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SUSEKTA CARO MIKALOJAUS 
UŽKASTI ŽENEJ TORTAI.

Areštuosią Da 200 Užgrobė Unijų Ofi- 
Far merių. | sus ir Pinigus.

15,000,000
BLIU

AUKSO RUB- 
PALAIDOTA 

S1BYRE.

Sovietų valdžia sutinkanti 
atiduoti radėjui ketvirtą 

dalį.

Anglijos Darbo Partijos 
organas, “The London He- 
rald”, šį panedėlį paskelbė 
žinią, kad Londone gyvena 
žmogus, kuris 16 metų at
gal užkasė Sverdlovske na
bašninko Mikalojaus II ka
są su 15,000,000 aukso rub
lių. Pinigai esą palaidoti gi
liai skiepe po vienu namu.

Sverdlovsko miestas stovi 
kitoj pusėj Uralo kalnų. Se
niau jis buvo vadinamas E- 
katerinburgu. Čia if caro 
šeimyna buvo sušaudyta 
1917 metų rudenį.

Sakoma, kad užkasti pi
nigai buvo ne vieno caro, 
bej dalis jų prigulėjusi ir ki
tiems Rusijos didžiūnams.

Kas yra tas žmogus, ku
ris tuos pinigus tenai užka
sė, Londono dienraštis ne
sako. Kas jis yra, Sovietų 
valdžia irgi nežinanti. Jo 
vardas ir pavardė kol kas 
slepiama. Derybos dėl to 
aukso išgavimo buvo veda
mos su Sovietų valdžia per 
15 mėnesių, kol galų gale 
susitarta šitokiomis išlygo
mis:

Sovietų valdžia garan
tuoja tam žmogui saugų at
važiavimą į Sverdlovską, 
kur jis tini parodyti vietą, 
kurioj yra užkasta tariamo
ji kasa. Iškasus auksą, trįs 
jo ketvirtdaliai bus paimti 
Rusijos valstybės iždan, o 
viena ketvirta dalis bus ati
duota radėjui, tam iki šiol 
da nežinomam asmeniui.

Derybas šituo klausimu 
vedė su Sovietų valdžia trįs 
anglai, vienas jų Londono 
bankininkas.

Asmuo, kuris tą auksą už
kasė, jau vykstąs Rusijon.

Pagimdė Kūdikį Ant 
Gatvės.

South Philadelphijoj be
darbė motina, Marijona 
Sullivan, pagimdė ant šali
gatvio kūdiki. Vienas vietos 
laikraštis dėl to rašo: Ame
rika yra turtingiausia šalis 
pasauly. Ji turi daugiau 
aukso, anglių, geležies, alie
jaus, vario, švino, cinko, sie
ros ir kitų turtų negu kuri ki
ta valstybė. Tačiau šita mo
tina neturėjo pastogės kūdi
kiui pagimdyt. Farmeriai 
negali parduot duonos, fa
brikantai neturi kur dėti 
drapanų, namų statytojai 
nežino kur dėti tuščius na
mus, o bedarbės motinos 
vaikščioja alkanos, apiply
šusios ir ant purvino šaligat
vio vaikus gimdo.

Tai tipingas kapitalisti
nės betvarkės vaizdas.

RUSAI PRATĘSĖ SUTAR
TI SU VOKIEČIAIS.
Maskva sako, kad 1926 

metų nepuolimo sutartis 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
tapo atnaujinta ir abiejų ša
lių patvirtinta.

Rooseveltas Aiškina 
Pinigų Infliaciją.

Nerimą nupiginti doleris, 
kad skolininkams butų len

gviau skolas užsimokėti.
Pereitą nedėldienį prezi

dentas Rooseveltas pasakė 
prakalbą per radio, paaiš
kindamas visuomenei, ką jo 
valdžia iki šiol yra padariu
si ir ką ji ruošiasi-daryti to
liau.

Du mėnesiai atgal, jis 
sako, Amerika buvo pradė
jusi laipsniškai mirti. Ji mi
rė, nes prekyba ir kainos 
tiek nukrito, kad bankams, 
insurance kompanijos ir ki
toms įstaigoms gręsė kata
strofa. Bankai pradėjo rei
kalauti paskolų ir morgičių 
atmckėjimo, o skolininkai 
atmokėti negalėjo, nes do
leris dabar buvo daug bran
gesnis, negu tada, kuomet 
jie skolinosi. Todėl bankai 
buvo priversti pardavinėti 
už skolas žmonių namus ir 
farmas. Milionai žmonių 
neteko savo turto. Dėl to pri
siėjo nekuriam laikui užda
ryti visus bankus, o paskui, 
juos iš naujo atidarius, teko 
apriboti pinigų išmokėjimą. 
Dabar valdžia eina prie 
kontroliuojamos pinigų in
fliacijos. Tai reiškia, bus 
leidžiama tiek naujų pinigų, 
kiek bus reikalo, kad suma
žinus dolerio vertę. Pigesnis 
doleris reiškia brangesnes 
prekių kainas, reiškia dau
giau pinigų. Tas daroma 
tuo tikslu, kad
namų savininkai ir kiti gale 
tų atmekėt savo skolas pi
gesniais doleriais, tai yra 
tokiais pat doleriais, ko
kiais jie savo skolas užsi
traukė. Kitaip sakant, šita 
pinigų infliacija daroma 
naudai tų, kuriuos slegia 
skolos.

ŽYGIUOJA “PALIUSUO
TI” SCOTTSBORO 

JUODUKUS.
Komunistai pradėjo nau

ją žygiuotę į Washingtoną. 
Ši kartą jie maršuoja tenai 
reikalauti, kad Scottsboro 
juodukai butų paleisti. Pe
reitą nedėldienį iš New 
Yorko išvažiavo Washing- 
tonan 200 komunistų tuo 
tikslu.

IŠDEGĖ ELLSWORTHO 
MIESTELIS.

Maine’o valstijoj pereitą 
nedėldienį ugnis nušlavė 
Ellswortho miestelį. Su du
rnais nuėjo 175 namai, 2 
bažnyčios, miestelio rotužė 
ir vienas bankas. Nuostoliai 
apskaitomi į $1,250,000. 
Šimtai žmonių pasiliko be 
pastogės.

MOSC1CKIS IŠRINKTAS 
LENKUOS PREZIDEN

TU.
Lenkijos seimas šį pane

dėlį išrinko Ignacą Moscic- 
kį eiti prezidento pareigas 
toliaus. Balsavimo metu o- 
pozicija išėjo iš seimo salės. 
Seime yra 555 nariai, bet 
balsavime dalyvavo tik 343.

Adv. Darrow apsiėmė ginti Be to da Hitlerio gaujos 
suimtuosius. areštavo 3000 darbininkų

Io\vos valstijoj, kur prieš / Vokietijoj,
sukilusius farmerius guber-, Pereitą savaitę Hitlerio 
ratorirs apskelbė karo sto-j įsakymu fašistų gaujos Vo- 

* vį, jau 105 farmeriai yra i kieti joj užėmė visus unijų o- 
areštuoti ir milicijos vadasifisus, areštavo apie 3,000
paskelbė, kad da 200 farm. 
busią areštuota. Valdžia 
baisiai įniršus ant farmerių, 
kad jie paniekino teismo 
autoritetą, užnerdami teisė
jui Bradley kilpą ant kaklo 
ir uždėdami jam degutuotą 
stebulę ant pakaušio, “ka
rūnos” vietoje.

Persekiojamus farmerius 
įtinti apsiėmė pagarsėjęs 
Chicagos advokatas Cla- 
rence Darrovv.

Šiaurėj Žuvo Rusų 
Laivas.

Netoli Špicbergeno saly
no, šiaurės vandenyne, šio
mis- dienomis nuėjo dugnan 
rusų garlaivis “Ruslan” su 
20 žmonių. Jis traukė rusų 
ledlaužį “Malyginą” nuo 
Špicbergeno, kaip staiga pa
kilo audra ir tuodu persky
rė. “Malygynas” buvo nuva
rytas ant ledų, o “Ruslan- 
das” buvo sutriuškintas tarp 
plaukiojančių ledų kalnų ir 
nuskendo. Skęsdamas lai
vas išleido per radio pasku
tinį savo atsisveikinimą pa
sauliui: “Sudiev visiems pa
skutini kartą. Mes jau skę- 
stam.”

BRAZILIJA GRĮŽTA 
PRIE DEMOKRATINES 

TVARKOS.
Dabartiniu laiku Brazili- 

. . joj veikia laikinoji valdžia, 
f armėnai, t kuri atsistojo po perversmo

apie du ir pusė metų atgal. 
Parlamento per tą laiką ne
buvo. Bet šiomis dienomis 
paskelbti steigiamojo sei
mo rinkimai, kas reiškia ga* 
lą diktatūrai. J steigiamąjį 
seimą bus išrinkta 214 at
stovų, kurie nustatys kraš
tui demokratinę tvarką ir 
išrinks konstitucinį prezi
dentą. Stegiamojo seimo są
statas busiąs palankus libe
ralams ir socialistams.

REIKALAUJA DARBUI 
BALSO LONDONO KON 

FERENCIJOJ.
Amerikos Darbo Federa

cijos pildomoji tajyba pa
reikalavo, kad prezidentas 
Rooseveltas paskirtų į besi
artinančią ekonominę kon
ferenciją Londone vieną at
stovą nuo organizuoto Ame
rikos darbo.

“STARAI” PAKILO 7
BILIONUS DOLERIŲ.
Kapitalistų spauda džiau

giasi, kad per balandžio 
mėnesį New Yorko biržoj 
akcijų vertė pakilo arti 
$7,000,000,000. Visų New 
Yorko biržoj užrekorduotų 
akcijų vertė 1 gegužės dieną 
buvo $26,815,110,054.

MIRTIES BAUSMĖ KID* 
NAPERIAMS.

Floridos senatas priėmė 
bilių, kuriuo skiriama mir
ties bausmė kidnaperiams, 
kurie pavogę svetimus vai
kus reikalauja didelių pini
gų už jų paliuosavimą.

unijų viršininkų ir užgrobė 
visus darbininkų organiza
cijų pinigus bankuose. Ka
dangi darbininkų unijoms 
Vokietijoj vadovavo dau
giausia sccialdemokratai, 
tai pirmoj eilėj jiems ir te
ko nukentėti. Hitlerio tiks
las yra paimti darbininkų 
organizacijas savo kontro- 
lėn, paskirti joms vieną dik
tatorių ir perdėm jas sufaši- 
stinti, uždrausti streikus. 
Darbininkų spauda jau be
veik visa uždaryta. Jos vie
ton, matyt, Hitleris bi-uks 
darbininkam fašistinį šlam
štą.

Ispanijoj Laukiama
Generalio Streiko.
Ispanijoj sindikalistai nu

tarė šj panedėlį apskelbti 
generalį 48 valandų streiką, 
kad parodžius valdžiai savo 
galybę. Norima sustabdyti 
elektrą, gazą, vandenį, tele
foną ir gatvekarius. Val
džia susirupinus. Pereitą 
sąvaitę Bilbao mieste gene
ralį streiką buvo apskelbę 
nacionalistai protestuodami 
prieš policiją. Kuo tie strei
kai baigsis sunku pasakyt. 
Rimtesni vadai bijosi, kad 
nekiltų reakcija, kaip buvo 
Italijoj, kur komunistų triu
kšmai pagimdė fašizmą.

VOKIEČIAI PRADĖJO 
ŽUDYTIS.

Pereitą nedėldienį Vo
kietijoj nusižudė 7 žymus 
asmenys, tarp jų ir d-ras 
Emst Oberfohren buvusis 
nacionalistų vadas Reichs
tage. Taip pat pasidarė sau 
galą žinomojo socialdemo
krato Scheidemanno žentas 
Katz su žmona. Nusižudė 
buvusis Leero burmistras d- 
ras Vombruch. Stuttgarte 
nusižudė pieno kompanijos 
viršininkas d-ras Goesser. 
Leipzige nusižudė mašinistų 
unijos vadas Haar.

POLICIJĄ SAUGOJA 
KARDINOLĄ.

Philadelphijoj katalikai 
pradėjo šturmuoti kardiho- 
lo Dougharty namą dėl pa
darytų Panelės Švenčiau
sios bažnyčioj permainų. 
Kardinolas buvo tiek įbau
gintas, kad pasišaukė poli
ciją ir liepė jai saugoti jo 
namą.

SOVIETAI PASIRAŠĖ
NAUJĄ SUTARTI SU 

ITALIJA.
Romoje pereitą subatą 

Sovietų atstovas Levenzo- 
bas ir Mussolinis pasirašė 

naują prekybos ir muitų 
sutartį.

200 ŽMONIŲ ŽUVO PA
VASARIO AUDROSE.
Nuo kovo mėnesio iki 6 

gegužės Jungtim Valstijo
se nuo audrų žuvo jau apie 
200 žmonių. Vien tik perei
tą sąvaitę oro sūkuriuose 
buvo užmušta 37 asmenys.

Organizuojama Nau
ja “Ponų Armija".
Paskutinėmis dienomis 

Amerikoj pradėjo organi
zuotis nauja “bonų armi
ja”, kuri žygiuos į Washing- 
oną reikalauti pašalpos ka- 
•o veteranams. Ji susideda 
išimtinai iš tų veteranų, ku- 
•iems valdžia nesenai pa
naikinę pašalpą. Jiems va
dovauja tūlas George Ai
man. Jisai tikisi sutraukti į 
Washingtoną 500,000 ve- 
ceranų, kurie taip lengvai 
policijai nepasiduosią, kaip 
pasidavė pereitos vasaros 
veteranų ekspedicija. Ši “ar
mija” nepasitrąuksianti iš 
Washingtono, pakol val
džia neužmokės jai pilno 
bonuso. Maistą, pastogę ir' 
drapanas veteranams turė
sianti duoti valdžia, pakol 
jie stovės Washingtone.

“Miškų Armijoj”
Prasidėjo Maištas.
Tarp paimtų “miškų ar- 

mijon” bedarbių New Jer- 
sey valstijoj kilo “buntas”. 
Suvaryti į Dix stovyklą be
darbiai pradėjo protestuoti, 
kad karininkai žiauriai su 
jais apsieina ir marina ba
du. Dėl šito protesto 45 be
darbiai buvo iš stovyklos iš
vyti ir sugrąžinti namo. Sto
vyklos viršininkas gen. Lau- 
bach sako, kad kažin kas 
prisiuntęs pinigų bedar
biams į jo stovyklą ir tuojau 
po to prasidėjusi agitacija. 
Tuo turbut norima pasakyti, 
kad agitacija varoma už pi
nigus.

JAPONAI PROTESTUO
JA PRIEŠ AMERIKĄ.
Jungtinių Valstijų guber

natorius Guamo saloje iš
trėmė iš tenai 120 japonų 
darbininkų. Guamo saloje 
dabar yra stiprinamas karo 
laivų uostas. Japonai šituo 
ištrėmimu labai pasipiktinę 
ir Tokio laikraščiai aštriai 
protestuoja.

3 LENKAI NUTEISTI UŽ 
BANDITIZMĄ.

Springfielde, Mass., už 
plėšikavimą nuteisti 3 jauni 
lenkučiai: William Baker, 

William De^o ir Joseph 
Walashek. Aleksandras Ry- 
dzevvski išteisintas.

KUBOS REVOLIUCIJOJ
UŽMUŠTA 17 ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę įvairiuose 

susirėmimuose tarp revoliu
cionierių ir kareivių Kuboj 
buvo užmušta 17 žmonių. 
Krito ir keliatas kareivių.

ARGENTINOJ NUIMTA 
APGULOS STOVIS.

Pereitą sąvaitę - Argenti
nos prezidentas Justo nuė
mė apgulos stovį, kuris buvo 
įvestas pereitų metų 19 
eruodžio. Bandoma vėl grą
žinti normales sąlygas. Su
sirinko parlamentas.

CONNECTICUT BAL
SUOS PROHIBICIJĄ 

20 BIRŽELIO.
Connecticut valstijos gu

bernatorius paskelbė, kad 
20 birželio bus renkami 
kandidatai į valstijos kon 
venciją prohibicijos įstaty
mui atšaukti. Konvencija 
bus Hartforde.

KontinentaUs Kongresas 
Pareikalavo Žymių Reformų

IR SUARTINO DARBI
NINKUS SU FARME 

RIA1S.

Buvo pirmutinis tos rųšies 
suvažiavimas Amerikos 

istorijoj.
c Be to, suvažiavime buvoGegužes 6 ir 7 dienomis nranpįfa kad nrie Socialis- 

Washingtone buvo susirin-^ Partii’os trinktas ko- 
kęs Kcntinentalis Darbirtin- kl>is dab^^_

si su tokiu pat komunistų 
komitetu dėl bendro darbo

kų ir Farmerių Kongresas 
Ekonominei Rekonstrukci
jai. Delegatų buvo apie 
4,000. Kongresui vadovavo 
Socialistų Partija. Įžanginę 
kalbą pasakė drg. Norman 
Thomas. Kalbėjo taipgi se
natorius Frazier ir farmerių 
organizacijos prezidentas 
Simpson.

“Čia Amerikoj dabarti
niu laiku susideda visokie 
elementai, iš kurių yra ver
dama velniška fašizmo 

sriuba”, pasakė Thomas. “Į 
tą mišinį įneina džingojisti- 
šką^ nacionalizmas, tautinė 
neapykanta, pigi panieka 
demokratijai ir kapitalistų 
klasė, pasiryžusi griebtis fa
šistiškos rųšies valstybinio 
kapitalizmo, jei tas pratęstų 
jos viešpatavimą.” Prieš ši
tą kombinaciją nieko nerei
škia jokie prezidento gabu
mai, sako kalbėtojas. Šalį 
galima pakelti tiktai orga
nizuojant mases, kurių dele
gatai iš visos šalies susirin
ko į š£ Kontinentalį Kongre
są.

Toliaus Thomas
ga važiuot. Policija tą va- 

, _ , , . ., , . P^iš- karą suėmė 17 streikierių.
kė, kad visi bankai, gelzke- Subatos vakare pasikartojo 
liai, kasyklos ir kitos pa-tas pats. šį panedėlį policija 
grindinės pramonės šakos jau pradėjo mėtyt garines 
turi būt paimtos visuomenės bombas į streikierius. Kar- 
nuosavybėn; reikia pripa- ščiausis susirėmimas įvyko 
žinti Sovietų Rusiją, panai- ties Aldeno kurkų dirbtuve, 
kinti karo jėgas ir tuojaus Reckerio kompanija pareiš- 
išleisti $6,000,000,000 vie- kė, kad ji uždarysianti savo 
šiems darbams organizuoti, dirbtuvę Lowelly visai ir 

Senatorius Frazier taipgi iškelsianti darbą kitur, 
pabrėžė, kad kapitalistinė -----------------

STZŠ“ Amerika, Darbo Fe-
niu sugriuvo ir turi būt iš( 
pamatų reorganizuota. “Ga
na jau žmonės buvo išnau-' 
dojami. Bankai turi būt pa-' Savo mėnesinėj apžval- 
vesti valdžiai, o valdžia pa- goj Amerikos Darbo Fede- 
tiems žmonėms...” racija sako, kad darbai

Suvažiavimas padarė vi- pradėjo truputį gerėti, nes 
są eilę svarbių nutarimų, žmonėse pradėjo atsirasti 
kurie rezoliucijų formose daugiau pasitikėjimo ateiti- 
buvo įteikti Jungtinių Vals- Tas pasitikėjimas kiląs 
tijų Kongresui kaipo darbi- dalies dėl artėjančios pa- 
ninkų ir farmerių reikalavi- saulinės ekonominės kon- 
mai. Svarbesni reikalavimai Perenei jos, o iš dalies dėl 
yra šie* Roosevelto valdžios darbs-

Paskirti $3,000,000,000 tum°. Daromos prezidento 
tiesioginei bedarbių pašai- pastangos palengvinti zmo- 
paį Jmų sKolas ir duoti bedar-

Paskirti $6,000,000,000 tiaras darbo vertos esą pa- 
viešiems darbams organi- gyrimo, 
zuoti.

Įvesti darbininkams vals- GANDHI PALEISTAS
tybinę apdraudą nuo senat- 15 KALĖJIMO, 
vės, nuo nedarbo ir ligos. Į Paskelbus Indijos nacio-

Karo veteranams tuojaus nalistų vadui Gandhi bado 
išmokėti bonusą. streiką kalėjime, valdžia

Atidėti visų morgičių mo- tuojaus jį paleido. Matyt, 
kėjimą ir numažinti procen- bijosi, kad jo mirtis nesu- 
tus. keltų revoliucijos.

Paimti visuomenės nuo- -----------------
savybėn visas svarbiąsias $3,000,000 GAISRAS IS 
pramonės šakas, susisieki- CIGARETO.
mą ir tranportaciją. { Oaklande, Califomijoj, a-

Konf iskuoti visas pa ja- nądien ugnis padarė $3,- 
mas aukščiau $25,000 me- 000,000 nuostolių. Ti
tams. rinėjimas parodė, kad gais-

Apkrauti mokesčiais ka- ras kilo iš cigareto. ___ ,

pitalą. (Dabar mokesčiai 
mokami tik nuo pelno; nuo 
kapitalo nemokami).

Įkurti naują bankų siste
mą iš dabartinių pašto ban
kų.

bendrais klausimais Jungti
nėse Valstijose.

Triukšmingas Bot- f 
siuvių Streikas

LovceUy.
Lowellyje streikuoja apie 

3,500 batsiuvių. Streikas tę
siasi jau kelintą sąvaitę. 
Karščiausia kova verda ap
link Becker Brothers dirb
tuvę, kuri turi pasisamdžius 
apie 250 streiklaužių. Perei
tą sąvaitę streikuojantys 
darbininkai padarė dvi 
smarkias atakas ant skebų.
5 gegužės vakarą, einant 
skebams iš darbo, akmenys 
pasipylė kaip ledai iš aud
ringo debesio. Streiklaužiai 
bėgo į visas puses kaip zui
kiai. Atakai pasibaigus, 
gatvė buvo tiek užklota ak
menimis, plytomis ir sudau
žytomis bonkomis, kad au
tomobiliams buvo pavojin

deracija Giria 
Rooseveltą.



Antras Poslapi*

APŽVALGA3

SĄLYGOS “BENDRAM
FRONTUI” NEPA

LANKIOS.

Apie bendrąjį socialistų 
ir komunistų frontą “Nau
jienos” rašo taip:

“Socialistu Darbininkų In
ternacionalas buvo pasiūlęs 
tartis su komunistų ‘Interna
cionalu’ dėl bendro fronto ko
vai prieš fašistus, kada dar bu
vo vilties Vokietijoje atsiginti 
nuo hitlerininkų. Tas Socialis
tų Internacionalo pasiūlymas 
buvo padarytas vasario mėn. 
19 d., bet komintemas savo at
sakymą paskelbė tik kovo 6 
dieną, ant rytojaus po reichs
tago rinkimų. Ir savo atsaky
me bolševikų vadai nieko ne
užsiminė apie derybas tarp a- 
biejų internacionalų, bet patie
kė savo ‘bendro veikimo’ sąly
gas ir jsakė komintemo sky
riams kreiptis tiesiog Į social
demokratų organizacijas.

“Nuo to laiko komunistai 
visose šalyse nesiliovė sociali
stus visaip šmeižę ir pravar
džiavę. Jų elgesys nerodo ma
žiausio noro, kad radikaliame 
darbininkų judėjime įvyktų 
vienybė. Taigi akivaizdoje šių 
faktų nėra lie prasmės kalbėti 
apie bendrą frontą su komuni-
stais.”

Kad ir butų galima “ben
drą frontą” ant popieros į- 
kurti, tai praktikoje vistiek 
naudos iš jo nebūtų, nes po 
to, kai Vokietijoj įsigalėjo 
fašistai, nei komunistai, nei 
soeialistai negali tenai nie
ko veikti.

O kitose šalyse komunis
tų organizacijos yra bereik
šmės, sako “Naujienos”. 
Kur socialistų yra milionai, 

• komunistų tik saujalė. Tik 
vienoj Rusijoj komunistai 
stiprus. Bet Rusijos komu
nistų valdžia socialistams 
nei kiek negeresnė, kaip 
Hitlerio ar Mussolinio val
džios. Taigi sąlygos vienin
gam frontui nepalankios, ir 
išrodo, kad tokio fronto, 
bent dabartiniu laiku, ne
bus.

VOKIEČIAI ESĄ KELIŲ 
TAUTŲ MIŠINYS.

Vokietijos fašistai pasiry
žo “apvalyti” savo šalį nuo 
kitų tautų “šiukšlių”. Tuo 
tikslu jie naikina organiza
cijas, literatūrą ir viską, kas 
tik, jų manymu, ne gryno 
kraujo vokiečių sukurta.

Bet žinomas anglų publi
cistas Garvin šitą “gryno 
kraujo” filozofiją sumuša į 
dulkes. Jisai laikrašty “Ob- 
server” parodo, kad dabar
tinė vokiečių tauta negali 
vadintis gryno kraujo rase, 
nes ištikrųjų ji yra teutonų, 
slavų ir keltų mišinys.

Antras dalykas, kuo gry
no kraujo vokiečiai galėtų 
būt geresni už kitus? Hitle
ris ir jo sekėjai, kurie skai
to save “gryno kraujo ger
manais”, neparodo daugiau 
už kitus nei tobulumo, nei 
išminties. Priešingai, Hitle
rio vadovaujama admini

stracija Vokietijoj yra ne- 
mokšiškiausia, kokia tik yra 
kuomet nors Voketijoj bu
vus. Hitlerininkai pasižymi 
dideliu žiaurumu ir neapy
kanta kitokių įsitikinimų 
žmonėms, bet tai nereiškia 
išmintį, tik išminties sto
ką.

Garvino manymu, atei
nančią žiemą, o gal ir anks
čiau, Vokietijoj prasidės 
didelis nusivylimas, nes 
žmonės, kurie dabar remia 
Hitlerį, pamatys, kad visi 
jo prižadai jiems buvo tuš
čias burbulas. Hitleris nesu
lauksiąs net savo planuoja
nti ketverių metų laikotar
pio.
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KOMUNISTŲ SUSIVIE
NIJIMAS APSKŲSTAS.

“Tiesa” praneša, kad tūli 
komunistinio Susivienijimo 
nariai apskundė valdžiai to 
Susivienijmo Centro Val
dybą. Girdi:

“Balandžio 25 d. LDS centr< 
sekretorė aplaikė nuo N. Y. 
valstijos apdraudos departa
mento laišką ir taipgi nuo 120 
kuopos (St. Louis, Mo.) tūlų 
narių skundą, pasiųstą apdrau- 
dcs departamentui prieš LDS 
Centro Valdybą.”

Raidės “LDS” reiškia 
“Lietuvių Darbinjnkų Susi
vienijimą”, kaip oficialiai 
komunistai vadina savo or
ganizaciją.

Dėl šito incidento “Nau
jienos” rašo:

. “Kada bolševikai buvo se
najame SLA., tai jie nuola
tos rėkavo, kad jie esą ‘skriau
džiami’ už jų politines pažiū
ras. Bet, Įkūrę savo neva dar
bininkišką Susivienijimą, bol
ševikai elgiasi daug aršiau. 
Nariai, kurie nepritaria centro 
viršininkų politikai, yra begė
diškai persekiojami.

“Nerasdami teisybės savo 
organizacijoje, LDS 120 kuo-
pos nariai buvo priversti kreip
tis net į valdišką apdraudos 
departamentą, kad jisai juos 
apgintų nuo Jeskevičiutės ir 
Mizaros sauvaliavimo.”

Nesutikimai komunisti
niame Susivienijime tarp 
centro valdybos ir kuopų 
eina jau senai. Ta pati 120 
kuopa pereitais metais buvo 
suspenduota, paskui per
organizuota ir “apvalyta” 
nuo “kontrevoliucionierių”, 
bet vistiek ji nenori centrui 
nusileisti. Matyt, užsikrėtė 
“sabotažo” dvasia.

---------------- »
APIE PIETŲ AMERIKOS 

i LIETUVIŲ KOLONIJĄ,
KURIOS VISAI NĖRA.

Kauniškė “Diena” pa
skelbė žinią apie “Milžiniš
ką Pietų Amerikos Lietuvių 
Koloniją”. Tik pasiklausy
ki!, kaip ten planingai vis
kas daroma:

“Vidaus reikalų ministerija 
gavo žinių, kad Argentinos, 
Brazilijos, Urugvajaus ir kitų 
P. Amerikos valstybių lietuviai 
nutarė Įsteigti didelę lietuvių 
emigrantų koloniją.

“Tam reikalui jie Įkūrė ben
drovę ‘Grūdas’, ši bendrovė iš
leidžia akcijas, kurias galės Įsi
gyti kiekvienas lietuvis emi
grantas, norįs apsigyventi lie
tuvių kolonijoj. Be to, bendro
vė per vidaus reikalų ministeri 
kreipėsi i Lietuvos vyriausybę 
prašydama tam reikalui mate
rialinės paspirties.

“Surinkę kad ir nedidelį ka
pitalą, P. Amerikos lietuviai 
patogesnėj vietoj, manoma Ar
gentinoj, nupirks didžiulius 
plotus žemės ir ten įsikurs.

“šitam sumanymui, kuris 
jau pradėtas vykdyti, visi emi
grantai lietuviai labai pritaria 
ir kiekvienas duoda lėšų kiek 
išgalėdamas, šiaurės Ameri
koj yra susidaręs komitetas, 
kuris renka aukas padėti šiems 
kolonistam Įsikurti...”

Taip pasakoja Kauno lai
kraštis.

Tuo tarpu gi mes, gyven
dami šiaurėj Amerikoje, a- 
pie tokį “komitetą” nieko 
nežinome. Ir pats kolonijos 
reikalas Pietų Amerikoje 
kol kas d a yra daugiau sva
jonė, negu realybė. Štai ką 
apie tą koloniją rašo “Lie
tuvių Aidas Brazilijoj:”

“Lietuviai P. Amerikoj ko
lonijos Įsteigimu susijdomavę. 
Kiek tuo rūpinasi Argentinos
ir Urugvajaus lietuviai, mums•
nežinoma. Aišku tik tas, kad
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gen. Daukantas tų valst. lie
tuviams ne tik nepritaria ben
dros kolonizacijos reikalui, bet 
ši aalyką net neigia ir varo 
prieš jį propagandą. Brazilijos 
lietuviai šiuo reikalu rūpinasi 
gyviau ir turi įsikūrę ūkininkų 
draugiją ‘Grūdas’, šitoji drau
gija jokių ryšių neturį su Ar
gentinos ir Urugvajaus lietu
viais ir veikia ligi šiol labai 
siaurai, užsidarius po įtaka ne
patikimų asmenų. Dėl to ir sa
vo narių skaičiumi bene bus 
viena iš silpniausių draugijų 
Brazilijoj. Taigi kalbėti, kad 
‘Grūdas’ yra visų P. Amerikos 
lietuvių draugija, yra visai ne
tiesa. Ji veikdama tik S. Pau- 
iy. neturėjo jokio pasitikėjimo 
vietos lietuviuose ir dėl to į tą 
draugiją ne tik niekas pinigų 
neneša, bet ir nariais nesirašo. 
Bijo būti apgauti. Pačios drau
gijos valdyte irgi nesutinka, 
kovoja už vadovybę, vieni prieš 
kitus daro visokias intrigas. 
Draugijos kai kuriose komisi
jose yra asmenys, kurie užsii
ma žemės pirkimo ir pardavi
mo agentystėmis, nuo kurių 
jau ne vienas lietuvis yra nu
kentėjęs. Be to ir p. Mačiulis 
stengiasi diriguoti draugijai, 
kuris taip paf neturi jokio pa
sitikėjimo lietuvių kolonijoj.

“ ‘Grūdo’ draugija ne tik 
nieko nėra nutarusi, kaip že
mės pirkimas bei akcijų išlei
dimas. bet dar pati tarp savęs 
nesusitvarko.”

Matyt, kas nors mėgina 
“kolonijos” vąrdu pasipini- 
gaut ir todėl kreipiasi pet į 
Lietuvos valdžią, kad duotų 
tam reikalui “materialinės 
paspirties”, kitaip sakant, 
pinigų.

BIZNIERIUI REIKALIN
GAS TRAUKLUS BUDAS.

“Verslas” mokina biznie
rius, kaip reikia elgtis, kad 
turėjus pasisekimą. Sako:

“Prekybininko pasisekimui 
didelės reikšmės turi jo būdas. 
Ypač tuo atveju, kai jis pats 
su pirkėjais žodžiu veda rei
kalus. Kiekvienas žmogus iš 
pirmo daro atstumiančio arte 
patraukiančio įspūdžio arte 
lieka abejingas. Aiškus daik
tas. kad prekyboje pageidauja
ma tik patraukianti asmenybė,

' kuries būdas bus malonus, 
draugiškas, palankus, links
mas. Su apsiniaukusiu. nedrau
gišku. šaltu žaMgumi niekas Į 
nenori turėti reikalų. Be šių 
ypatybių prekybininkas turi 
pasižymėti punktualumu, są-| 
žiningumu. tvarkingumu, tei
singumu.” H

Visa tai yra tiesa, bet 
tiesą žinoti neužtenka.Trau- 
klus būdas ir žavinti asme
nybė yra prigimties dalykai, 
ir kas tokios prigimties ne
turi, tam šitokios pamokos 
nedaug tepagelbės.

KAS PAŽEMINO LIETU
VOS VARDĄ.

“Tautos Balso” 6-tame 
numery Voldemaras ver
kia, kad —

“Šiandien Lietuva stovi vie
nui—vienintelė. Joa vardas pas 
kitas tautas negali stovėti že
miau.. Jos likimas svarstomas 
svetimų, kurie priėjo prie išva
dos, kad lietuviai jau gana da
vę įrodymų, jog jie nepriaugę 
prie politinės laisvės ir negali 
gyventi nepriklausomai.”

Bet kas gi Lietuvą dau
giausia pasaulio akyse pa
žemino, jeigu ne patys tauti
ninkai? Juk smurtu nųvertę 
demokratinę valdžią ir iš

vaikę Seimą musų tautinin
kai be paliovos skelbė, kad 
lietuvių tauta da pepribren- 
dusi parlamentarinei tvar
kai ir jai reikalinga diktatū
ra. O jeigu šitaip kalba savi 
“tautos vadai”, tai kaip ga
lima norėti, kad svetimi kal
bėtų apie Lietuvą gerai?

VINIKAS LAIMĖJO,
TAUTININKAI KER 

SYS?
Jeigu tikėti “Amerikos 

Lietuviui”, tai tautininkai 
ruošiasi traukti teisman S.L, 
A. centro valdybą, kam ji 
pastatė p. Viniką kandidatu 
į SLA. centro sekretorius. 
Tiesa, šalia p. Viniko buvo 
pastatytas ir fašistų kandi
datas p. Raginskas, bet na
riai išrinko Viniką, todėl fa- 
šistuojantys tautininkai esą 
pasiryžę keršyt ir kelti or
ganizacijoj suirutę.

Mums tačiau nesinori ti
kėti, kad fašistai drįstų at

virai savo įniršimą prieš S.
L. A. parodyt. Jie bijosis su
kelti prieš save organizaci
ją. Jie veikiausia keršys iš 
pasalų.

Francuzų Giesmė 
Fašistams.

Paaiškinimas: Prieš Velykas 
Romoj sulėkė Vokietijos. Aus
trijos ir Italijos tautiniai juo
dašimčiai padaryti tarp savęs 
“šventųjų Sąjungą”, kad pasi
dalinus tarp savęs Europą ir 
pavergus visas mažesnes taute
les.

Bet Francuzijos parlamentas 
įspėjo Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos fašistus, kad tegul jie 
nesvajoja apie “šventųjų sąjun
gas” ir mažesnių tautelių paver
gimą, nes nebus nei tokių są
jungų, nei mažesnių tautelių pa
vergimo.

šitą francuzų parlamento į- 
spėjimą vienas poetas išreiškė 
šitokia giesme, kuri dainuojama 
Marselietės motivu.

Mes neleisime juodvarnių gaujai 
kitų kailiu pasauly prekiaut 
ir paimti Europą į saują 
o paskiau ją po biskį pripiaut.

Į Hitlerio jovalą naują 
mokėsime mes reaguot. 
Nubuskit mažosios tautelės! 
Pavojus! Nepaikas miegot!

žiūrėkit, varnai lekia Romon! 
kai grįš namo susikrunkę, 
pasek it. kur dės kiaušinius.

Atsisakom nuo senos draugystės 
užsimezgusios su vokiečiais, 
jeigu jie šitaip pradeda lįsti 
ir ardyti viską pečiais,

Į tokią kompaniją neisim, 
kur vilkai tegalanda dantis.
Ir tu Makdonalde nesnauski, 
nes brūklį ir tau nurantis.

žiūrėkit, varnai lekia Romon! 
kai grįš namo susikrunkę, 
pasekit, kur dės kiaušinius.

KUBOJ SPROGSTA 
BOMBOS.

Kubos mieste Havanoj 
pereitą subatą sprogo dvi 
bombos. Viena nepadarė 
jokios blėdies, o kita sprog
dama ties laikraščio “He- 
raldo de Cuba” ofisu užmu
šė policininką ir sužeidė 
praeivį.
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Dievams Liepia 
Eiti Bažnyčion

Kratymasis inkvizicijos lai
kų padarinių.

Ispanija bene bus šalis, 
kuri tankiausia yra nuso
dinta įvairiom šventųjų sto- 
vylom, koplyčiom, ermitom 
ir visokiais kryžiais. Čionai 
ant kiekvienos kalno viršū
nės stori gipsinė kurio nors 
šventojo stovyla, kiekvienoj 
kalno pakalnėj Dievo moti
nos arba Šventos Onos kop
lyčia, o ant kiekvienos kryž
kelės kryžius.

Visi šie šventieji pabūklai 
Ispanijoj atsirado prieš ke
letą šimtmečių, kai kataliki
škieji Ispanijos karaliai pra
dėjo vyti iš Iberijos pusiau- 
salio arabus.

Dar smarkiau šio darbo 
ėmėsi įsisteigęs jėzuitų or- 
denas. Jis ne vien Inkvizici
jos tribunolą teglobojo, ku
ris šimtais gyvus žmones 
degino, bet taip pat užsiėmė 
bažnyčių, koplyčių ir kryžių 
statybos globa. Ir vargas bū
davo to kaimo ar miestelio 
gyventojams, jeigu prava
žiuojąs Inkvizicijos tribuno
las nerasdavo kaime pasta
tytos koplyčios arba kry
žiaus. Sulig istoriko Lioren- 
te daviniais, kuris ilgus me
tus ėjo Inkvizicijos tribuno- 
no sekretoriaus pareigas, 
matosi, kad vien tiktai kata
likiškų karalių valdžios me
tu Inkvizicijos tribunolai 
nuteisė gyvais sudeginti 
12,812 ispanų, o 150,523 nu
teisė ilgiems metams kalėti. 
Filypo II ir Karoliaus V ka
raliavimo metais gyvais bu
vo sudeginta 9,888 žmonės, 
o - kalėj imuosna uždaryta' 
98,446.

Pirmieji Inkvizicijos tri
bunolai pradėjo veikti 1481 
metais, o paskutiniai 1820. 
Daugiau negu 300 metų is
panai buvo teisiami už są
žinės dalykus. Pakakdavo 
Inkvizicijos tribunolui įtarti 
ką nors neištikimu kataliku 
esant, kad jis butų lauže de
ginamas.

Kai ispanų liaudis orga
nizuotais savo protestais 
privertė bažnyčios vyriau
sybę panaikinti inkvizicijos 
tribunolus, nes neskaitė ge
ru tokį tikėjimą, kuris ink- 
rizitoriškomis priemonėmis 
liaudyje plečiamas ir palai
komas. Jėzuitai suprato, jog 
ispanų liaudis jau slysta iš 
jų globos ir Primo d e Rive- 
rai priėjus valdžią, panoro 
bent dalimi atstatyti savo 
galią.

Pirmaisiais diktatūros 
metais jėzuitų ordeno galvos 
sugalvojo įvairių naujų 
švenčių, naujų procesijų, 
pradėjo vilkti iš bažnyčių 
ilgus metus ten prastovėju
sias įvairių dangaus atstovų 
stovylas. Tas stovylas su di
džiausiomis iškilmingomis 
procesijomis nešė į aikštes, į 
bulvarus, į kalnus, pakalnes.

Didžiausioj Bilbao aikš
tėj jėzuitai gavo iš valdžios 
leidimą Širdies Jėzaus pa
minklui pastatyti. Sevilijoj, 
centralitiėj aikštėj pastatė 
paminklą Dievo motinai, ki
tuose miestuose pradėjo kilt 
paminklai įvairiems ange
lams ir apaštalams.

Šiomis dienomis Bilbao 
miesto savivaldybė nutarė 
nuvalyti didžiausią miesto 
aikštę nuo diktatūros laikais 
atsiradusio paminklo.

Bilbao savivaldybės nuta
rimas rado pritarimo visoje 
Ispanijoj ir panašius nutari
mus rengiasi padaryti kiti 
didesni miestai. Viešųjų 
aikščių apvalymą nuo šven
tųjų jokiu budu negalima 
laikyti religijos persekioji
mu, nefr projektuojamus

prašalinti šventuosius vietos 
bažnyčioms pasiūlo vėl pa
siimti į savo senas vietas. 
Galimas daiktas, kad kleri
kalai panorės vaidinti “nu
skriaustąjį vargšą” ir neno
rės atsiimti stovylų, tada, 
aišku, jos bus nugriautos. Ir 
be jokios atodairos, nes is
panai, jeigu ir gerbia tikin
čiųjų laisvę tikėti, nenori, 
kad butų mindžiojama neti
kinčiųjų laisvė netikėti.

Kai Asanja pasirašė įsta
tymą, kuriuo buvo panaikin
ti kariuomenėj tebetarnau
jančių kunigų etatai ir iš 
kareivinių buvo liepta išme
sti visos “Kristaus mukos”, 
klerikalai kėlė didelį triuk
šmą, bet kai šį kartą die
vams nuo viešųjų aikščių 
liepė sueiti bažnyčion, kle
rikalai tyli, nes žino, kad 
pradėjus kelti triukšmą liau
dis pradeda reikšti savo va
lią kategoriškai.

VISKO PO BISKĮ.
Berlyne 1,000,000 darbi

ninkų dalyvavo 1 gegužės 
šventėj. Maskvoj taip pat 
1,000,000 dalyvavo demon
stracijose. Ispanijoj ir Grai
kijoj sustojo visi darbai. 
Londonas ir Paryžius rau
donavo nuo darbininkų vė
liavų. Bet klerikalų “Gar
sas” rašo, kad užsieny buvo 
ramu, “neskaitant šiokių to
kių demonstracijų”. Ot, «ka- 
da “tėvas” Bružikas pasako 
davatkoms pamokslą, tai į- 
vykis būna pasaulinės svar
bos!

Mes kovojam prieš civili
nę metrikaciją dėl to, kad 
įorim apsaugot šeimyną, 
sako "Darbininkas”. Bažny
tinis šliubas esąs didžiausia 
šeimynos apsauga. Tuo tar
pu katalikų laikraščiuose 
skaitome iš Lietuvos žinią: 
“Vyras papiovė moterį”. 
Na, tai kodėl šitos šeimynos 
šliubas neapsaugojo?

Rcmos katalikų kunigai 
pradėjo kry žiaus karą prieš • 
vadinamuosius musų tauti- . 
nius kunigus. Rymiokai rė
kia, kad tautin. kunigai ne
są tautiniai, nes juos valdąs 
lenkų vyskupas Hoduras. 
Na, o kas valdo rymiokus?
Ar lietuvis?

Garsioji “pranašė” Tef- 
rena Laila jau išvažiavo iš 
Lietuvos. Kauno “ponios” 
klojo jai po 300 ir po 500 
litų už “varažymą”. Pirma 
jos tautybė buvo aiškinama 
visaip: turke, indė, arabė ir 
tt. O dabar pasirodo, kad ji 
visai paprasta žydelka 
Frenkelienė.

Lietuvoj ruošiamasi legali
zuoti abortus. Kunigai kelia 
triukšmą. Bet jeigu kiekvie
nam klebonui reikėtų pa- 
gimdyt nors po porą vaikų, 
tai jie patys pirmutiniai rei
kalautų abortų.

Akylus.

Buso Katastrofoj Su
žeista 12 Žmonių.
York, Pa. —Už šešių my

lių nuo čia pereitą subatą 
sudužo Great Eastem kom
panijos busas su 18 žmonių. 
Vienas pasažierių buvo už
muštas, o 12 sužeistą. Ne
laimė atsitiko ant stataus 
kalno. Busas mėgino išsisu
kti nuo troko, kuris smar
kiai bėgo nuo kalno, ir besi
sukdamas į šalį apvirto ir 
sudužo. Antras busas, ėjęs 
paskui pirmąjį, įsiarė į pir
mojo laužą.

4
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Kas skaito ir raio

Tas duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
To

KAIP BIMBINIAI APGAVO
SKLOKININKUS IR PUBLIKĄ.

DETROIT, MICH.
Bimbiniai komunistai čia 

tarėsi su sklokininkais ko
munistais debatus ruošti.Ta- 

i rėsi, tarėsi, bet negalėjo su
sitart ir išsiskirstė. Nežiūrint 
to, bimbiniai vistiek paėmė 
salę ir pradėjo skelbti, kad 
3 gegužės dieną įvyksią “di
deli debatai”. Bimba ir Abe- 
kas debatuosią su skloki- 
ninku Butkum iš Brooklyno.

Nuėjau ir aš pasiklausyti 
tą “debatų”. Žiuriu, Bace
vičius ir Masytė prie svetai
nės dalija raudonus lape
lius. Paėmiau vieną ir skai
tau: “Šalin bloferius! De
batų nebus!” Taip skelbia 
lapelių antgalvis. Toliaus 
aiškinama, kad skelbdami 
šitus “debatus” bimbiniai 
apgaudinėja visuomenę — 
nori sutraukti publiką ir pa
sipinigauti. Debatų gi nebu
sią, nes visos derybos dėl jų 
iširusios ir Butkus iš Brook
lyno neatvažiavęs.

Pasirodo, kad tai tiesa. 
Debatų nebuvo. Vietoj de
batų, kalbėjo Bimba ii- Abe- 
kas—tas pats norwoodietis 
Abekas, kuris anais metais 
iš Rusijos pabėgo, kuomet 
jam davė šautuvą ir liepė 
eiti už darbininkų tėvynę 
kovoti. Šautuvą Abekas me
tė Vladivostoke į patvorį, o 
pats pasislėpęs laive po lova 
pabėgo Japonijon. Dabar 
tas “revoliucionierius” su 
savo čyfu Bimba važiavo į 
“Vilnies” šėrininkų seimą 
Chjcagoje ir sustojo čia pa
sipinigauti. Kad daugiau 
žmonių sutraukus, paskelbė 
“didelius debatus.”

Abekas kalbėjo neblo
giausia, nieko neužgauliojo, 
tik nuolatos prašė aukų ir 
aukų. Ir aukas rinko bent 
kelis kartus per tą vakarą.

Po Abeko kalbėjo Bim
ba. Apie “debatus” jis kažin 
kaip numykė ir toliau jau 
varė paprastą savo “liniją”. 
Girdi, kunigai yra Fordo a- 
.gentai, policmanai taip pat. 
Tokie pat Fordo agentai esą 
“kruvinas” Grigaitis, “išda
vikas” Pruseika. Paskui pra
dėjo girtis: mes, girdi, ko
munistai, valdom šeštą da
lį pasaulio, valdom 160 mi- 
lionų žmonių, kur nėra ver
gijos, nėra priespaudos, bet 
visiems laisvė—tai Sovietų 
Rusija. Socialistai esą par- 
davikai: jie pardavę fašis
tams Vokietiją ir parduosią 
Ameriką.

Po prakalbų Bimbai buvo 
duota klausimų. Vienas pa
klausė: Jeigu Rusijoj taip 
gerai, kaip tu čia pasakoji, 
tai ko$lėl Amerikos komu
nistai nuvažiavę tenai nega
li gyventi, bet kuo greičiau
sia bėga atgal į kapitalisti
šką Ameriką? Bimba atsa
ko, kad amerikiečiai papra
tę poniškai gyventi, todėl 
darbininkiška Rusija jiems 
nepatinkanti; antras daly
kas, Rusijoj nėra bosų, žmo
nės dirba labai lengvai ir 

mažai, o Amerikoje visi pri
pratę kad bosas ant jų rėktų, 
todėl, girdi, Rusijoj jiems ir
nepatinka.

Tai buvo žiopliausis atsa
kymas, kokį aš buvau kada 
nors girdėjęs iš kalbėtojo.

Antrą klausimą pastatė 
Bimbai Franas Lavinskas. 
Sako: Paaiškink mums, ko
dėl tavo artimas draugas A- 
bekas pabėgo iš Rusijos? 
Vietoj kurti darbininkų tė
vynę, jis atpyškėjo Ameri
kon ir šiandien čia šitoj sa
lėj kolektuoja kapitalistiš
kus dolerius. Paaiškink, ko
dėl jam Rusija nepatiko? _

Bimba tik sumikčiojo a- 
pie Abeką ir nieko aiškaus 
nepasakė.
Sklokininkai dabar čia bai

siai pyksta, kad bimbiniai 
tokį šlykštų šmugelį pada
rė: apgavo ir juos ir publi
ką. Vykdami “Vilnies” Sei
man sustojo čia pasipini
gauti, o visuomenei paskel
bė, kad busią “dideli deba
tai”. Ištikro, tai yra nedoras 
žmonių apgaudinėjimas.

Miestas bankrutuoja. Pri
spausdino popierinių pini

gų, kurių niekas nenori 
imtu

Detroito miestas skęsta 
bankroto balon. Jau keturi 
mėnesiai kaip nebeišmoka 
algų savo tarnautojams. Al
gų negauna nei mokytojai, 
nei ugnagesiai, nei šlavikai, 
nei policija. Todėl pradėjo 
ruoštis eit prie miesto rūmų 
ir kelti triukšmą.Miesto val
dyba labai susirūpino. Ne
bežinodama ką daryti, ji at
sispausdino $8,000,000 su
mai popierinių “skripsų” ir 
pradėjo jais mokėti visiems 
algas. Padarė tai prieš pat 
1 gegužės dieną, turbut bi
jodamos!, kad policija ne
prisidėtų prie darbininkų 1 
gegužės demonstracijos.

Dabar tų “skripsų” tapo 
priverstos pilnos krautuvės 
ir biznieriai nežino ką su 
jais daryti, nes bankai jų 
nenori imti. Dabar jau pra
dėjo jų nebeimti ir krautu
vės. A. & P. krautuvės sa
kosi turinčios tų “skripsų” 
jau tiek, kad galėtų miestui 
užmokėti taksas už 6 metus 
iš kalno. Miestas pas mus o- 
peruoja gatvėkarius, tačiau 
gatvekariai “skripsų” ne
ima. Jeigu nueini ko nusi
pirkti į krautuvę ir moki tais 
“skripsais”, tai grąžos ne
gauni. O miestas ruošiasi iš
leisti tų “skripsų” da 8,000,- 
000 dolerių sumai.

F. Lavinskas.

NORWOOD, MASS.

Nusimaskavo.
Pas “laisviečius” yra įsi

gyvenęs terminas: “numas- 
kuokite priešus.” Bet čia 
bimbukai patys save nusi
maskavo. Balandžio 9 d. jie 
surengė diskusijas neva 
bendro fronto klausimu, bet 
susilaukė stiprios opozicijos 
iš socialistų, pruseikinių ir 
sandariečių pusės. Pradėjus 
aiškinti, kad bendras fron
tas yra galimas, ypač bedar

į kambarius gazas juodu už-;}-či<zs Sąrašas Auka-
Abu lavonus miestas pa LUSllįjų LlctUVllį 

siėmė į laidojimo namus.
Pinigų prie jų, sako, neat-

DEL SUMANYMO “KELEIVIO” 
SKAITYTOJAMS.

rado. Reporteris.

Mano Įspūdžiai Iš 
Lietuvių Gyvenimo 

Amerikoje.
Amerikoje kaip tik pasi

taiko nuvykti į didesnį mie- 
bių šelpime, komunistams Į ^tą» vis tenka rasti lietuvių 
buvo pasiūlyta pradėti šel-1 žmonių. Kur yra lietuviškų 
pimo darbą nuo savęs, t. y., I organizacijų ar dailės ra- 
tegul dirbantieji įkuria fon-|telią» tokiose kolonijose ten- 
dą ir šelpia bedarbius lietu-1 ka patėmyt daugiau gyvu- 
vius; paskui eiti į miesto Jmo- Musų žmonės tokiose 
administraciją ir aiškinti Į kolonijose užima geresnius 
jai badaujančių savo tau- darbus, yra progresyviškes- 
tiečių būklę. Gi organizuoti ni ir draugiškesni. Būna ir 
kokias ten “bedarbių tary-l atžagariai. Progai atsitikus, 
bas”, kaip kad komunistai tokiose kolonijose musų 
daro, yra netikslu, nes pats Į žmonės pagirtinai pasirodo 
skursdamas kitam nepagel-Įsvedmtaučių tarpe.
bčsi. Į Portland, Ore., miestas y-

Musų bimbiukams tokios!ra smagus, dailus, švarus; 
išvados nepatiko. Jų Gal- J gyventojų skaičius siekia ar- 
gauskas dar šiaip taip suki-Į ti 300,000. Per patį vidurį 
nė josi, bet Grybas tiesiog Į miesto teka upė William- 
atšovė, kad komunistai to- ette, vienuolika, mylių Į 
kiam baduolių gelbėjimui | šiaurę už miesto ji išsilieja 
priešingi. Jį Columbia upę, vieną iš

Tai mat, kaip tie vyru-J gražiausių upių Amerikoje, 
kai dailiai nusimaskavo. Jie J šiomis upėmis laivai atplau- 
nuolatos šūkauja apie alka- kia iš Ramaus Okeano į
nuosius, bet šelpti jų neno-| Portland, Oregon 
ri, tik stumia alkanuosius į 
visokias demonstracijas, 
kad policija lazdomis pa
maitintų.

Reikia pastebėti, kad

Kambario Fondan.
i
,i\'uo Sausio 26 d iki Baiand. 7, 1933)

B. Brazis iš Hamtramck, Mieir\
oo; J ieva Bukevyčienč iš Castle 

Shannon, Pa., 50c; A. W. Gillis iš 
Hamtramck, Mich., $1; J. Gillis iš 
Hamtianiek, Mich. $1; S. Grigalunas 
iš Thompsonville, Conn., $2.59; Dr.
Jor.ikaitis iš Hamtramck, Mich^ 50c; 

į M. Liepienė iš Pittsburgh, Pa., $1;
Lietuvaičių Ratelis iš Pittsburgh, Pa.
•'55; Stella Markūnas, iš Pittsburgh,
Pa. 5oc; Geneva Pickwick iš Hamt- 
ramek. Mich $1; M. Prakevičius iš (aŠ taip Supratau), kuri 
Hamtramck, Mich. 25c; V. Pūkas is , r r ,.
chicago, ui., si; k. Šinkūnas iš Pitts- daug gero atneštų patiems
burgh, ?a. si; e. k. shurman iš “Keleivio” skaitytojams. Aš
tarnegie, Pa., $2; SLA. 3 Apskritys____ , , , > ot
iš Pittsburgh, Pa., $25; slą. i kuopa manau, kad draugas S. J.

Edwardsviiie pa., $5; sla. 77 kp. Kurklietis neturi gero paty- 
is Rockford, III., $5; SLA. 122 kp. iš • .
Chicago, 11!., $5; sla. 168 kuopa iš rimo apie organizacijas, ne- 

Stamford, Conn., $5; Aukščiausios svarbu kaip ilgai jam galvO-

kuopa iš Pittsburgh, Pa., $18.17; B. kiHUSllTlHS kll>t3llZ3-
Smaihs iš Hamtramck, Mich. $5; V. VOS1.
Smailis iš Hamtramck, Mich. $1; Mr.

Mano mintis šiame klau- 
ramek, Mich. 25c; j. p. Vaitkus iš Sime yra visai skirtmga.Man
Hamtramck, Mich $1; Adomas Va- r0Jos kad “Keleivio” Skai- 
rasius is Pittsburgh, Ra., $1; K. Yan- . ’ _ ,
ėaitis iš Hamtramck, Mich, 25e. tytojams nėra reikalo tverti

Lietuviai Portlande gyve
na jau nuo senai. Jie išsis
kirstę po visą miestą ir prie
miesčius, gyvumo trūksta. 
Yra gražaus jaunimo, bet

Skaitydamas “Keleivio” 
17-tą numerį pastebėjau 
straipsnį“ ‘Keleivio’ Skaity
tojams Sumanymas”,pasira
šo S. J. Kurklietis iš Califor- 
nijos, kur orančiai auga. 
Aprašydamas savo vargus, 
jis kviečia “Keleivio” skai
tytojus tverti kultūros orga
nizaciją po visą Ameriką

labai geras daiktas, ir aš ti
riu, kad būt galima suorga
nizuoti stipriausią organiza
ciją, kokios dar nebuvo tar- 
ie lietuvių. Butų malonu, 
cad šiuo klausimu išsireik
štų daugiau “Kel.” skaity- 
ojų. Draugiškai lauksiu.

A. J. Levutis, 
Detroit, Mich.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

P. Jurgelei. — Paskutinio 
tamstos straipsnio nedėsim, 
nes perdaug ištęstas. Mes 
neturim tiek vietos.

Z. Jankauskui. — Apie 
ruošiamą tamstų pikniką 14 
gegužės jau buvo “Kelei
vy” pranešta. Antru kartu 
dėti apie tai korespondenci
ją nebūtų prasmės. Tik pa
prastą skelbimą galima dėti 
kelis kartus iš eilės, bet ne 
žinią.

Kaz. Matijoiaičiui. — A-
merikos Raudonasai Kry
žius nedaro jokių loterijų, 
nes visokios loterijos Ame
rikoj yra draudžiamos įsta
tymais kaip žmonių apgau
dinėjimas.

L. Gilmanui.—Ačiū už iš
karpas, bet sunaudot jų ne
galime. Kaip pas lietuvius 
atsirado žodis “lenkas”, 
sunku pasakyti. Gali būt, 
kad jis turi ką nors bendra 
su “liachu”, kaip rusai pa
niekinančiai lenkus vadina.

B. Butkienei. — Maikio 
tėvas siunčia tamstai savo 
generolišką ačiū už pinigus 
ir už gražų laiškelį.

Ten Buvusiam. —Žinutės 
apie Montrealo parapijos 
balių su munšainu nespaus
dinsime, nes nieko tame į- 
domaus. Mums daug keis
čiau išrodo, kad į parapijos 
pramogas lankosi pažangus 
žmonės.

Galgauskas veik kožnu sa- dalinai ištautėjęs. Yra ir to- 
vo atsistojimu vis adresavo J kiu, ką visai nemoka lietu- 
į katalikus kviesdamas juos Iviškai kalbėti, o jų tėvai 
į “bendrą frontą’. Bet tai įprastai vartoja anglų kalba, 
buvo kaip to šv. Antano pa- Ko gi tai galima tikėtis iš 
mokslas žuvims — katalikai kokios šeimynos? 1911, 
jo nesuprato. 1912 ir 1913 metais lietuviai

Pagaliau reikia pridurti, čia buvo veiklesni, rodė 
kad bimbinės linijos vyrai, daugiau gyvumo: surengda- 
bemaininkaudami s a v o vo lietuviškus vakarus, ba- 
principus kaip čigonai ku-Jlius, sulošdavo teatrus. Lik- 
meles, taip nusidėvėjo, kad I davo iš tų pramogų ir pelno, 
ir diskusijų prasmės nesu-J Atmenu kaip Lietuvos Ats- 
pranta. Kuomet jų oponen- statymo Bendrovė kėlė ka- 
tai pradėjo nurodinėti bend-1 pitalą, lietuviuose reiškėsi 
ro fronto jieškotojų politi-j geras ūpas, vienybė. Be 
nius žabangus, tai Gal. pasi-1 žlugus L.A.B. kilo neapy- 
juto Kaip ant skaurados ir kanta, nepasitikėjimas, bar- 
pradėjo rėkti ant savo kole-Jniai. Apie 20 mylių į pietus 
gos pirm. P. Mačėno, kad lyra kolonija lietuvių ukinin- 
neleistų kitaip kalbėti, kaip kų Williamette, Oregon 
tiktai už tą biedną bendrą Jie čia rektarčiais suruošia 
frontą. Pirmininkas tačiau balius ir ten suvažiuoja be
pasielgė vyriškai. Man re- tuviai iš Portland ir Oregon 
gis, kad musų sčyrieji dis- Į City. Šįmet 29 balandžio 
kusi jų daugiau nenorės, nes Association of Lithuanian 
labai skaudžiai juos pucavo Workers turėjo balių River 
J. Pėža; ne juokais jiems side Park Hali, Wiliamette 
kirto taipgi P. Kručas ir J. Į Ore. Balius buvo puikus, 
Pakarklis. I žmonių suvažiavo iš visų a-

Diskusijų dalyvi*. J pielinkių daug; buvo matyt 
daug portland iečių. Jeigu Į

...................... $152.67 jokių kitų organizacijų, bet
Pirma buvo ........... 552.50 prirašyt prie socialistų

viso ............................. $705.17 partijos, kur galima veikti ir
Surinkimas su virš vieno Politikoj «r kultūroj Katrie 

pirmojo tūkstančio dolerių, mylės politiką, ga-
kaip paskutiniu laiku rašė- les dirbti politikoj, o katrie 
me, reikalingas tam, kad mylės kultūros darbą
mums. kaipo tentai, butų o- «ales ku ,‘u™s. <’ar!>«-

* ficialhi pripažintas ir ūžti- “Keleivio skaitytojai, 
krintąs Kambarys Pitts- turln? «ana. 13 k°-
burgho Universitete. Koltas munlst« P"P?"*’!.99 “J3, 
urnos nesudėsime, tolei da "lzacW Ro313.1?.» nau(da? 

mes neturim tikros privile- Ka,P J33 P™1?1 to,P
gijos įrengti lietuvišką kam. K™*3* Pak,'at0 kojas, 
bari toj didelėje mokslo in- f*“ katros dar gyvuo. 
stitueijoje. Mes tebesame £» ‘lk ant Popiergalio. Dar- 
tokioj pozicijoj, kur gręsia ko zmoneJns jos jokios nau- 
pavojus netekti prižadėtos <los ““f33- t,k ,sn3u(IoJ3 
privilegijos. Kas kita bus, »'<> aklus narIUS- 
kai minėta suma bus sudėta. Taigi nėra išrokavimo da 
Tada Universiteto valdyba ryti tekį žingsni “Keleivio’ 
matys, jog mums yra gali- skaitytojams. Jeigu nebūtų 
mybė visą reikiamą sumą, Socialistų Partijos Ameri 
5000 dol., surinkti; tada to- koje, tai aš pilnai sutikčiau 
ji valdyba su mumis, Ame- su draugo S. J. Kurkliečio 
rikos lietuvių atstovais'—L. patarimu, kad suorganizuo- 
K. Fondo Komitetu ir su ti visus “K.” skaitytojus 
Lietuvos Pasiuntinybe jau kultūros organizaciją, bet 
oficialiai kalbėsis ir duos dabar aš nematau reikalo 
Kambario planus ir t.t. Katrie skaito ir remia “Ke-

Malonu paminėt, kad šia- lei.vi” neP™^
me saraše yra Lietuvaičių Prle socialistų? Jeigu kur 
Ratelis, kur apie desėtkas ncra k«cpos, tai galima su-
iflimn merginu uždirbo ba- organizuoti kuopą iš visų jaunų merginų uždirbo ba «KeleMo" skaitytojų. ži- 
iium tokią gražią sumą. Se- '‘VnkiviA"
niams lietuviams geras pa-
vyzdis. Pasidarbuokim spar
čiau!

L.K.F. Spaudos Komisija

v

Dėl Drg. Kurkliečio 
Sumanymo.

Drg. S. J. Kurklietis 17- 
tame “Keleivio” numery 
lakelė klausimą, ar never
gtų sutverti kokią nors 
Keleivio” skaitytojų są

jungą.
Dalykas gal butų geras, 

let jį įvykdinti visiems 
“Keleivio” skaitytojams 
kaip ir negalimas. Gal butų 
galima sutverti “Keleivio” 
grupes didmiesčiuose ir gal 
butų galima ką nors veikti, 
bet kad “Keleivio” skaity
tojų yra daug pavienių ma
žuose miesteliuose ir ant u- 
kių Amerikoje ir Kanadoje, 
tai ne visi jie galėtų ta pro
ga pasinaudoti.

O draugijų ir kuopų jau 
yra priorganizuota kaip kur 
net perdaug, tai “Keleivio” 
draugystės nėra reikalo 
tverti.

Bet jeigu butų galima, tai 
pridurčiau prie draugo S. J. 
Kurkliečio štai ką:

Kad “Keleivio” Redakci
ja patalpintų sykį į metus 
visų savo skaitytojų vardus 
ir’ adresus, ir tą numerį 
skaitytojai galėtų pasidėti. 
(Toks darbas butų neįma
nomas. Red.)

Ačiū draugui S. J. Kurk- 
liečiui už patiektą nuomo
nę, gal kas iš skaitytojų tu
rės daugiau ką.

Waker Domash,
St. Louis, Mo.

noma, "Keleivio” redakcija 
turėtų tame pagelbėti. Pa 
vyzdžiui, patalpinti kas mė 
nesi, tankiau ar rečiau,

__________ kokiam mieste kiek yra
skaitytojų, vardus ir antra-

Kas Mimut Rąžoma. ŠUS, arba prisiųsti asmenis- 
kai kai kuriems draugams į

Juozas Vbbid^s iš Pitts- kiekvieną miestą “Keleivio” 
skaitytojų antrašus. Žino
ma, tai priklauso nuo “K.

Portlandą atvažiuos veikle
snių žmonių, tai pasireikš 
daugiau veiklumo. Portlan- 

Balandžio 30 d. čia pati-|de gyvent smagu.

PATERSON, N. J. 

Užtroško du lietuviai.

ko nelaimė du lietuvius, juo
du užtroško nuo gazo. Abu 
buvo nevedę ir gyveno kar
tu. Petras Paukštis paėjo 
iš Vilniaus gub., Feliksas 
Biga paėjo iš Kauno gub. 
Juodu

P. Atkc

MANO PASIŪLYMAS 
“VIENYBEI.”

burgho rašo:
Sandaros kuopų Sanrišys redakcijos, kaip jai paran- 

turėjo parengęs vakarienę kiaU ir pigiau išeina. Aš ma- 
Universiteto kambario nau- nau, jeį «Kel.” tilptų nors 
dai. Pelno daug nepasidarė, į;as (jyg mėnesiai visų “Ke- 
nes publikos buvo neper- leivio” skaitytojų antrašai, 
daugiausia. Dabar Studentų -taj laike šios bedarbės butu
Kliubas rengia šokius 17 ge- ________________________
gūžės, L. P. svetainėj, S. S. kovai SU MIŠKŲ GAISRAIS

Lietuvių Vaizbos Butas VARTOJAMAS RADIO. 
rengia Pittsburghe Lietuvių 
Diena 11 birželio.

šių metų “Keleivio” 9- 
atvyko į PatersonąĮtam numery, Redakcijas ap- 

prieš metus laiko ir drauge J žvalgo j, duota “Vienybės” 
turėjo išsinuomavę kamba-1 apaštalams puiki pamoka, 
riuš. Abu dirbo ir neblo-į“Vienybės” pisoriams ne- 
giausiai uždirbdavo. I reikėtų dėl to pykti, bet pa-

Nakties metu, balandžio Į dėkoti Keleiviui , kad taip 
30, juodu parėjo namon ir| apo^a^a1 juos pamokina, ir
kaip kaimynai pasakoja tu-Į^H?1 aniaivx ^.ei^u
rėio būt Gerokai iritrauke VienyW’ redaktoriams
nes vidumlkty pradėjo dai- reik^. ^kias lekci> 
nuot J J specialiai, vargiai užtektų

Ryte, kada įsilaužė į jų P^0 į sąvaitę.
kambarius, abu rado negy-Į Jeigu “Vienybės” redak- 
vus. Juodu gulėjo atskiruo-1 torėliai nemoka iš tokių pa
se kambariuose. Puodas su I mokų pasinaudoti, tai tegul 
vandeniu buvo uždėtas ant I man bus leista padaly ti 
gazinio pečiaus ir gazas bu-1 jiems sekamą pasiūlymą: 
vo atsuktas. Spėjama, kad Paimti visus “Vienybės” a- 
buvo užsikaitę puodą kąlpaštalus su Valaičiu prieša- 
nors išsivirt ir abu nuėjo Į ky, o Klinga užpakaly, ir 
gulti palikdami degantį pe-1 išsiųsti ant farmų karvių 
čių. Veikiausiai užviręs van-1 melžti kokį penketą metų.

Svečias iš Pittsburgho 
praneša: !

Balandžio 23 d. buvo 
Bolševikiškos Bedarbių Ta
rybos konferencija bend
ram frontui Įkurti. Bet kon-' 
ferencijoj dalyvavo tik bol-' 
ševikų kontroliuojamų or-, 
ganizacijų atstovai. Kitos 
Pittsburgho draugijos ne
kreipė Į tą konferenciją do
mės. Gasiunas apgailestavo, 
kad konferencijoj nebuvo 
nei socialistų, nei sandarie
čių. Nutarta šaukti antrą 
konferenciją.

duo užgesino ugnį ir priėjęs Brooklyno Padauža.

Iš Toronto, Kanados, drg. 
Kavoliunas praneša, kad 
lietuviams socialistams va
dovaujant tenai buvo gra
žiai paminėta Pirmosios 
Gegužės šventė. Dalyvavo ir 
“Kultūros” draugijos cho
ras.

Lietuvių Nelaimės.
Brooklyne nusižudė Juo- 

žas Ažukas, 28 metų am
žiaus lietuvis. Jis buvo be
darbis, pinigai išsibaigė ir 
neturėjo iš ko gyventi. Pali
ko nelaimingą moterį su 
vaikais.

Mahanoy City susikūlė du 
lietuvių automobiliai, vienu 
važiavo Jonas Drabnis, an
tru — Edvardas Janulevi- 
čius. Žmonės išliko sveiki, 
tik mašinos nukentėjo.

Chicagoje tapo užmušta 
automobiliaus nelaimėje Ci
ną Sirusaitė, 17 metų am
žiaus lietuvaitė iš Brighton 
Parko. Ji važiavo su savo 
draugais ir jų automobilius 
susikūlė su gatvekariu.

Siautusi anądien vėtra 
Chicagoje silgriovė Jono 
Balčiaus namą. Šitoj kata
strofoj buvo sužeista ir 
Balčiaus žmona. Kitų lietu
vių namus apsėmė vanduo.

MIRĖ LIUDVIKAS BA
RANAUSKAS.

Philadelphia, Pa. Balan
džio 25 d. po trumpos ligos, 
nuo plaučių uždegimo mirė 
Liudv. Baranauskas; palai
dotas tapo 1 d. gegužės. Ve
lionis išgyveno Amerikoje 
apie 30 metų, buvo labai 
draugiškas ir gero budo 
žmogus, su visais draugiš
kai sugyveno. Į kapus paly
dėjo suviršum 60 automo
bilių ir du pirmutėliai veži
mai buvo prikrauti vainikų

Valdžios sargai, kurie saugo- 'nuo draugų ir giminių. A. a. 
ja miškus nuo gaisru, savo or- Liudvika paliko savo žmo- 
laiviuose turi radio aparatus, ną ir 3 užaugusias dukteris 
kuriais netik priima žinias, bet dideliame nuliudime. Lai 
gali siųsti pranešimus apie pa- būna jam amžina atmintis, 
stebėtus naujus gaisrus. Į - F. V—ti*.
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I'-trirtis Puslapis

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pabagaslo- 
vytas Džizus Krais, Maike!

—O kas daugiau?
—Daugiau nieko.

—Tai ko pas mane atė
jai, teve, jeigu neturi nieko 
man pasakyt? Juk žinai, 
kad mano laikas brangus. 
Man reikia mokytis.

—Duok pakajų, Maike, 
su tuo savo besimokymu.’ 
Juk į kunigus tu neisi, tai 
kam tau taip daug mokytis?

—Į kunigus, tėve, aš ga
lėčiau ir be mokslo išeiti, bet 
kunigu aš nenoriu būt. Aš 
noriu siekti aukščiau.

—Kam čia tau siekti taip 
aukštai, Maike. Dangaus vi
stiek nepasieksi.

—Dangaus, tėve, ir nega
lima pasiekti, nes jo nėra.

—Ar tu ir vėl bedieviš
kai? Dangaus, mat, jam nė
ra ! O kur gi, tu mislini, gy
vena visi šventieji?

—Jie visi žemėj guli.
—Veidiminut, Maike, jei

gu tu toks kytras, tai aš no
riu stot su tavim Į debatus 
ir parodyt, kad visas tavo 
mokslas yra rong.

—O kokia tema norėtum 
debatuot, tėve?

—Galim pradėt, Maike, 
nuo kunigų. Tu vis man sa
kai, kad kunigai nieko ne
žino, kad visi jie grinoriai. 
O aš tave paklausiu, kas per 
do vienas buvo Mikalojus 
Kepurninkas?

—Aš tokio žmogaus ne
žinau, tėve.

—Jes, Maike, tu jį žinai. 
Tu sykį pats man apie jį 
kalbėjai. Jis rmutinis at
rado, kad žemė yra apskri
ta, kaip bomba.

—Tai buvo Kopernikas, 
bet ne Kepurninkas.

—Olrait, Maike, gal aš 
misteiką padariau kaslink 
jo pavardės, bet aš žinau, 
kad jis buvo kunigas.

—Tai kas iš to?
—O iš to, Maike, išeina 

tokia rokunda, kad yra ir 
kunigų, ką turi geras gal
vas.

—Aš to niekad neginči
jau, tėve. Žmogaus profesi
ja ar užsiėmimas nedaug 
turi bendra su jo gabumais. 
Todėl gali būt ir kunigas ga
bus. Bet jeigu jis toks yra, 
tai čia juk ne kunigystės 
nuopelnas. Jis butų lygiai 
gabus, o gal da ir gabesnis, 
jeigu jis nebūtų kunigas ir 
jeigu jo nevaržytų bažnyti
nės dogmos, tėve. Tas pats 
Kopernikas turėjo slėpti sa
vo mokslinį darbą nuo baž
nytinės vyriausybės, nes ge
rai žinojo, kad ji tokiems 
dalykams bus priešinga,

—Ar tu čia man nemeluo- 
ii, Maik«

—Tie faktai, tėve, yra už
rašyti istorijoj. Parašęs savo 
knygą apie tai. kad ne saulė 
sukasi aplink žemę, bet že
mė aplink saulę, Koperni
kas per 35 metus nedrįso tos 
knygos pasauliui paskelbti, 
nes žinojo, kad bažnyčia pa
smerks jį užtai. Ir jis nekly
do, tėve. Kaip tik jo knyga 
pasirodė viešai, vyskupų ir 
kitų dvasininkų suvažiavi
mai ją pasmerkė kaipo be
dievišką raštą, velnio išmis- 
lą, ir uždraudė ją platini 
tarp žmonių. Už jos skaity
mą tikintiems gręsė sunki 
bausmė. Ir pats Kopernikas 
tik per plauka nepateko ant 
laužo už tokios “erezijos.’’ 
skelbimą. Giordano Bruno, 
kuris perskaitęs Koperniko 
knygą pradėjo pats jo mok
slą skelbti, buvo popiežiaus 
kunigų sugautas ir gyvas 
ant laužo Romoj sudegin
tas.

—Tai yra bedievių išmis 
•as, Maike.

—Ne, tėve, tai nėra joks 
išmislas. bet istorijos fak
tas. Romoje šiandien yra 
oastatvtas net paminklas toj 
vietoj, kur Bruno buvo už 
mokslą nukankintas. Ir ant 
to paminklo yra parašvta: 
“Pastatė tau amžius, kuri 
atspėjai.”

—Tai kodėl. Maike, mu
sų klebonas niekad mums a- 
pie tai per pamokslą nepa
sakė?

—Kam tu, tėve, manęs 
tokių dalykų klausi. Nueik 
pas kleboną ir jo paklausk.

—Olrait, Maike, aš eisiu 
paklaust.

BUŠO NELAIMĖJ SUŽEI
STOS 6 MOTERYS.

Fairfield, Conn.— šį pa
nedėlį netoli nuo čia nuvirto 
nuo kelio New Yorko bu- 
sas, kuris ėjo į Bostoną. Ne
laimėj buvo sužeistos 6 mo
terys, beveik visos bostonie- 
tės.

AUSTRIJOJ AREŠTUO
TA 200 KOMUNISTŲ.
Nuo 1 gegužės Austrijoje 

areštuota jau daugiau kaip 
200 komunistų. Badeno, 
Voeslau ir kituose miestuo
se žandarai pradėjo vartoti 
jau durtuvus demonstraci
joms krikdyk

SANCHEZ PALIKO TIK
TAI $30.

Iš Limos pranešama, kad 
užmuštas anądien Peruvijos 
prezidentas Sanchez palikęs 
iš viso tiktai $30 turto.

AR GALIMAS SOCIALISTŲ IR KOMU
NISTŲ BENDRAS FRONTAS PRIEŠ
FAŠIZMĄ?
Rusų socialistų revoliucio

nierių atsakymas II-jam
Internacionalui.

šiomis dienomis II-sis so
cialistinis Internacionalas 
kreipėsi į Komintemą, kvie
sdamas ji sudaryti vieningą 
fiestą prieš fašizmą.

• Ta proga rusų socialistų 
‘ revoliucionierių delegacija 
iteikė II-jam Internaciona
lui raštą, kuriame griežtai 
pasisakė prieš bendrą fron
tą su komunistais.

Soc. rev. pabrėžia, kad 
visos komunistų kalbos apie 

i jų pasiryžimą sudaryti dar
bininkų vieningą frontą e- 
sančios komedija ir iš ank- 

i sto sugalvotas apgavimas. 
Vienas pagrindinių komuni- 

Įstų veikimo tikslų esąs dar
bininkų judėjimo skaldymas 
ir kova su demokratiniu so
cializmu. Paruošdamas-dar
bininkų organizuotų jėgų 
skilimą, bolševizmas suda
rąs svarbiausi pasaulio re
akcijos pagrindą.

Darbininkų socialistinio 
internacionalo kreipimąsis 

i komintemą yra faktiškai 
kreipimasis į Sovietų val
džią. kuries vienas iš orga
nų yra komintemas.

Nei Sovietų valdžia, nei 
jai visiškai klusnus komin- 
ternas negali būti socialisti- 
škes demokratijos sąjungi
ninkais jos kovoje su fa
šizmu. Pirma, Sovietų vy
riausybė, kaip tai savo laiku 
buvo konstatuota ir reichs
tage iškelta aikštėn vokiečių 
socialdemokratų, palaikanti 
tamprius ryšius su Vokieti- 
jes reakcinėmis jėgomis. 
Antra, socialistinės demo
kratijos sąjunga su komin- 
ternu gali tik suardyti tuos 
principus ir moralinius dės
nius. kuriais socialistinė de
mokratija grindžia savo žūt 
butinę kovą su fašizmu.

Ar galima —klausia s. r. 
—kovoti su. laisvės' priešais 
susijungus su smurtininkais

KAIP SOV. RUSIJA RUOŠIASI KARUI
Ukrainiečių Biuro Londo

ne leidžiamas anglų kalba 
“Bulletin” (Nr. 16) tvirti
na. kad svarbiausis “Piati- 
’etkos” tikslas buvęs pada- 
vyti iš Rusijos didžiausią ka
ro jėga visame pasauly, taip 
kad kilus karui ji galėtų at
laikyti prieš visas kapitali- 
tines valstybes..

Piatiletkos užduotis buvo 
mašinizuoti šalies pramonę 
ir žemės ūkį. Tai be galo 
’varbu militariniu žvilgsniu. 
Sovietų Rusija turi daugiau 
žemės ir žmonių negu visa 
Europa sudėta krūvon. Jos 
gyventojų skaičius dabar 
siekia 151,327,000. Taigi 
žmonių Sovietai turi di
džiausiai armijai pastatyt. 
Bet armija be ginklų nieko 
nereiškia, o ginklų pramonė 
Rusijoj buvo labai menka. 
Ginklus ir amuniciją jai vi
suomet tekdavo pirktis uz- 
denv. Tai labai netikra pa
dėti, nes kilus karui su už
sieniu. ginklų ir amunicijos 
tiekimas gali visuomet būti 
nutrauktas. Taigi Sovietų 
vadai suprato, kad jiems 
reikia pastatyti milžinišką 
ginklų pramonę namie.

Ukrainiečių “Bulletin“ 
nurodo, kad tokia pramonė 
iau sukurta, ir ji suplanota 
labai atsargiai, nes—

“Didžiąsias dirbtuves So
vietų vyriausybė pastatė už 
Uralo kalnų, tokioj vietoj, 
kuri iš Vakarų fronto yra 
nepasiekiama bombardavi
mui. Stovėdamos už 2,000 
mylių nuo Vakarų, tos dirb
tuvės yra visiškai neprieina
mos. Trįs didieji tokie pra

KELEIVIS, SO. BOSTON

ir žudikais? Ar galima ginti 
žodžio, spaudos, susirinki
mų, sąžinės ir sąjungų lais
vę; žmogaus asmens nelie
čiamybę ir visas žmogaus 
ir piliečio teises, susijungus 
su tais, kurie pirmieji su
mindžiojo tas teises?”

Duodama per kominter- 
ną Europos komunistinėms 
partijoms įsakymą vesti de
rybas su socialistinėmis par
tijomis, Sovietų valdžia te- 
benaikinanti Rusijoje visas 
politines partijas ir sroves. 
Savo nuoširdumą bolševikai 
galėtų iiodyti tik atstatyda- 
mi SSSR jų sumindžiotas 
politines ir pilietines lais
ves. Kol to nėra Rusijos so
cialistai gindami darbinin
kų ir valstiečių reikalus ne
gali ir nenustos kovoję su 
Sovietų diktatūra.

Apie vieną frontą su ko
munistais negali nė kalbos 
būti. y

Socialistai revoliucionie
riai mano, kad elementari
niai internacionalizmo prin
cipai neleidžia II-jam Inter
nacionalui sudaryti Vakaru 
Europoje vieningą frontą su 
komunistais, kai SSSR eina 
žūt butinė kova komunistų 
su socialistais.

Soc. revoliucionieriai esą 
karščiausi vieningo darbi
ninkų judėjimo pasauly ša
lininkai, bet vieningas dar
bininkų frontas galėsiąs bū
ti sudarytas tik diktatūrai 
žlugus Sovietuose, nes ji iš
šaukusi skylimą darbininkų 
eilėse ir palaikantį tą skili
mą.

Soc. rev. įspėja II-jį In
ternacionalą, kad sudary
damas bendrą frontą su te
roristinės diktatūros šali

ninkais jis politiškai ir mo 
rališkai sukompromituosiąs 
demokratinio socializmo i 
deją.

Socializmas galįs laimėt' 
tik eidamas demokratijos ii 
laisvės keliu. Kito kelio nė
ra. L

monės centrai yra šie Sverd- 
lovskas, Čeliabinskas ii 
Magnitogorskas. Visi trįs 

randasi gerokai už Uralu ii 
stovi vienoj linijoj nuo šiau
rės į pietus. Jokia kita vieta 
Rusijoj negali būt sunkesni 
priešui prieiti. Ir beveik vi 
sos didžiosios Uralo įmonė: 
yra taip organizuotos, kad 
jas galima butų lengva pa 
versti karo reikalams. Trak 
torių dirbtuvės gali gamint’ 
karo tankas, o chemikalų 
fabrikai gali dirbti sprogs
tamąją medžiagą ir nuodin
gas dujas".

Toliaus Ukrainiečių Biu 
ras savo leidiny pastebi, kad 
ir pats Stalinas kalbėdamas 
Komunistų Centro Komite
to susirinkime Maskvoj šių 
metų 10 sausio pasigyrė, 
jog: “Iš silpnos ir apsigyni
mui nepasiruošusios valsty
bės, Sovietų Sąjunga tapo 
galinga šalis apsigynimui, 
pasiruošusi visokiam pavo
jui ir galinti gaminti vėliau
sios rųšies ginklus.”

O generolas .Vorošilovas. 
kalbėdamas raudonarmiečių 
susirinkime apie Penkmečio 
Planą, pasakė: “Nors tą pla
ną vykinant ir buvo truku
mų, bet visgi vienu dalyku 
mes galim pasididžiuoti — 
tai musų militarizacija, kuri 
padarė mus visiškai nepri
klausomais nuo svetimųjų.”

VANDUO NUNEŠĖ 200 
DARBININKŲ.

Iš Ahmedabado praneša
ma, kad statant tenai tiltą 
per Moj upę, potvir.is nune
šė 200 darbininkų.

Sveikatos Kampelis
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

klausimas 1: A? 1924 metais 
turėjau peiliu sužalotą kūną. 
žaizda buvo padaryta pečiuose, 
prie pat dešiniosios mentės, 
žaizdai užgijus išpradžių jau
čiau nutirpimą apie tą vietą. 
Toliau tas nutirpimas ėjo pla
tyn ir dabar jau pasiekė kruti
nės duebukės.. Skauda aplink 
duobukę ir viduriuose iš dešinic- 
io šono. Malonėkit paaiškint, 
kaip apsaugot gyvybę, kokius 
vartoti vaistus.

Norintis pasveikti

Atsakymas: Nesinorėtų tikė
li. kad tamstos sužalojimas, de
vyni metai atgal, turėtų ką nors 
bendra su dabartiniais skaudė
jimais. Kad nutirpimas odes da
lies tuojau apie zaiždą buvo jau
čiamas. nėra nieko nauja. Mato
mai. viena ar kita nervų valak- 
nelė buvo sužalota, arba kunu; 
begyjant pakliuvo j žaizdos ran
dą ir todėl aplinkui buvo jaučia
mas odos nutirpimas. Kodėl tas 
nutirpimas eina linkui krutinės 
duobukės, sunku tiksliai išaiš
kinti. Skaudėjimas žemiau duo
bukės greičiau neturi nieko ben
dra su tamstos nutirpimais. To
kie skaudėjimai yra jaučiami 
dažniausia virškinimo aparate 
oatrikimuose. Skrandžiaus pa- 
trikimai, tulžies, pūslės ar jos 
latakų ligos, chroniškas apendi- 
ko įdegimas o net ir paprastas 
vidurių užkietėjimas sukelia pa
našius skaudėjimus.

Pabandyk tamsta pabūti ke
lias sąvaites ant lengvaus pieni
ško maisto, laikyk savo vidu
rius liuosus. Nevartok joki v 
svaiginamų gėrimų. Ir jeigu 
tuomet nepereis, tai parašyk 
mums plačiau apie savo skaus
mus viduriuose.

Klausimas 2: Prašau pasaky- 
i man, kas reikia daryti, kad 
daukai butų naturališkai garba
noti. Mano plaukai garbanuo- 
jasi apie veidą, bet nesigarba
nuoja užpakaly. Prašau patarti, 
kas reikia daryt. Mrs. F. B.

Atsakymas: Kad viepoj vie
toj plaukai raitosi, o kitoj ne 
tai nedidelė bėda. Yra daug 
merginų, kurioms plaukai nie
kur nesigarbanuoja, o tačiau jos 
inksmios ir pilnai savo gyveni
mu patenkintos.

Klausimas 3: Bus jau pora 
savaičių, kaip mano burnoj at
sirado rukštumas. Kad ir gar
džiausia pavalgau, bet už valan
dėles vėl didžiausis rukštumas 
burnoj ir bėga labai daug sei- 
ių. Nežinau, ar iš to gali kilti 

kokia liga, ar taip praeis. Skau- 
dėt niekas neskauda. Pas dak- 
arą nebuvau. Prašau Sveikatos 

Kampelio patarimo. MrsJ.Bush.

Atsakymas: Rukštumas bur
noje daugiausiai paeina nuo ne
tinkamo maisto. Bandyk tamsta 
štai ką:

1) Neužkabink jokių gėrimų 
apart tyro vandens; net ir toni
kai ar įvairios “sodės” čia ken
kia.

3) Neužkabink jokių pagardi- 
nimų (“priesmokų”) kaip tai. 
pipirų, svogūnų, muštardos, la
pelių, marinavotų agurkų, bei 
acto.

3) Neužkabink keptos ar tu
jintos jautienos, keptos kiau
lienos, visokių sūdytų, raugytų 
ir rūkytų mėsų, o taip pat ir vi
sokių dešrų ir balionių, kurias 
mėsinyčios parduoda.

4) Neužkabink pajų, šviežių 
pyragų, pyragaičių, o taip pat ir 
šviežios duonos.

4) Neužkabink jokių viralų 
(soups) kuriuose yra mėsos 
ekstraktų, įvairios riušies dar
žovių ir daug priesmokų.

Valgyk štai ką:
1) Gerai išvirtą veršieną, jau

tieną ir šviežią kiaulieną.

2) Sviestą, lidytus taukus, 
aliejų, riebų pieną.

3> Bulvių košę, sugrustus špi- 
nakus. žirnius, morkas, aspara- 
gus. Jei viralo nori. tai žiūrėk, 
kad daržovės butų gerai sugrus
tos. Viralas neturi būti mėsi
škas. , Riebalai mažina skilvio 
rakštis, užtai jų gali valgyt kiek 
nori. Labai tinka ir prėski mi
neraliniai vandenys, kaip antai 
Appolinaris, Vichy, Carlsbad. 
Tų vandenų gali tamsta gauti

Adenoidai
Rašo Dr. A. L. Yuška.

Gydytojas ir Chirurgas, Chicago, Illinois.

Gerklės dalis, kuri randas: 
viršuje gmourio ir užpakalyje 
įosies, yra vadinama nosine ger
kle arba nosine kosere.

Sveiko žmogaus nosinės ke- 
*erės užpakalinėje sienoje ran
dasi dažnai priaugusių mažų 
’ymphos audinėlių, kurie suda
ro mažą kaupelę, vadinamą 
Luschkos trečiu tonsilu. Bet 
dažnai pasitaiko, kad. dėl kai 
kurių priežačių pas vaikus tie 
lymphos audiniai peraugę pri
pildo visą nosinę gerklę arba ko- 
;erę ir uždaro per nosį kvėpavi
mą. Tai yra vadinami peraugę 
Luschkos tonsilai arba adenoi
dai.

Priežastys, nuo kurių ade
noidai perauga, yra neaiškios, 
dėlto ir apsisaugojimas yra ne
užtikrintas. Maž daug žinoma, 
kad prigimtis turi didelę įtaką, 
nes randasi tokių šeimynų, kad 
visi turi adenoidus. Dar yra pa
stebėta, kad šaltame klimate 
daugiau vaikų turi adenoidus, 
negu šiltame ir daugiausia nuo 
trijų iki penkiolikos metų senu
mo; bet adenodus gali turėti net 
trijų sąvaičių kūdikiai kaip ir 
suaugę žmonės. Vaikai turintie
ji adenoidus beveik visados ser
ga kokia nors kita liga. Jie val
go be apetito, pilvelis atsakan
čiai nevirškina valgių, viduriai 
nuolatos užkietėję ir visados tu
ri padidėjusius užnuodytus ton- 
silus. Ar tie aukščiau suminėti 
nenormalumai būna priežastimi 
augimo adenoidų, ar adenoidai 
pagamina kitų organų nesveika
tą, iki šio laiko dar nėra patik
rinta.

Visokios rųšies nosies užkim
šimai gali būti adenoidų augi
mo priežastimis; sulinkus arba 
kreiva nosies pertvara, kremz
lių peraugos, padidėję turbin- 
kauliukai, syfilio trečias laips-

' Ar Tu Matei?
Ar tu matei,

Kaip grįžęs iš dirbtuvės
Namo, šeimynos tėvas rado 
Vaikus numirusius iš bado.
Ir kaip mergaitės-paleistuvės, 
Nors girtos su svečiais kvatojo. 
Širdy jaunų dienų raudojo?

Ar tu matei?
Ar tu matei,

Kaip beprotė motutė 
Basa bėgiojo vis kas rytas 
Į šilą kur jes sūnūs krito,
Ir verkė apkabinus pušį 
Ir ašaromis žemę šlakstė?

Ar tu matei?
Ar tu matei,

Kaip alkanąją minią 
Nagaikomis kazokai vaikė; 
Nevirpo budeliams krūtinė,
Ir jie sau nuopelnu palaikė, 
Kad jų širdis nesudrebėjo 
Ir gatvę lavonais prisėjo?

Ar tu matei ?
O aš mačiau!

Kol nemačiau to vaizdo, 
Laikiau skaudžia ir savo žaizdą, 
Dabar gi suprantu, kad mano 
Kančia, tai tik kančios šešėlis, 
Kad mano skurdas—lašelis 
Prieš visą skurdo okeaną.

O! aš mačiau!
Julius Janonis.

Ne. 19, Gegužei 10 <1., 1933

1 kiekvienoje geresnėje apt eko- 
je. Viehy plotkelių taip pat ap- 
tiekose yra, kurios pigiau ap- 
seis. Dvi ar tris plotkeles ištir
pinti į stiklą vandens ir gerti ką 
itk atsikėlus ir prie kiekvieno 
valgio.

Valgyk tankiau, bet niekados 
nepersivalgyk. Maistą sukrem- 
tyk gerai. Imk laiko valgant, 
žiūrėk, kad viduriai nebūtų už
kietėję.

lis. škarietina, tymai, difterija, 
kokliušas ir t.t.

Per ilgą laiką negydomi ade
noidai pradeda gesti ir iš jų 
nuolatos sunkiasi tiršta, krau
juota gleivė.

Pamačius adenoidus turintį 
vaiką, lengvai galima tai pažin
ti. Jis turi lig atbukusią išvaiz
dą. visados būna išsižiojęs, pa- 
storėj usios lupos, jš šalių lig su
spausta nosis, sumažėj usios 
šnervės ir dėl negalėjimo išsi- 
šnypšti, nosis perpildyta sutirš
tėjusia gleive. Vaikas negalėda
mas kvėpuot per nesį, kalba per 
bumą ir dėlto balsas būna ne
turintis lankstumo. Miegodamas 
knarkia, užtroškęs dažnai pa
bunda ir nuolatos nusispardo 
užklodus. Kadangi nosies glei
vės įdegimas dažnai pasikarto
ja. jis visados kosti, čiaudi, vi
durių nevirškinimu bėdavoja, 
išbalęs, mažakraujis, neturi nor
malaus sverio ir pagal metų se
numo. sulyginus su kitais vai
kais, būna fiziškai ir protiškai 
daug silpnesnis. Turintieji ade
noidus vaikai dažnai būna ner- 
vuoti. vaikščiojant ar miegant 
raumenys trūkčioja, patalinę 
prišlapin ir net pasitaiko, kad 
suserga nervų liga vadinama 
ehoreja (Saint Vitus Dance). LŠ 
nosies kraujas dažnai bėga, pa- 
ausyse ir pažandėse gručiolai 
(liaukės) pakyla, sutinsta. Ade
noidai dažnai užkemša Eusta- 
ehinę trubelę; vaikų girdėji
mas žymiai sumažėja ir kartais 
net vidurinė ausis užsinuodija. 
Tokiems vaikams būna vargas 
mokytis, nes jie negali girdėti 
ką mokytojas sako.

Alsavimas per bumą, ypa
tingai vaikų amžiuje, visados 
palieka nepageidaujamas pasek
mes. kaip tai alsavimas per at
darą burną, siauras, aukštai iš
gaubtas burnos gomurys, išsi- 
krypę dantys, o viršutinio žan- 
dakaulio dantys išsikišę, veidas 
pailgas ir neturi normalės iš
vaizdos.

Gydymas vaistais adenoidų y- 
ra nepraktiškas ir tik mažas 
nuošimtis tepagydoma. Vienin
telis adenoidų išgydymas yra 
su chirurgijos pagalba. Operaci
ja būna nepavojinga; patyręs 
gydytojas atlieka į dvi minutas 
laiko arba greičiau. Po operaci
jos yra atsargiau palikti vaiką 
ligoninėje per 24 valandas; la
biausiai jei operacija yra daro
ma žiemos laiku, tai ligonis pri
valo vieną sąvaitę pabūti viduje 
(stuboje). Mažas nuošimtis ope
ruotų adenoidų gali vėl atgauti, 
ypač tokiems vaikams, kurie y- 
ra silpni, ligoti ir neprisilaiko 
higienos taisyklių. Tokiame at
sitikime gali būti reikalinga an
tra operacija.

Praleidus apie keturias są
vaites po išėmimui adenoidų, 
vaikai gali lengvai kvėpuoti per 
nosį, bet iš Įpratimo jie vaikš
čioja išsižioję ir vis kvėpuoja 
per bumą. Tokiame atsitikime 
tėvai privalo persergėti ir ra
ginti vaiką kvėpuoti per nosį, o 
ne per bumą. Miegančius vai
kus reikia pratinti gulėti ant 
šono, o ne ant nugaros.
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Deportuoja D-rą Sta- Marins Ameriką 
sį Žmuidziną. į Badu.

Jis gyvenęs Chicagoj nele- Farmerių suvažiavimu nu- 
galiai ir “ardę* namus”, j tarė apskelbti visuotiną

Bus Didžiausias Oro Laivas Visam Pasauly

‘Naujienos” praneša, kad' ,treikiĮ " nePar4uoti
miestams mauto.

Dės Moines mieste, Io\yos
šiomis dienomis Chicagoje 
buvo areštuotas lietuvis ti
ras Stasys Antanas Žmui- valstijoj, pereitą sąvaitę i- 
dzinas, kuris busiąs depor- vyko farmerių suvažiavi- 
tuotas į Lietuvą. * mas, kuriame dalvvavc 2.- 

D-rą Žmuidziną įskundęs delegatu iš 24 valstijų 
valdžiai tūlas Bridgepcrto ir nutarė apskelbti visuotiną 
lietuvis, pareikšdamas, kad streiką, kad badu privertus 
Žmuidzinas nelegaliai Ame- Ameriką mokėti žmoniškes- 
rikpje gyvenas ir esąs ”na- nes kainas už farmų pro- 
mų ardytojas”, Tuo turbut dūktus. Streikas bus pradė- 
norima pasakyti, kad dakta- tar 13 gegužės dieną ir tęsis 
ras myli svetimas moteris, natoi, pakol farmerių tary-

žmuidzinas buvo atvykęs '» n^‘šavuks' Str«ko 
~ Ti.x_______j.-..-___ baisis: Nieko nepirkt, nie

ko neparduot—sėdėt na
mie.”

Iowos valstijos farmeriai 
yra tiek įniršę, kad kelios

iš Lietuvos medicinos mo
kytis Amerikoje. Pabaigęs 
kursą, jisai atidarąs Chica
goje ofisą, kas, matyt, nesu- ,

dirižablis Amerikos irmijai.G:odyearo dirbtuvėj, Akrono mieste, yra statomas m 
Busiąs tai didžiausis balionas visame pasauly.

l>R,E apžiurė- HITLERIS PROTESTUO- 
JIMONAMV- Turiu vienų 9 metų ! JA PRIEŠ ANGLUS.
mergaitę, bet galėčiau ir viena atva- : 
žiuoti j darbą. Moku geiai Ramu dar- 1 
bų ir geriem žiaorėm bučiau ge a 
čarbininkė. Platesnių žinių norint, 
atsakysiu per laišką. ai,

MRS. ANNA BUKEVIČIENĖ n__
27 Lark st., So. Bo.toa, ;..ass. Guardian rašo, kad Reich-
----- — ----------——--------- stago rumus prieš rinkimus
Parsiduoda Shoe Repairing padegę patys fašistai provo- 

ir Cigaretų Stora*. kacijos tikslais.
Savininkas Liepos 5 d. važiuoja į ---------------------

Lietuv*. Pamatykite ypatiškai arba 
klauskite. Adresas: WM. L—IN 

83 Chandler St^, VVorcester, Mass.

Hitlerio valdžia nusiuntė 
anglams protestą, kam jų 
laikraštis “ M a n c h e ster

PAJ1LSK0J1MA1.
CHICAGO, ILL.

PARDAVIML'I G KOSĖK N Ė IR BE
LAK ATESEN U KRAUTUVĖ. Yra 
proga padaryti pinigų pasaulinės pa
rodos metu. Biznis geiai išdirbtas, 
parsMuoda už trečių dalį kiek kaš
tuoja. Pardavimo priežastis—liga. 
Geras kampas prie gatvekarių ir 
Bulvaro gatvių. 119i

.J. CIŽ1NAUSKAS 
1300 So. WcStera Avė. Chicago, 111.

Parsiduoda Puiki Farm a.
Prie gero kelio, upelis bėga per 

farmų. Geras biznis. Kreipkitės "laiš
ku arba ypatiškai prie paties savi
ninko. CH. K. (20)
RFD. Box 54, Frenciitown, N. J.

Pajieš' au Prano Urbono, Guika i i 
kaimo, Nemakščių parapijos, apie 
23 metai kaip jis gyvena Amerikoje. 
Turiu labai svaroų reikalų is Lietu
vos apie jo ūkę. Prašau a-sišaukti,' 
arba kurie žino kur jis gyvena, ma
lonėkite pranešti jo tikrų a Iresų.(IX)

JOHN GRIGALIS
141 State Street, llammond, lnd.

JON*S BURINSKAS, kuris atvy
ko į Kanadų keli metai atgal. Turiu 
labai svarbų reikalų; kas žinote kur 
jis randasi, arba kas su juoin atsiti
ko, prašau pranešti, arba pats lai at
sišaukia—nesigraudins. (20)

ANTANAS GRŪSTAS
R.F.D. 1 Box 168 Torrington, Conn.

tk^aiUiŠ‘dŠsPlm": dienos atgal a’pm^.akme- Argentinos Lietuvio sovietai° Sako, Birža Išgdbejp
turė^nusnresti iTukima^18 mažko nePakorė teisėją. LrVOS. į Sovietų Rusija prisijungė Ameriką.

P ę J ą' Pel šito incidento dviejuose “Argentinos Lietuvių Bal^į1*0^8 salą, kuri yra ne- 
Iowos apsknciuose ir dabar ^;«io.itoli Pranciškaus Juozapt

Pajieškau pusbrolio Antano Kli- 
maičio, 1911 metais gyveno Kanado
je. Bridgeport mieste. Paeina iš Ka- 

Kaip naikinti iš namų visokį bru- ninku kaimo, Skirsnemunės parapi- 
da: bambadierius, muses, utėles, ban- jos, Raudonės valse., Raseinių apsk. 
daveškes, blusas, niežas, uodus, Kas žino kur jis randasi, malonėkit 
arkes, kandis, peles, žiurkes. pranešti, busiu dideliai dėkingas, ar-

Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre- ba pats lai atsišaukia. (19)
suolu K. KLIMA1TIS

“PAGELBA” PUB. CO. 8321 Kerfoot avė. Chicago, Iū.
108 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

‘PAGELBA” KNYGELĖ

STEIGIAMA PABALTIJO , aDgkelbtag kar0 gto_ 
FILMU GAMYKLA? j tebėra apskelbtas Karo sto- 

j _ į vis ir daugiau kaip 100 far-
Pranešama, kad šiomis merių yra areštuota.

dienomis įkurta filmų ben-'

sas paduoda šitokią žinią:1 V 
Pakeliui iš Rosario j Vila

I PUIKI FARMA!
Aukso vilkai ant Wall 175 akrų žemės, 40 akrų .miško, 5 

Juozapo Streeto giriasi, kad jų mani- ruimų. ?tuba> barnž “i kiti- budinksi> busiu dėkingas

Pajieškau brolio Kazimiero Balči
konio arba (Balkan). Jis pats lai at
sišaukia, arba kurie žinote kur jis 
randasi, malonėkite pranešti, už kų 

dėkingas. (19)
JONAS BALCIKONIŠ 

29 Emerald St. Gardner, Mass.
•, - -- . .. . . i ,. ..- i 2 mulai, 1 arklys, 2 karvės, 3 tely-zemes. Šiomis dienomis į sa- t puliacijos ant stock marke- čios, 21 avis, 5 kiaulės, eo vištų. 

. _ _ , , lą, kuri iki šiolei niekam ne-i to” išgelbėjo Ameriką nuo Traktorius su noragais ir diskoms ir
įiego, Paranos upės krante priklausė, išsikėlė vieno So-’ bankroto. Mat, žiūrint šitų iSt reTsrootf Kuūskit šiuo 

* * ~ ............ (20)
MRS ZUZANA ADAMS 
3, Bos 58a, Berlin, Md.

Pajieškau Wiliamo Karečkos, (jau
nojo) angliškai vadinasi Billy Kary. 
Prašau atsišaukti arba kurie žinote 
kur jis gyvena, malonėkit pranešti jo 
tikrų adresų. (21)

MRS. BARBORA DAUKŠIENĖ
132 Cherry St., Cambridge, Mass.

Pajieškau sesers Anelės Padalskie- 
nės—Žukiutės; paeina iš Žugų so
džiaus, Birštono parapijos, Alytaus 
apskr., pirmiau gyveno Minersville, 
Pa. Turiu svarbų reikalų, malonėkite 
atsišaukti Kurie žinot kur ji randasi, 
□rašau pranešti.

JIEVA BUNEVIČIENĖ
718 W. 31 St, Chicago, I1L

gyvena lietuvis turįs šunų ir
dukterį, kurie visi yra labai Sovietų vėliavą. Saloj netru 

_ . , , suvargę. Šis lietuvis yra įssi- kus apsigyvens rusų medžio
ja, Lenkija, Estija, Latvija Įįjįk Pasauli 12 Mctll. ^>as^s P° plačiąją Ar- tcjų būrys, nes saloj yra la- 
įr Lietuva. Bendrovė pava- i gentiną su savo seimą ir da- bai daug lokių ir ruonių.
dinta “Balto-Skandinaviai Bmo mieste (Čekoslova- bartiniu laiku palikęs be ___________
Film”. Iki joj) leidžiamas moravu darbo gyvena žemėje iškas- DANAI STATYS ILGIAU-

Bendrovė įkurta tam, kad'laikraštis “Moravske Slovo” tam urve. Jo urvas labai pa- §ją EUROPOJ TILTĄ. 
išvengtų vokiškų filjnų. ku-Į praneša, kad lietuvis vardu sibaisetinai atrodo, lentga- Danijos valstybės gele- 
rias nuomojant reikia daug,Jonas Navickas, kuris 1921 liais ir skarda apdengtas, Cinkeliai sudarė sutarti ge- 
valiutos užsienin išmesti. > metais pasirase su viena sve- tamsus kaip kalėjimas. Šąli- l^žinkelio tiltui tarp Seelan- 
Steigėjai, yra tos nuomonės,! dų draugija sutartį, jog iš- mais randasi ir daugiau pa- (jo ir Salstefio pratiesti Til 
kad Pabaltijo ir Skandina- busiąs 12 metų kelionėse po našių “gyventojų”, rusų. len- butų 3,300 metrų. Jis bu- 
vijos tautose pakankamai pasaulį, šiomis dienomis at- kų ir kit. bet lietuvis tjk jis tokiu budu ilgiausias til 
atsiras ir gerų artistų ir šiaip' 1 “ VT 1
filmai reikalingos medžia
gos.

drove, į kurią ieina Danija, > . . • >z s
Švedija, Noivegija, Suomi- į LietUVIS KeliaVO Ap-

vietų laivo įgula ir iškėlė i sukčių akimis, šalis yra ver- adresu
ta tik tiek, kiek yra verti jos 
Šerai ir paskolos bonai. O tų 
bonų ir šėių kainos buvo 
tiek jau nupuolusios, kad

FARMĄ PARSIDUODA.
100 akerių geros žemės, 7 ruimų 

, , . , _ . -• • -stuba, barnė. 8 karvės, arkliai, įran-bendra jų verte stovėjo jau kįai, vežimai; arti prie miesto. Kai- 
§4,000,000,000 žemiau ne- ’na už viską $2.2OO. Klauskit arba pa- 
gu visos šalies skolos. Bet matyklt conor <22)

vykęs i Moraviją^ Navickas vienas. tas Europoj. Išlaidas mano
per tą laiką esąs išmokęs v;- Jis turi mažuti luoteli, ku- padengti iš užsienių pa 
sas svarbiausias pasaulio riuo išplaukia žuvies pasi- sį0los vieno milijono svaru

šiomis dienomis jų kainos 
;markiai pašoko. Kai kurie 
serai į kelias dienas pakilo 
00 100 procentų. Dabar jau 
bendra jų vertė susilyginu
si su šalies skolomis. Vadi
nasi, šalis “išgelbėta nuo 
bankroto.”

Filmos bus gaminamos vi- kalbas, aplankęs beveik gauti, tai beveik išimtinas sterlingu. '-u-% i i.** • rvi i • • _ •_ • x  a 1 Osų Pabaltijo ir Skandinavi 
jos valstybių bendromis jė
gomis.

Bendrovės centru numa
toma Švedija, bet gamybos 
darbas bus atliekamas pa-

kiekvieną šalį , buvęs du jo maistas. Taip pat kartais 
kartu Amerikoj, perėjęs pė- uždarbiauja keldamas tuo 
sčias pavojingiausias vietas luoteliu žmones į salą.
Azijoj ir Afrikoj, pergyven- ---------------
damas įvairiausių nuotykių.

Moravija yra Čekoslova-
gai reikalą ir kitose valsty-' kijes dalis, kaip, pavyzdžiui, 
bėse. Bendrovės filijas ma-: Žemaitija yra Lietuvos da- 
noma steigti visose valstv- Uis. :
bėse, kur bus atskiros atel-, ---------------
je, artistai ir techniškas per I NAIKINA PINIGUS SU ‘ 
sonalas. KARALIAUS ATVAIZDU.

ARTISTAS BABRAVI 
ČIOS JAU CHICAGOJ.
Art. Juozas Babravičius 

jau apsigyveno Chicagoje ir 
įuošia tenai koncertą 21 ge
gužės. Laikinai jis apsistojo 
su savo šeimyna pas žmo
nos tėvus.

ROOSEVELTAS DAVĖ 
LENKUI GERĄ DARBĄ.

Šiomis dienomis prezi
dentas Rooseveltas paskyrė 
Bostono lenkų advokatą 
Wyzanskį teismo atstovu 
prie Darbo Departamento 
Washingtone.

JUODAŠIMTIS ĮŽEIDĖ 
DARBININKŲ VĖLIA

VĄ.

Rygcs miesto taryboj dėl to 
įvyko muštynės.

Balandžio 20 d. Rygos 
miesto taryboj įvyko susirė-

Filmų tonas busiąs per-Į Igpanų vyriausybės įsaky- mimas. Ekonominio centro 
dmbaims ir į kiekvienos Pa- mu, išimamos iš apyvar- Aaf 2S ^ar^orna^« kaL^e~ 
baltijo ir Skandinavijos sa- ^og vjsos monetos su buv. damas apie gegužes 1 die

ŽADA STATYT 30 KARO 
LAIVŲ.

Šiomis dienomis Panevė
žio Apyg. teismas'nubaudė 
tris ūkininkus, žaliukus vy
rus, po 6 mėn. pap. kalėji-

Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

PASINAUDOKITE!
UŽ NUMAŽINTA KAINĄ 

LABAI SVARBIOS KNYGOS
Ukininkystės Knyga: Pamokinimai 

f armėnam kaip vesti ūkį, didelė 
knyga ............... ......................... 60c.

Aritmetika, parankiausia rokundų 
knyga, M. šalčiaus parašyta, kiek 
vienam naudinga ...................... 50c

Dailydė, Mokslas StaKoriaot; 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 nori visų—kaina $2.50 
Prisiųsiu už $1.90 

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

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

Pajieškau draugo Juozo Vilko, jis 
važiavo iš Lietuvos 1922 m., paeina 
iš Trakiškių kaimo, Mariampolės 
apskr. Prieš pustrečių metų jis gy
veno Montreal, Kanadoje, dabar ne
turiu žinios. Jis pats lai atsišaukia, 
arba kurie žinot kur jis randasi, ma
lonėkit pranešti.

V. G. c-o A. Hawkins,
R. R. 4, Wilkie, Sask. Canada.

APSIVED1MA1.

Besiruošdama i “nusigin- mo už tai, kad jie, girti bu-• .. , •• .'t • • • v* __ - •_

-lių kalbą.
Artistų personalui pa

ruošti bus tuoj įsteigta fil
mų studija, į kurią bus pri
imtos paminėtų valstybių 
artistinės jėgos.

Filmų gamybai jau esą 
ruošiamasi.

karaliaus Alfonso atvaizdu. 
Jos pakeičiamos respubliko
niškomis monetomis. Pasi
rodė apyvartoj daug senų

nos demonstraciją, pavadi
no raudonas vėliavas “rau
donais skudurais”. Tada ki
lo baisus triukšmas. Social-

klavimo” konferenciją. A 
merikes valdžia pradėjo da
ryti planą naujiems kare 

laivams, kurių ji nori pasta
tyti apie 30. Ji norinti tuo

darni, pasipnesino norėju
siam juos sulaikyti polici
ninkui.

Pasipriešindami jie neži
nojo, kad daro nusikaltimą, 
jie vadovavosi tiktai “una- 
u”: kaipgi vienas gali su-

Stambus Nebojimas
yra geras terminas tiems vyrams ir 
moterims, kuriems stokoja gyvumo ir 
spėkų—yra tik pusiau tiek tvirti, 
kiek jie turėtų būti.

Nusa-Tone

PRAŠNEKO IŠTYLĖJĘS 
11 METŲ.

Wilmington, . Del.— Čia 
gyveno Melvin Train, kuris 
per 11 metų su nieku nekal
bėjo, bet pereitą subatą pra
šneko. Sakoma, kad 11 me
tų atgal jisai užsidėjo biznį 
su kitu vyru. Jo partnerys 
pavogė pinigus in pabėgo, o 
vėliaus nusižudė. Tuomet 
Train pasižadėjo su nieku 
nekalbėt, pakol neatmokės 
visų skolų. Pereitą subatą 
jis atsilygino paskutiniam 
skolininkui ir todėl pradėjo 
iš naujo kalbėt. .

,»xvw. , X ♦ • 1 - kudu parūpinti žmonėms
monetų iš pirmos 1873 metų demokiatai n komunistai darbo. Tai esąs ne apsigin- . _
ispanų respublikos laikų. puolė Karisdoną ir jo sau- įdavimas, o kova su depre- imti tris? Kaimo vyrams tai

_ ________ mnkus. Prasidėjo muštynės, si;a i butų baisus neunaras.
per kurias buvo pavartotos —------— ' —--------------------------------
ir kėdės. Į muštynes Įsivėlė MULKINTOJAI DIRBA, 
ir kai kurie žiūrovai. Kol Leipalingis (Seinų apsk.)

P^* buvo pašaukta policija, mu- Nors mažas miestelis, bet ir

ŽUVIS PATI JSOKO 
VALTIN.

Glendale, Ore. — Miško 
darbininkas Albert Snyder 
pereitą nedėldienį čia išsiirė 
pažuvauk Jis išsėdėjo valty 
apie porą valandų, bet nie
kas netruktelėjo jo slieką. 
Staiga jo valtyje kažin kas 
subildėjo. Jis atsisuko į už
pakalį pažiūrėk ogi pamatė 
didžiausią lašišą (salmoną). 
Matyt, žuvis gaudydama 
muses iššoko oron ir patai
kė į valtį. Ji svėrė 20 svarų.

SURAKINO IR APIPLĖŠĖ 
AUKSORIUS.

New Yorko banditai
reitą sąvaitę užpuolė auksi- štynės aprimo. Posėdis buvo čia susuko sau lizdą pavasa- 
nių daiktų fabrikantus Hy- pertrauktas ir tą dieną jau rininkai. Vienas pavasari- 
maną Sohną ir Leoną Tur- nebeatnaujintas.----------------- ninkas iš kailio neriasi, bė
ki, surakino juos ir pagrobę --------------- gioja po darbininkus ir mul-
$27,000 vertės aukso pabė- NUŽUDYTA 247 ŽMONĖS kiną jiems akis, ragindamas 
go. . Berlyno policijos virei- eiti į bažnyčią ir neskaityti

ninko pranešimu prūsų vi- bedieviškų laikraščių. Kiša 
PATI PAŠOVĖ FARMERĮ. daus reikalų ministerijai visiems savo katalikišką 

West Medway miestely, nuo reichstago gaisro iki ko- šlamštą.
netoli Bostono, pati^peršovė vo 25 d. Vokietijoj nužudy- ----------------
farmerį Holstą, kuris dirbo ta 247 žmonės, jų tarpe 17 Kauno priemiesty Šan- 
lauke. Paskui ji apie porą nacionalsocialistų ir jų arti- čiuose pil. A. Meilutienė įli- 
mylių nuėjo miškan ir pati mųjų, 14 žydų, 216 komuni- pus autobusan paklausė 
persišovė. Abudu dar gyvi. ?tų ir socialdemokratų dar- konduktorių, kiek kaštuoja
------------------------------------- bininkų bei amatninkų ir bilietas į seną miestą. Ga-

inteligentų. Tokią žinią pa- vus atsakymą, kad 1 lit., 
skelbė Švedų “Socialdemo- Meilutienė tuoj šoko iš ei- 
kratas”. Vokiečių radio tas nančio autobuso ir nusilau- 
žinias neigia. žė koją.

Chas. B.
Knchaislns & Soa

GRABORIUS ir 
BALSAM UVTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabss paruošiant nuo $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

•37 Su. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

Jsitėmykit telefonų South. 9983

S A U Gil A U S I Ą 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit

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

PRMTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irvine Avė.. Denk. K.. 

CHICAGO. TLL.

yra Gydytojaus Specialisto preskrip- 
cija, kuri suteikia geresnę sveikatų, 
daugiaus spėkų, ir daugiaus gyvumo 
tūkstančiams vyrų ir moterų virš ke- 

turiasdešimts arba keturlasdešimts 
penkių metų amžiaus. Jūsų vaistinin
kas parduos jums vieno mėnesio var. 
tojimui NUGA-TONE tabletkų už 
vieną dolerį, tikrieji yra pilnai ga
rantuoti — nepriimkite užvaduoto-

į jus—jus galite gauti tikrąsias.

PAJIEAKAU DARBO Aut FARMOS 
arba galėčiau apsivest su našle mo
te ra, tarp M0 ir 50 metų. Aš esu naš
lys 47 metų, vaikų neturiu; blaivas, 
tabako nerūkau. Moku viską prie na
mų pataisyt, moku pentyt ir abelnai 
visokį darbų. Gerai moterai, geras 
darbininkas, kuriai toks vyras suga- 
dus, malonėkit parašyt. Plačiau pa
aiškinsiu per laiškų. (20)

JOE EZDĖNAS
208 W. Maia St, Westvllle, ID.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio be vaikų, ne jaunesnio 45, ne- 
senesnio 50 metų, geistina kad turė
tų keletu tūkstančių dolerių. Aš esu 
našlė 46 metų, turiu mergaitę 10 me
tų, turiu 3 namus, man reikalingas 
gaspadorius. Kam reikalinga tokia 
žmona, nesigailėsit. Reikia būt links- 
maus budo. Bereikalingai nerašinėkit 

M. ŽILI (26)
6003 So. Morgan St., Chicago, EI.

Pajieškau suaugusios merginos ar
ba našlės apsivedimui, nuo 30 iki 40 
metų amžiaus; aš esu 40 metų vai
kinas, turiu gerų darbų. Rašydamos 
kartu prisiųskite paveikslų. Atsaky
mų duosiu kiekvienai. Pageidaujama 
kad atsišauktų iš šios apielinkės.

MR. J. JONAITIS 
321 Hudson St., Hoboken, N. J.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius oasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivcdimų, įvairius praneši
mi s. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No- 
r nt ta patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. vž žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimas 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę taiikraštį, 
už pajieškojimas giminių ir drau
gų skaitome tik po Je. už žodį 
Pa jieškojimai sų paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sa paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografijų tr 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokesti.

KELEIVIS 
2M BROADVTAT.«< > U t SI

Papooita daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tiukaną

dekkunvot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

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

Audimo apdarais $1.25.ik®)
edtt® BankasKT Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

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

;ttt£2S priima indėlius, 
aro papr. einamas 

sąskaitas, moka aukštus procentus, 
pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kitas bankines operacijas.

yc



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
s^sssss

Nol&^egužėalO<L^933

Mes Norime Aiškumo.
OBSERVATORIUS.

(Tąsa iš pereito “Keleivio” num.) . sų arkivyskupas Geniotis yra i tymais einant, apaštališką suk- 
Kun. ValadkaTnesenai dar A-' gaY?s ,tikŪil sekančiomis visai'cesiją turi visi Romos katalikų. Utosdį’kas.'

(Taigi, nesant abejonės, kad de 
J Landas-Berghes ir Vilette buvo 
( vyskupe i su apaštališka sukcesi- 
ija, jei Gvtiiot;.; buvo tikrai jų 
! konsekruotas pagal kanoniškus 
įstatymus, jis yra tuo, kuo jis 
save skelbia esąs. Bet jei ne, tai

merikoj, bet jau spėjo pasirodyt 
kaip geras ir gabus organizato
rius: atgaivino ir sutvarkė pa
rapiją Scrantcne; sutvarkė ir 
puikiai Įtaisė tos parapijos ūki ir 
senelių prieglaudą; suorganiza
vo naują parapiją Wilkes Bar- 
re ir, regis, baigia organizuoti 
kitą parapiją Shenandoah’ry; 
atgaivino ir pertvarkė Lawren- 
ce’o parapiją, kuri buvo apyru- 
si dėl kun. šleinio išgverimo. Ar 
ilgai jis galės taip sunkiai ir 
sekmnigai dirbti, tai abejotina 
nes jo sveikata silpna. Bet da
bartiniu laiku jis yra varomoji 
dvasinė jėga, kuri gali sutvar
kyti visas neprigulmingas para
pijas į vieną disciplinuotą or
ganizaciją.

Geniotis, tai nesuprantamas 
asmuo. Prie jo pavardės man vi
suomet norisi dėti klaustuką. 
Tai turbut dėlto, kad jis mėgsta 
tituluotis aukštais titulais: jis 
“arkivyskupas”! Dėl manęs 
skirtumo nebūtų, jeigu jis pasi
vadintų net ir “Pontifex Maxi- 
mus”, o jei Romos papa jam tą 
titulą uždraustų—nes tai yra jc 
isterinė nuosavybė ir prerogaty
va, — jam nieks neuždraustų 
vadinties “Pontifex Maximus 
Summus” arba “Pontifex Maxi- 
mus Superbus”. Tik klausimas 
butų: ar Geniotis nori klauniš- 
kai Romos titulus pajuokti, ar 
jis nori lietuviams savo “didy
bę” tuo parodyti? Jei pajuokti 
pasigydyti,— tai geros laimės 
jam! Tas jam sekas. Bet jei rim
tai jis mano mums imponuoti 
tai skaitydamas jo “pareiški
mą” “Keleivio” num. 16. aš no
rėčiau jo rimtai paklaust ir rim
to atsakymo susilaukti, nes ži
nau kad musų visuomenė inte
resuojasi, štai kokiuose dalykuo
se:

1. Jis sako: “Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčios Amerikoje 
aš esmi Kunigas. Arkivyskupas 
ir Primas.” Ar yra koks skirtu
mas tarp tos “Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčias”, “Lietuvių 
Tautinės Katalikų Bažnyčios”, 
“Senosios Romos Katalikų Baž
nyčios” ir “Amerikos Katalikų 
Bažnyčios”? Chicagoj būdamas 
Geniotis skelbėsi esąs “Ameri
kos Katalikų Bažnyčios” arki
vyskupu, ir dar nesenai buvu
siame savo sinode tai atkarto
jo. Taigi Įdomu butų žinoti tų 
aukštų eldeziastiškų nomenkla
tūrų metamorfozą.

2. Jei Geniotis yra musų tau
tos ir tai tautai taip mažai ži
nomos bažnyčios alfa ir omega 
(kunigas ir primas), tai kur yra 
jo parapijos ir žemesni jo cinai, 
ir kas jie yra? Kur yra jo papra
sti vyskupai, sufraganai, mon- 
signorai, kanauninkai ir kunigai 
(apart graboriaus Liūto) ? Ir 
jeigu tai yra musų lietuvių tau
tos bažnyčia, tai kodėl ponas 
“arkivyskupas” Geniotis pri
glaudė po savo sparnu tris ar
mėnų parapijas, septynias fili- 
pinų, vieną regis indusų ir kele
tą kitų kokių ten juodukų, ka
nibalų arba geltonodžių. kaip jis 
pats savo sinode gyrėsi? Ar tie 
filipiniečiai, indusai. etc. prisi
dėdami prie musų tautos bažny
čios pradeda ir lietuviškai mo
kytis? Ar tokiu budu kartais ne- 
sugadinsim musų tyrą veislę, Į- 
sileisdami Į savo tautą juodu
kus, geltonodžius ir dar kokius 
ten? O gal tai superhumaniškos 
pastangos sulietuvinti pasaulį? 
Kaip ten nebūtų, vis tai musų 
tautai yra Įdomus dalykai, isto
riški nuotikiai, ir turėtų būt už- 
kronikuoti.

3. Geniotis sakosi: “Mano a- 
paštališkoji suksesija yra gauta 
iš arkivyskupų de Landas- Ber- 
ghes ir Vilette, ir apie tai aš ne
sislepiu, nes apie tai yra žinioje 
musų bažnyčios autoritetų.” 
Well, tas labai mums ir svarbu 
žinoti, kad padaryti bent syki 
galą tiems paskalams, kad vie
nintelius dvasiškus titulus mu-

neapaštališkomis sukcesijomis:1 anglikonų, pravoslavų, koptų,
Lav.rence'o vyskupas (velionis) 
Mickevičius Įšventino ji i kuni
gus; vėliau Bostono metodistai 
ordinavo jį savo sektos ministe- 
riu ir paskyrė šv. Jono bažny
čios South Bostone pastorium; 
kiek vėliau savos rūšies kardino
las Sidabras, supirkęs iš Sunder- 
land, Mass. lietuvių cibulius ir 
sukrovęs juos už altoriaus ar po 
altorium skiepe, sukėlė tokią at
mosferą, kad visiems teko aplei
sti parapiją ir altorių (kurs ir 
iabar, regis, tebėra pas Juozą 
šunskĮ, So. Bostone); bet tuoj 
transicijoj kaž-kokiu mums ne- 
šinemu budu p. Geniotis iš me
todistų pastoriaus pasidarė vys
kupu. Pletkų nešiotojai pasako
ja, kad Geniotis i arkivyskupus 
ikos iškeltas Chicagos “Padau
žų Respublikos dvasiškos hie
rarchijos”, vadovaujant tos 
“hierarchijos” savizrolui-proto- 
iierėjui ■ (dabar velioniui) Dr. 
Karaliui, ir tai su pagelba pro- 
zaišku budu nuo Dr. Graičiuno 
pavogta vyno bonka! (užmigus 
šidlauskui-Visuomiui, kurs tą 
bonka turėjęs adv. Jurgeiioniui 
jo kiaulių farmoj krikštynoms 
pristatyti).

Gerbiamas arkivyskupe Ge- 
nioti, šitokios pletkos mums ne
labai patinka. Kaip žinai, musų 
.auta didelių žmonių daug ne- 
:uri. Iš viso Lietuvoje mes turi
ne tik vieną arkivyskupą Svi- 
•ecką (butų geriau, kad jis bu
tų kardinolu!) ; dabar šventas 
tėvas padarė kunigą Bučį staro- 
vierų-unijatų archiriejum. kas 
irgi nemaža plunksna i musų 
tautišką kepeliuši; bet tai ir vi
skas; daugiau žymių vyrų pas 
mus kaip ir nėra. Mes buvome 
jau nudžiugę, kad nors tamsta 
susipratai arkivyskupu tapti ir 
musų tautos garbę Amerikoje 
pakelti. Bet štai eina paskalai, 
kad tamstą i arkivyskupus Į- 
kventino kokie ten Chicagos 
“padaužos”. ’ Tokie paskalai 
mums nepatinka. Todėl lietuvių 
tauta bus dėkinga, jei jo emi
nencija (kaipo primui tas titu
las priklauso!) arkivyskupas 
Geniotis paskelbs mums: kada 
įr per ką jis buvo ordinuotas i 
-cunigus ir konsekruotas į vys
kupus ir arkivyskupus? Ka
dangi ir de Landas-Berghes ir 
Vilette yra jau senai mirę. tai 
kopijos o gal ir photostatiškos 
dokumentų nuotraukos uždary
tų piktų žmonių burnas nešven
tiems tikslams?

Užinteresuctiems profanams 
galiu paaiškinti, kad taip vadi
namoji Senoji Romos Katalikų 
Bažnyčia yra atskala nuo Ro
mas (popiežiaus) bažnyčios, 
kaipo rezultatas konciliumo Ro
moj 1870 m., kada popiežiui bu
vo pripažintas nekladingumas ir

armėnų, svrų ir kitų bažnyčių Ponas Geniotis negali pasi- 
vvskupai, kurie gali įrodyti, kad tenkinti mums įtardamas “sa- 
jie savo įšventinimus yra gavę vo amakelkų nekankinti” apie jo 
nuo vyksupų, kurie yra gavę aa- titulus ir konsekraciją: tą jis 
vupsius nuo tų, arba per tuos, gali mums įrodyti tiktai doku- 
kurius neva apaštalai yra skyrę, mentais.

DEL TAURŲ KLIUBO.
SCRANTON, PA. duosiu 

kad
jbininkas, aš tam dv

,.r , - • „ , - . _ ' $100.00, o kas prirūdys,“keleivio 17-tam nume- . ,2?rv tilnn knresnnnd^neiia Vienas \ra butlegeils,
P. * ?, kuris suorganizavo Tauru

Ra T.e Tam-ų Kl ubai? KHub um duosj„ k- 
po kuria pasiraso Zmąs.G.AA.y 
buvęs”. Stebėtis reikia
tokio rašto, kur be melo nė-1 
ra nė vieno sakinio. Aš no
rėčiau tikėti, kad tai rašyta1

neg};V?na -'i tuvių s“kridta“naS ko- 
ne?:?e m! ..taikios vakarienės; jokiame 

parengime 
niekad nebuvo pardavinė-

Taurų kliv.be ne 30 narių, 
bet 48.

Taurų kliubas niekad ne- 
į rengė transatlantikinio lie

tame mieste,
?>-ventu, tai apie Taurų T kHubo 
Kiiubą nors dalinai žinotų. *

Autorius sako, kad Taurų 
Kiiubą suorganizavo tūlas 
graborius ir butlegeris, du 
žmonės, o Įstatus padarė še
ši žmonės. (Jis pajuokda-

jami svaiginami gėrimai, ir 
jokis Tauru kliubo narys 
nedarė sau materialės nau
dos. Kas tą galėtų įrodyti, 
duosiu ii- tam $100.00. Pro-

mas sako. kad mes vadina- ga pasipinigaut. 
mes "memberiais” ir inteli- Kad Tauių kliubas yra 
geniais). Sako, kad Taurų tikrai bepartyviškas ir lab- 
kliubas nepriima darbinin- daringas, tai paduoti čia fa- 
kų. ir kad tik iš viso esą 30 ktai kalba patys už save. 
nariu. Buvo surengta koncertai

Skaitytojai spręskite pa
tys iš žemiaus paduotų fak-

lietuviškiems
Babravičiui.

artistams: J. 
kuriam liko

tų kiek tas žmogus žino apie į $200.00; A.' Vanagaičiui, li- 
Tauru kiiubą: kovo 10-tą d. j ko $137.50; H. Sadauskai- 
1927 m. daktaro J. C. Mile-’tei, $85.00. Apart koncertų 
rio ofise susirinko Dr. F. Sa-|yra atlikti keli labai labda- 
kalauskas, Dr. J. Raklevi-įnngi darbai, šiaurės Lietu
čius, Dr. J. C. Milleris, vai-iVos ūkininkams, nukentėju- 
stininkas J. Sakalauskas, gi-'siems del nederliaus pasius- 
rininkas J. Teleišis, banki- ta $100.00; lietuviams laku-
ninkas A. Yanušaitis, ap- 
draudos agentas F. Živatas, 
bučeris W. Kersavičius, ap-

nams $25.00: Vilniaus rei
kalams $10.00: Ženevon te
legrama Voldemarui, kada

dokumento. Penki jų yra ti
kri inteligentai, nes' yra pa
baigę universitetus ir laiko 
savo ofisus. Jie pajuokos 
neverti!

Kad kliubas nepriima 
darbininkų, tai taipgi ne
tiesa. nes mes turime kons
tituciją ir nieko panašaus 
joj nėra pasakyta.Jeigu dar- 
bir.inkai nepriguli, tai vei
kiausia del to, kad duoklės 
brangios; o jeigu kurio ne
priėmė, tai turėjo būti tam 

priimta panelės švenčiausios ne- P! i^Žasčių. Mes laikomės į

drAudos agentas K. Klinga, jjg kovėsi su Pilsudskiu, 
krautuvmnkas L. J. Savis-; $16.00; Lietuvos Nepriklau- 
kas ir graborius J. Stepą- j somybės apvaiksčiojimas 
nauskas. Reiškia, ne du, bet vienas kaštavo $94.50, o an- 
vienuolika, ir iš tos vienuo- tras $44.50. Biednoms lietu- 
Hkos penki profesionalai, o viškoms šeimynoms prieš 
kiti šeši vietiniai stambus (Kalėdas 1931 m. nupirkta 
biznieriai. Tas yra protoko- ,“beskių” ir išdalinta už 
lų knygoje užrašyta ir sek- ,$150.00, 1932 metais taipgi 
retonus gali parodyt kož-.už $150.00.
nam, kas tik pareikalaus, j Abejoju, kad už tokius 

Įstatu* padarė ne šeši * darbus ant Tauių Kliubo 
žmonės, bet penkiolika, ku-;vertėtų pilti kibirus pamaz- 
rie yra ir pasirašę ant įstatų1 gų, kaip tai daro “Žinąs,

\VINNIPEG, CANADA.
šokių vakarą pavertė į poli

tišką mitingą.

šių metų balandžio 17 d. 
Winnipego “Literaturkos” 
117 kuopa surengė šokių 

vakarą su vaidinimu “Tėve
lio suirę nervai”. Vakaras 
buvo taikomas netik miesto 
gyventojams, bet ir apylin
kės, nes pavasario laike visi 
lietuviai gryžtą į Winnipegą 
pasibaigus miškų kirtimo 
sezonui. Aš pats irgi keturis 
mėnesius išbuvau kempėse, 
taigi parvažiavęs Winnipe- 
gan maniau pasilinksmin
siąs, nes miškuose gyvenau, 
kaip kalėjime, neteko ma
tyti jokių pramogų. Visas 
džiaugsmas, ką miškuose 

turėjome, tai du laikraščiai, 
“Keleivis” ir “Musų Ryto
jus". “Keleivis” mums su
teikdavo daug žinių apie 
pasaulio politiką ir apie Ka
nados lietuvių judėjimą. 
“Musų Rytojus” suteikdavo 
žinių iš Lietuvos. Pargrįžus 
i Winnipegą pasidarė tru
puti jaukiau, nes čia lietuvių 
yra apie 400.

Nuėjęs į pasilinksminimo 
svetainę radau daug Publi
kos prisirinkusios. Atsidarė 
scena ir prasidėjo vaidini
mai. Veikalas buvo suvai
dintas vidutiniškai, nes lie
tuviai čia neturi tinkamos 
svetainės, todėl negalima 
daug reikalauti. Po vaidini
mo buvo perstatytas kalbėti 
J. Urbonavičius. Šis drau
gutis pradėjo kalbą apie 
Vokietijos fašistus, atsidūrė 
Į Kenoros kempes ir užkliu
vo už “Keleivio” taip, kad 
jokiu budu nebuvo galima 
suprasti apie ką jis kalbė
jo. Išgyrė savo “matušką 
Rasė ją” ir Toronto komuni
stų “Darbininkų Žodį”.

Publika pradėjo nerimau
ti. Kai kurie pradėjo duoti 
klausimus. Negalėdamas į 
klausimus atsakyti, “kalbė
tojas” kaip kiškis pabėgo 
nuo scenos.

Taigi vietoj šokių komu
nistai įtaisė politišką mitin
gą ir pradėjo šmeižti darbi
ninkų spaudą, kuri nepučia 
su jais į Stalino dūdą. To
kiai agitacijai pasilinksmi
nimo vakarėliuose neturėtų 
būt vietos, nes publika eina 
ne agitacijos klausytis.

Miško darbininkas.

NUO CHICAGOS PASAULINES
PARODOS LIETUVIŲ SEKCIJOS.

kaltybės dogma. Atskalūnai at
sisakė tas dogmas priimti kaipo 
kataliku bažnyčios dogmas, ir

statų. Tegul kas įrodo, kad 
darbininkas buvo perstaty
tas i Taurą kiiubą ir jį ne

keli desėtkai vyskupų ir teologi- P?ičmė del to, kad jis dar-* 
jos profesorių iš kcncilium pa
sitraukė, sutverdami savo hie
rarchiją. kurios centras dabar 
yra Vtreche, Olandijoj. Tiems 
kurie teologiškose misterijose 
tebėra neofitai, galiu toliau pa
aiškinti, kad “apaštališkoji suk
sesija” yra primityvės krikščio
niškos bažnyčios tradicija, kad 
šventinant vyskupą, turi daly
vauti bent tris kiti vyskupai "
(misijenieriškose šalyse užten
ka vieno), kurie ant naujai 
šventinamo uždeda savo rankas.
Dalyvaujantieji turi turėti “a- 
paštališką suksesija”, kad galė
tų ją duoti naujai įšventintam, 
ši sukcesija (ne “suksesija”, 
kaip Geniotis sako) yra neva 
tame, kad apaštalai uždėdavę 
rankas ant tų, kuriuos jie vys
kupais skyrė, gi tie apaštalų 
skirti vyskupai uždėdavo ran
kas tiems, kuriuos jie skyrė, ir 
taip toliau per generacijas, net 
iki šių dienų. Kanoniškais įsta-
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buvęs”, gal turėdamas pik
tumą ant kurio nario.

Aš viršuj prižadėdamas 
duoti gerą sumą pinigų ir 
pasirašydamas savo pavar
dę po šiuo rašiniu, pletkų 
nekalbu. Todėl man įr ki
tiems yra labai keista, kad 
“Keleivio” redakcija davė 
tokiam žmogui laikraštyje 
vietos melams. Aš tikiu, kad 
jis paraus iš gėdos skaityda
mas. (O kokiu budu “Kelei
vio” redakcija gali žinot, 
kas rašo melą, kas tiesą. De
dama korespondencijas re
dakcija visuomet tikisi, kad 
jose rašoma tiesa.—Red.)

W. A. Meškunas

Jonava. Pastaruoju laiku 
šiek tiek sušilus, Jonavos a- 
pylinkės gyventojai sauses
nėse vietose jau sadina bul
ves. Greitu laiku manoma 
sėti ir javai.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

ValaMoa: lt—ti 4—• 
lt—U.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

I

Chicagos Pasaulinės Pa 
rodos Lietuvių Sekcija pa
kvietė dešimts Chicagos lie
tuvių į Lietuvių Dienos Ka
ralaitės konkursą, kurį sek
cija paskelbė kovo mėnesio 
pabaigoje.

Asmenys pakviesti į tei
sėjus yra p.p. A. Kalvaitienė 
—Lietuvos konsulo Chica
goje žmona; p-lė Leoną 
Gaižaitė,—Lietuvos konsu
lato Chicagoje sekretorė; 
p. Norma Gugienė— Chica 
gos Lietuvių Moterų kliubo 
pirmininkė; p. R. Hanskat, 
—žymi pramonininke; p. 
M. J. Kirienė,—žymi veikė
ja Chicagos lietuvių moterų 
rateliuose; Dr. S. Biežis,— 
American College of Sur- 
geons garbės narys ir šven
to Kryžiaus ligoninės me- 
dikalio štabo viršininkas; 
Kleofas Jurgelionis,— lite
ratas; M. J. Šileikis,—dai
lininkas; Dr. M. T. Strikol, 
—Chirurgas; M. Biekša, — 
publicistas.

Teisėjai darys prelimina
ri sprendimą iš fotografijų 
ir informacijų, kurias kon- 
kursantės priduos. Iš foto
grafijų teisėjai pa
rinks eHę mergaičių, kurias 
pakvies Chicagon finalams 
ir iš jų tarpo išrinks 13-ką ti- 
oingiausių' ir gražiausių lie
tuvaičių. Vėliau iš tarpo 
13-kos, išrinks “Karalai
tę”. Kitos 12-ka mergaičių 
sudarys karalaitės svitą ir 
kartu su ja dalyvaus visose 
'škilmėse.

Konkursas pasibaigs ge
gužės mėnesio 31 d. Lietu
vaitės, kurios planuoja 
konkurse dalyvauti ragina
mos įstoti kuoanksčiausiai, 
nes Sekcija planuoja patal
pinti eilę fotografijų įvai 
riuose Pasaulinės Parodos ir 
lietuvių leidiniuose.

Sekcija nutarė išrinkt try
lika mergaičių iškilmėms, 
kad kiekviena lietuvių ko
lonija turėtų bent vieną re
prezentante ar tai Karalai
tės asmenyje ar svitoje.

Visos 13 lietuvaičių daly
vaus visose iškilmėse pasi
puošusios lietuvių tautiniais 
kostiumais, kuriuos sekcija 
parūpins, laimėjusioms lie
tuvaitėms atvykus Chica
gon. Sekcija suteiks laimė
jusioms atatinkamas dova
nas ir požymius, rūpinsis jų 
pragyvenimu Chicagoje ir 
suteiks visą reikalingą prie
žiūrą. Sekcija rūpinsis su
teikti laimėjusiomis konkur- 
santėms kelionę Chicagon 
ir atgal.

Visos konkursantės turės 
prisilaikyti sekcijos ir teisė
jų nustatytų taisyklių, o už 
jų sulaužymą bus suspen
duotos.

Lietuvių Sekcija atsišau
kia į Jungtinių Valstijų ir 
kitų kraštų lietuvaites ra
gindamas jas konkurse da

lyvauti. Sekcija pageidauja 
kad kiekvienas kraštas ir y- 
patingai kiekviena Jungti
nių Valstijų lietuvių koloni
ja butų gausiai reprezentuo
jama konkurse ir kad bent 
kiekviena didesnė kolonija 
butų atstovaujama 12-kos 
mergaičių svitoje.

Sekcija ruošiasi prie iš
kilmingos Lietuvių Dienos 
liepos 16 d., prie atskiros 
Lietuvių parodos.

Lietuvių Dieną sudarys 
turtingas muzikos, šokių, 
kalbų ir sporto programas, 
kuris su protarpiais nusitęs 
nuo 2-jų po pietų iki 9 vai. 
vakaro. Muzikalio progra- 
mo dalį išpildys jungtinis 
Chicagos ir apielinkės cho
ras, eilė žymių lietuvių vo- 
kalių solistų ir lietuvių or
kestrai.

Šokius ruošią kelios pla
stikos mokyklos ir atskiros 
šokėjų grupės. Be to, vieti
nių studentų organizacija 
Lithuanian University Club 
rūpinasi pastatymu kelių 
gyvų paveikslų, kuriuose at
vaizduos atskirus periodus 
iš Lietuvos gyvenimo praei
tyje ir dabar.

Į kalbėtojus sekcija kvies 
Lietuvos ir J. V. valdžios 
atstovus ir žymius Amerikos 
lietuvių veikėjus.

Šioje “Keleivio” laidoje 
telpa konkurso kuponas, 
kurį kandidatė turi išpildyti 
ir prisiųsti Lietuvių Sekcijai 
su savo fotografija, kuri pa
geidaujama, butų kuo di
džiausia ir vėliausiai nuim
ta.

SLA. Ekskursija 
Užgirta.

šiuomi pranešama, kad Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
Ekskursija, kuri išplauks tie
siog į Klaipėdą, gegužės 27 d., 
11 vai. ryte, puikiuoju motorlai
viu “GRIPSHOLM” švedų Ame
rikos Linijos, yra užgirta Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjun
gos Amerikoje. Klaipėdą pa
sieks Birželio 8 d. ryte.

Gripsholm yra puikus ir di
džiausias laivas kuris plaukia į 
Klaipėdą. Kurie žada lankytis 
šią vasarą į Lietuvą, tad pasi
naudokite tą puikia kelione. Lai
vakorčių ir reikalingus doku
mentus kelionei prirengti, kreip
kitės pas vietinį autorizuotą lai
vakorčių agentą arba tiesiog į 
Cent. švedų Am. Linijos rašti
nę.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-re Margerio Knygų 
GONORRJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 Sėt Halrted Strta, 

CHICAGO, ILL.
*■

“Aušros” Knygyne
GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 

SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS:
Pilnas I^.lio žodynas Lietgriškai Angliškai ir 

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

Namų Daktaras—parašė Dr. A. J. Karalius. Visokių 
receptų knyga. Pusi. 174, kaina tiktai .......... $1.25

Bedievių šventraštis. Didelio formato, apd. pusi. 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 .... $1.50

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

AUŠRA
3653 SO. HALSTED ST, CHICAGO; ILL.
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Septintas Puslapis

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

Kaip Japonai “Protestuoja”.

IŠDEGS LYGUMŲ MIESTELIS.
Balandžio 13 dieną išde 

gė didesnė pusė 
miestelio.

t ALKANAS PROTOKOLŲLygumų į NEBUO.
v , . . i Biržai. Balandžio 10 d.

...Kadangi gaisras pyko d1-turgaus dieną einant į tur- 
djJl ketvirtadieni, o tą dieną, ggyjetę galima buvo matyti! 
daug lygumiecių buvo ISVa- t™ Odinėm nrio murinėsi 
žiavę } Pakruojų ir Šiaulius
parsivežti maisto ir kitų
daiktų Velykoms, tai jie vi
sai nežinojo, kad jų namai 
sudegė. Vienas senukas, 
grįžęs iš Pakruojaus ir radęs 
savo namus sudegusius, puo
lė pelenų krūvon ir iškėlęs 
rankas aukštyn su ašaromis 
akyse sušuko: “O, Dieve, 
kodėl tu taip mane baudi. 
Nejaugi tau nepakanka, kad 
aš jau praeitą rudenį sude-

seną, sėdinčią prie murinės, 
sienos moteriškę, senutę a-, 
pie 70 metų amžiaus, kuri 
pardavinėjo iš medžio pa
dirbtus šaukštus. Moteriš
kės veidas buvo suvargęs, 
išdžiuvęs. Vietoj drabužių, 
kažkokie skarmalai.

Staiga prie senutės priė
jo policija ir liepė jai iš tos 
vietos kraustytis, nes netu
rėjo leidimo.

Kadangi senutė atsisakė,
T. . . . x . itai policija pradėjo grasinti
Jis visai nejuto, kaip į pro^kolu ir areštu. Bet se- 

jo rūbai pradėjo nuo aną- pasakJ kad ją areštas 
lių degti. Tik subėgę nebauginąs. Ji parduoda 
mynai ji is anglių apsvaigu- kės jau dvi dienas
si išnešę. . nevalgiusi. Jeigu iš jos

BevelkV1S1 lygumiečiai atjms jos šaukštus, jinai tu- 
yra neturtingi miestelenai,; rės miJrti ~ bado 
jų pragyvenimo šaltinis

giau?”

KELEIVIS.SO. BOSTON

Būrys japonų Tokio mieste suklaupę meldžiasi prieš Kusu 
noki paminklą, kad kapitalistai išsisukinėja nuo mokesčių, 
toks ubagiškas nusižeminimaspas juos vadinasi “protestu

ŪKININKAI BOIKOTUO
JA “TAUTIŠKĄ” CUK

RŲ.
Mariampolės apylinkės 

ūkininkai pradėjo boiko
tuoti lietuviškąjį cukrų, ku
ri kai kurie vadina “tautiš
ku” cukrum, nes saviškių 
gaminamas.

Prieš Velykų šventes ūki
ninkai daug atsiveždavo ko 
parduoti ir daug ko pirkda
vę šventėms. Ūkio gaminiai 
buvo parduodami žemomis 
kainomis. Gi krautuvėse, u- 
kininkai sako, kainos gana 
aukštos. Ypač ūkininkai la
bai nusiskundė cukraus 
brangumu.

—Gerais laikais, — sako 
ūkininkai,—kuomet cukrus 
buvo gabenamas iš užsie
nių, buvo žymiai pigesnis 
negu dabar, kuomet gamina
mas Lietuvoje ir dar Ma
rijampolėje!

! Užtat daugumas ukinin- 
,kų tyčia neperka cukraus, 
manydami, kad tas gali pa-

ši- veikti i cukraus gamybą ir 
tuo budu atpigti._ Vietoje

------- -— • cukraus, perka sachariną,
GARSŲ PLĖŠI- kurio paklausa krautuvėse 

; žymiai padidėjusi.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
'GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausią kelionę j LIETUVĄ. 
GREIČIAUSIAS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ

. Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

Dar Apie Tai, Kaip Kauno Pirklys
Užmokėjo 60,000 Litų Ui Popiergalius.

“Keleivy” jau buvo rašy- pirklys nusiderėjo už 60,000
ta apie tai, kaip vienas 
Kauno pirklys pirko auksi
nius rublius, o gavo popier
galius. Dabar Kauno laikra
ščiai paduoda- daugiau 
smulkmenų apie tą apgavy

smulki prekyba. Per gaisrą 
sudegė apie 12 krautuvių, 3 
valgyklos ir kt. Kadangi 
gaisras labai greit plėtojosi, 
ugnis apėmė ištisas gatves, 
žmonės nuo didelio karščio 
į savo namus įeiti negalėjo. 
Tik maža dalelė visų daiktų 
iš ugnies išnešti pavyko. Per 
gaisrą liko be pastogės per 
100 šeimų. Apie 30 žydų 
šeimų apsigyveno sinago
goj. Kitos šeimos persikrau
stė pas išlikusius nuo gaisro 
namų savininkus.

Mažučiuose kambarėliuo
se gyvena po 3 šeimas. Vi
same mieste išliko nesude
gusios tik 3 mažutės kolo 
nialių prekių krautuvėlės. 
Maistas ir kiti daiktai auto
mobiliais ir vežimais kas
dien iš Šiaulių ir Pakruojaus 
atvežama. Kaip teko patirti, 
organizuojamas fondas nu- 
kentėjusiems nuo gaisro 
šelpti. Be to, apylinkės kai
mų ir miestelių gyventojai 
Velykoms padovanojo pa
degėliams maisto, rūbų ir 
kitų daiktų.

Policininkams pasidarė 
nepatogu ir jie nuėjo toliau 
nesustatę protokolo.

KUNIGAS ŠAUKIA I KO 
VĄ SU DARBININKAIS.

Aukštadvaris (Trakų ap
skričio). Š. m. balandžio 12 
d. vietos parapijos salėje į 
vyko pavasarininkų susi
rinkimas. Kunigas, aiškin
damas šios organizacijos 
reikšmę, ir krikščionišką 
“dorą”, ėmė biauriausiais 
žodžiais plūsti darbininkus 
ir amatninkus. Sako, nežiū
rėkit tų stalių, batsiuvių, 
kalvių, siuvėjų. Jie visi yra 
žulikai, bolševikai, vagys ir 
tt. Susirinkimo pabaigoje 
“dvasiška asaba” kvietė vi
sus katalikus į kovą su dar
bininkais ir bolševikais.

Darbininkai dar sykį gali 
įsitikinti, kokie jiems drau
gai dvasiškiai.

ATVYKO HITLERININ
KŲ SUŽALOTAS ŽYDAS.

Turi 29 žaizda* ir rankoje 
įdegintą bakenlcreuco

ženklą. .*
Prieš pat Velykas Kau

nan atvyko vienas žydas iš 
Karaliaučiaus, kuriam hit
lerininkai padarė net 29 
žaizdas: rankoje išdegino 
hakenkreucą, peiliais suba
dė šonus, pečius, nuspaudė 
panages ir kitaip žiauriau
siai kankino. Keista, kad 
turturas šiam piliečiui darę 
ne eiliniai hitlerininkai, o 
žmonės su aukštu mokslu, 
Karaliaučiaus valdininkai.

SUGAVO
. KĄ JAKAVIČIŲ.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad pabėgęs iš Kėdainių 
kalėjimo plėšikas, Jonas Ja-

stę. “Lietuvos 
šo:

Žinios” ra-

Pirklys R. turi druskos 
malūną. Iš namų jis ėjo ma- 
lunan. Ant Žaliojo tilto su
tiko nepažįstamą žmogų, 
kuris pasisakė esąs rusų ,e- 
migrantas, ilgai gyvenęs 
Bulgarijoj ir dabar norįs 
grįžti Bulgarijon, tai prašo 
pasakyti, kur yra Bulgarų 
atstovybė. Jis atvykęs Lie
tuvon prieš pusmetį, dirbęs 
Kaune prie rusų statomos

SUPIAUSTĖ KRISTAUS 
PAVEIKSLĄ.

kavičius, Kėdainių apskrity' Didįjį penktadienį kaž- 
terorizavo gyventojus. Ja- koki išdykėliai Šančių baž- 
kavičius buvo ginkluotas ir, nyčioje sapiaustė buvusį 
reikalui esant, šaudė savo prie sienos pastatytą Kris- 
aukas. Du piliečiai Jakavi-taus paveikslą. Išdykėlių
čiaus apiplėšti ir sunkiai su- policija nesuranda. Esą mo- ......
žaloti dar ir dabar tebeguli terys rengusios Kristaus cerkves. Taip pasikalbėję 
ligoninėj. * grabą ir nepastebėjusios,: persiskyrė.

Jakavičius turi gabumu kaip kažkas iškirpęs iš pa-‘ 
ištrukti iš kalėjimo: pernai veikslo Kristaus galvą, 
jisai pabėgo iš Bajorų kalė
jimo ir slapstėsi Grinkiškio 
ir Vendžiogalos valsčiuose 
terorizuodamas žmones.Vė
liau jis buvo sulaikytas, bet 
kovo mėn. pradžioj iš Kė-

AREŠTUOJA STUDEN
TUS.

Kaune ir Alytuj areštuoti 
dudentai Br. Miglinas, Z.

Pirklys žiuri, atsiveja jį 
tas pats žmogus: ‘Pone, ar 
šios monetos tikros?” rodo 
pirkliui tris aukso monetas 
po 5 rub. “Rodos, kad tik 
ros”, atsako pirklys. Nepa 
žįstamas siūlo pirkti. Pirk 
lys jau buvo išsiėmęs piniBalevičius, J. Butkevičius,

dainių.kalėjimo ištruko ir g?5’ nepažįstamasis su
sigriebia ir sako, aš už tasvėl užpuldinėjo žmones. i kas ir J. Norkus. Br. Migli- 

Velykų švenčių proga Ja- na? paleistas.
kavičius norėjo atlankyti

LIETUVOJ PRASIDĖJO 
ELEKTROS BOIKOTAS.

Marijampolės visuomenė 
išsirinko komisiją tartis su 
“Elektrolit” b-ve elektros 
papiginimo reikalu. Dery
bos jokių rezultatų nepasie-į dą atmetė, 
kė. Tada nutarta nuo balan
džio mėn. 1 d. paskelbti b- 
vei boikotą ir elektros ne
vartoti. Vartotojai pasirąši 
nėja pasižadėjimus elektros 
nenaudai. Boikotas 1 dieną 
buvo labai pavykęs: niekur 
nepastebėta elektros švie
sos : žibinama žibalo lempos 
ir žvakės. Boikotas tęsis, kol 
stotis leis kw. valandą už 
80 te., arba atpiginimo klau
simas bus išpręstas Kaune.

Kauno mieste taip pat pa
skelbtas elektros bendrovei 
boikotas.

NUGRIOVĖ SENĄ RASEI 
NIŲ KALĖJIMĄ.

Raseiniuos šiomis dieno
mis buvo baigtas nugriauti 
senasis kalėjimas. Prie grio- 
vybos darbų visą laiką dirbo 
30 darbininkų. Iš nugriautų 
mūrų sveikų plytų gauta 
82,000. Be to, gauta labai

ifiiN oi fivinį RAimA daug akmeni>- Ant tos vie" 
pvt^irtiimtaUDA tos’ kur stovėjo senasis ka- 
PATVIRTINTA. į Įėjimas, bus statoma šiemet 

Vyriausias tribunolas svar- pašto rūmai. Senojo kalėji- 
ste kun. šleivio kasacinį mo medžiaga bus suvartota
skundą. Kun. Šleivys už pašto rūmų statybai, 
priešvalstybinį pamokslą r 
taikos teisėjo buvo nuteis
tas 2 mėn. kai. ir 400 lt. bau- APVOGĖ BAŽNYČIĄ.
dos. Šiaulių apygardos teis-' Balandžio iš 13 į 14 naktį 
mas šį sprendimą patvirti- nežinomas vagis išmušę? 
no. Vyriausias tribonolas Kuršėnų katalikų bažnyčios 
kun. Šleivio kasacijos skun- ^an^a įlindo vidun, išbarstė 

ant grindų sakramentus, pa
vogė 7 arnotus, 8 tavalnes, 

KIAULĖS ŽADA NUVER2 kapas ir kitus bažnytinius 
STT NEPRIKLAUSOMY- ’ daiktus, padarydamas 9,500 

BĖS PAMINKLĄ. j1*- nuostolių.
Prie Šiaulių miesto yra; Policija nustatė, kad vogė 

pastatytas Sukilėlių kalnely Jonas Bruožis, 32 met. amž., 
Nepriklausomybės pamink-, iš Serelkių kaimo, Lygumų 
las. į valse. Jis sulaikytas ir prisi-

Paminklas neaptvertas ir pažino. Vogtus daiktus pa
po jo pamatus laisvai, nie- slėpė kapinėse, kurie rasti ir 
kieno •nekliudomos knisasi grąžinti bažnyčiai, 
aplinkinių gyventojų kiau-
lės. Vaikai, susirinkę, žais
dami, laipioja ir mėto į pa
minklą akmenimis. O jo pa
statymui išleista 10,000 litų.

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą!

Su Didele Vasarine Ekskursija 
Laivu FREDERIK VIII 

Iš New Yorko Birželio 3, 1933
Nereikia nei vizą nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali bot nieko lengvesnio ir patogesnio.

Kiti Išplaukimai 
United States Gegužės 20 
Frederick VIII Liepos 8

iš New Yorko:
United States Birž. 24 
United States Rugp. 5

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whiteh«ll SL 
New York. N. Y.

248 H’anhington 
Boston.

St. 130 N. LaSalk SL 
fhieago. III.

v

monetas pinigų neimsiu. 
Turiu daugiau monetų ir 
noriu jas parduoti. Be to, 

nepažįstamasis prašo pirklį 
neišduoti paslapties iš kur 

.Girdi, jis

javo giminę , netoli Babtų, ' BEL BULVIŲ KIRVIU 
bet aplinkiniai žmonės“sve- NUKIRTO ŠVOGERĮ. 
šią” pastebėjo ir pasišaukė • Prieš pat Velykas pil. J. 
oagalbon policiją suėmė ji. Bartašius Varnaičių kaime, monetas gav0

‘ Tauragės apskr. su švoge- dirbdama° prįe cerkvės ra
itais Mockaictu ir Žemaičiu (jęS; kagęg pamatus ir iska- 
susigmcijo dėl bulvių. Ber- dg^ę su monetomis. Sa-
tasius, negalėdamas ginčo galėsi pigiai pirkti. Pir

D-RAS ŠLIUPAS PALIE 
KA PALANGOS MA

JORU.

vo
D-ras Šliupas nesenai bu- ^pręsti, pagriebė kiys patikėjo ir susitarė

I ■ kirvi ir svogerĮ Mockaitj kį, nepažįstamasis ateis
bur^^do* n^?’viet0> nukirt0’ ° Žemait* 
burmistro urėdo nes susi- iR lengviau sužeidė. Barta 
oyko su miestelio taryba. J sinc
Bet dabar laikraščiai pra
neša, kad apskrities virši-

! sius areštuotas.

ninkas sutaikė senį. su tary
bos nariais ir jis savo rezig
naciją atsiėmė.-

BADAS ARTĖJA.
Judžiunai. (Kėdainių ap.) 

šioj apylinkėje skurdas ūki
ninkų tarpe neapsakomas. 
Čia gyvena du ūkininku, ku
rie net visai nepasėjo žiemi
nių javų. Dabar juos laukia 
tiesiog bado mirtis. Dauge
lio padėtis negeresnė. Kaip! 
toliau gyventi—nebežinom, i

KUPIŠKIO LAISVAMA
NIAI TURĖS KAPINES.

Kupiškio laisvamanių 
draugijos veikėjas p. Vaite
kūnas nupirko netoli mies
telio sklypą žemės, kuriame 
įrengs kapines. Draugijoje 
iau yra per 40 narių.

pas jį vakare į namus. Su 
tartu laiku nepažįstamasis 
atėjo. Prasidėjo derybos 
Pardavėjas už visą dėžutę 

j užsiprašė 80,000 litų, bet

lt. Pardavėjas pareikalavo, 
kad butų mokama tūkstan
tinių banknotais. Pirklys 
sutiko. Ryto metą pirklys iš
siėmė iš Lietuvos banko 
40,000 lt., iš draugo pasko
lino 20,000 lt. ir vakare 
laukia atnešant aukso. At
eina pardavėjas. Atėjęs sa
ko, kad dabar jis atnešęs tik 

tpusę aukso, bet pirklys pini- 
’gus turįs visus sumokėti, 

’asiulė padaryti taip: pirk- 
ys pinigus — 60,000 lt. su- 
iės į dėžutę. Dėžutė palieka 
pas pirklį, o pardavėjas tik 
dėžutės raktą pasiimsiąs. 
Pirklys ir su tuo sutiko. At
neštą dėžutę pardavėjas 
atidarė ir iš tikrųjų ant vir
šaus blizgėjo auks. monetos. * 
Pirklys į dėžutę įdėjo 60,- 
)00 lt, užrakino, raktą, pa
davė nepažįstamajam, ku
ris žadėjo po valandos su
grįžti atnešdamas antrąją 
meę aukso.

Pirklys laukia, delnus tri
na iš džiaugsmo. Praėjo va- 
anda, antra, trečia, o lau
kiamasis vis neateina. Pirk
lys ima nerimauti, galvon 
plusta kvailos mintys. Pa
galiau išeina iš lygsvaros ir 
daužo dėžutę.

Sudaužęs dėžutę pats sa
vim netiki: dėžutėj ne 60,- 
000 litų, bet kažkoks pake
lis skudurų ir popierių... 
Puola į policiją. Policija pa
siteirauja Lietuvos banke. 
Teisybė, vakarykščiai pirk
lio išsiimta iš banko 40,000 
lt. Klausia skolinusio pirk
liui 20,000 lt. Tas sako, ne
sirūpinkit, aš iš jo atsiimsiu 
20,000 litų.

Kas per vienas tas aferis
tas. niekas nežino.

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ

(Per Sonthampton*); •
IŠPLAUKS Iš NEVY YORKO

Birželio- JUNE29 -anksti ryte
(Keleiviai sės į laivą iš vakaro)*

Cunard Didžiuoju Ekspresiniu Laivu
BERENGARIA

# I
Ekskursijos dalyviu laikmas kiekvienas važiuojantis 

j Lietuvą keleivis.
— ŠIA EKSKURSIJA U2GYRS —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA
P y*

Laivakortes parduoda visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
33 State Street 
Boston, Mas*.

i - ..

E T U V O N
PER HAMBURGĄ 

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI. NRW YORK AS-M7 0.50 
KAUNAS, TREČIA KLASE fllO— 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. • Informacijų kreipkitės 

į vietinius agentus arba

NAMKUtG-AMERIGAN LINE
80 BOYLSTON ST-, , BOSTON

EKSKURSIJOS

ŠVEDU
AMERIKOS

LINIJA
'■ Ii New Yorko
į KLAIPĖDĄ
Per GothmburgtĮ

GREITA
__ ____ _ _ KELIONE

j LIETUVĄ p«r ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTfeS

IŠPLAUKIMAI Iš NEVY YORKO:
S. S. Drottningholm------ Gemzės 20
M. L. Kungsholm ------------ Birželio 3
S. S. Drottningholm ------ Birželio 12
.M. I„ Gripsholm -------------------- Liepos 3 j j------------------------------- -  J

EKSKURSIJOS 

VI.L. (.ripsholm. Gegužės 27

'Tiesios į Klaipėdą be persėdimo.

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės j vietinį agentų.

SVVEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST.. NEVY YORK, N. Y. 
(UBAGO, III 181 N. Michigan Avė. 
BOSTON. MASS. 10 State Street 
DETROIT, MICH. 73 Monroe Street

J
*tt •
L

Galit pamatyt visą 
Lietuvą ^2

Skaitydami Dr. Margerio knygąn

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. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoiirdžiais Lietuvos žmonė

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigas siųskit money order'ia 
• arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MAĘGER1S,

3325 S. H ALSTEO ST. CHICAGO, ILL



Altuntas Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 19, Gegužės 10 d., 1933

FRANAS KARLONAS
PARVEŽTAS BOSTONAN 

* i
Lietuvis gengsteris kaltina
mas gengsterių “karaliaus” 

Solomono užmušimu.
Ši panedėlį policija parsi

vežė iš New Orleans į Bos

Militarizmas Kelia Galvą ir Amerikoj

UŽMOKĖJO $80,000 UŽ 
PAGROBTĄ MERGAITĘ.

Bet vagys jau suimti ir pi
nigus sugrąžino.

Cape Cod’o pusiasaly, 
Harwichpcrto miestely, pe
reitą sąvaitę iš mokyklos bu- du’ teriu; ,'Iohni,
vo pavogta laivų statytojo & s
McMatho 10 metų amžiru
mergaitė. Nežinia kas pa
šaukė mokyklų telefonu

J. Burkę ir Franą Karlon? 
kurie yra kaltinami oadug-
niu “karaliaus” Solomono

pasakė, kad mergaitė labai į“zVd™u P?re,t« 
įeitai esanti reikalinga na- Neonas yra jaunas hetuvu 
mie. Mokytoja ją palei,k " ^rai amomas South Bo
Ant kelio įbs jiu laukė st01?.c- dadlalaprengęs 
“kidnaperiai”. Mergaitė b- gudinę skrybėlė ir poli- 
vo pagrobta ir nuvežta ka- c,’al. •>' fo?owafuojant Ji- 
žin tai. Tėvai labai svaru-1 j4"1 dra.s1?1’ ,.,su .cl?aretl 
pino. Bijctasi, kad vagys kaiP ukral smar
mergaitės nenužudytų, kaip
jie andai padarė su Lind- Solomono užmušimas, dė 

kurio jie yra kaltinami. į- 
vyko 24 sausio nakti “Cot- Nežiūrint visų kalbų apie nusiginklavimą, kapitalistinės valstybės ruošiasi karui. Ameri

koj militarizmas taip pat kelia galvą, šio vaizdelio viršuje parodytas kariuomenės paradas 
New Yorke. Paveikslėlio vidury parodyti vienatiniai trys vyrai išlikę gyvi iš “Akrono” kata
strofos. Dešiniame paveikslėlio kampe apačioje parodytas Detroito majoras Murphy, kuris bu
vo paskirtas Filipinų general-g ibernatcrium.

/špentykit 
»"• Namus

MOORE’S PENTU

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

PRISTATYMAS VELTUI. 
Kurie norite kad jusą namas gra
žiai išrodytų ir ilgai laikytą,

užeikite pas mus.

Flood Sooare
Iardvare Co.

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

Tel. Porter S789

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 ilū 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY

BOSTO?
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervų Ligą.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki L

Seollay Sąuare. Room 22 
5TON Telef. Lafayette 2371

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

bergho vaiku. McMath pa
reiškė nesigailėtų viso savo

ivo naktiniai paukščiai. Sa zmtų jam gyva mergaitę. , , , \,
t j . i koma. kad jis buvęs užmuš >

Vienas McMatho kaimv- i tas dėl pasisavinimo dide 
nų pasisiūlė patarpininkauti lės sumos pinigų, kurie buvc 
tarp mergaitės tėvo ir “kid- išplėšti iš vieno banke 
naperių”.Tėvas sutiko per jį I Rhode Island valstijoj. Ban 
derėtis. Banditai užprašė už • ditai padėję tą grobį pas ji 
mergaitę $80,000. Tėvas pa- kad paskui pasidalinus, bet 
siėmė iš banko pinigus ir'Solomonas vėliau atsisakęs 
padavė savo kaimynui, kad jiems tuos pinigus atiduoti, 
tas perduotų banditams. ir užtai jie jį “padėję ant 
Mergaitė buvo sugrąžinta: vietos.”
gy73- J Su tais gengsteriais -t?

Policija tada pradėjo naktį “Cotton Club” buvč

turto, kad tik vagys sugrą- ton Club”’ kur ^sirinkda

klausinėti tą kaimvną ir pri
ėjo išvados, kad jisai su S3

ir Franas Karlonas. Bet jis 
nešaudęs. Tai atlikę kiti

vo broliu mergaitę pavogė įsivilioję Solomoną išeina- 
ir pinigais pasidalijo. Abu
du buvo areštuoti ir pasiro
dė, kad tikrai pinigai pas nušovus, visi pasigriebė sa- 
juos. $60,000 jiedu jau ati-įvo viršutines drapanas iš 
davė policijai. Vienas jų va- 'garderobos ir spruko k 
dinasi Cyril Ruck, antras — 'kliubo laukan. Tenai visi! 
Kenneth Buck. . susėdo į automobilį, kuris j
—------ ■------------ ---- -  prigulėjo Kartonui ir Bur- j

SLA. Sekretoriaus
Balsavimo Daviniai. ■ persikėlė j New Jersey. čis i

Gegužės 6 d. Balsų Skai-i™ «en?| i^kirstė: Karlo j 
tymo Komisija, J. Marcin- na!.su Burke ir Coyne nu- 
kevičius, p-lė Violeta Tam- važiavo traukiniu į New Or 
kiutė ir S Pauža, suskaitė ’eans miestą, o kiti nuvazia- 
sekretoriaus rinkimų bal- » » klt« Pus« automobi. 
sus ir rado sekamus balsavi-Į
mų davinius: i Atvykę j New Orleans j

i Karlonas ir Burke sakosi su-

mon vieton, 
viso buvę

Gengsterių iš 
šeši. Solomon?

M. J. Vinikas........ 3,060
M. A. Raginskas .... 1,707 
J. Miliauskas ........ 230

sipažinę su vietos politikie
riais ir užsidėję “spykyzę” Į 

... . , , , su trečiu žmogum. Syki
Viso nanų balsav o 4,99 t Kartonas ir Burke buvę are-

--------------- ' įštuoti tenai už muštynes ga
Odos Darbininkų įtvėj, bet'pažįstami jų poli

ai n • - ;tikieriai įsakė teisėjui juos
streikas rasibaige. išteisinti, ir teisėjas juos pa

leidęs.
Vėliau jie sakosi nutvėrę 

trečiąjį savo partneri va
giant pinigus iš jų “spyky į 
zės” biznio ir dėl to smal
kiai susipykę. Jų partneri? • 
tada įskundęs juos New 

sti. Unija turės savo atsto- Orleans policijai, sakyda 
vą, kuris kolektuos mėnesi- i mas, kad jie esą Bostone t 
nes duokles dirbtuvėje ir • gengsteriai ir atvažiavę į( 
tarpininkaus darbininkų ir New Orleans kai ką “padėti1 
darbdavių nesusipratimuo- ant vietos.”

se. Tačiau kompanijos turi: Tada policija juos suė- 
teisę darbininkus samdytis muši ir davusį žinią Bosto 
ir atleisti be unijos įsikiši- no policijai,- Jcuri dabar ii 
mo. Neišrišamus ginčus riš pargabeno juodu į Bostoną, 
valstijos arbitracij'os tary-j Karlonas su Burke skun- 
ba. Fabrikantai neims dar-'džiasi, kad New Orleans po 
bo iš tų dirbtuvių, kur dar- licija juodu apmovusi. Atė

Kapitalistų spauda skel
bia, kad odos darbininkų 
streikas jau pasibaigęs ir 
6,000 žmonių sugrįžę dar
ban. Streikas pasibaigė dar
bininkų laimėjimu. Visi 
streiklaužiai turi būt paleis-

Bomai primušė ir apipl 
Petrą Katkauską.

Pereitos pėtnyčios vaka
rą South Bostone buvo už- 
oultas. primuštas ir apiplėš
tas lietuvis Petras Katkaus
kas, kuris gyvena po nume
nu 181 Goki st. Keliatas 
dienų atgal Katkauskas iš
siėmė iš Brocktono banko 
savo pinigus ir turėjo prie 
savęs $144. Bomai visus 
pinigus iš jo atėmė ir pabė
go- ________
Prasidėjo Norwoodo turkų 

byla.
Dedhame prasidėjo dvie

jų Norvvoodo turkų byla dėl 
nužudymo Anelės Keraitės 
pereitų Kalėdų dieną. Tur
kus gina 3 advokatai. Kalti
namieji prie kaltės neprisi
pažįsta. Kaip skaitytojai at
simena. nužudytos Keraitės 
lavonas buvo atrastas tų 
turkų skiepe po malkomis. 
Niekas kitas negalėjo tenai 
mergaitės paslėpti. Niekas, 
žinoma, nematė, kad jie ją 
nužudė, bet aplinkybės su
sideda prieš juos. Ar jie 
kalti, ar ne. turės pasakyt 
12 prisaikintųjų šuolininkų.

Mirė prof. Palmeris.
Pereitą nedėldienį mirė 

91 metų amžiaus susilaukęs 
Harvardo universiteto prof. 
George Herbert Palmer. Ji
sai per 66 metus dėstė Har
varde filosofiją ir parašė 
nemažą knygų tuo klausimu.

Automobilius užmušė 
žmogų. "

Apie 1 valandą šio pane
dėlio naktį Revere miestely 
automobilius užmušė Da- 
nielį Maramą. 24 metų am
žiaus nevedusį vyrą. Auto
mobilius pabėgo nesustojęs.

Prigėrė žmogus, kuris 
gyveno laive.

Pereitą sąvaitę South Bo
stono juroj prigėrė Augus

tus Person, 44 metų vyras, 
kuris turėjo ant seno laivo 
įsitaisęs kambarį ir ant van 

i dens gyveno. Prie to laivo. 
' jis tyrėjo iš' plonų lentaga- 
lių sukaltą valtį, kuria jis 
išgurdavo Į krantą. Pereitą 
nedėldieni jisai pasikvietė 
svečių ir juos vežant jo val
tis suiro. Svečiai buvo iš
gelbėti, o pats Person prigė
rė. Nelaimė įvyko tik už 65 
pėdų nuo kranto.

Pranašauja 10,000,000 or
ganizuotų darbininkų.

“Mes gyvename pasauly, 
kuris greitai keičiasi darbi
ninkų naudai”, pasakė biz
nio administracijos profe
sorius Slichter iš Harvardo 
universiteto. Jisai pranašau 
ja, kad už 10 metų darbi
ninkų unijos Jungtinėse 
Valstijose turės jau 10,000,- 
000 narių. Karo metu Ame 
rikos Darbo Federacija tu
rėjo arti 4,000,000 narių.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PASAKARN1S. Q. D. 
447 Broadvray, So. Bostoa,

bininkai streikuoja. Sutarti: 
galioja iki 1934 metų 1 sau
sio. Per tą laikotarpį nebus 
nei streiko, nei lokauto.

muši iš jų $150 pinigų ir ki-' 
tus daiktus. Kartonas ture-i 
jęs labai brangią kiaulinės} 
odos valyzą; policmanai tą

Blue Hills ežere rado prigė
rusį jaunuolį.

Ponkapoag ežere, Blue 
Hills miškuose, pereitą su
batą buvo rastas jaunuolio 
Grangerio lavonas. Grange- 
ris apvirto su valtimi kelios 
dienos atgal ir prigėrė. Jo 
tėvai gyvena Randolphe.

Kontraktas apima Peabody, valyzą iš jo atėmę, o jam ;
Salemo, Lynno ir Danvers 
odos darbininkus.

SUSTREIKAVO SALEMO 
IR PEABODY AUDĖJAI.

Šį panedėlį Peabody ir 
Saleme netikėtai sustreika
vo 2,300 Peųuot kompani-' 
jos audėjų. Jie sakb, kad 
kompanija užkrovusi kiek- 

. vienam operuoti 24 stakles, 
vietoj iki šiol buvusių 20. Be^ 
to, jie nepatenkinti savo va
du O’Connell’u, kuris juos
“pardavęs” kompanijai.

davę popierinį baksą, saky
dami, kad jo baksas toks ir 
buvęs.

Socialistų susirinkimas.

Ateinančios pėtnyčios va
kare, 7:30 valandą įvyks so
cialistų susirinkimas “Kelei 
vio” ofise, So. Bostone. 
Cambridge’aus draugai pra
šo būtinai visus So. Bostono 
ir Cambridge’aus kuopų 
draugus paskirtu laiku susi
rinkti. Yra daug reikalų ap
tarti. Komitetas.

Kozirninkai susišaudė.
Pereitos subatos naktį ant 

Norman streeto Bostone bu
vo ųušautas italas Oteri, ku
ris susipyko su kitais italais 
lošdamas kortomis iš pini
gų. Trįs kozirninkai areš
tuoti.

Jau rengiasi prie pikniko.
Dorch esterio SLA. 359 

kuopa paėmė puikią vietą 
piknikui ant 25 d. birželio. 
Kitas d r-jas prašo tą dieną 
nerengti, bet atsilankyti į 
SLA. kuopos pikniką.

Komitetas.

Gazolino mokestis davė 
pernai $S1,877,356.

Valdžios pranešimu, pe
reitais metais už gazoliną 
Naujoj Anglijoj buvo surin
kta $31,877,366. Tą mokes
tį moka visi, kas važiuoja 

j automobilium ir perka ga
zoliną. Iš tų pinigų taiso au- 

i tomobilių kelius.

Parduodu Saldainių Storą
Sumaningas žmogus gali padaryti 

gerą pragyvenimą. Norinti gali pirkt 
ir su namu. Parduodu Digiai. (21)

MARY THOMAS
188 W. 9tn St., So. Boston, Mass.

PARDUODU PIGIAI
800 balandžių, kralikus, guinea 

pigs (kiaulaites). Išsiuntinėju po vi-- 
sas Suvienytas Valstijas ir Kanadą. 
Atidaryta nuo 9 ryto iki 8 vakare.

AL’S PET SHOP
109 Friend SU Boston, Mass.

PARKAVAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vista.

Jeigu norite, kad Jusą automo
bilius ilgai laikytą, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad joaą
karas gerai trauktą, imkite 
liną pas mus

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

Telefonas: So. Boston 0777.

TeL Uaivsrsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave^}
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

TYPWRITER1AI SPAUDA
Geriausios mašinėlės už pasą 
Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. prie Broadway So.

Prasideda piknikai.
Birželio 4 d. Aušrelė 

Worcesterio bendrai su Ga
bija iš So. Bostono, rengia 
metinę dainų dieną May- 
narde. Tą dieną Worceste- 
rio, So. Bostono ir visos a- 
pielinkės lietuviai prašomi 

dalyvauti dainų dienoje. 
Bus abu chorai ir linksma 
Dirvelio orkestrą.

Komitetas.

įs

Motinų diena.
Bus apvaikščiota Lietu

vių M. Žinyčioj, May-Gegu- 
žie 14 d. sekmadieny, 11 
vai. ryte. Iškilmingas prog
ramas! įžanga veltui, atei
kite. Rev. B. F. Kubilius.

JAUNUOLIO LONGINO 
BUINIO PIRMAS

> KONCERTAS.
įvyks 14 d. gegužės, 7 v. 

vakare, 1933, Lietuvių Me
todistų Svetainėje, ant 4-tos 
ir Atįantic gatvių, So. Bos
tone. Koncertas susidarys iš 
gabių muzikantų, bus pilna 
orkestrą apie 18 ypatų, taip
gi bus solo, duetų, dainų ir 
tt Tarpuose suvaidins du 
veikalu— čigono Vargai su 
Pralotu Olšausku, ir paro
dys kaip naujus kareivius 
priima Į tarnybą.

Įžanga pigi, 25c ypatai. 
Kviečia Rengėjai.

NEPIRKIT DAUGIAU 
ANGLIŲ-

Butą didelis neišmanymas kurint' 
virtuvės pečių anglimis. kuomet araiit 
įsitaisyti OIL RURNERJ Ypač pa
vasari JT vasarą anglis netinka Abe
jos greit užsidega, neduoda pelenų, 
nėra dulkių ir pigiau kaštuoja Aš 
parduosiu ir ant išmokėjimo ir pats 
įstatysiu. ( ?)

P. KETVIRTIS
326 Brmdvray, So. Boston, Mass. 

Tel. S. Boston 4618-W

PAJIEŠKAU PARTNERIO J BIZNU 
Vyro ar moteries; turi būt neve- 

lęs. Duodu paskolas ant namą. (22)
MISS M. ZAMBACEVIČIUTĖ 

44 Aspinvrall Rd.. Dorchester, Mass.

CAMBRIDGE. MASS. 2 šeimyną 
namas parsiduoda, 5 ir 6 kambariai, 
risi Įtaisymai, arti lietuviškos baž- 
ryčios ir mokyklos. Didelis jardas, 
rietą garadžiui. Pašaukit —telefonu: 
Porter 0507-W. (20)

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos 
South Bostone. 5 kambarių stuba su 
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
ai žemės, gražus sodas, naujos viš- 
;i n y čios ir perinimui namas. Yra 2 
carų garažus. Netoli State road. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
jorėčiau mainyt ant mažo namo So. 
3ostone. (27)

MRS. A. VALANCHUS 
303 Canton Street, Randolph, Mass.

KAS NORI MAINYT ARBA PIRKT
19 šeimynų mūrinis namas ir didelis 
Kampinis storas. Norėčiau mainyti 
ant farmos arba ant mažesnės stu
bos. Matykit savininką dėl platesnių 
informaciją. (19)

J. THOMPSON
2 St. Paul St. Cambridge, Mass. 

Tel. Uni. 6696

SINGER SEW1NG 
M ACHINE

Dabar randasi naujoj vietoj, po 
389 BROADWAY, SO. BOSTONE
Yra raujų ir vartotų siuvamų mąsl
ių. Hemstitc’ning padarome jums be
laukiant. Taisome bile kokios išdir- 
bystės mašinas. (20)

Telefonas: So. Boston 4677

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

J STLDEBAKER IR ROCKNE 
| Automobilių ir Troką Agentūra.
{Taisome visokių išdirbysčių auto-• 
t mobilius. Taisymo ir demonstravi- {
{mo vieta: ' Į
{ 1 HAMLIN STREET !
{ ir EAST EIGHTH ST.

SO. BOSTON, MASS. {
t Peter Trečiokas ir Joe Kapočiunas,

* savininkai. J

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GBABORIUS-UNPEBTAKEB

Geriausias patarnsviams 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokią kapinią. 
Kreipkitės jusą nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadvray 
SQ. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 4116 ,

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DEN'TISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

tik susitarus.

valjlnuub: m

Seredomis iki 12 (Seną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

2S1 BROADWAT, tarp C ir D i 
SO. BOSTON. MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

Joseph H7. Casper 
« (KASPARAS) 
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADW’AY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 
So, Boston TeL 1437-M

Mes ažlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėną, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą Li
gą. Taip-pat visokią Žolių, Lapelią, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musą aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. AMoinkite 
musą adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
106 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 27t»

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias

Daro
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray)

SOUTH BOSTON. MASS: 
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

| DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
i LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrą, motorą ir vaiką. Vartoja 1 
aparatą ištyrimui vidurki ir plsufią ligą. Ekzaminuoja kraują, 
mą, ir gpiaudtlus^gavo JaboTatorijoj. Suteikia patarimą laiškais

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:36 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

X-Ray

kitur

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu

Nora sunkiausiai sloga butą 
teiks stebėtiną palengvinimą.

Niekados nelaukite kol šaltis' 
paguldys i lovą. Tada gali bot 
IIOTI NO iulflo 0BVW MM 
reiškia sloga, tuojaus vartokite

Vaistus ir nurodymą kaip vart< 
aamae už 31.SS.

K. SIDLAUSKAS .
AFTIEKOSnJS

373 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

kurie yra tikrai te

mano vaistai su

pas jus įsigalės ir 
blogos. Turėkite vi-

Pkjuty kad pas jus pati
ns.
iuafiame jame i

£




