. Y. 

VELECriS, A.
S82 South Ava., Bridųaport, Conn. 

WASHNK, C. J.
H2I Carnon sr„ Htdkmg, Pa. 

2EMANTAUSKAS, JOHN
130 Canųrass Ava.. Watarhery, Conn.

“Aušros” Knygyne
GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 

SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS:
Pilnas I-alio žodynas LietuvHkai Anjffiškai ir 

Angliškai Lietuviškai. posL 1274, apd. kaina 
buvo $16.00, dabar už ......................................... $9.00

Namu Daktarai parašė Dr. A. J. Karalius. Visokių 
receptų knyga. Pusi. 174, kaina tiktai ........... $1,25

Bedieviu šventraštis. Didelio formato, apd. pust. 900, 
virš 200 paveikslų* Baisi knyga del tikinčiųjų, 
naudinga pasiskaityti laisviems žmonėms. Daug 
faktų apie tikėjimus ir kunigiją. Kaina $6.00, 
dabar už.................................... .......................$3.50

Rymas. Garsioji Emil Zolo apysaka apie Rymą. Pusi.
432, audimo apd. Kaina $2.50, dabar už .... $150

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

AUŠRA
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

t 1



Aštuntas Puslapi*

Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON No. 16, Balandžio 19, 1933

R1STIKO BYLA SU 
LAIKRAŠČIU.

Gus Sonnenberg reikalauja 
i* “Heraldo” $1,000,000.

Šiomis dienomis Bostone $33,423, o sekančiais metais 
prasidėjo plačiai žinomo ri- jos pašoko dvygubai, pa 
stiko Guso Sonnenbergo by- siekdamos $66,205.65. Ta: 
la prieš Bostono dienrašti parodo juodu ant balto, ka< 
“Heraldą”. Ristikas reika- ristikas jokių nuostolių ne 
lauja iš laikraščio $1,000,- turėjo, sako laikraščio gynė 
000 atlyginimo neva už nuo- jas. ir todėl jo reikalavima 
stolius, kurių jisai turėjęs miliono dolerių neturi jokit 
dėl tilpusių tame laikrašty pamato.
straipsnių 1929 metais. Tuo- Koks bus teismo sprendi- 
se straipsniuose buvo ata- mas, pamatysime vėliau.
kuojamas ristynių biznis ----------------
kaipo suktas ir visuomenę
apgaunantis “raketas”. Te
nai buvo pasakyta, kad Son

j Massachusetts valstija ture* 
siaati 30 kempių miškuose.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Massachusetts val
stijos bedarbių kvota miškų

. darbams busianti pakelta
čia skaitlinės parodo, kad nuo 1,200 iki 8,000 žmonių, 
taip nebuvo. 1929 metais, Pirma šios valstijos bedar- 
kuomet “Heraldas” rašė a- biams buvo planuojama 6 
pie ristynių “raketą”, Son-J kempės miškuose (po 200 
nenbergo pajamos buvo (žmonių i kempę); dabar e- 

są nutarta pastatyti nema-

Streikieriai apmušė skebu? 
traukiny.

... . Anksti šio panedėlio ryte
nenbergas imasi vis su tais ant niažojo traukinėlio tarp 
pačiais nstikais, bet namo- Bostono ir WestLvnnr 
se vietose jie skelbiami
kitokiais vardais.

East Bostono ir West Lynnc 
buvo apmušta daug žmonių 
kurie važiavo į Lynna dirb' 

Sonnenbergas dabar yra ti. Matyt, i traukinėli susė- 
pripažintas kaip pasaulinis do būrys streikuojančių o- 
sunkaus svorio ristikų čem- dos darbininkų ir einant 
pijonas. nes nugalėjo ir traukinėliui per Point oi 
“smauglį” Lewisą, kurio iki Pines tiltą pradėjo mušt 
šiol niekas negalėdavo pa- tuos, kurie* važiavo dirbti 
imti. Taigi, kaip pasaulio manydami, kad visi jie 
čempijonui, jam, Sonnen- streiklaužiai. Tiesa, buvo 
bergui, tie “Heraldo” rašy- tarp jų keliolika streiklau- 
mai padarę apie milioną do- žiu. bet buvo ir visai nekal 
lenų nuostolių, ir todėl jis tų žmonių. Bet ar kas kal- 
reikalauja, kad laikraštis tas, ar nekaltas, mušt gavo 
jam tuos nuostolius atlygin- visi. Tris jų buvo taip ap 
tų. daužyti, kad reikėjo siųsti

Bet laikraščio advokatas juos ligoninėn. Atėjus trau 
Flaherty pašaukė teisman kineliui i West Lynna, mu- 
daug liudininkų, tarp kitų šeikos greitai iššoko ir susė- 
ir ristynių promoteri Bow- dę į automobilius, kurie jų 
šerį. kuris rengdavo Son- tenai laukė, pabėgo. Trauki- 
nenbergui ristynes. Bowse- nėlio tarnautojai pašaukė 
rio liudymas parodė, kad telefonu policiją, bet pakol 
Sonnenbergo pajamos po ši pribuvo, streikierių jau 
tų straipsnių netik nesuma- nesimatė.
žėjo, bet dar padidėjo. Štai---------------
kiek Bowseris per paskuti
nius ketverius metus yra iš
mokėjęs Sonnenbergui už 
ristynes:

1929 metais,
1930 metais,
1931 metais,

vis

Automobiliaus katastrofa 
Billerikoj.

Pereito nedėldienio rytą 
Billerikoj sudužo automobi

...$33,423 Įįug, kuriuo važiavo tris vai-
^44 0"9 90 kėzai. Mykolas Polivič, 19

x metu vaikėzas, buvo užmuš-1932 metais, S29.289.23 ant viet o jo sžbrai v 
Jeigu laikraščio paskelbti Vukovski ir Julius Rusk 

(lah Kai butų Sonnenbergui sunsužeisti. Jie įvažiavo 
kenkę, tai jie turėtų atsiliep- į teIefono stul ne.
ti i jo pajamas tuojaus po to, blajvu tu vaaav0/
kaip visuomene tuos daly- __________
kus perskaitė. Bet paduotos Spargo agituoja prieš 

Rusiją.
Pereitą nedėldieni Bosto

ne kalbėjo rašytojas Spargo. f 
kuris kitąsyk prigulėjo prie! 
socialistų, bet karo metu

Scottsboro Juodukų
Byla Nutraukta.
Šį panedėlį buvo nutrauk

ta astuonių Scottsboro juo
dukų byla, kurioj jie yra
kaltinami išgėdinę dvi balt- £“Xmerifad pripažinti 
veides moteris prekių vago- . vakižia£> FKai tikra5 
ne. Teisėjas atidėjo bylą • - k ‘ ~ aritavo
neribotam laikui, dėlto, kad ’
New Yorko “Herald-Tribu- 
noj” pasirodė įžeidžiantis tą 
teismą straipsnis ir teisėjas 
mano, kad to straipsnio au-
torium yra Yorko ad
vokatas Leibowitz, pats vy

žiau kaip 30 kempių.
Bedarbiai miškų darbams 

ra renkami tik iš jaunų ir
.veikų vyrų, ir jie tvarkomi 
aip kareiviai. Todėl tūli 

:monės mano, kad šitie mis
ai darbai esą tik priedanga 
aunu vyrų militarizacijai.

Komunistai negali 
salėj šoktu

Paskutiniame “N. G.” nu
mery E. Butkus rašo apie 
South Bostono komunistus 
taip:

“Bostoniečiams dabarti
nu laiku gana sunku iš me- 
Ižiaginio atžvilgio. Mat, jie 
:uri nuolatinę svetainę, kur 
)irmiau kas subatos vakaras 
•engdavo šokius ir iš įplau
kų padengdavo randą. Bet 
ščyrieji išprovokavo mušty- 
ies ir miesto valdžia šokius 
uždraudė, tai dabar randą 
kas mėnuo turi sumokėti L. 
D. D. kuopos nariai propor- 
uonaliai (moka tik tie, kū
ne dirba).”

Minimi čia “ščyrieji”, tai 
oficialus komunistai, kurie 
:aikosi kreivos Bimbos lini
jos.

savo

Curley atsisakė važiuot 
Lenkijon.

Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė Bostono majorą 
Curley ambasadorium Var
šuvon Bet Curley atsisakė 
Lenkijon važiuot. Jis labai 
norėjo būt Amerikos amba
sadorium Romoje. Matyt, 
Lenkija išrodo jam per pra
sta vieta.

Atsisakydamas važiuoti i 
Varšuvą ponas Curley pa
aiškino. kad jis esąs dau
giau reikalingas Bostone. 
Tačiau jeigu jis gautų vietą 
Komei, tai tuomet jau Bos
tone jis nebutu reikalingas.

Ar ne vaikiškas pasiteisi
nimas 9

Vaikėzai sudaužė pavogtą 
automobilių.

Trįs jauni piktadariai pe
reitą sąvaitę pavogė d-ro 
Marble’o pastatytą automo 
bilį ant Common\vealth avė. 
ir leidosi važiuot dideliu 
greitumu. Someivillėj jie 
atsimušė į medį ir mašina 

, visiškai sudužo. Patys taip
gi sunkiai susižeidė ir du iš 
jų gali mirti.

Šaukia protesto mitingą.

Federal National Banko 
depozitoriai šaukia susirin
kimą 27 d. balandžio vaka
re, Lietuvių svetainėje, Bus 
reikalaujama, kad visi Fe
deral Nat. Banko direkto
riai butų traukiami teisman 
ir kad resiveris turi išjieškot 
iš direktorių tas paskolas, 
kurias jie paėmė prieš Ban- 
kos uždarymą. Bus daug 
kalbėtojų. Visi, kurie turėjo 
sudėję savo pinigus į minė
tą banką, ateikit į minėtą 
susirinkimą.

Per langą įmetė bombą.
Salvatorės Picariello če

verykų taisymo dirbtuvėlėn 
East Bostone nežinomi pik
tadariai įmetė per langą 
bombą, kuri sprogdama pri
darė daug blėdies. Iš žmo
nių niekas nenukentėjo, nes 
tuo laiku krautuvė buvo už
daryta.

Policija sako, kad dabar, 
kai parduodamas legalus a-j 
lūs, Bostone mažiau esą gir
tuoklių. t

: ■

Paveiksla* apie Rusiją.
Balandžio 21 d., pėtny- 

čios vakare, Symphony sa
lėje Bostone bus perstatoma 
Rusija paveiksluose. Tas pa
veikslas parodo, kokia buvo 
Rusija senovėje prie caro ir 
kokia ji dabar yra. Minėtas 
paveikslas bus rodomas Bo
stone tik vieną kartą.

VAINIKŲŠOKIAL
Įvyks subatoj, April 22 d. 

7:30 vai. vak. Lietu
vių M. Žinyčios svetainėj. 
Kas ateis pasipuošęs gra
žiausiu vainiku, gaus gau
sias dovanas. Kviečiame vi
sus ateit i gerus šokius—or
kestrą pirmos klesos.

Įžanga 25c ypatai.
L. Ž. Moterų Ratelio 

Komitetas.

Sveikatos Vakaras ir 
ŠOKIAI.

Rengia SLA. 188 kuopa,
BALANDŽIO 29, 1933 
Lietuvių Met. Žinyčios 

Svetainėje,
kamp. 4-th ir Atlantic Sts., 

So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Dr. J. Repšys pasakys

prakalbą, kaip užsilaikyti 
sveiku dabartinės depresijos 
laiku. Čia bus proga daug 
ko naujo išgirsti. Po prakal 
bos bus šokiar iki vėlumos.

Kviečiame visus ateiti ii 
linksmai vakarą praleisti.

Įžanga 25c.
Kviečia 138 kp. Rengėjai.

Somervillės miestas pa
skelbė jau nebeturįs pinigų 
savo tarnautojų algoms.

NEPIRKIT DAUGIAU 
ANGLIŲ.

Butų didelis neišmanymas kūrinti 
virtuvės pečių anglimis, kuomet galit 
įsitaisyti OIL BURNERf. Ypač pa
vasarį ir vasarą anglis netinka. Alie
jus greit užsidega, neduoda pelenų. 
:ėra dulkių ir pigiau kaštuoja. Aš 
varduosiu ir ant išmokėjimo ir pats 
statysiu. (?)

P. KETVIRTIS
>26 Broad»ay. So. Boston, Mass. 

Tel. S. Boston 4618-W

JEIGU SERGI
Skilvys nedirba, liežuvis baltas, 
kvapas sunkus, viduriai užkietėję, 
pilnas gazų ir rakšties, neramiai 
miegi—

VARTOK IT VAISTUS 
—SANGOSIL—

$1.00 honka: jie prašalins visos 
tuos nesmagumus. Išdirba 

aptiekorius 
P. GIEDV1LA 

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE. MASS. 

Visokius vaistus prisiunčiu per 
paštą. Reikalaukit kataliogo Dr.
Giedvilo Gyduolių.

1933

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions
..... . .. , ir Generatorius. Ištaisome su-nuėjo dzingaros tarnauti. Jo |ankrtvUs fendcrio, „ 

kalbos tema buvo: Ar ver- jr apipOTtiname. DlrUl
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. SaBoatoa. Maaa 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas. savininkas,

prieš Rusijos pripažinimą. 
Publika nerimavo, dažnai 
švilpė ir ujo.

Pienas pabrangsiąs.
Pelnagrobiai, kurie kont-

riausis tų juodukų gynėjas, raliuoja visą pieno pramo- 
Minėtam straipsny Scotts-1 nę Naujoj Anglijoj, jau.pra- 

boro bylos prisaikintieji dėjo skelbti, kad pienas tu- 
suolininkai piešiami taip: i ris pabrangti. Kodėl jis da- 

“Jeigu jus pamatytumėt bar turėtų pabrangti, kuo- 
tuos sutvėrimus, tuos die- met atsidaro ganyklos, tai
vuotus fanatikus, kurių bur-* sunku suprasti.
nos išrodo kaip praplautos* ---------------
veiduose skylės, kurių akysi Ties Congress streetu ant 
žiuri į jus išlindusios ka’ip.gelžkelio bėgių aną rytą bu-

SYMPHONY SALĖJ 
TIKTAI VIENĄ VAKARĄ 

Pėtnvčioj. Bal. 21, 8:30 vak.

RUSIJA

voooooooaaeeooooeooeGosoosooooooeooeoeoooc

VICTOR
RADIO

Aš jau senai esu muzikos biznyje, bet dar nesu 
girdėjęs, kad už tokią pigią kainą butų galima įsi
gyti taip parankų muzikos instrumentą.

Štai R-90 RCA Victor z

Modelis R-28

Tai tikrai DIDELĖ YPATYBĖ, kurią 
mums pasiūlo RCA Victor 1933 me
tais Jo vardas ‘TONALITE CONT. 
ROL", kuris perduoda pilną muzikos 
malonumą ir yra tikru stebuklu.

Pilnos orchestros balsus jis gali 
perduot 266 instrumentų notų dau
giau. negu paprastas radio....

Jis turi balsų suvienodinimą: 
Automatišką Volume Kontrolę; Pilno 
Dydžio Dy namie Kalbėtuvą.

Padirbtas geriausiai negu bent 
vienas buvusių Radio.

Modelis R-28-A

/špentykit
s™ Namus

MOORE’S PENTU

T< Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaudon: 2*4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 ilū 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central akv.

CAMBRIDGE, MASS.

varlės. kurių smakrai apte
kėję tabako sultimis, apžėlę, 
purvini, tai jus nesistebėtu- 
met. kaip jie galėjo nekaltą 
žmogų nuteisti miriop.”

Teisėjo manymu, šitoks 
straipsnis galėtų paveikti 
prisaikintųjų suolą, todėl jis 
bylą ir nutraukė.

vo rastas suvažinėtas neži
nomas vyriškis

Paveiksluotas atpasakojii 
KAIP BUVO—Burtui 
KAIP YRA — Jnlien Bryau

{domiausias amerikiečio paveiks
las koks yra paruoštas apie 

Sovietą Rusiją.
Geriausią sėdynių kaina 

50c—75c—$1 (Pins Taksai) Su RCA
Radiotruas

$

Su RCA Radiotrons

$

APVOGĖ NORMANO
THOMASO FARMĄ.

Netoli New Yorko socia
listų vadas Norman Thomas j 
turi nedidelę farmukę ir tu-’ 
rėjo tenai apie 100 vištų. 
Pereitos subatos nakii Ne\v 
Yorko vagys išplėšę jo f av
iną ir pavogė apie 60 vištų.

ŠURUM-BURUM BALIUS
- 4

Rengia Gedimino Lietuvių Vkėsj Vyrų ir Moterų Draugyste

Seredoj, BALANDŽIO 19 d.,1933 m.
Prasidės 6-tą valandą vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E IR S1LVER STS.. SO. BOSTON. MASS.

Balius bus labai linksmas kaip jauniems taip ir seniems.
ORKESTRĄ ROYAL SEREN*ADERS 
Grieš angliškus ir lietuviškus šokius.

Rus naujo gėrimo ir užkandžių.
Be to. šiame Baliuje bus galima įsirašyti šion Draugijou

už pusę įstojimo.
(žanga vyrams 35c- moterims 25c. ____

Visus maloniai kviečia KOMITETAS.

19.50 21.50
Tik įsivaizdink! Tikras 5-tūbų Superheterodyne 
su Dy namie Kalbėtu vu ir Balso Kontroliuotoju. Tai 
Amerikos geriausias, parankus RADIO. Galima 
įsitaisyt kiekviename kambaryje.

Užeikite persitikrint jo gražios muzikos.
MES PERKAM LIETUVOS BONUS IR 

MOKAME PILNĄ JŲ KAINĄ.

GEO. MASILIONIS
377 Brotdw«y, So. Boston, Rast.

JOM
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Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienom* Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

PRISTATYMAS VELTUI. 
Kurie norite kad jūsų namas gra
žiai išrodytų ir ilgai laikytų,

užeikite pas mus.

Flood Sodare
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADVVAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 4703-M

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEB.AKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trakų Agentara.

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON. MASS.

Peter Trečiokas ir Joe Kapočinnss, 
savininkai.

Telefonas So. Boston 4486

P. "J. Akunevičia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas . 
laidotuvėse.

Pa grabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliucjjino valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadtray 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO. MASS
Tel. Brockton 411S

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes ažlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Noo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių. Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus Bu
siančiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAYVRENCE, MASS..

OPTOMETRISTAS
LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopįškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
447 Broadway, Se. Boaton.

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

’ TeL So.
DAKTARAS

A, L. KAPOČIUS
LIETUVIS DEN'TISTAS

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

iki 1 v. po pietų
tik ausitarua.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name. 
BROADWAT, tarp C ir D et.

SO. BOSTON, MASS.

Joseph VF. Casper 
(KASPARAS)

x LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADM AY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Daro

Veda visokias

317 E STREET,

8OUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR. J. LANDŽIUS^EYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų,
J aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių 
• mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj, 

gyvenantiems. 15 metų praktikos 
OfiM> valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak.

534 EAST BROABMAY

Vartoja X-Ray 
.ja kraują.

Tel. S. B. 2712. 
SOUTH BOSTON. MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
yra tikrai go*Per 30

rianai nuo «At 
Nors sunkiausiai

teiks stebėtinų . _
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir

paguldys į lovų. Tada gali bet pasekmės blogos. Tarėbite vi
sados aso šalčio vaistų savo samsisi Pajotų kad pas jos pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prishnėiams jums j 
■amus ui $1.00. Pareikalaukite psnftScriaiiauL

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

vaistai so-

t




