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Socialistų Veikėja 
Areštuota.

New Orleans mieste buvo 
areštuota Socialistų Partijos 
veikėja, Mrs. Louise S. Jes- 
sen, kuri pradėjo kelti aikš
tėn senųjų politikierių šuny
bes. Ją areštavo ir nuteisė 
10-čiai dienų galėjimo dėl 
to, kad ji be leidimo dalino 
lapelius. Teisme ji aiškino, 
kad majoras, senatorius ir 
kiti buržuaziniai politikie
riai taip pat dalina lapelius, 
bet tai nieko negelbėjo. Tei
smas nutarė ją uždaryt kalė
jiman, kad diskreditavus jos 
vardą, nes ji statė savo kan
didatūrą į miesto valdybą. 
Bet dėl to žmonės pakėlė 
prieš tai tokią protestų aud
rą, kad majoras nusigando 
ir liepė ją paleisti.

D-ras Mikolaitis i Paleido 1,500,000 
Sužeistas.

Lavvrence, Mass. — Lie
tuvių daktarą Mikolaitį čia 
ištiko nelaimė. Jis buvo pa-i 
kviestas į Haverhillį, kad 
pasakytų tenai prakalbą lie
tuvių susirinkime, kuris bu
vo sušauktas antram skridi
mui paremti. Viskas išėjo 
gerai, bet grįžtant jam auto- 
mobilium atgal, prieš jį pa
sitaikė du kiti automobiliai. 
Matyt, jiedu lenkė viens ki
tą, ir užėmė visą kelią, taip 
kad d-rui Mikolaičiui no- 
roms nenoroms teko su jais 
susidurti. Jo mašina buvo 
numesta nuo kelio ir nusiri
to pakalnėn, kelis kartus ap- 
siversdama ratais aukštyn 
ir sustodama prie pat Mer- 
rimacko upės kranto. Paju
tęs paveju daktaras drūčiai 
laikėsi už vairo ir gal dėl to 
išvengė sunkaus susižeidi- 
mo. Vis dėlto jo galva buvo 
sumušta ir padaryta keliatą 
lengvų žaizdų kitose vieto
se. Jo mašina susidaužė ir 
jis buvo parvežtas namo ki
tų automobilistų. Sakoma, 
kad neužilgo pasveiksiąs,

Velykomis Turėjo Prasi- 
dėt Rusų-Japonų Karas.

Žmonių Iš Civilių 
Darbų.

Su 1 balandžio diena pa- 
įsibaigė visi taip vadinamos 
iCWA darbai. Šita civilių 
darbų adminis t r a c i j a 
(CWA) buvo įkurta pereitą 
rudenį kad aprūpinus šio- 
kiais-tokiais darbais 4,000,- 
000 bedarbių, kuriuos mies
tai turėdavo šelpti. Bet tvar
kant tuos darbus pasirodė 
daug vagysčių ir suktybių. 
Politikieriai pavogė gal mi
lijonus. Todėl Washingtono 
valdžia skubinosi kuo grei
čiausia CWA aparatą likvi
duoti ir visus 4,000,000 be
darbių paleisti. Jų skaičius 
pradėta mažint jau nuo nau
jų metų ir dabar paleista pa
skutiniai 1.500,000. Dabar 
buvusis CWA administrato
rius Hopkins sako-, kad ap
rūpinimas tų bedarbių per 
žiemą valdžiai kaštavo $1,- 
000,000,000.

Dabar atleisti iš darbų be
darbiai busią šelpiami, bet 
pašalpą gausią tiktai tie, ku
riems ji būtinai reikalinga, 
yg butų da ir tokių bedar
bių, kuriems ji nereikalinga.

— /

džiant iš pavardžių, jie ne 
lietuviai. Matyt, tų pinigų’ 
platinimu užsiimdavo viso
kių tautų-žmonės.

Įdomu pažymėti, kad 
Binghamtone tie pinigai ne
buvo apyvarton leidžiami. 
Jie buvo gabenami į Brook- 
lyną ir iš tenai platinami po 
visą Long Islandą. Pereitą 
vasarą visa šita apylinkė bu
vo užpludusi netikromis 5- 
dolerinėmis. Nors nėra tik
rai žinoma, kiek jų išviso 
buvo paskleista, bet valdžios 
agentai mano, kad jų buvo 
padaryta apie $50,000. Jie 
sprendžia iš to, kiek tų pini
gų pasisekė iki šiol susekti.

Reikia tačiau pridurti, kad 
Binghamtono spaustuvėj ga
tavu pinigų agentai nerado. 
Jie rado,tiktai klišes ir kitas 
prietaisas, kuriomis tie pini
gai buvo spausdinami.

BUVĘ ATSPAUSDINTA 
t $50,000 PO $5.00.

Daug lietuvių suimta, daug 
išvaryta iš darbų, nukentėjo 

ir visai nekalti.
“Keleivio” 13-tame nu

mery tilpo žinia apie tai, 
kaip lietuviai Binghamtone 
padarė $50,000 netikrų pini
gų ir prie to da spausdino to
kius kuponus, kaip tie, ku
riais Endicott - Johnson če
verykų dirbtuvė tenai išmo-l 
ka savo darbininkams algas. 
Tais kuponais buvę ištrauk
ta iš tos kompanijos apie 
$15,000. Ton aferon Įpainio
ta keliatas lietuvių ir “Kelei
vy” buvo paminėti jų var
dai, tarp jų buvo ir Kazys 
Kapučauskas, kuris dabar 
prisiuntė mums šitokį paaiš
kinimą:

“Tarp kitų ir aš buvau pa
minėtas, kaipo savininkas to 
namo, kuriame buvo spaus
dinami pinigai. Bet aš nesu 
to namo savininkas ir nieko 
bendra su ta pinigų dirbtuve 
neturiu. Namas ,priklauso 
Izidoriui - Vėžiui, o aš tik 
nuomoju iš jo 3 kambarius 
gyvenimui. J pinigų maka- 
lienę aš visai nesu įveltas, 
tik per neapsižiūrėjimą esu 
užkliudytas kuponų aferoj, 
ir tai nesužiniai.”

Be to da gavom šitokį pa
pildymą nuo A. Jakševi- 
čiaus:

“Pinigų dirbiman Įveltas 
Vilimas Pundis yra lietuvis. 
Bet Stasys Viliušas ar Wi- 
lusz yra lenkas, lenkų laik
raščio ‘Obywatel’ raidžių 
rinkėjas ir redaktorius. Vin
cas Zarauskas iš Brooklyno 
yra lietuvis. Pinigų spaustu
vė buvo Izidorio Vėžio 
skiepe. Kazys Kapučauskas 
ir Juozas Degutis prie pini
gų dirbimo visai nepriklau
sė. Jiedu Įpainioti tiktai į 
kuponų ‘biznį.’ Pundis tuos 
kunonus spausdinęs rankine 
mašina ir pardavinėjęs ki
tiems, o pirkėjai nešdavę 
juos keisti į pinigus ir už
dirbdavo. Žinoma, tokiu bu
du galėjo Įkliūti ir nekaltas 
žmogus, manydamas, kad 
tie kuponai yra tikri kompa
nijos kuponai. Bet ar kas 
kaltas, ar ne kaltas, visi ši
ton aferon įpainioti darbi
ninkai pavaryti iš darbo. 
Binghamtone dabar žmonės 
apie tai tik ir kalba: kas jau 
pavarytas ir kas dar gali būt 
pavarytas.”

Trįs suimtieji, būtent, 
Pundis, Wilusz ir Zicari, 
pereitą sąvaitę buvo išvežti 
Syracuse, N. Y., ir šį panedė- 
lį pastatyti prieš federalinės 
vaMžioš teisėją Bryantą. 
Kas yra Zicari, tikrai neteko 
sužinoti. Jo pavardė išrodo 
itališka, bet gali būt, kad tai 
iškraipytas Zikaras.

Brooklyne kartu su Za- 
rausku yra suimtas ir tūlas 
Wintermuth. Pavardė jo vo
kiška, bet gali būt ir žydas.1, kompanijos sutinka mokėti 
Jiedu kaltinami tenai plati-' maineriams po $5 į dieną ir 
nimu tų pinigų, kurie Bingh- pripažinti 7 valandų dieną, 
amtone buvo mūsiškių spau- tik reikalauja, kad plieno 
sdinami. |kompanijų kasyklos irgi mo-

Brooklyne yra suimta ir ketų tokią pat algą už 7 va- 
daugiau žmonių, bet spren- landas darbo.

i

1

Ispanijoj Generali
nis Streikas.

Šiomis dienomis Ispanijoj 
sprogo kelios bombos už
mušei amos keliatą žmonių. 
Valdžia suėmė keliolika sin- 
dikalistų ir įvedė mirties 
bausmę kovai su bombinin- 
kais. Dėl to sindikalistai Za- 
ragozoj apskelbė generalinį 
streiką. Mieste viskas susto
jo, net restoranai užsidarė.

Kuboje Teroras.
Havanos mieste pereitą 

sąvaitę buvo toks atsitiki
mas. Telefono ofisan, kur 
nesenai darbininkai buvo 
paskelbę streiką, atėjo bu
vusio diktatoriaus Machado 
šnipas prašyti darbo. Da
bartinės valdžios šnipas, ku
ris dabojo ofisą, matyt, pa
laikė jį Įtartinu ir šovė; per
šautas jis sugriuvo ir gulėda
mas pradėjo šaudyt į tą, ku
ris jį peršovė. Telefono ofi
są iš lauko saugojo karei
viai. Išgirdę, kad viduje šau
doma, kareiviai irgi ėmė 
šaudyt. Šaudė į visas puses.

Tai parodo, kokia dabar 
atmosfera Kuboje, kur nu
verstojo diktatoriaife Ma
chado vietą užėmė Mandie- 
ta, kitas Amerikos kapitalo 
bernas..

VAIKAS VIRSTA I 
AKMENĮ.

Wilkes - Barriuose, Penn- 
sylvanijoj, dabar miršta 7 
metų amžiaus vaikas, Benja
minas Handrick, kurio kū
nas po valiai virsta į akme
nį. Pirštai taip sukietiejo, 
kad lūžta kaip minkštas kal
kinis akmuo. Ir tolyn tas ak
menėjimas eina vis platyn.

LATVIŲ SOCIALDEMO
KRATŲ REIKALAVIMAI.

Latvijos prezidentas Kvie- 
sis pasiūlė socialdemokratų 
seimo frakcijai, kaipo stip
riausiai parlamentarinei 
grupei, imtis valstybės suda
rymo iniciatyvos. Tada so
cialdemokratai parengė 
“minimalinę programą.” Jos ( 
svarbiausi punktai šitokie:
(1) tuoj turi būti priimtas 
senatvės, invalidų ir bedar
bių apdraudimo įstatymas;
(2) sumažintos tvirtos javų 
kainos; (3) sumažintos val
stybės premijos už sviestą, 
bekoną ir cukrinius runke
lius; (4) įvesti užsienių pre
kybos monopolį svarbiau
sioms mporte prekėms; (5) 
išlaikyti lato pastovumą; 
(6) pakeisti konstitucijos 
reformos ūkininkų sąjungos 
pateiktą projektą; (7) su
trumpinti karo tarnybos lai
ką iki 6 mėnesių.

Laikraščiai praneša, jog 
labai abejojama, ar tai pro
gramai pritars dauguma.

STANIŠEVSKIS BUS NU
ŽUDYTAS.

Edvardas Staniševskis, 20 
metų amžiaus lenkutis ir bu
vusis beizbolo “didvyris” 
Providence’o kolegijoj, da
bar sėdi Charlestowno kalė
jime, Bostone, ir laukia elek
tros kėdės. Jis busiąs nužu
dytas 9 balandžio rytą. Jis 
nuteistas mirti už žmogaus 
užmušimą.

Ledas Baltijos Juroj 
NunešėJį50 Žvejų.

' Telegrama iš Leningrado 
sako, kad Finų Užlajoj, Bal- 
;ijos Juroj, atsiskyrė nuo pa
kraščio didelis plotas ledo ir 
nunešė į jūres 250 žvejų ir 
65 arklius. Ledlaužiai “Tru- 
vor” ir “Oktiabr” vėliau bu
vo prie jų priplaukę ir 54 
žmones išgelbėjo, bet 196 
pasiliko su arkliais ant ledo 
ir vanduo juos nunešė tolyn. 
Ant jūrių tirštas rūkas. Buvo 
išsiųsti keli orlaiviai, bet su- 
gryžo žvejų nesuradę. Ledo 
lytis esanti apie pusantros 
keturkampės mylios.

STREIKAS LAIVŲ DIRB
TUVĖSE.

New York Ship Build- 
ing kompanijos dirbtuvėse, 
Camdene, nesenai sustreika
vo 3,000 darbininkų. Val
džia tuoj pasiūlė streikie- 
riams grįžti darban, o savo 
ginčą pavesti arbitracijos 
komisijai išspręsti. Bet dar
bininkai tą pasiūlymą atme
tė ir dabar pikietuoja dirb
tuvę, kad streiklaužiai neitų 
dirbti.

DABAR PAVOJUS ATI
TOLINTAS.

Bet taika neužtikrinta ir abi
dvi šalys ruošiasi konfliktui.

SUTINKA DUOT ANG
LIAKASIAMS $5 IR 7 

VALANDŲ DIENĄ.
Iš Washingtono praneša

ma, kad minkštųjų anglių

DARROW ATSISAKO 
GINTI BANKO PLĖŠIKUS.

Garsusis Amerikos advo
katas Darrow buvo kviečia
mas atvažiuoti iš Chicagos į 
Bostoną ginti Needhamo 
banko plėšikus, kurie užmu
šė du policmanu, bet jis atsi
sakė juos ginti.

SNIEGAS WISCONSINE 
UŽVERTĖ KELIUS.

Pereitos pėtnyčios naktį 
Winconsino valstijoj buvo 
didelės sniego pūgos. Dau
gelyje vietų keliai buvo taip

UŽSIMUŠĖ 11-tas ARMI
JOS LAKŪNAS.

Iowos valstijoj pereitą są
vaitę užsimušė armijos lakū
nas Įeit. Woods. Jis vežė pa
štą iš Chicagos į Omahą. Tai 
bus jau 11 žuvusių armijos 
lakūnų, pradėjus jiems paš
tą vežioti.

Haverhillio Batsiu
viai Vis Da Strei

kuoja.
Pereitą sąvaitę kapitalis

tų spauda paskelbė, kad Ha
verhillio batsiuvių streikas 
“jau kaip ir pabaigtas.” Bet 
streikas eina tolyn. Tiesa, 
buvo pasitarimas tarp unijos 
ir kompanijų atstovų, tačiau 
negalėjo susitaikyt. Kapita
listai nori, kad ginčas butų 
pavestas arbitracijos komi
sijai. Darbininkai su tuo ne
sutinka. Jie sako, kad tokios 
komisijos visuomet nustato 
mažas algas darbininkams; 
bet čeverykų kainas kompa
nijos nusistatė pačios, be ar
bitracijos komisijos. Todėl 
darbininkai nori ir algas nu
statyti be tokios komisijos.

IŠPLĖŠĖ $13,000.
New Yorke plėšikai įsi

veržė į turtingos našlės Ma
ne Lasher* butą ir pavogė 
$13,000. Plėšikai įsilaužė 
kuomef ji gulėjo lovoj ir ma
tė juos, bet ji taip jų nusi
gando, kad užsitraukė kald- 
rą ant galvos ir gulėjo neju
dėdama, pakol jie griozde 
jos stalčius. Tik jiems išėjus 
ji pradėjo šauktis pagalbos.

KOŽNOJ PRAMONĖJ 
BUS DARBO TARYBA.
NRA viršininkas Johnso- 

nas pranešė, kad kiekviena 
pramonės šaka, kuri yra pri
ėmusi NRA kodeksą, dabar 
įsikurtų atskirą Darbo Tary
bą savo reikalams vesti.

TEISĖJAS NUSIŽUDĖ.
Atlantic City. N. J.—Pe

reita sąvaitę čia iššoko iš 
viešbučio lango nuo 8-to 

užpustyti, kad žmonės nega-l aukšto New Yorko miesto 
Įėjo pravažiuoti. Bet pakilu-j teismo teisėjas Chilvere ir 
3i saulė sniegą paleido. ! ant vietos užsimušė.

Laivrence Areštuota
Daug Lietuvių.

“Lawrence Evening Tri
būne” praneša, kad šiomis.
dienomis Lawrence buvo su-l Žinios sako, kad po Vely- 
imtas būrys jaunų vyrukų, kų Maskva lengviau atsikvė- 
kuriuos policija kaltina pa- pė. Mat, rusai buvo Įsitikinę, 
vogus 11 automobilių, o ne- kad Velykomis japonai pra- 
kuriuos jų ir ginkluotu plė- dės užpuolimą. Užpuolimas 
šikavimu. Tarp suimtųjų mi- neįvyko, todėl manoma, kad 
nimi: John Karoliszyn, karo pavojus tuo tarpu liko
Stanley Rozinski, Paul Bra- atitolintas. Žinoma, niekas 
ciška, / 
wicz ir Bruno 
Blažonis. 
duota “grand džiurei.”

Musų korespondentas, ku-j vengiamas. Jis gali prasidėt 
ris šią sąvaitę prisiuntė šitą:už dviejų-trijų 
iškarpą iš Lawrence’o dien-' 
rašrio. priduria nuo savęs, 
jog visi suminėti čia žmonės 
esą lietuviai. Visi jauni, tik 
po 17 metų, o Blažonis 16 
metų.

.U V. VU .VU U j ...v-.uv

Aleksander Danise-■ Maskvoje netiki, kad taika
7___ i (Bronius) j butų jau užtikrinta. Priešin-
Visų jų byla ati-(gai, Sovietuose visi yra tos 

nuomonės, kad karas neiš-

Plieno Trustas Pa
kėlė Algas.

United Statės Steel korpo
racija, kuri samdo apie 140,- 
000 darbininkų, pakėlė vi
siems atlyginimą 10 nuošim
čių.

Kadangi United Statės 
Steel korporacija yra trustas 
ir valdo beveik visas kitas 
plieno ir geležies kompani
jas, tai šis pakėlimas palie
čia iš viso apie 420,000 dar
bininkų plieno pramonėj. 
Dabar jie gausią apie $40,- 
000,000 per metus daugiau, 
negu pirma gaudavo.

Tuo pačiu laiku pakėlė sa
vo žmonėms 10 nuošimčių 
atlyginimo ir General Elect- 
ric kompanija, kuri samdo 
apie 40,000 darbininkų.

•

PIENAS CHICAGOJE 6 
CENTAI KVORTAI.

Kelios mažos pieno kom
panijos Chicagoje susiorga
nizavo ir atidarė 300 krau
tuvių, kur pienas parduoda
mas po 6 centus kvortai. Tuo 
budu jos nori išvaryti iš biz
nio pieno trustą, kuris pri
stato pieną .j namus po 8 
centus kvortai.

HOOVERIS JAU NĖRA 
JOKIA ĮDOMYBE.

Per Velykas Chicagon bu
vo atvykęs buvusis prezi
dentas Hooveris. Korespon
dentai nubėgo pasikalbėti 
su juo. Jis jiems pasakė: 
“Atsiprašau, žinių neturiu. 
Norėčiau jums daug ką pa
sakyti, bet nėra apie ką kal
bėti. Aš jau ne prezidentas, 
o tik pilietis.” Ir jis išvažia
vo atgal į Califomiją, kur jis 
turi didelį dvarą.

KOMUNISTAI ORGANI
ZUOJA ŽYGI I WASH- 

INGTONĄ. ’ 
Califomijoj komunistai 

pradėjo organizuoti karo 
veteranų žygį į Washinęto- 
ną reikalauti bonuso. Šį pa- 
nedėlį iš Sacramento mies
to išėjo apie 3,000 žmonių.

KUNIGAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Greitai važiuodamas au- 
‘■omobilium Floridoj kun. 
Ritchey užmušė žmogų. Re
liginių fanatikų “džiurė” 
nusprendė, kad . “nelaimė 
buvo neišvengiama ir kuni
go negalima kaltinti.”

Brocktone per Velykas 
pasikorė savo skiepe Char- 
les Scott, 74 metų senukas.

ČIAN KAI-ŠEKAS NORI 
BŪT KINIJOS PREZI

DENTAS.
Žinios iš Hongkono sako, 

kad Nankino valdžios kar
vedys gen. čian Kai-šekas 
norįs tapti Kinijos respubli
kos prezidentu. Nuo to lai
ko, kaip pirmutinis Kinijos 
prezidentas Dr. Sun Yat Šen 
mirė, Kinijoj prezidento nė
ra; šalį valdo parlamento 
paskirtas komitetas.

__ J________________

SKUNDŽIA GELŽKELI, 
KAD TRAUKINIAI 

RŪKSTA.
Bostono gyventojas vardu 

4. Moskow apskundė New 
York Centrai gelžkelio kom
paniją, reikalaudamas $25,- 
900 atlyginimo už apterši- 
mą jo namo. Jis sako, kad 
durnai iš tos kompanijos 
traukinių sugadinę jo trobos 
išvaizdą.

mėnesių, o 
gal ir už metų, bet vistiek 
prasidės, nes karo priežastys 
yra labai gilios ir pastovios.

Tiktai vieni japonai, iš 
kurių laukiama užpuolimo, 
paskutiniais laikais pasidarė 
labai dideli optimistai ir a- 
pie karą nenori kalbėt. Net 
jų spaudai uždrausta spaus
dinti visokias kalbas apie 
karą ir ginklavimąsi. Bet ru
sai šitam japonų optimizmui 
netiki. Priešingai, kuo dide
sniais jie dedasi taikos šali
ninkais, tuo daugiau rusai 
jais nepasitiki. Nes jeigu ja
ponai ištikrujų nesiruoštų 
karui, tai kokiems gi galams 
jie dabar paskubomis tiesia 
Rusijos pasieniu geležinke
lius grynai militaristiniais 
tikslais? Kam jie gabena iš 
Japonijos kariuomenę ir 
koncentruoja ją Rusijos pa
sieny?

Tiesa, viešai ir Sovietuose 
apie karą dabar mažiau kal
bama, negu du mėnesiai at
gal ; tačiau privatiniuose pa
sikalbėjimuose Rusijos va
dai nei kiek neslepia savo 
nuomonių, kad Japonija ga
li pradėti karą bet kurią die
ną.

Toliau Sovietų vadai tvir
tina, kad nors karo jie labai 
nenori, tačiau Japonijos jie 
nebijo. Rusija dabar esanti 
tiek pasiruošusi, kad ji leng
vai atremsianti kiekvieną 
priešo ataką.

Pora metų atgal Sovietų 
pozicija Rytuose buvusi silp
na. Bet dabar jau kas kita. 
Rusai turi sutraukę tenai di
delę armiją, kuri, karui ki
lus, bus jau ant vietos. Be to, 
rusai nutiesė antrus bėgius 
Sibiro gelžkelių ir turi dide
lį oro laivyną, kuris gali bile 
laiku nulėkti Japonijon ir 
susprogdinti jos miestus ir 
uostus.

Unijos Vadas Gavo 
30 Metų Kalėjimo.
Gelžkelių mašinistų (inži

nierių) unijos vadas Jon- 
ston pereitą sąvaitę Cleve- 
lande buvo nuteistas atsėdė
ti 30 metų kalėjime už išeik
vojimą Standart Trust Ban
ko pinigų. Pirma tas bankas 
prigulėjo gelžkeliečių broli
jai ir Jonston buvo jo pirmi
ninkas. Bet 1931 m. bankas 
užsidarė ir teismas dabar 
pripažino, kad Jonston ne
teisėtai yra išleidęs $450,000 
to banko pinigų. :
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Studentai Pasidarė Sau Orlaivį,

KOMUNISTAI TARNAU
JA DARBININKŲ PRIE

ŠAMS.
“Naujienos” paduoda ži-1 

nią, kad Austrijos komunis
tų dvasios vadai už pinigus 
nuėjo dirbti darbininkų bu
deliui Dollfussui.

Sako:
“Vyriausias Austrijos ko

munistų laikraščio ’Der Abend’ 
redaktorius, Siegfried Klaus- 
ner, jau tarnauja fašistams. 
Dar buvo nepasibaigusios kru
vinos kovos Vienoje tarpe Doll- 
fusso ginkluotų jėgų ir darbi
ninkų, kai tas komunistų šulas 
persimetė į klerikaliniai-fašis- 
tinės kcntr-revoliucijos pusę. 
Su juo nuėjo ir kiti to komuni
stų organo rašytojai. Jie dabar 
leidžia naują fašistišką dienra
štį ‘Der Telegraph’.”

Bet tai da ne viskas. Šio
mis dienomis išėjo aikštėn, 
kad Austrijos “naciams,” 
kurie nori suvienyt Austriją 
su Hitlerio Vokietija, 
vadovauja komunistas, 
sai vadinasi Theodor 
bicht.

Štai ką apie tai praneša iš 
Vienos “Trans-Atlantic In- 
formation Service,” kuri 
renka žinias apie fašistų šu
nybes :

“Vienos mieste įvyko užsie
nio spaudos atstovų konferen
cija su Austrijos valdžios pro
pagandos kcmisionierium Stei- 
dle. Ponas Steidle padarė di
džiausią sensaciją, kuomet ji
sai patiekė smulkių žinių apie 
Theodoro Habichto politinę 
praeitį. Habichtas dabar yra 
Hitlerio žmogus ir vyriausis 
Austrijos nacių komendantas. 
Jis yra taipgi narys dabartinio 
Reichstago, kuris susideda iš 
vienų tik nacių. Bet nuo 1921 
iki 1924 metų jis buvo Vokie
čių Kcmunistų Partijos narys. 
Vėliau jis buvo pakrypęs į na- 
cionalfašistų pusę, tačiau vis 
dar palaikydavo tamprius ry
šius su komunistais. Dar 1931 
metais jis buvo Vokietijoj are
štuotas ir nubaustas kalėjimu 
užtai, kad slėpė pas save pabė
gusį nuo
Neumann’ą ir paskui iššmuge- 
liavo jį užsienin.”

Taigi matome, kad da ne
senai “draugas” Habichtas 
buvo giyno kraujo komunis
tas. 0 šiandien jis jau orga
nizuoja Hitlerio pulkus Aus
trijoj.

Ar ne tiesa, kad kraštuti- 
nybės dažnai susisiekia? 
Juk ir Mussolinis netaip da 
senai buvo komunistiško 
plauko agitatorius.

K aip atrodo gyvenimas 
l PIETŲ AFRIKOJE

vadinama ji vieną tropiką, pasieki ek-’P. Afriką negirdėtų dar ga- 
,” iš da- vatorių, kur vidurdieny ne-!limumų ir azarto kraštu. 

Pragyvenimas čia brangus.
Šiaip musų emigrantui 

darbininkui P. Afrikoje nė
ra vietos. Juodus darbus čia 
dirba negrai, galį misti vien 
tiktai maišu, arba kukurū
zais. Geresniems darbams 
pakanka jau seniau įsigyve
nusių baltų žmonių, tad ir 
ateivis svetimšalis, norįs su 
jais konkuruoti, nėra pagei
daujamas.

Prekybos atžvilgiu — P. 
Afrika yra rimta rinka, nes 
nemaža maisto vienokia, ar 
kitokia forma ji įsileidžia ir 
reikalauja. Ton rinkorc ver
žiasi įvairių kraštų gaminto
jai: kanadiečiai su kviečiais, 
argentiniečiai — su mėsa, 
Jungtinės Valstijos—su au
tomobiliais, Anglija su viso
kiais dirbiniais ir knygomis, 
Čekoslovakija. — su avaline, 
Latvija — su saldainiais ir 
raugintais agurkais ir kopū
stais, Vokietija, Francuzija 
ir Airija — su bulvėmis, Ja
ponija — su tekstilio gami
niais. Ir Lietuva buvo pradė
jusi bandyti.

Tai toks pravažiuojančio 
pirmasis įspūdis, paįvairin
tas dar ir pačiu Cape Towno 
miesto charakteriu. Visur 
viskas angliškai, tik visose 
valdžios įstaigose visur ir 
viskas dviem kalbon: angli
škai ir afrikaans (afrikoniš- 
kai).

Pačiame gyvenime susi
skirstymų didelių nesimato, 
bet įtempimo jaučiama. An
glas, išdidus su savo aukšta 
kultūra, tolimas, neprieina
mas; o “afrikanderis” — bo- 
eras, užsidaręs savy, niau
rus, paviršutiniškai manda
gus.

Ir vieni ir kiti, vadinasi, ir 
anglai ir boerai, praktiški 
žmonės, nesivaduoja aistro
mis ir sentimentais: jie žino, 
kad čia pat, beveik po vienu 
stogu jie turi didelį pavojų, 
tai — juodasis jų pavergtas 
žmogus ir pusjuodis, jų tėvų 
santykių su hotentotėmis iš
dava. “T-tas.”

Karolis Vairas.

SAKO, MOKYTI ŽMONĖS 
TURI BŪT TRUPUTĮ 

PAKVAIŠĘ.
New Yorko sveikatingu

mo komisionierius pareiškė 
anądien, kad iš 36,000 mo
kytojų New Yorko mieste 

;esą apie 1,500 mažiau ar 
'daugiau nenormalaus proto, 
o kai kurios jų ir visai bepro
tės.

Bostono laikraščių repor
teriai tuoj kreipėsi į vyriausi 
mokyklų gydytoją savo mie
ste. Kaip tu manai, girdi, ar 
musų mokyklose yra toks 
pat nuošimtis bepročių, ar 
ne?

Į šitą paklausimą Bostono 
sveikatingumo direktorius 
Dr. James A. Keenan atsa
kė taip:

“Kiekvienas įtempto pro
to žmogus gali būti truputį 
pakvaišęs. Garsus artistai 
dažnai būna bepročiai. O 
mokytojų darbas reikalauja 
tokio proto Įtempimo, kad 
jie negali turėti geros lyg
svaros.

“Bet nereikia dėl to nusi
gąsti. Pavojaus čia nėra. Be 
to. Bostono mokyklų depar
tamentas turi 75 gydytojus 
ir 75 slauges, kurie visą lai
ką praleidžia mokyklose, 
saugodami mokinių ir mo
kytojų sveikatą.”

I
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teismo komunistą

“DARBININKAS” PASLĖ
PĖ 600 “PANELIŲ.”

Lietuvos spaudos biuras 
“Talka” prisiuntė Amerikos 
lietuvių laikraščiams žiups
nį statistinių žinių apie Kau
ną. Tarp kita ko tenai pažy
mėta, kad šventame Kaune 
yra 500 kunigų ir 600 regist
ruotų ...“panelių.”

Švento Juozapo organas 
“Darbininkas” paskelbė šitą 
pranešimą 23-čiame savo 
numery, paskutiniame pus
lapy, antgalviu “Ko vertas 
Kaunas?” Aiškiai pažymė
jo, kad Kaune yra 500 kuni
gų, bet apie 600 “panelių” 
—nei žodžio.

Vadinasi, kas skaito “Dar
bininką,” tas visos teisybės 
negali žinoti. Mat, nemalo
nius sau dalykus kunigai 
slepia. ’

Išvada iš to gali būt tik 
viena; jeigu katalikai nori 
teisingų žinių, jie turi skai
tyt “Keleivį.” Patys kunigai 
irgi uoliai “Keleivį” skaito, 
nes savo spaudai jie netiki. 
Jie žino, kad teisybės ji ne
rašo. __ —_

i

Afrika dar
“juoduoju žemynu,” 
lies dėl to, kad ji yra juodų 
žmonių kraštas, anot švent
raščio — Chamo palikuonių 
gyvenama. x

’ Mes apie Pietų Afriką te
žinojome iš geografijos va
dovėlio, ar iš kurio išeivio. 
Dėl tokio menko žinojimo 
kartais ir kuriozų būva: Lie- 

, tuvos vyriausybei nutarus 
11930 m. sausio mėnesį įstei-

Amerikos mokyklose jaunuoliai yra mokinami praktiško dar-'gti Pietų Afrikoje Lietuvos 
bo. Ve, vienos high school’ės mokiniai New Jersey valstijoj pa- konsulatą, Kauno dienraš- 
tvs pasidarė sau orlaivį ir gerai juo skraido. Šitame sporte daly-(čiai nežinojo, pav., kad Ca- 
vauja ir mergaitės. 1

“išnaudoja visuomenę,” ar 
ne? Ar valstietis samdyda
mas berną “išnaudoja visuo
menę,” ar ne?

Jeigu privatinė nuosavy
bė jos savininkui yra darbo 
bei pragyvenimo pagrindas,’ 
tai ji neliečiama, sako vals-į 
tiečių liaudininkų ideologi-' 
jos dėsnis. Iš to galima su
prasti, kad galima ir kitus 
išnaudoti, jeigu tik tas iš
naudojimas yra išnaudoto
jui užsiėmimas ir duoda jam 
pragyvenimą.

Taigi šitą valstiečių-liau- 
dininkų “tėzį” galima aiš
kinti kaip tik nori.

f

SMETONAI PERKA DVA
RĄ DOVANŲ.

Spaudos biuras “Talka” 
praneša iš Lietuvos šitokią 
įdomybę:

“Daugely kraštų ypatingai 
nusipelniusiems valstybės vy
rams tauta ką nors žymaus do
vanoja. Lietuvių tauta savo 
prezidentui Antanui Smetonai, 
pačiam gimusiam ūkininko šei
moje, jo amžiaus 60 metų su
kaktuvių proga, nori padovano
ti dideli ūki jo gimtinėje — 
Užulėnio kaime, Ukmergės ap. 
Dovanai įteikti jau sudarytas 
komitetas, kuris netrukus iš
leis 20,000 bonų, kiekvieną po 
5 litus. Tuo budu bus sudary
tas 100,000 litų kapitalas, už 
kuri Užulėnio kaime, prie gra
žaus Lėno ežero, bus Antanui 
Smetonai nupirktas ūkis.”

Ūkis už 100,000 litų, tai 
jau ne paprastas ūkis, bet 
pusėtinas dvaras. Ir tas dva
ras busiąs dovanotas p. 
Smetonai dėlto, kad ir kitos 
tautos “ypatingai nusipel
niusiems valstybės vyrams” 
dovanoja “ką nors žymaus.” 

Bet kas gi sakė, kad p. 
Smetona yra kuo nors “ypa
tingu nusipelnęs” Lietuvos 
valstybei? Karininkai nu
vertė teisėtą Lietuvos žmo
nių valdžią ir savo diktaštu- 
rai pridengti pastatė prie
šaky Smetoną. Kur gi čia jo 
nuopelnas valstybei?

VALSTIEČIAI-LIAUDI- 
NINKAI NUOSAVYBĖS 

KLAUSIMU.
“Lietuvos Žinių” 55-tame 

numery yra paskelbti vals- 
tiečių-liaudininkų ideologi
jos pagrndiniai dėsniai, ku
rių svarbesni punktai tokie:

Valstiečiai - liaudininkai 
gerbia savo liaudies kalbą, 
papročius ir meną, tačiau 
negerbia ir net siherkia tau
tinį fanatizmą, paprastai 
nacionalizmu vadinamą, ku
ris savo viską kelia į padan
ges, o kitų tautų žmones nie
kina ir kursto prieš juos ne
apykantą. Tuo pasižymi mū
siškiai tautininkai.

Valstiečiai - liaudininkai 
pripažįsta, kad demokratinė 
santvarka yra geriausia val- 
dymosi forma, nes ji sudaro 
piliečiams patogiausias są
lygas patiems sau gerbūvį 
kurti ir uždeda jiems parei
gą ir atsakomybę už tos san
tvarkos išlaikymą, versda
ma tuo budu piliečius lavin
tis ir tobulėti.

Valstybė turi būt ne tiks
las, kuriam piliečiai turi tar
nauti, bet priemonė gyven
tojų gerovei kurti.

Produktingas žmogaus 
darbas yra gerovės šaltinis, 
todėl jis privalo būt saugo
jamas ir gerbiamas.

Ligi šitos vietos mes gali
me su valstiečių liaudininkų 
ideologijos dėsniais sutikti. 
Bet mums nelabai patinka 
jų pasisakymas privatinės 
nuosavybės klausimu. Čia jų 
pasakyta štai kaip:

“Asmeninė nuosavybė, kai ji 
yra jos savininko darbo, inicia
tyvos bei pragyvenimo pagrin
das, neliečiama. Bet kai ji jos 
savininko paverčiama žalinga 
visuomenei išnaudoti priemone 
arba laikoma apleista su žala 
visuomenei ir valstybei, gali 
būt įstatymų aprėžta, -nusavin
ta ar kitaip tikslingiau sutvar
kyta.”

Čia frazelogija labai ne
aiški. Apleista nuosavybė nios. 
gali būt konfiskuota, ir taip! Jeigu su ta senele šitaip 
pat gali būt konfiskuota to- pasielgtų lenkai, rusai ar vo
kia nuosavybė, kuri paver-j kiečiai, tai musų “tautiško- 
čiama visuomenei išnaudoti ji” spauda keltų didžiąusį 
priemone. Bet kas yra “vi- j triukšmą dėl senelių kanki- 
suomėnės išnaudojimas”? mimo.
Ar fabrikantas versdamas* Ar nereikėtų gi ir sauiš- 
darbininkus dirbti ilgas va- kius pasmerkti už tokį he- 
landas už menką atlyginimą1 žmoniškumą?

AR TAI ŽMONIŠKA?
“Lietuvos Žinios” 6 kovo 

laidoj praneša iš Panevėžio 
šitokį dalyką:

“Levickienė už neleidimą ap
rašyti vonios buvo nubausta 
pora sąvaičių kalėjimo. Baus
mės atlikti kalėjiman ji buvo 
atvesta pusnuogė. Kai,reikėjo 
išeiti atlikus bausmę, p. Levic
kienę kalėjimo administracijai 
reikėjo aprengti ir net parvež
ti, nes ji jau 80 metų senutė ir 
pareiti negalėjo.”

Senukė, matyt, tokia ne
turtinga, kad neturėjo kuo 
apsivilkti, ir tautiškoji val
džia įmetė ją kalėjiman, kad 
ji nenorėjo atiduoti savo vo-

PARTIJŲ ORGANŲ AM
ŽIUS BUSIĄS TRUMPAS.

Nesenai pradėjusi eiti Chi- 
cagoje “Pažanga” paskuti
niame savo numery svarsto 
musu spaudos praeiti ir atei
tį.

Praeitis yra maždaug vi
siems žinoma, o kai dėl at
eities, tai “Paganžos” rašy
tojas A. Baisus mano, kad ji 
ne kažin kokia. Partijos or
ganams jisai numato visai 
trumpą amžių, nes musų 
žmonės eina jau senyn, ima 
daugiau žiūrėti savo ateities, 
partijų reikalai jiems tiek 
daug jau nerupi, kiek rūpėjo 
seniau, ir todėl partijų laik
raščiai jiems darosi nebe į- 
domųs. Kai tie organai iš
nyks, tai bus sveikiau visuo
meniškiems laikraščiams, 
sako A. Baisus.

Jis remia savo .nuomonę 
šitokiais argumentais:

“Grynai partijiniai organai 
pradeda vis labiau skursti. Be 
paskolų ir aukų sustotų ėję. 
Palinkimas būti organizuotais 
i partijas pas Amerikos lietu
vius žymiai nyksta. Daugelis 
dėl praktiškų sumetimų jau 
dedasi prie demokratų arba re- 
publikonų partijų, nors princi
pe ir nesutinka su jomis.. Iš lie
tuviško laikraščio skaitytojas 
jau nereikalauja tokio griežto 
nusistatymo pakraipoj, kaip 
reikalaudavo seniau. Ir laikraš
čiai laipsniškai darosi vis la
biau ‘visuomeniški,’

“Išrodo, kad partijų orga
nams pas Amerikos lietuvius 
amžius bus trumpas. Visuome
niškiems laikraščiams, kad ir 
su pakraipa, sekasi da gyvuoti. 
Seniau lietuvių laikraščiai tu
rėdavo po du arba tris tūkstan
čius skaitytojų. Dabar toli tu
ri po 7,000, kiti po; 8,000. ;Ne- 
kurie giriasi 10,000 ir daugiau. 
Nors ir netikėti pasigyrimams, 
visgi negalima užginčyti, kad 
skaitytojų skaitlius nebūtų žy
miai priaugęs. Kada užsidarys 
paskutiniai partijų organai, o 
tai galima pranašauti, tuomet 
visi skaitytojai susispies prie 
kelių likusių laikraščių, ir tira
žas gali da kiek padidėti. Ne
žiūrint į amerikonizaciją ir at- 
eivybės suvaržymą, bent ke
liems laikraščiams pavojaus 
nesimato. Spaudos gausumu 
ateity Amerikos lietuviai jau 
nepasižymės. Gremėzdiškumas, 
reikia tikėtis, irgi dings, nes 
‘negramotni’ leidėjai ir redak
toriai baigiami išstumti.”

Ginčytis su tuo nėra rei
kalo.

AUSTRIJOJ UŽDRAUSTA 
100 LAIKRAŠČIŲ.

Krikščioniškoji Dollfusso 
valdžia Austrijoj uždraudė 
įvežti ir platinti 100 užsie
nio laikraščių, kuriuos Vie
nos gyventojai paskutiniais 
laikais guodžiai pirkdavo.

Tarp uždraustų laikraščių 
yra nemaža ir Amerikos 
žurnalų, pavyzdžiui, “Satur- 
day Evening Post,” “Ameri- 
can Magazine,” “Pearson’s 
Magazine,” i “True Story 
Magazine” ir kiti.

pe Town ne tas pats, ką ir 
Cape Horn,—jie buvo net 
paskelbę, kad konsulatas 
busiąs Rago mieste, o tokio 
miesto Pietų Afrikoje dar 
kol kas nėra. Pats Cape 
Horn yra Pietų Afrikos ky
šulys!...

Čia skaitytojui pateiksiu 
kiek žinių apie tą mažai ži
nomą mums šalį ir, būtent, 
tą Pietų Afrikos dalį, kur te
ko per dvejus su viršum me
tų gyventi ir susipažinti su 
gana gausinga lietuvių išei
vių kolonija.

Toji Lietuvos išeivių kolo
nija nėra mišri: 300 ar 400 
lietuvių tautybės žmonių ir 
apie 65,000 Lietuvos žydų.

Nuvykti į Pietų Afriką— 
reikia ir laiko ir pinigų. 
Kaip toli, pav., iš Kauno į 
Pietų Afriką, aišku iš šito
kio prilyginimo: važiuojant 
iš Londono į Cape Town 
greičiausiu pašto laivu, rei
kia 17 dienų. Šiaip kitais 
laivais kelionė užtrunka 23, 
27 ir net 35 dienas! Iš Kau
no į Cape Towną—apie 10,- 
000 kilometrų.

Kelionėje tenka prava
žiuoti pro Žemės Galo kyšu
lį (Finis Terrae), tenka pra
važiuoti pro Madeiros salą 
su garsiu Madeiros vynu, 
pro Kanarų salas, sustojant 
Tenerife saloje kelioms va
landoms. Paskui pravažiuo-

Uždrausdama užsienio 
laikraščius, fašistų valdžia 
sarmatijasi pasakyti, kad ji 
bijosi teisybės, kuri tuose 
laikraščiuose rašoma, todėl 
teisina savo elgesį tuo, kad 
tie laikraščiai esą “nemora- 
liški.”

Ir žiūrėkit, kas kalba apie 
moralybę!

KUN. VILIUNAS ORGA
NIZUOJA “BEZBOŽ- 

NIKUS.”
Buvęs kunigas Pranas Vi

lkinąs, dabar gyvenąs Mins
ke, organizuoja Gudijoje 
“bedievių ratelius.” Jam pa
vesta “atnaujinti apmirusią 
antireliginę propagandą.” 
P. Viliunas važinėja po “lie
tuviškus” kolchozus, skaito 
pranešimus apie “bedievy
bę” ir kuria “bezbožnikų” 
kuopeles. Tą darbą jis atlie
ka tikrai kunigišku pasiryži
mu. Keliaudamas iš kolcho
zo į kolchozą, jisai vežasi su 
savim “naujo popiežiaus” 
Stalino atvaizdus ir dovano
ja lietuviškoms moterėlėms.

“Raudonajame Artojuje” 
Viliunas įdėjo ilgą straipsnį 
apie reikalingumą “stiprinti 
kovą su religija.” - Savo 
straipsnyje Viliunas kelis 
kartus mini “t 
draugo Stalino nurodymus,”

i
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matai savo šešėlio, patekęs 
saulės zenitan; pravažiuoji 
antrą tropiką, čia jau gauni 
pažinti ir ekvatorinės srities 
karščio. Nepratusiam sunku 
ir vidurdieny nepatariama 
ilgai būti saulėje — 
spinduliai nutrenkti.

Pagaliau po 17 dienų ke
lionės privažiuoji, gerokai 
įvargęs ir įkaitintas, gražų 
Table Bay, vadinamą Stalo 
Įlanką: keistas kainuotas 
žemyno pajūris: vienas ypa
tingai lygiai nukirstas dide
lis kalnas, Table Mountain, 
Stalo Kalnas; sako — jį nu
kirto žemės drebėjimas dar 
toje gadynėje, kada žemėje 
žmogaus nebuvo.

Tolumoje, kairėje, matyt 
visa grandis aukštų kalnų, 
tai Hotentotų kalnynas. De
šinėje, prie pat Stalo Kalno, 
yra juokingas kalnas, pana
šus į liūto galvą, dėl to jis 
pavadintas Lions Head (liū
to galva). Ir toliau, dešinėje, 
toliau į pietus, linkui Gero
sios Vilties kyšulio, eina ly
giai dvylika kalnų, nusilei
džiančių savo uolingomis 
papėdėmis ligi pat Atlanti- 
ko vilnių, — jie pavadinti 
Twelve Apostoles (Dvylika 
Apaštalų).

Nuo Stalo kalno ir nuo 
Liūto Galvos ligi pat jurų 
juostos — išsidriekęs, tropi
kų saulės kaitinimas ir bu
čiuojamas Cape Town’as, 
parlamentinė Pietų Afrikos 
Unijos sostinė, didžiausias 
krašto uostas. Musų spaudo
je jis vadinamas iš vokiško 
ir iš olandiško Kapštadtu, 
anglai vadina Cape Town’u 
(mūsiškai — kyšulio mies
tu) , tą pat reiškia ir olandiš
kai Kapstadt.

Cape Towne porą su vir
šum metų buvo ir Lietuvos 
konsulatats.

Lietuvių Cape Towne be
veik ir nėra: vos keletas šei
mų. Viena yra mišri šeima: 
vyras vedė negrę, turi keletą 
dukterų — pusiau juodos, 
pusiau baltos; jis turi gyven
ti tarp negrų, nes, baltojo 
žmogaus poelgių įstatymais, 
susigiminiavęs su juodukais 
baltasis turi pasitraukti iš 
baltųjų žmonių bendruome
nės. Sako, “susitrefnijęs.” 
Visi kiti lietuviai išeiviai gy
vena Rand apylinkėje, t. y. 
Johannesburg’e, Pretorijoje, 
ten, kur aukso kasyklos-. Ir 
prie aukso, kurį kasa prievo- 
lės budu rekrutuqjami kaf-j 
rai negrai, musų žmonės pri
eina tiktai sunkiu prakaito 
darbu rūbų siuvyklose, skal
byklose, mažose krautuvėlė
se.

Musų emigracijai Pietų 
Afrika netinka, kaip sakysi
me tiktų Kanada, ar derlingi 
Pietų Amerikos plotai. Der
lingos žemės Pietų Afriko
je nedaug, lietaus būna re
tai, upių maža. Ūkis, kur nė
ra tinkamos plugui ir akė
čioms žemės, tai avių ir kar
vių ūkis, ganyklų ūkis. Pa
jūriuose, bent dviejų—trijų 
šimtų mylių pločio jungtoje 
žemė labai derelinga, bet ji 
jau nuo senai gyvenama ir 
naudojama: javų ir daržo- 

sodams, vynuo
gynams, cukraus nendrės

gali jos

Ką Rinkti į SLA. 
Viršininkus?

geniališko ukiui’
6 „ gynams,
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kurie esą komunistu bedie- P^tacijoms. Pradėti uki- Kune esą Komumscų oeaie- • , p • kn <7_ninkauti P. Afrikoje be $7,- 
000 ir bė gero susipažinimo 
su klimato ir kitokiomis kra-

vių kelrodė žvaigždė ir tt.
Esamomis žiniomis, Viliu- __ ____________________

nas tai daro lietuvių komu-' što sąlygomis, visai neįma- 
nistų vadams reikalaujant, * noma. ■
nes jis, kaip buvęs kunigas,1 Pietų Afrikanes jis, kaip buvęs kunigas,1 Pietų Afrika — aukso 
dažnai yra įtariamas “ūkio-(kraštas. Pusė viso pasaulio 
nizmu,” nukrypimu nuo aukso gamybos yra Pietinė- 
Aleksos - Angariečio “lini- je Afrikoje. O kur dar dei- 
jos.” k . imantų kasyklos? O anglis?

Taip rašo “L. Žinios.” Tie gamtos turtai ir padarė

Sandariečiai ntenori “dvy
nukų,” bet siūlo “dvy

nukus.”
Vyriausias “Sandaros” 

pisorius 12-tame jos nume
ry, pirmame puslapy, aiški
na sandariečiams, ką reikia 
rinkti į SLA. viršininkus. Jis 
būtinai norėtų, kad SLA. 
prezidentu butų išrinktas p. 
Strumskis.

Žinoma, kiekvienas turi 
teisę agituoti už ką jis nori; 
taip pat kiekvienas turi teisę 
kritikuoti savo oponentus. 
Amerika laisva šalis. Bet į- 
domi “Sandaros” rašytojo 
logika. Jis sako, pavyzdžiui, 
kad už -Bagočių nepatartina 
balsuoti, nes jis advokatas, 
o dabartinis iždininkas K. 
Gugis irgi advokatas, to
dėl—

“Laimėjus p. Besočiui, 
SLA. patektų faktiškoj dvie
jų advokatų kontrolėj (turė
tų būt: kontrolėn.—“Kel.” 
Red.). O tie advokatai yra 
politiški dvynukai.”

Bet gi “Sandaros” perša
mas p. Strumskis yra vargo
nininkas, ir jos remiamas 
kandidatas į kasininkus taip 
pat vargonininkas. Taigi, 
jeigu jos kandidatai butų iš
rinkti, tai SLA. patektų var
gonininkų kontrolėn. Ar tai 
nebūtų “dvynukai?”

SLA. Narys.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
MIZAROS PRAKALBOS, MELAI 

IR DISKUSIJOS.
BROOKLYN, N. Y.

Kovo 21 d. komunistai sa
vo svetainėje buvo surengę 
prakalbas, iš kurių turėjo iš
sivystyti diskusijos, bet neiš
sivystė. Kalbėtojum buvo 
Mizara. Senai buvau jį ma
tęs, o dar seniau buvau gir
dėjęs kalbant. Prastas iš jo 
kalbėtojas. Atrodo be ūpo, 
be energijos. Kalbant nuolat 
maišosi, mintys pinasi, saki
niai nesitveria; o gal tai dėl- 

. to, kad labai daug turi me
luoti ir kalbėti, veikiausia, 
pats netikėdamas savo kal
bai. Daugiausia priseina gir
ti Rasėjų ir visus komunis
tus: bet tie gyrimai tokie 
skysti, kad kartais, matyt, 
net ir jis pats lyg susisarma- 
tina pasakęs koki kvailą da
lyką.

Štai jo melų pavyzdis: 
Pasakojo, kaip komunis

tai vadovauja darbininkų 
streikams. Girdi, niekur jo- 
kis komunistų vedamas 
streikas nebuvo parduotas 
—išduotas; kad sustreikavę 
darbininkai visur stengiasi 
gauti komunistus ‘ streikam 
vadovauti ir tt., ir tt..

Čionai reikia pono Miza- 
ros paklausti: kur komunis
tai streikui vadovaudami tu
rėjo nors, kiek žymesnių lai
mėjimų? Kur komunistai su
organizavo darbininkus į 
unijas, išskiriant tas, ką jie 
atskėlė nuo senųjų unijų?

Mizara kalba, kad senųjų

I pradėjo žvalgytis po salę, ar 
■ne “fašistai” čia susirinko, 
1 kad tokius klausimus jam 
I stato.

Matomai, tas klausimas 
jam buvo labai nesmagus ir 
iš kelinto karto atsidusęs, 

Į lyg ir tris dienas nevalgęs, 
labai po valiai atsakė: 
“Taip, taip, protestavo, grie
žtai protestavo, protestavo, 
griežtai.” Ir atsisėdo.

I Gi faktai ir čionai kalba 
I visai ką kitą. Rusija niekuo
met Vokietijai už komunis-

’ I tų žudymą neprotestavo. 
Priešingai. Kaip tik tuo me
tu Rusija su Vokietija vedė 
draugingumo derybas, ku
rias nelabai senai ir pasira
šė. 0 tu (anot Bimbos), 
“svolačiau,” drysti žmo
nėms sakyti, kad Rusija 
griežtai protestavus Vokieti
jai prieš komunistų žudy
mą! Nekurie laikraščiai bu
vo net ir pastebėję, kad. Ru
sija nekelia jokio protesto 
prieš galvažudį Hitlerį. Pa
sirodo, kad varnas varnui į 
akį nekerta. Taigi, ponas 
Mizara, tu ir čionai gali už
sičiaupti, dėl savo paties 
sveikatos.

Jonas Galgonas.

todėl buvo

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

jų susivalgo ir daugiau rei
kia, b čia kaip sykis jų pri
truko. Ateityje komisijos 
turėtų ir šitą dalyką geriau 
sutvarkyti, žinoma, rengimo 
komisija nesitikėjo tiek 
daug svečių.

LSS. 19 kuopa taria nuo
širdų ačiū draugams ir pri
tarėjams, kurie savo atsilan
kymu padarė šį pokilį tokį 
skaitlingą ir jaukų.

Frank Lavinskas.

HARTFORD, CONN. 
Farmerių vargai su tabaku.

Hartfordo apylinkėj far
meriai užsiima tabako augi
nimu, kitaip sakant, daro iš 
to pragyvenimą. Pereitą va- 

unijų vadai parduoda darbi- karą kai kuriose vietose ta- 
ninkus kapitalistams, ir jis bakas neblogai užaugo ir 
mušasi i krutinę, kad komu- farmeriai tikėjosi galėsią 
nistai niekur streiko nėra palengvinti savo skurdų gy- 
pardavę, niekad nėra palikę venimą. Bet jie apsivylė, nes 
darbininkus kovos lauke. Per šią žiemą tabako niekas 

Bet faktai kalba visai ką- nepirko. Jis stovi sandėliuo- 
kitą. Taigi ir pažiūrėsime. se sukrautas, o už kelių mė- 

New Yorke komunistai tu- nešiu reikės jau naują sodin- 
ri atskėlę dalį darbininkų R- Smulkesni ūkininkai atsi- 
nuo moterišku drabužiu siu- dūrė bankruto pavojuje. Jie 
vėjų unijos. Pereitą metą In- nebegali savo ūkių išlaikyti 
ternational Ladies Garment p palieka juos. Taip dauge- 
Workers’ Unija, kuriai va-pini žūva viso gyvenimo dar- 
dovauja “išdavikiški” uni- bas.
jos vadai, iššaukė darbinin- Blogiausia- yra tiems, ku- 
kus i streiką; komunistai sa- ne pasitiki Dievo malonei ir 
vo atskala irgi iššaukė į sako: “Kaip Dievas duos, 
streiką. “Išdavikiški” vadai taip ir bus.” Dievas nieko 
iškovojo savo unijos na- niekam neduoda, bet jo tar- 
riams 35 valandų sąvaitę ir, nai da iš tavęs nuolatos kau- 
rodos, apie 60 nuoš. algos pija “Dievui ant apieros.” 
pakėlimą. Gi tuo tarpu ko- Žmogus turi pasitikėti tiktai 
munistai savo vadovauja- savo jėgomis ir protu. Turi 
mos unijos narius sugrudo sunkiai dirbti ir žiūrėti, kad 
atgal į dirbtuves ant 40 vai. kas tave neapvogtų. . Todėl 
sąvaitėje ir su daug mažės-1 reikia skaityt pažangius lai- 
niu algų pakėlimu. kraščius, nes jie duoda daug

Taigi, jeigu jieškoti “par- gerųį patarimų ir dažnai gali 
davikų,” L " x ‘ "
nistus jų reikia jieškoti, nes ti.
kaip tik šitame streike ir 
dvokia pardavimas. HAVERHILL, MASS.

Na, o kaip anais metais Kovo 18 d. įvyko Lietuvių 
buvo Pattersone? Ar jus pilietiškų kliubų metinis sų- 
darbininkus sudemoraliza- važiavimas. Posėdžius laikė 
vę nepalikote kovos lauke? Gedimino kliubo svetainėje. 
Tik vėliau tuos darbininkus Delegatai buvo nuo se- 
paėmė savo vadovybėn “re- kančių kliubų: 
akcijoniški” vadai ir šiaip Lowellio — J. Rusas, S. 
taip dalykus sutvarkė, iško- Stadalnikas, A. Ainorius, J. 

ivojo šiokį-tokį algų pakeli- Mikalopas; Lawrence’o — 
•mą. J. Vaskelionis, J. Šlaivis, J.

Eastono šilko darbininkų Palskis, K. Kibildis, A. Pil- 
'unijai vadovavo komunistai velis; Peabody — M. Pet- 
laike paskutinio streiko, o ar kus, S. Poškevičius; Haver- 
jųs galite susilyginti bent su hillio — M. Matonis, A. Ma
tais laimėjimais, kokius Pa-|jauskas.

„jtersono “pardavikiški” va- 
jlai .iškovojo ųnojai? Ži- 
..noma, kad ne. Taigi, ponas 

Mizara, apie tai, kas strei
kams geriau vadovauja — 
komunistai ar “išdavikiški” 
unijų vadai — tu verčiau ty
lėk.

Po Mizaros “prakalbos” 
vienas žmogus pastatė se
kamą klausimą: “Ar Vokie
tija turi savo atstovybę Ru
sijoj, ir jeigu turi, tai ar Ru
sija protestavo Vokietijai 
fipipį komunistu Dcrsekioii“

tai tik pas komu- padėt nuo klaidi} apsisaugo-
" Patyręs ūkio gyvenimą.

Suvažiavimui pirmininka
vo M. Matonis.

Po raportų buvo pasitarta 
apie rengimą bendrų pikni- 
kų šią vasarą. Piknikus nu
tarta rengti sekančiai: '■ 

Lowellio — 3 birželio 
Peabody 17 birželio;
Lawrence — 15 liepos; 
Haverhillioy • 

C10.
Sekantį susivažiavimą nu

tarta laikyti tawrence.
Pasibaigus posėdžiams vi

si delegatai turėjo puikią va-

26 rugpiu-

įkvs nabalo ir

•
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karienę, kurtą surengė vieti
nis kliubas. A. Majauskas.

BROOKLYN, N. Y.
Dar apie socialistų prakal

bas ir pokilį.
Apie LSS. 19 kuopos pra

kalbas, įvykusias čia 4 kovo, 
jau buvo rašyta, bet reikia 
da pažymėt kai kurias 
smulkmenas.

Prakalbos pavyko 100 
nuošimčių. Pirmas kalbėjo 
adv. Bagočius, antras—adv. 
G ūgis. Abudu užėmė apie 
tris valandas laiko. Reikia 
pasakyti, kad adv. Gugis 
raibėjo čia bene pirmu kar
tu — bent man neteko jį čia 
pirma girdėti
abai įdomu jo pasiklausyt. 

Jis yra SLA.‘iždininkas, to- . 
dėl turi netik daug draugų, 
bet ir priešų. Priešai, žino
ma, visuomet stengiasi žmo
gų visaip apkalbėti ir ap
šmeižti, todėl ir adv. Gugiui 
nesykis tenka sauja šiukšlių 
<ur nors iš užkampės. Bet 
šitose prakalbose jisai pada
rė gero įspūdžio ir dabar net 
jo priešai pradeda jau saky-
i, kad jis geras žmogus.

Prakalbų metu publika 
užsilaikė taip ramiai ir klau
sėsi taip atydžiai, kad ge
riau negalėtų jau nei būti.

Po prakalbų vienas vyru
kas pasiprašė balso ir parei
škė norįs duoti adv. Bago- 
čiui paklausimą. Gavęs lei
dimą, jis atėjo prie estrados 
ir, vietoj klausimo, norėjo 
pasakyt komunistišką “spy- 
čiuką,” bet publika nedavė 
jam kalbėt ir pareikalavo, 
kad tuoj atsisėstų, ką jis ir 
padarė.

Užbaigus prakalbų pro
gramą, apie 7 valandą šei
mininkės pakvietė publiką 
prie vakarienės. Į 5 minutes 
vakarienės svetainė kimšte 
užsikimšo ir tuoj pritruko 
svečiams vietų. Reikėjo tuoj 
sustabdyti bilietų pardavi
nėjimą, nes tiek daug publi
kos nebuvo tikėtasi. Sve
čiams susitvarkius, orkestrą 
sudrožė, rodos, Marsalietę, 
ir publika sustojo. Tai buvo 
įspūdingas momentas.

Toastmeisteriu buvo drg. 
Tiškevičius, kurio kviečiami 
svečiai vienas paskui kitą 
papasakojo, kaip jiems išro
do šitas vakaras. Kalbėjo 
netik socialistai, bet ir sklo- 
kininkai, ir sandariečiai, ir 
tautininkai, ir visai neparti
niai, nes buvo prisirinkę į- 
vairių pakraipų žmonių.

Vakaro ūpas buvo labai 
geras. Dainininkas Kriau- 
čunas,akompanuojant Krau- 
čiunaitei, gražiai sudainavo 
keliatą dainų. Bukšnaitis 
taipgi padainavo. O Masiu
lis su savo darbininku uždu
sęs bėgiojo su alaus uzbo- 
nais ir pildė svečiams stik
lus. Jis sako, kad da pirmu 
sykiu turėjęs savo svetainėj 
tiek daug svečių.

Truputį nesmagu buvo tik 
tas, kad maisto pasirodė tru
kumas. Mat, niekas nesitikė
jo tiek daug publikos.

Prie progos reikia pasa
kyti, kad ateityje turėtume 
vengti ir tokių dalykų, kaip 
dabar pasitaikė, kad tuo pa
čiu laiku buvo ir musų poki- 
lis ir “Naujosios Gadynės,” 
choro vakaras. Tas padaro 
nesmagumo abiem pusėm, 
nes daug žmonių norėtų bū
ti ir vienoj ir kitoj vietoj.

Kitą sykį musų komisijos 
turėtų apsižiūrėti, kad tokių 
supuolimų nebūtų. •

Valgiai musų vakarienei 
buvo pagaminti labai gar
džiai, nes tuo rūpinosi gerai 
žinnmns mn«n draiiges ir la-

r;hul^ 
O kai

! WATERBURY, CONN. I 
.ALTASS skyriaus susi

rinkimas.
Transatlantinio Skridimo 

Sąjungos Conn. valstijos 
skyriaus susirinkimas įvyko 
kovo 18 d., pirmininkaujant 
d-rui Stanislovaičiui. Sekre
torė O. Ažunariutė perskai
tė tarimus iš pereito susirin- 
mo ir apyskaitą iš įvykusios 
aviacijos dienos pereitą ru
denį.

Pajamų buvo $656.95. Iš
mokėta $309.60. Pelno liko 
$347.35.

Iš šios sumos duota lakū
no J. Janušausko reikalams 
$60.00. Pasiųsta Altass cent
rui Chicagoje $287.35.

Be to dar vėliau yra su
plaukusių pinigų už parduo
tus ženklelius ir aukų apie 
60 dolerių. Kada visos kny
gutės bus sugrąžintos, tai pi
nigų suma dar padidės.

Susirinkimas buvo ne
skaitlingas, tai ir valdybos 
rinkimai atidėta kitam kar
tui.

Nutarta rengti aviacijos 
dieną gegužės pradžioj, jei
gu galėsime gaut lakūną. 
Apie tai bus susižinota su 
Altass centru Chicagoje.

Nutarta kviesti visas drau
gijas, kliubus, kuopas ir pa-

ris, J. Miliauskas, J. A. Ur
bonas, J. Jarus, P. Kama
rauskas, P. J. Žiurys ir V. J. 
Markelionis. Kitkas surink
ta smulkesnėm aukom.

Jonas Jarus.

Kas Mums Rašoma.
DAR DĖL K. BOLIO.
Pirmutinė žinia, apie K. 

Bolį pasirodė “Keleivy” 
klaidinga. Antra dar labiau 
supainiota. Korespondentai, 
nežinodami dalykų, rašo, 
kad tik rašyt.

Velionio tikras vardas bu
vo Kostantas Bolys, o ne 
Ramunis. Armijoj jokioj ne
buvo. Gyveno Lawrence, 
Mass., rodos, ligi 1922 m. 
Per visą tą laikotarpį čia 
niekas negirdėjo jį dainuo
jant kokiuose nors parengi
muose. Buvo teisingas žmo
gus ; nors prigulėjo prie ko
munistiškų organizacijų, bet 
kovojo ir su tais pačiais, ku
rie, jo manymu, užsiimdinė- 
jo šiulerystėmis.

Paskutiniais laikais, prieš 
išvažiuojant, skundėsi, kad 
negalėjo susitaikint su žmo
na dėl jos katalikiško fana
tizmo. Kaip tikrai buvo, ne
žinia.

Apleista moteris su 4 vai
kais gyveno vargingai. Kiek 
galėdama dirbo fabrike.

Šiuom laiku jos vyriausis 
sūnūs gyvena, rodos, Con- 
necticut valstijoj, o jaunes
nysis dalyvauja bimbukų 
chore. Žinius.

lietuvisIkliuvo dėl 
DARBŲ PARDAVI

NĖJIMO.
Scranton, Pa.—Žinios čia 

tokios: darbai kasyklose ei
na labai prastai, tai vienas 
dievuotas žmogus, lietuvis 
J. B., sumanė iš to pasipel
nyti. Jis pats turi gerą dar
bą, gerai sugyvena su kasyk
lų bosais, tai ėmė skelbtis, 
kad jis galįs kiekvienam pa
rūpinti gerą darbą. Nori ge
ro darbo, tai nueik pas jį, 
paklok $150 ar $200, tai pi
nigų pasidarysi kiek tik no
rėsi. Atsirado lengvatikių, 
kurie tam patikėjo. Nunešė 
vienas šimtinę ar daugiau, 
nunešė kitas, ir visi laukė, 
kada jie gaus darbo. Nega
lėdami darbo susilaukti, 
žmonės kaip pradės poną B. 
areštuoti už apgavingą pini
gų ėmimą, tai sarmata di
džiausia.

“Kel.” skaitytojas.

CHICAGO, ILL.
LSS. Chicagos Centralines 

kuopos vakaras.
Kovo 25 dieną Lietuvių 

Auditorijoj LSS. Centralinė 
kuopa statė scenoje 2 veiks
mų komediją “Piršlybos”. 
Publikos atsilankė apie 300 
žmonių. Po vaidinimo buvo 
šokiai. Į šokius atėjo daug 
jaunimo.

“Piršlybos” yra trumpas 
veikaliukas ir, galima saky
ti, tuščias. Bet kai jį vaidino 
geriausios scenos jėgos, tai 
išėjo visai neblogai. Režiso- 
rium buvo adv. Kl. Jurgelio
nis. .

Reikia pastebėti, kad LSS. 
Chicagos Centralinė kuopa 
jau antrą pramogą šią žie
mą turėjo ir abu parengi
mai kuopuikiausiai nusise
kė. Vasaros metu yra mano
ma surengti kokį išvažiavi
mą į girias. Socialistas.

PITTSBURGH, PA.
Išteisino 4 policininkus, nu

žudžiusius jauną lietuvį.
“Keleivio” 9-tame nume

ry tilpo pirmame puslapy ži
nia, “Nežmoniški Policijos 
Provokatorių Darbai,” kur 
buvo aprašyta, kaip Čurtis- 
villės miestely, netoli Pitts- 
burgho, du šerifai su dviem 
policininkais padarė sąmok
slą prieš Joną Katkauską 
(Cotton), 20 metų amžiaus 
lietuvį, ant kurio jie turėjo 
piktumą, ir nužudė jį. Dabar 
buvo teismas ir visus 4 
žmogžudžius išteisino.

Jauno lietuvio nužudymas 
buvo šlykščiausią policijos 
provokacija, kokią galima 
įsivaizduoti. Du šerifai ir du 
valstijos “kazokai” susirin
ko į slaptą posėdį, pasikvie
tė vieną šnipuką iš vietinių 
vaikėzų, davė jam revolverį 
ir liepė nusivesti Joną Kat
kauską, kurį jis gerai paži
nojo, į tūlo Salados saliuną 
ir ten padaryti “užpuolimą.” 
Vienas šerifas pastatė ir au
tomobilių prie šaligatvio, 
kad tas šnipukas su Katkau- 
sku pasiimtų ir kad paskui 
Katkauską butų galima kal
tinti d a ir dėl automobiliaus 
“pavogimo.”

Šnipukas nuėjo į Katkau- 
sko namus ir išviliojo jauną 
lietuvį eit “pas merginas.” 
Einant pas “merginas” šni
pas pakvietė jauną lietuvį į 
saliuną išsigert. Kaip tik jie
du inėjo saliunan, policijos 
šnipas išsitraukė iš kišeniaus 
revolveri ir atkišęs į saliuni- 
ninką sušuko: “Hands up!” 
O policininkai su šerifais 
pasislėpę to jau laukė. Jie 
tuoj išbėgo iš savo slėptuvės 
ir vienas jų Katkauską nušo
vė.

Ar gali gi būt biauresnė 
provokacija?

žmogžudžiai buvo areš
tuoti ir atiduoti teismui. Bet 
štai, dabar įvyko teismas ir 
visus juos išteisino. Mat, 
žmogžudžiai pasakė, kad 
Katkauskas buvęs ginkluo
tas ir taikęs į juos šauti. Bet 
kas gi gali tokiems niekšams 
tikėti? Jeigu jie galėjo pa
daryti tokią biaurią provo
kaciją prieš Katkauską, tai 
juk užmušę jį jie galėjo jam 
ir ginklą į ranką įdėti, kad 
savo pasielgimą pateisinus.

Jeigu užmuštojo jaunuo
lio tėvai butų turtingi žmo
nės k galėtų pasamdyti ge
rus advokatus, tai bylą gali
ma butų perkelti kitur ir 
piktadarius nubausti. Bet ką 
gi padarys fieturtinga atei
vių šeimyna? • A. B.

NEW KENŠINGT6N, PA.
BaUndžio 14 4. SLA. 192 

kuopa rengia puikius šokius 
Ukrainiečių svetainėje, po 
numeriu 1402 — 14-th st 
Bus puiki orkestrą; Šokiai 
prasidės nuo 7:30 vakare. 
Įžanga 25c. ypatai. Pelnas 
nuo Šokių bus skiriamas pa
remi Juozo Janušausko skri
dimą i Lietuvą. Visi apielin- 
kės lietuviai, merginos ir vy-žinomos musų draugės ir la

bai geros 
tent, TiŠkeviČie 
kienė ir Vitukat

įvaikiai gardus,

šeimininkes, 
■**>flė, Cib 

tteri

LOWELL. MASS.
• Kalbėjo adv. F. J. Bagočius. 

rapijas prisidėti prie šio dar- > ALTASS vietos skyrius 
bo. ' ‘ ’Taipgi bus kviečiami buvo surengęs čia prakalbas 
profesionalai ir biznieriai.' 25 ke^o, kad parėmus Janu- 
T. Visockis ir Kizelis įgalio
ti nueiti į draugijų susirinki
mus. ir pakviesti prisidėti 
prie šio darbo, o sekretorė 
visiems, kurių turės antra
šus, išsiuntinės pakvietimą 
laiškais. Jeigu kas tokių lai-.

šausko skridimą Lietuvon. 
Kalbėjo adv. Bagočius iš 
South Bostono. Jis gražiai 
apibudino Janušausko pasi
ryžimą išpildyti Dariaus-Gi
rėno paliktą testamentą.

Publikos buvo nedaug, 
škų arba asmeniškų pakvie- Prakalboms pakenkė kūn. 
timų negautų, vistiek lai at- Strakausko surengtos misi- 
silanko į sekantį susirinki- jos tuo pačiu laiku. Matyt, 
mą, kuris įvyks balandžio kunigėlis čia augęs, tai lietu- 
15d., 7 vai. vakare, 48 Green vių reikalai jam visai neru- 
st. Svetainėj. Susirinkimo pi. Bet gi jis priguli katalikų 
dienotvarkė — išrinkti nau- federacijai, o ši dabar jau 
ją valdybą ir išdirbti planas pritaria ir remia Janušausko 
antrai aviacijos dienai, kuri žygį, taigi ir jis neturėtų tam 
manoma rengti pradžioje 
gegužės.

kenkti.
Antras dalykas, tai musų 

komunistai, kurių čia yra a- 
pie 2 ir pusė. Pabaigus kal
bėtojui kalbą, jų vadas atsi
stojo ir sako norįs duot pa
klausimą. Bet ilgokai stenė- 

, jo ir nepasakė, ko nori klau- 
'sti. Kada pirmininkas jam 

Kovo 18 d. čia buvo su- pastebėjo, kad jis jokio 
šauktas lietuvių masinis pro-, klausimo nepastatė, tada 
testo mitingas prieš lenkus, komunistas atsikvošėjo ir 
kam jie persekioja lietuvius sako: “Ar bus darbininkams 
Vilniaus krašte. Buvo išneš- geriau, jeigu Janušauskas 

nulėks Lietuvon?” Žinoma, 
klausimas nerimtas, nes ir 
Sovietų lakūnai daro viso
kius žygius, bet kalbėtojas 
gerai jam atsakė.

Dalyvis.

J. Ažunaris.

CLEVELAND, OHIO. 
Protesto mitingas neskait
lingas, nors čia yra 12,000 

lietuvių.

rai ftudonėkite j šokius atsi-* 
laftkyt ir prisidėt prif parė-

Rfttataia.

ta protesto rezoliucija, kuri 
bus nusiųsta Tautų Sąjungai 
ir kitur.

Mitinge kalbėjo K. S. Kar
pius, adv. P. česnulis, d-ras 
J. T. Vitkus, inž. P. J. Žiu
rys ir Ona Michelich. Muzi
kos programoj dalyvavo 
broliai Luizai, senutės Sale- 
sevičiutės, Helena Grigas, 
Adelė Miliauskiutė, Julius 
Krasnickas ir Ona Kava
liauskienė.

Tik nemalonu pažymėti 
faktą, kad publikos buvo Vi
sai nedaug. Cleveland ė yra 
apie 12,000 lietuvių, yra 
daug biznierių ir profėsib- 
nalų, kurie iš lietuvių gyve
na, tačiau lietuvių? reikalų 
nepaiso. Yra vienas katalikų 
tikybos vadas, kuris iŠ lietu
vių gerą biznį daro, bet nie
kad neremia lietuvybės. Tą 
patį reikia pasakyti ir apie 
p. Šukio leidžiamą bažnyti
nį lapelį: jis atsisakė net pa
skelbti lietuvių prorėšto die
ną, nors buvo prašytas. O 
svetimą biznį jis remia gana 
uoliai.

Aukų Vilniui vaduoti su
rinkta 38 doleriai ir 3 cen
tai. Po $5 aukavo A. Banys 
iŠ Pittsbuftfho ir “Dirva”; 
po $2 — Dr. Tamošaitis ir 
N. A. Vikelis; po $1-4. Pū
kis, J. Blaškevičius. J. Pe- 
Čfutis. A. Praškevičius, J. 
Misčikas, Iž. Šamas, K. But-

L. S. S. REIKALAI.

Fountain, Mich. — Pas 
mus sniego jau nedaug, bet 
da gana šalta, atrodo, kad 
visai pavasario nebus. Abel- ' 
na darbininkų padėtis taip 
kaip ir visur, bedarbė ir ne
turtas.

Farmeriams taipgi bloga. 
Vasario mėnesy buvo tokie 
šalčiai, kad daugeliui sušalo 
skiepuose bulvės, tai tiems 
padėtis pablogėjo. Žmonės, 
taip kaip ir kitur, skirtingų 
nusistatymų, vieni socialis
tai, kiti komunistai, da kiti 
dievašninkai — fašistai; ne
sugyvena, pykstasi.

Felix P—i«.

iŠ Pittsbi 
po $2 —

I

NAUJAS LSS. PILDOMA- 
SAI KOMITETAS.

Šiomis dienomis pasibai
gė LSS. Pildomojo Komite
to 1934-35 metams rinkimai.
Išrinkti šie draugai:

S. Michelsonas, So. Bos
ton, Mass.

S. Naudžius ir W. Morris, 
Grand Rapids, Mich.

J. Mickevičius, D-ras A. 
Montvidas, M. Kemėžienė ir 
Maria Jurgelionis, Chicago, m.

Taigi dabar Pildomojo 
Komiteto nariai bus pasi
skirstę tarp įvairių kolonijų. 
Pirma komitetas būdavo 
renkamas iš vienos vietos, 
kad lengviau jam butų susi
žinoti ; praktika tačiau paro
dė, kad didelės naudos iš to- j_______________________
kio parankumo organizaci-' užv*rfltnrna« toniko, kuri Gy-

. - ,____ iny-
čiose. NUGA-TONE yra kombinacija 

! tam tikrą toniką altcrativų, kurios 
. stimuliuoja, atgaivina visus organus,, 

pasilieka duod* naują gYv*ni’T14 jr energija. 
* - —**įLC y fili —

moterų

BALTIMORE, MD.

ROYAL LUNCH
GERI VALGIAI. PUIKUS PATAR
NAVIMAS. SPECIALUS MĖLYNOS 

LĖKŠTĖS. STEKAI IR CHOPS.
ISSIGĖRIMAI. KENDĖS 

IR CIGARAI. 
Vistrs prašome nieit gardžiai 

pavalgyt ir paviešėt.
S. SIRVINSKAS

702 W. LOMBARD STREET.
BALTIMORE. MD.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir sa “suirusiais” nervais — jaučiatės 
silpnas ir pav* ‘— tik pusiau žmo- 
tfUs Jeigu taip, i yra geras toni
kas, suteikiantis dienas

Nusa-Tone
jai nėra, ir todėl toji tvarka' va
buvo pakeista.

LSS. centro sekretorium, ”” ' 
rodos, ir toliau [ 
draugė M. Jurgelionis. ___ ____
adresas toks: 1739. S. Bals- ^Įįj*^***- 
ted st, Chicago, ™

toniką alterai

Jąs valsrvrite geriau*,—mh 
JOS džiaus. Tūkstančiams vyrą

trėatmaftfM ui Vieną Dole’ 
| tikrąjį—garantuotas
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Kapitalistų Atkaklumas Gali 
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No. 14. Balandžio 4 d., 1934 m.

Pramonę. Sveikatos Skyrius

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

- —Sveikas, tėve! Kaip jau
tiesi po Velykų?

—Prastai, vaike. Susiedo 
šuva suėdė visą mano šven- 
čioną, kad jam kur per šo
nus išlystų!... Buvo pašven
tintas kiaulės snukis ir kra- 
java kilbasa—nuklinijo vis
ką čystai.

—O gal ir jis buvo alka
nas?

—Kas man galvoj, Mai
ke, ar šuva alkanas, ar ne. 
Man rupi savo pilvas. Ant
ras dalykas, šitoks pripotkas 
irjLtnogaus sumenę apsunki
nk! Tik tu pamislyk: šuva 
suėdė šventus daiktus!

—Gerai, tėve, bet kaip gi 
kiaulės snukis gali būt šven
tas?
' —Kaip kunigas pašventi
na, Make, tai ir šventas. Ar 
tu to da nesupranti?

—Na, o kad kunigas pa
šventintų bedievių laikraštį, 
tėve, ar jis taipgi butų šven
tas?
' —Gana, Maike, tu per
daug manęs klausinėji. Ver
čiau tu pats ką nors man iš- 
virozyk. Ve, pasakyk man, 
ar gali būt teisybė, kad žmo
nės jau pradeda gimti su 
vuodegomis?

—Kaip kada pasitaiko, tė
ve. Ir šiomis dienomis Lon
done gimė vienas kūdikis su 
vuodega.

—Tai matai, Maike, prie 
ko privedė bedievybė!

—Visai nematau, tėve, 
kuo čia bedievybė galėtų būt 
kalta.

—Argi nematai, kad Die
vas pradeda žmones koroti? 
Išaugs vuodegos, ragai, ir 
tada visi išrodys kaip ožiai.

—Tu, tėve, klaidingai šį 
dalyką supranti. Žmonės 
gimsta su vuodegomis ne dėl 
to, kad jie tiki ar netiki į 
Dievą, bet dėl to, kad jie yra 
išsivystę iš vuodeguotų gy
vūnų.
- —Nemeluok, Maike. Žmo
gus yra sutvertas pagal Die
vo apveizdą, todėl jis nega
lėjo būt vuodeguotas.

—O ką tu žinai, tėve, kaip 
žmogus sutvertas “pagal 
Dievo apveizdą” turėtų iš
rodyt? Ką tu žinai, kaip Die
vas išrodo?

—Šiur, Maike, kad žinau. 
Lietuvoj turėjau abrozdą su 
pono Dievo pikčieriu.

—O kas tą “abrozdą” pa
darė, tėve?

—To tai aš nežinau, Mai
ke.

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad kiekvienas -Dievą su
pranta kitaip. Baltveidžiai

mano, kad jis yra panašus į 
juos, o juodveidžiai sako, 
kad Dievas yra juodas. Jei
gu paklaustum gaidžio, kaip 
Dievas išrodo, jis savotiškai 
tau atsakytų. Iš to jau turi 
būt aišku, kad apie Dievo iš
vaizdą negalima rimtai kal
bėti. Evoliucijos mokslas yra 
parodęs, kad žmogus nėra 
sutvertas sulyg keno ten iš
vaizda, bet išsivystęs iš že
mesnių gyvūnų. Pakol jis 
vaikščiojo da nuogas ir jam 
reikėjo gintis nuo musių, tai 
jis turėjo ir vuodegą. Bet ka
da jis pradėjo dengti savo 
kūną kitų gyvūnų kailiais ir 
vuodega pasidarė nereika
linga, tada ji išnyko. Tačiau 
retkarčiais ji vis da pasiro
do. Tuo budu gamta lyg ir 
primena žmogui, kad jis ne
užmirštų savo praeities.

—Olrait, Maike, tegul jau 
bus tavo viršus. Dabar aš no
rėčiau, kad tu man išklumo- 
čytum kitą klausimą.

—O ką taip?
—Ar teisybė, kad musų 

Šarkis užsidėjo saliuną?
—Teisybė.
—Na, tai kas dabar kels 

musų tautą?
—Tautos, tėve niekas ne

gali pakelti. Ji gali tik pAti 
pakilti, ir tai ne per kumšty
nes, bet per apšvietą.

—Maike, tu čia turi mis- 
teiką. Per apšvietą tauta ga
li tiktai ištvirkti, bedievių 
gali privisti, ale aukštyn pa
kilti gali tiktai per faitą. Juk 
veluk to prezidentas Sme
tona ir medalį Šarkiui pri
siuntė. Tik man navatna, 
Maike, kad kaip tik jis me
dalį aplaikė, tuoj užsidėjo 
saliuną. Tai kurgi jis dabar 
tą medalį su Gedimino gal
va padės? Kibą už baro pa
kabins?

—Koks čia skirtumas, tė
ve, kur tas medalis bus? Tau 
nuo to' nebus nei šilčiau, nei 
šalčiau.

—Teisybę sakai, Maike...

Todėl šen. Wagner reika
lauja darbininkams balso 

gamyboj. ]
Senatorius Wagner, Na

tional Labcrr Board’o pirmi
ninkas, įnešė Senatan įstaty
mo sumanymą, kuriuo reika
laujama sustiprinti šitą La- 
bor Boardą (Darbo Tarybą) 
ir garantuoti darbininkams 
kolektyvių derybų teisę, be 
jokio trukdymo ar įsikišimo 
iš kompanijų pusės.

Šiomis dienomis jo įneši- ■ 
mas buvo svarstomas Sena
to Darbo Komitete. Wagne- 
ris čia įspėjo komitetą, kad • 
jeigu darbininkai bus at
stumti nuo pramonės reika-Į 
lų svarstymo, tai Amerikos i 
industrija sugrius išnaujo 
(ji buvo pradėjus jau atsi
griebti). “Turit žinoti,” sa
ko, “kad darbininkų algos 
vėl jau atsiliko nuo gamybos 
ir kompanijų pelnų; ir jeigu 
tas skirtumas tęsis toliau, tai 
mes galime laukti kito pra
monės krizio.”

Senatorius Wagneris tei
singai pabrėžia, kad pramo
nė negali ilgai eiti, kuomet 
gaminių kainos kasdiena ky
la aukštyn, o darbininkų al
gos stovi vietoje, nes pa
brangusių gaminių darbi
ninkai negali savo algomis 
išpirkti ir fabrikai turi užsi
daryti iš naujo.

“Buvo sudaryta 
kad tarp darbo ir kapitalo 
palaikytų lygsvarą,” sako

su darbininkais ir padėtų 
draugiškai rišti ginčus tarp 
darbdavių ir darbininkų.

“Bet ištikrujų šitoks įsta
tymas netik nepagerintų 
darbininkų reikalus, bet dar 
pakenktų jiems, nes sukeltų 

1 pramonėj tokius kivirčus, 
kad niekais nueitų visos pa
stangos krašto ūkį' atstaty
ti.”

Po to da New Yorke buvo 
skyrium susirinkę plieno 
trusto buožės, kurie taip pat 
pasmerkė Wagnerio bilių,

Wagneris. “Bet padėtis pa
sidarė da aršesnė, negu pir
ma buvo. Kapitalistų orga
nizacijos tapo sustiprintos ir 
fabrikantams pavesta kont
roliuoti NRA kodeksus, tuo 
tarpu kaip darbininkų vie
nybei užduodamas vienas 
smūgis paskui kito.

“Darbo Taryba pasitikėjo 
savo narių prestižu ir visuo
menės sentimentu; bet pas
kutiniais keliais mėnesiais 
tarybai teko susidurti su 
stambiais darbdaviais, ku-(_ 
rie ignoruoja visuomenės kuris daugiausia taikomas 
sentimentą, niekina Kongre-! prieš vadinamas “kompani- 
są ir tiktai save skaito sau Į jų unijas.” Jie paskelbė sa- 
įstatymu.

“Tai yra labai neteisinga • siuntė jį Kongresui, griežtai 
daugumui mažesnių biznie- reikalaudami, kad Vagne
riu, kurie pildo įstatymus, ir rio bilius butų atmestas, 
didelis dvasios nupuldymas kaip “pavojingas tautai.” 
milienams darbo žmonių,1 Tai ve, kaip begėdiškai 
kurie mato, kaip jų naudai savo reikalus gina žmonių 
išleistas, naujas patvarky- kraujo siurbikai! O kur dar
nias yra vaišinamas lyg nie- bininkų balsas? Ar jie su
ko nevertas popiergalis.” įšaukė nors vieną mitingą,

Šitas senatoriaus Wagne- kad paremti Wagnerio bi- 
rio pareiškimas labai nepa- lią? Visai negirdėt.

vo protestą spaudoje ir nu-

NRA,

tiko plutokratams, kurie gy
vena darbininką skriaudo
mis, ir susirinkę ant WalL 
Streeto tie akyplėšos išleido,

jam atsakymą. . _ j §iomjs dienomis Ameriką
. Senatonus Wagneris pasiekė žinia, kad 14 kovo 

niekino visokį teisingumą n [dieną Rietavo miestely, Lie- 
visoki legalią teisią supi ati- (įUVOje mjrė gerai amerikie- Kum Matinnul l.ohnr .,. v , —

*" T , * • • • -j ••• VldlllO 6111UlliaO XX L41A. ĮCUUOOBcard o pirmininkas, jisai žilinskas. Jisai ilgai klebo. 
siūlo išleisti toki lstatymą,lnavcSouth Bostono |iętuvi 
kuris derybose pastatytų a ijoj; cia jo pastango- 
darbdavių galią ant lygios )jk / ,.At ,,

Mirė Kun, Tarnas 
Žilinskas.

rr • . . i t i ’ Luvuit, imi v tiuiai amui

mą. JKaip National L^b01jčiams žinomas kun. Tarnas

RUSIJA BANDYSIANTI SUTAIKYTI 
LIETUVĄ SU LENKIJA.

Lietuvos visuomenę dabar pakaly stovėtą nors tuo tar- 
labai jaudina ir domina pa- pu ir silpnas milžinas Sovie- 

’ • ’ ~ ~ • ■ į tą Rusija.,{ -
Rodos, šitokį planą re

mia ir Francuzija. Nesenai 
net buvo pasklidę gandai, 
kad franeuzą užsienių rei-

V. A Si skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

DANTIES SKAUSMAS. Prie to reikia žinoti, kad skau
dėjimas paeina ne vien iš prie
žasties pūvančių dantų, bet taip
gi ir sveiki dantys gali skaudėti. 
Kuomet danties anameliaus vir
šutinioji dalis dėl kramtymo ar 

ra danties skaudėjimas. Nevel-j^ų priežasčių tampa padilus, 
tui žmonijos istorija, dailioji li-l^i skaudėjimas gali būti jaučia- 
teratura ir tapyba nuo seniausių,mas *r’ kartais, gana aštrus, 
laikų pažymi įvairiausio pobu-į Kitos rųšies dantų skaudėj i- 
džio dantų skaudėjimo žmogaus mai gali būti dėl patologinių įde- 
emocinius kentėjimų reiškinius. ■ girnų apie dantų šaknis, tai yra 

Dantų skaudėjimas savaime sme#en4 vadinama škorbu- 
tai nėra liga, bet ženklas bei sek-į^u’ Pyorrheja ir tt.
mės esamų arba pasireiškiančių į Pasikartojantis, arba nuolati- 
dantų ligų. i _ . . _
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Kaip viskas, taip ir dantų 
skaudėjimai ne atsitinka be 
priežasties. Tcdėl, be abejonės, 
vertėtų arčiau pažinti priežastis 
ir laiku- prašalinti arba visai ap
sisaugoti nuo negeistinų ir itin 
dažnai kenksmingų apsireiški
mų su dantų skaudėjimais.

Danties skaudėjimas yra gana mas jr neį galvos skaudėjimas 
įkyrus ir kartais sunkiai paken- kartais iš to paeina. Bet gi patys 
čiamas apsireiškimas. Dantų dantys atrodo kaip kad butų 
skaudėjimai turi savotiškas y- sveiki, 
patybes ir yra net kelių rūšių.' 
Dėl aiškumo, čia priseina sumi
nėti danties sudėtį. Dantis yra 
sudarytas, pamatiniai, iš trijų 
dalių: dentiną, kuri sudaro be
veik visą dantį ir turi nervų

Rašo Dr. C. K. Kliauga, dentis- 
tas, Chicago, III.

Turbut, nėra žmogaus, kuris 
nebūtų turėjęs patyrimo,- kas y- i

Pasikartojantis, arba nuolati- 
jnis, smegenų įdegimas, tai yra 
kuomet smegenis yra raudonos, 
kraujuotos ir skaudžios dažniau
siai išvysto gana pavojingo po
būdžio pasekmes. Kur peridenti- 
nė plėvele apie dantų šaknis da

ilinai arba visai yra sunaikina
ma. tai šiame atsitikime dantys 
atrodo istynę, baugus, neretai 

; dantų gėlimas esti ne pakenčia-

EINŠTEINAS PRIIMS 
AMERIKOS PILIETYBĘ.
Kongtesan yra įneštas bi- 

lius, kad mokslininkui Ein
šteinui davus Amerikos pi
lietybę be jokių sąlygų. Ein
šteinas dabar vieši New 
Yorke ir ruošėsi vykti Fran- 
cuzijon, bet atidėjo savo ke
lionę, kad priėmus Kongre
so teikiamą jam šitokią gar
bę. Pirma jis buvo Vokieti- 
jos pilietis, bet kadangi jis 
yra žydų tautybės, tai nacio- 
nalfašistai konfiskavo visą 
jo savastį ir apskelbė jį “iš
daviku.” ' ~

sklidę gandai, kad Sovietų 
Rusijos užsienių reikalą ko
misaras Litvinovas neužilgo 
atvyksiąs į Kauną ir bandy
siąs sutaikyti Lietuvą su 
Lenkija. Kalbama, kad Lit- kalą ministeris aplankysiąs 
vinovas jau aiškinęs lenkų Pabaltės valstybes; taigi ir 
pažiūras į šitą reikalą, kai Lietuvą; žinoma, kad šitoki 
nesenai Lenkijos užsienių jo kelionė nebūtų grynai tu- 
reikalą ministeris Bekas. rištinio pobūdžio, 
lankėsi Maskvoje. Vokiečių 
spauda praneša, kad ir Pil- 
sudskis, Lenkijos valdyto-1 įlendi-

nimui ir tai plano, kuri įvyk
dyti stengiasi milžiniškos 
jėgos. Todėl numanu, kad 
Vilniaus klausimas bus ke
liamas ir gvildenamas visu 
platumu. Kadangi Lenkija 
su Sov. Rusija yra nustačiu- 
sios labai glaudžius santy
kius, o Lietuva turi su Vo
kietija ir Lenkija santykius 
labai įtemptus, tai, supran
tama, kad Vilniaus klausi
mu į Lietuvą bus bandoma 
daryti stambių spaudimą. 
Todėl tai gandai apie Sovie
tų Rusijos tarpininkavimą 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ke
lia Lietuvos visuomenėje di
delį susijaudinimą bei susi
domėjimą. Nes dabartinė
mis. aplinkybėmis Lietuvos 
vyriausybei nuo tokio tarpi
ninkavime atsisakyti ir visai 
nesileisti į bet kokias kalbas 
dėl santykių su Lenkija bu
tų labai nepatogu, o įsivėlus 
į bet kokias derybas, tektų 
pajusti didelių jėgų spaudi
mą. Tiėsa^ttti dar vis tiktai 
plačiai pasklidę gandai, ta- 

.. . , .čiau atrodcVlčad tie gandaijtempimos, kitaip sakant, H turėti ’ « in.
Vilniaus neisspręstas klausi- r

Kaip matome, Vilniaus 
l klausimas darosi kliūtimi

jas, labai norįs taikos su Lie-• 
tuva, kad galima butų įkur
ti Baltijos - Skandinavijos 
Sąjungą, į kurią galėtų įtilp- 
ti ir Lenkija. Net kalbama, 
kad Litvinovas siūlysiąs, 
kaipo kompromisinį Lietu
vos Lenkijos modus vivendi, 
Lietuvai neatsisakyti nuo 
Vilnijos, bet to klausimo iš
sprendimą atidėti patoges
niam, laikui, o dabar tuojau 
užmegsti normalius santy
kius su Lenkija. Lenkija tu
rėtų pripažint Vilniaus klau
simą esant neišspręstą, o kol 
jis bus išspręstas duoti Vil
nijos lietuviams plačią kul
tūrinę autonomiją. Žinoma, 
Lietuva į tokius ar panašius 
Vilniaus klausimo išspren
dimo kompromisus neis, bet 
Sov. Rusijos tarpininkavi
mas gali sudalyti Lietuvai 
nemažų keblumų. Mat, Sov. 
Rusija ir Lenkija labai rūpi
nasi sudaryti Vokietijos ry
tuose nepeęlaužiamą sieną 
ną nuo Suomijos iki Rumu
nijos. Bet čia kliūtimi yra 
Lietuvos - Lenkijos santykių

mas. Tą klausimą išspren
dus ir nustačius normalius 
santykius tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, nebūtų didesnių 
kliūčių sudaryti Rytų Euro
pos sienai prieš Vokietiją. 
Tą šieną sudarytų sąjunga 
valstybių nuo Šiaurės Ledi-,_____ ,..... w,....... .. ..... .......
nuotojo vandenyno iki Juo- užtai garantuosią Lietuvai 
dujų jurų — Suomija, Esti-1 nepriklausomybę. Vadinas, 
ja, Latvija, Lietuva, Lenki- kitaip jos nepriklausomybė 
ja ir Rumunija, o jų visų už- atsidurs pavojuje. »

Nuo Redakcijos: Chica- 
giškės “Tribūne” korespon
dentas D. Day kitaip šį daly
ką nušviečia. Jisai sako, kad 
Litvinovas siūlysiąs Lietuvai 
Vilniaus klausimą visai už
miršti, o Sovietai su Lenkija

mis buvo įkurta “Ateitis” 
kovai prieš “Keleivį;” bet 
kai “Ateitis” bekovodama 
su “bedieviais” pati “sube- 
dievėjo,” tuomet kun. T. Ži
linskas liepė visiems katali
kams nuo jos atsimesti ir į- 
kurė “Darbininką,” kuris ei
na iki šiai dienai, nors ir jo 
keli redaktoriai jau išėjo į 
“bedievius.”

Žmonės kalba, kad Lietu
voje kun. T. Žilinskui ne
kaip sekėsi, nes jį tenai pu
sėtinai numovusi buvusi jo 
gaspadinė. Jis turėjo daug 
pinigų susikrovęs, turėjo nu
sipirkęs ūkį, bet visko nete
ko.

Ką Sako Žvejys, Lai
mėjęs $50,000?

Žvejys vardu William H. 
Sweet, kuris Bostono apylin
kėj gaudydavo jūrėse vė
žius. šiomis, d ienomis laimė
jo airių loterijoj $50,000.

Laikraščių reporteriai tuoj 
nubėgo pas jį, nutraukė jo 
atvaizdą ir pradėjo klausi
nėti, ką jis dabar darys ga
vęs tokią krūvą pinigų?

Žinoma, 50 tūkstančių 
buržujui nebūtų daug. Bur
žuaziniai politikieriai ne sy
kį pavagia po $50,000, ir 
jiems niekad neužtenka.

Bet kitaip į $50,000 žiuri 
vargo žmogelis, kuris nepri
pratęs vogti, o teisingu savo 
darbu niekad daug užsidirb
ti negalėjo. Taip, ir su tuo 
žvejum. Paklaustas, ką jis 
darys su laimėtais pinigais, 
jis nežinojo net ką atsakyti.

“O ką gi aš galiu dabar 
daryt?” jis pradėjo. “Aš da
bar laimingas, tai ir viskas! 
Nusipirksiu namą, šiltas dra
panas ir valgysiu, kiek tik 
norėsiu! O kogi reikia dau
giau? Jeigu kas nori dau
giau, tas turi būt beprotis!”

_ z

Californijoj įvyko Gray- 
hound buso katastrofa. Iš
ėjęs iš Los Angeles miesto 
su žmonėmis busas apvirto 
netoli Arizonos, vieną savo 
keleivių užmušdamas, o 12 
sužeisdamas.

Per Velykų naktį ir dieną 
Massachusetts valstijoj bu
vo pavogta 110 automobilių.

Kad išvengus tų visų nesma
gumų bent laikinai galima sulai
kyti skausmą vartojant atitin
kamus vaistus. Bet geriausias 
būdas yra, tai prašalinti esamas 
skaudėjimų priežastis, kaip tai:

jausmo; anamelius, kuris dengia užtaisant bei išgydant dantį, kol 
paviršių, tai yra kiečiausia dan- \ ne vėlu.
ties dalis ir neturi nervų jutimo, jeigu gj tas nedaroma, vėliau 
ir vidujinė, trečioji danties da-[ danties nervas miršta ir tampa 
lis, tai yra tuštuma, kurioje ran-; užkrėstu. Po to žinoma seka vei- 
dasi nervai, kraujo, lymphos ta- (|o įr žandų tinimai ir kitos koni- 
kai ir kiti audiniai. Kitaip sa-!piikacijos. Skaudėjimas šiuo at- 
kant, tai yra danties gyvoms, Į žvilgiu ir gi yra jau kitokio po- 
per kurią veikia nervų jauslu
mas arba skaudėjimas.

Skaudėjimai bendrai paeina 
dėl,, .susidariusiu iritacijų bei 
spaudimo j dantų nervus seka
mais budais, pavyzdžiui, kuomet 
dantis genda ir puvimas gilinasi 
arčiau danties nervų, tuojau pa
juntama šilumos ir šalčio tem
peratūra, kuri sudaro erzinimą į 
nervus ir tuo sukelia kartais net 
aštriausius dantų skaudėjimus. 
Be to, pūvančių dantų mikrobų 
toksinai ir burnos sultys gamina 
chemiškas rūgštis, kurių iritaci- 
ja užgauna nervus ir sukelia aš
trius danties gėlimus.

i budžio, kurio reikia vengti iš 
. anksto.

Paprastai žmonės nusiskun
džia dantų skaudėjimu, kuris 
gali paeiti ne vien dėl pūvančių 
dantų, bet ir nuo užsikrėtusių 
dantų ir taipgi nuo ligotų sme
genų apie dantų šaknis. Nėra 
abejonės, kad viršminėti skau
dančių dantų ženklai ir jų pa
sekmės nemažai prisideda prie 
sveikatos sunegalėjimo. Kol ne 
vėlu, prisilaikant prophylaktikos 
ir higienos priemonių užlaikyme 
burnos švarumo galima daug ne
smagumų ir pavojingų dantų li
gų išvengti.

r 
i 
i

KĄ SAKO PREZ. ROOSEVELTAS.
Svarbesnės mintys iš jo kai-J jis prieina prie to kritiko, 
bos NRA vadų susirinkime j kuris visuomet jieško prie- 

Washingtone. i kabią, ir pastato jam klau-
Kalbėdamas anądien NRA?s’m^: Na, seni,, o ką gi tu 

vadą susirinkime, Washing-: patartum daryti . 
tone, prezidentas Roosevel- ,
tas'pasakė* i Kiekvienas mano pąda-
' “Turiu pabrėžti da sykį į tyrinėjimas, £ 
kad ta sunki ir pavojinga "
padėtis, kurioje pernai buvo 
atsikūrusios Jungtinės Vals
tijos, susidarė dėl bendros 
nuotaikos, kurią galima iš
reikšti šiais žodžiais: ‘Kiek
vienas lai žiuri tik savęs, o 
kitus tegul ima velnias’.”

•

“Tuomet mes.nežinojome 
tiek daug, kiek žinome da
bar, ir galimas dalykas, kad 
tas beprotiškas (erazy) 
1919-1929 metų laikotarpis 
ateities istorijoj bus pava
dintas kaip geriausi Ameri
kos gyventojų laikai.”

“Ištikrujų gi faktas yra 
toks, kad per tą keliatą metų 
musą krašto demokratijos 
aparatas buvo visiškai pa
liovęs veikti.”

“Krašto Pramonei Gai- ,— -------- —---------
vinti Įstatymas dabar yra iš- mano, "kad tai atsitikę nuo 
leistas tuo tikslu, kad kuo moterų susijaudinimo. Nėš- 
daugiausia gero padarius čios moterys susijaudinusios 
didžiausiai gyventojų di-1 galinčios savo gimdymo lai- 
džiumai.” Įkotarpį paskubinti 2—3 są-

-—— įvaitėm ir tai nekenkia nei
“Šitoj didžioj evoliucijoj, motinai nei naujagimiui, 

per kurią mes dabar žengia-Tokiu budu Vienoje gimė 
me, bendras amerikietis at- daug tikrų* “revoliucijos vai- 
lieka puikų darbą, kuomet ’kų.”

na mano gauta žinia neiš
vengiamai veda mane prie 
išvados, kad dabar mes visi 
bendrai turime stengtis tuoj 
kelti darbininkų algas ir 
trumpinti darbo valandas.”

“Atėjo jau laikas mums 
padaryti apyskaitas, atitai
syti savo aiškias klaidas ir 
užmokėti už įrodytus nusi
kaltimus.”

REVOLIUCIJOS VAIKAI’
Vienos moterų ligoninėje 

pastebėtas keistumas: Kai 
Vienoje ir provincijoje vyko 
susirėmimai, Vienos moterų 
ligoninėse nepaprastai padi
dėjęs gimdymų skaiČibš. Ir 
visais gimimų atvejais gimę 
sveiki ir stipraus kūno sudė
jimo vaikai. Mokslininkai
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Iš Plataus Pasaulio f s<
J.________________________________________ __________ }

Amerikos kapitalistų ber- Ar girdėjot, kad ir buvu- 
Esas Lietuvis. Inas Mendieta pastatytas Ku- sis vokiečių kaizeris turi 

T . , 1 _l- • 1 • I bos prezidentu tuojaus buvo bėdų? Dėl pasaulinio krizio
Lietuvoje paskutiniais lai- Wa<hingtono valdžios pri- jo investmentai nukrito nuo 

$175,000,000 iki $17,500,- 
000.

v

Įvairios Žinios.
=— -      •" - -- -- =

99Iš Anglių Kasyklų. I Amerikos “Riekus
40,000 angliakasių gali [ 

netekti darbo.
Federalinė valdžia dabar- kais labai pagarsėjo plėši-1 oa«ntas'’'bet Kubos'darbi- 

tiniu laiku leidžia miiionus kas Riekus. Pagarsėjo tuo, 
dolerių hydro-elektros imo- kad užmušė kunigų, apiplė-

įmonė reiškia tokią įmonę, prasižengimų padarė, tačiau |- ----- -- -
kur elektros energija yra ga
minama vandens kritimu. 
Tam tikslui yra statomi 
tvenkiniai ir upės įkinkomos 
darban. Yra jau apskaičiuo
ta, kad valdžios statomos 
hydro-elektros stotys duos 
Amerikos pramonei apie 
53.000,000,000 kilowatto 
valandų jėgos, kuriai paga
minti šiandien reikia apie 
40,000,000 tonų anglies. 
Reiškia, šitos anglies tada 
jau nereikės.

Senatorius Metcalf kalbė
damas anądien Washingto- 
įie padarė iš to išvadą, kad 
šita elektra išstumsianti iš 
darbo anie 40,000 angliaka
sių, kurie su savo šeimyno
mis sudaro iš viso apie 150,- 
000 žmonių. Neteks darbo ir 
daugelis geležkeliečių, ku
rie dabar turi išvežioti iš 
kasyklų kas metai apie 40,- 
000,000 anglies fabrikams.

Tas palies, žinoma, dau
giausia minkštųjų anglių ka
syklas, nes kietųjų anglių 
pramonė ir dabar nevartoja.

nėms statyt. Hydroelektros šė bankų ir daug kitokių EfZlS nro ei panorimu norioro fomoiil, e * *
........ - ..- . ... i ir streikai. Mendieta prade-
iki šiol, policija vis negali joho durtuvais varyti streikuo- 
suimti, nors ne syki jau buvo jančius kubiečiuį j cukraus 
su juo susidūrus ir šaudėsi, dirbtuves, kurias 'valdo A- 
Jis ne syki buvo ir apsuptas merikos Darbinin.
tnobose, tačiau visuomet iš-1 
sisuko.

Turi panašų banditą ir A- 
merika. Tai John Dillinger 
iš Indianos valstijos. Jis ilgą 
laiką siautė apie Chicagą. 
East Chicagoje plėšimo me
tu nušovė policmaną. Išplė-| 
šė keliatą bankų ir, spėja
ma, yra jau užmušęs nemaža 
žmonių. Bet policija iki šiol 
negali jo jokiu budu uždary- Į 
ti. Jis buvo jau kelis kartus! 
suimtas ir pasodintas kalėji
mam bet kožną sykį gražiai 
sau išėjo ir vėl siaučia. Pas
kutinį sykį jis buvo sugautas 
pietuose ir parvežtas India- 
non. Čia jam ruošė bylą dėl 
užmušimo to policmano 
East Chicagoje. Bet kuomet 
policija rinko prieš jį me
džiagą ir liudininkus, Dillin- 
geris sėdėdamas kalėjime 
nusidrožė medinį “pištalie- 
tą” ir atstatęs jį nuginklavo 
sargus, pasiėmė kalėjimo 

i viršininkės automobilių ir iš
važiavo sau kaip ponas. 

' Kaip Lietuvoje apie Ric
kų eina visokios kalbos, vi
sur jį žmonės “mato,” net 
keliose vietose tuo pačiu lai
ku, taip ir Amerikoje apie 
Dillingerį dabar visaip kal
bama. Aną dieną žmonės 
matė jį Chicagos teatre, kitą 
dieną kažin kam Dillingeris 
pasirodė Detroito viešbuty, 

, ir tt. Policija puola į kožną 
į vietą, kur tik kas jį “pama
to,” bet niekur jo neranda.

Taigi nenuostabu, kad 
Dillingeris dabar Amerikoje 
labai pagarsėjo. Beveik 
“tautos didvyriu” pasidarė,

Scrantono kasykloj 3 
lavonai.

Netoli Scrantono, apleis
toj anglių kasykloj šiomis 
dienomis rasta du lavonai Į- 
šalę Į ledą. Abudu kūnai esą 
labai sužaloti ir kol kas jų 
asmenybė neišaiškinta. Po
licija mano, kad tai bus 
gengsterių darbas. Vienas 
lavonas galįs būt apie 25 
metų amžiaus, kitas apie 30 
metu.

kai atsakė į tai bombomis. 
Neišrodo, kad Mendietos 
diktatūra ilgai laikytųsi.

Žinios iš Kinijos sako, kad 
Kantono valdžios lyderiai 
pasidavė Kankino valdžiai 
ir tuo budu Kinija susivieni
jo. Fukijeno sukilėliai, ku
rių tikslas buvo įkurti atski
rą valstybę į šiaurę nuo 

I Kantono, tapo sumušti. Tai
gi rimtos opozicijos Nanki- 
no valdžia su gen. Čian Kai- 
šeku prešaky dabar, rodos, 
jau nebeturės.

Didžioji vokiečių mugė 
Leipcigo mieste šį pavasarį 
bus visiškas bankrotas. Pir
kėjų beveik nėra. O kitais 
metais ji sutraukdavo žmo
nių iš visos Europos ir duo
davo didelio pelno. Dabar 
užsienis nedalyvauja. Be
veik visi boikotuoja fašizmą.

Ispanijos klerikališka val
džia uždraudė sindikalistų, 
komunistų, fašistų ir jaunu

kų socialistų organizacijas. 
Žmonės tuojau iš to suprato, 
kad valdžia yra silpna ir bi- 

| josi darbininkų organizaci
jų. Sindikalistai jau paskel
bė generalinį streiką, kad 
parodžius, jog valdžios už
draudimo jie nepaiso.

Paryžiuje kalbama, kad 
Sovietu Rusija įstosianti 
Tautų *Lygon, kuomet atei
nantį rugpiučio mėnesį Že- 

Inevoj susirinks Lygos posė
dis. Maskva dabar norinti 
patraukti Lygą savo pusėn, 
kuomet vokiečiai ir japonai 

J iš jos pasitraukė.

Šiomis dienomis Wash- 
ingtono valdžia nusiuntė 
Panamos respublikai čekį 
$250,000 sumai. Tai buvo

. Japonai nuleido vandenin 
da vieną milžinišką karo lai
vą. Jis neša 15 armotų, turi 
90,000 arklių varomos jėgos 
ir 33 mazgij greitį. Jo pasta
tymas kaštavo $12,500,000.

i

Vokietijos naziai pradėjo 
smarkų vajų prieš krikščio
nybę, kaip žydiško tikėjimo 
atskalą. Popiežius labai su
sirūpinęs, kad tas pakirs jo 
biznį.

Žinios iš Vienos sako, kad 
Austrijos kalėjimuose dabar 
sėdi daugiau kaip 2,000 so
cialistų. Visi jie laukia kle- 
rikališkai fašistiško teismo.

į PAJIESKOJIMA1.
NORIU SUSIPAŽINTI su mergina 

ar našle tikslu apsheduno, tik su rim
ta ir blaiva, tarp 40-50 metą. Aš ži
nau, kad Worcestery yra daugelis, 
kurios nor susirasti sau draugą. Tai
gi pabandykit, gal aš busiu tas. kuris 
tamstai busiu tinkamu. Aš turiu nuo
latinį darbą, gal užtektą abiem pra-

APS ĮVEDIMAI.

Naujoj Anglijoj pradėta 
kalbėti apie audėjų streiką. 
Pereitą sūbatą tuo tikslu bu
vo. sušaukta konferencija_ _ __.
Pawtucket mieste. Rhode I Meldžiu‘au&^ktT tą. kurias
Islando valstijoj. Dalyvavo 
apie 300 delegatų nuo audė- 14 Esther Street, Worcester. Mass 
jų unijų iš Massachusetts, „ "į g tt • n .• | Pa liesiau sau gyvenimo draugėsNeW Hamp^hire, Connecti- nuo 18 iki 25 metą, doros ir gero bu- 
CUt ir R. I. I esu 22 metą ir turiu pastovą

* . I darba. Prašau su pirmu laišku foto-Aude^’ai labai neoaten- grafija prisiųsti. o. Becker, 
kinti dabartinėm darbo są-l Aoubou' R c VrI* Canada- 
lygom ir alga, nes įvedus 
NRA kodeksus, daugiau už- ____ ______________ __
dirbantiems darbininkams |K*i>_t«nuĮs apmokėt farmą; iš gaivi-’
atlyginimas buvo nukapo
tas. o darbo užkrauta dau-l^ukiau^senatves. tunu parduoti. <5) 
giau. Dabartiniu laiku pir-i 
mos klasės audėjai gauną tik 
tarp $16 ir $19 į sąvaitę. To
dėl jie ruošiasi dabar reika
lauti daugiau algos ir darbo 
sumažinimo. Kapitalistai, 
žnoma, nesutiks ant to. Ga
limas daiktas, kad audėjai 
turės streikuot

Pajieškome Antaną Brazauską, jis 
yra gyvenęs Baltinio re, Md, vėliaus 
girdėjome gyveno Chicago. IIL Pra
šome jį patį atsišaukti, arba kurie jį 
pažysta* malonės pranešti jo adresą 
Mes turime svarbų reikalą. Marcelės 
Medelienės dukters Anna ir Stella 
Medeliu tęs nori sužinot, jos gyvena 
po šitokiu adresu: (5)
9517 Greeley st., Detroit, Mich.

Amerikos gelžkeliečiai 
atmetė valdžios pasiūlymą 
palaukti da kokį pusmetį al
gų pakėlimo. Jie sakosi lau
kę jau gana. Jiems algos bu
vo numuštos, o maistas pa
brangintas. Toliau jie nieko 
nelauks. Algų pakėlimas ar
ba streikas.

ATSIRADO DAUG NE
TIKRŲ PUSDOLERIŲ.
Paskutinėmis dienomis 

South Bostone pasirodė dau
gybė netikrų pusdolerių. Jie 
padaryti pusėtinai gerų me
chanikų ir iš pirmo pažiūrė
jimo sunku suprasti, kad tai 
“falšyvi pinigai.” Tiktai pa
lyginus su geruoju pinigu 
oasirodo skirtumas. Visų 
pirma, netikrieji pusdoleriai 
yra daug šviesesnės spalvos 
ir daugiau blizga; toliau, jų

Tivertono miestely, R. I. 
valstijoj, sakydamas pa
mokslą krito negyvas kun. - _ . . - .. , . -
Herbert Gwvn. Jis taip kar- nera toks rysk“s’ kalp

. . _ Ą. ... ii Iryiini mnimi dnnn-inn

ŠIEMET SOVIETAI RUO
ŠIA 10 EKSPEDICIJŲ 

Į ŠIAURĘ.
Sovietų vyriausybė šiemet

ruošia ištisas 10 ekspedicijų . . .
į šiaurės ašigalį. Liepos mėn. (kaip koks kumštininkas, 
iš Murmansko išplauks į Bet da įdomesnis dalykas, 
Ilgarką karinė ekspedicija kad tas garsusis Dillingeris 
su “Lenino” ledlaužiu. Led- ’yra musų tautietis, lietuvis.
laužis “Krasinas” vešią^ Je- j
i___ ‘ _____ _________ v
iškyšulį ir Jenos upę. Led-'vas Cook apygardos teisme, nuoma už tą žemę, kurią už- 
laužiu “Molygin” birželio • Yes. tvirtino tas detektvvas. |ima Panamos Kanalas. P

štai prašė pinigų, kad jo šir- tik.™« . Pini.^, “ <la“?iau 
dis truko. | prisiplojęs ir lyg susiliejęs

______ įsu visu pinigu; paganau, ne-
North Dakotos valstijoj į- tikrieji pusdoleriai yra žy- 

vestas moratoriumas sko
loms. Per metus laiko nie
kas nemokės savo skolų ir 
niekas negalės užtai skoli
ninkų skųsti.

Ateinančią vasarą CCC 
žada paleisti 250,000 bedar
bių, kurie dabar dirba miš
kuose po $1 už dieną ir gaur 
na iš valdžios maisto.

Pittsburghe šiomis dieno
mis buvo įsakyta išnaikinti 
visas papūgas, nes iš tų 
paukščių kilo labai limpama 

' liga ir daug žmonių nuo jos 
mirė.

su visu pinigu; pagaliau, ne-

miai lengvesni ir neturi to
kio skambėjimo, kaip tikrie
ji pinigai. Bet greičiausia į 
akis metasi jų šviesumas. 
Keliatas tokių “pusdolerių” 
pateko jau ir “Keleivio” ofi
sam

PARDUODU ŲKĘ
75 akerią, miškas lapuotas ir eglės, 

ją. 2 arkliai, farmos mašinos. Viskas 
geram stovy. Gyvenau 30 metą, susi-

A. PECHKIS, R. 2, Farmington, Me.

Parsiduoda Vištų Farma
4 akrai geros žemės. 12 vaisingą 

medžią prie cimentuoto kelio, paštą 
atneša prie durą, netoli miesto ir mo
kyklos, prie ežero. Stuba 8 ruimų, ge
ri tvartai. 10 akeriu geros žemės su 
gerais budinkais, 50 akerių su ge
rais budinka’s ir «-<rviiliais ir girios.

G. M. KANT0N (13)
R- F. X RichfieH Springs. N. Y.

Parsiduoda Lietuvoje
I šakiu apskr.. Sintautų valsčiuje. 
Į Tsirnučin kaime. 36 margą ūkis, su 
Įtriobomis. gyvuliais, padarais ir ra- 
I kandais. žemė gera. Du kilometrai 
I nuo plento ir nuo miesto. Upelis ru- 
I bežiuojas. Geros lankos, ir daug- mal- 
įkinią medžiu. Nedidelis pušinėlis, 30 
I metą senumo. Didelis sodas, ir apie 
r visas triob’s ir sodą didelių malkinių 
| medžių. Platesnes žinias interesan- 
Į tams suteiksiu per laišką. Adresas:

MR W BARRON (6)
Bos 70, Langdon, Altą., Canada.

PARSIDUODA FARMA
114 akerių žemes, yra geros girios, 

I didelis sodas virš 100 vaisinių medžių, 
I ant gero kelio cimentuoto, 10 kamba- 
I rių stuba. 2 barnės, nauja saila. gara- 
I džius, vistininkas, apie 100 vištų. 12 
I karvių melžiamą, 10 telyčią, 1 bulius, 
Į 2 jauni arkliai, vežimai, visos mašinos 
I reikalingos prie ūkės, šienui piauti, 
Į grėbti, arti, kornam sodyt, kulti, mal- 
Į kom piauti ir visi kiti reikalingi įran- 
I kiai. Tik 2 mailės nuo miestuko No. 
I Brookfield ir Brookfield, netoli ir di- 
I dėsni miestai, į Utica 18 mailių. Vis- 
I kas parsiduoda labai pigiai. Platesnių 
[informacijų klauskit laišku. (6)
I ’ LR. LAMA1TIS
I Box 102. North Brookfield, N. Y.

(jjs vadinos: angliškai Caskov); frpie 
191G metus gyveno Bosurnė. paskui 
gyveno Detroit, Mich., o paskutiniais 
laikais gyveno Chicagoje. 3 r»etai 
kaip nieko apie jį nežinau Kaspino 
kur jis randasi prašau pranešti ją ad
resą, arba pats lai atsišaukia, f 

Miss Milda Pabedinskas 
17150 Hawthorne, Detroit, ?»Iich.

Katrė Arevičiutė-Vaitkevičiene, pa
jieškau pusseserės Katrės Vaičekaus
kaitės. Pirmiausiai ji atvažiavo į She- 
nandoah. Pa., dabar nežinau kur ji 
randasi. Iš Lietuvos paeina iš Žemait
kiemio, Lazdijų parapijos. Turiu labai 
svarbų reikalą. Kas žino kur ji ran
dasi prašau pranešti, arba pati malo
nės atsišaukti. (6)

Mrs. Keide White,
828 W. Park sti, Harrisburg. III.

Pajieškau brolio Andriaus Brunei- 
ko, gyveno Elizabeth. N. J., 165 First 
st. Kas žino kur jis randasi, prašau 
pranešti, arba pats lai atsišaukia. (4) 

Miss Bronė Kartavičiutė
2110 Emma st., Montreal, Canadą.

Pajieškau Marijonos Olbikiutes, iš 
Šiaulėnų, ir jos vyrą Antaną Balčiū
ną. Prašau atsišaukti, kurie žinote 
kur jie randasi, prašau pranešei jų 
adresą. Yra reikalas iš Lietuvos.' (5) 

Miss Paulina Bačulytė
17 Patterson street, Harrison, N. J.

Pajieškau Antano Yenavičiaus,- ku
ris girdėjau gyveno ant farmą apie 
Woodbury, Connecticut. Kurie žinot, 
kur jis randasi, prašau pranešti. (6) 

J. Gražulis
175 E. 22-nd st., Bayonne, N. J.

Pajieškau tėvo Ignaco Macijausko, 
pirm 13 metų jis gyveno Philadelphia, 
Pa Iš Lietuvos paeina iš Vištuvėnų 
kaimo, Plungės parapijos, Telšių ap
skričio Yra svarbus reikalas iš Lietu
vos. Kas žino kur jis randasi, prašau 
pranešti jo adresą, arba pats lai atsi- 
vos. Kas žino kur jis randas, prašau 
šaukia. (4)

Motiejus Macijewskis 
1276 So. Robert street,

\V. St. Paul, Minn.

Gerbiamieji W ore esterio 
Žmonės!

'Kuriems pasitaiko reikalas taisyti 
t, , i batus. Aš noriu pasisiulinti, sykiu ir 
pęl meldžiu atsilankyti pas mane. Užtik

rinu tamstas, kad busit pilniausiai pa- 
.. , , ir. " _ ,. ‘ i : - - o T 1-1 ‘i. tenkinti mano patarnavimu. Manoplauksianti ekspedicija į Pra ■ lietuvių šeimynos Indianos nepneme. bako, uzmokekit( darbas garantuotas, nerasit visame 

no Juozapo žemę. Ir iš VIa-, valstijoj. Bet kokia galėtų tą sumą grynu auksu, nes kri^^r^Tal^S 
divostoko keliausiančios ke- būt jo lietuviškoji pavardė, I taip yra kontrakte parašyta. sau ištiest savo draugišką ranką link 

.... - - - - - - ■*------- 51----ri-- --------... manęs, ir paremkit mane. Aš remiu
. jūsų parengimus negaudamas iš jūsų

-------------- darbą, aš padarysiu visaip kaip kas 
Scripso statistikos orga- nor‘’ r!es turiD PatyHm° Per 35 rtet»s,° 1 ir tunu geriausius įrankius. Vinelių

nizacija New Yorkė apskai- nenaudoju dėl moterišką čeveryką, 
----- r---- įsiuvu padus ar cementuoju, ir naudo- 

_ . ju geriausios rūšies tavorą. Karštyje
je Jungtinėse Valstijose bu- nedegina (krom>, nepermirksta (wa- 

i nn i a a ± terproof) ir Velvitan, dėl moterų, ku-
VO jau 126,144,000 gyvento- nos'nori eiti švelniai, be balso. Aš pa
jų. Bet prieauglis kas metai ^^siu kaip kas panorės, nepamirš- 
eina vis mažyn. i 52 greenwood street,

-------------- ’ WORCESTER, MASS.
Senas šilučius, A. Gulben.

Taip pasakė “Naujienų”
nos ekspediciją i Nordvigo' reporteriui vienas detekty-
--  “ "• ' “ _ ~ "..'-—v ___________

birželio-Yes, tvirtino*tas detektyvas, įima Panamos Kanalas. _■
mėnesį iš Archangelsko iš-, Dillingeris tikrai yra kilęs iš Panamos respublika čekio 

J • Z ’ 1* ______ X _ •________ T____J2_________I nnrvriAmn

no Juozapo žemę. Ir“iš VIa-'valstijoj. Bet kokia galėtų!tą sumą grynu auksu,

GERA PROGA
Nupiginta Knygų Kaina. į
Laimė ir Planetos, kas kada gimė, 

koksai jo talentas ir tt................. 20c
Gyvenimas girtuoklio su 15 paveik

slų. Visos dainos apie girtuoklius, ln-’ 
bai jdomi knygelė ........................ 20c.

Eilės, Dainos ir Deklamacijos apie 
didi jį karų, apie vaikinus, merginąs ir 
juokaunos dainos. Visas 3 sykiu imant 
tik 50c. Jeigu kurie iš paminėtų ku
rios nors nenorėtų, duosiu pasakų už 
25c. arba kazyrų ar sapnų knygelę, ar 
Patyrimai apie didįjį karą. Visos tos 
po 25c. Galite išsirinkti kurias norit. 
3 už 50c. Pinigus siųskit pašto stam- 
pomis po '8c.; iš Kanados štampų ne- 
siųskit.

* P. MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St. So. Boston, Mass.

*. Parsiduoda Balandžiai
25 poros puikią Balandžiu, parduo

da po 50 centą porą. Tai labai pigi 
kaina; yra visokių spalvų. Parduodu 
todėl, nes nenoriu juos užmušt. Kurie 
norit pirkti, patarčiau atvažiuot pa
čiam, nes siųst per paštą perdaug 
triūso. Kurie norėtumėt pirkt visus, 
parašykit .'laišką, nes ^iš bunn namie- 
je kiekvieną Seredą ir Ketvergą. Ba
landžius turiu parduot greitai. (14)

JOS KARASEV1CZ
238 N. Feltus st., So. Amboy, N. J.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai, grąžinami p yyvumą ir
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Expelleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio išsitempimo, gerai iš- 
sitrynkite su Pain-ExpelTerru ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasiek šit palengvinimo ken
tėjimų. Visose raistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo banku t ės. 
Tiktai tikrasis turi*.Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

LEONAS LAURINAITIS, apie 6 
pėdų aukščiu, Švenčionių apskričiu, 
Tvieračiaus parapijos. (Čia jo paveik-

slas.) 14 metų kaip atsiskyrė nuo mtį- 
sų ir nieko nežinome. Mielas tėveli, 
prašome atsišaukti, kurie žino kur jis 
randasi, malonėkite mums pranešti, 
už mes busime dideliai jums dė
kingi.

Sophie ir Leon I^iurinaitis 
12215 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKALINGAS ANT KARMOS GA- 
SPADORIUS. Turi mokėt visokį far
mos darbą. Galėtų eit ir į partnerius, 
jeigu prisidėtų nors kiek pinigais.

j MISS JONĖS,
R. No. 2. Box 5, Marlette, Mich.

Amerikos čekiai ir popieri-
mai ClOleriai dabar IlO good. jokios paramos. Kaip sakiau apie 

IVfrTTTRT^ PPARlin 1 9fYtl -------------- Į darbą, aš padarysiu visaip kaip kas
lVlVltKlo rKAKIJU lyZU^j Scrrnsn oro-aJ non, nes tunu patyrimo per 35 Metus,GELEŽGALIUS. scripso siaustiKos orga ( ir turiu geriausius įrankius. Vinelių

ht> i . - T ncw įuiAC apoitai- ••
Keleivio skaitytoja J. čjaVo, kad šių metų pradžio- t 

Taronytė prisiuntė iš Man- - - ---- --- -
chester Evening Heraldo” 
iškarpą, kur rašoma, kaip 
tūlai merginai Brooklyno li
goninėj buvo padaryta ope
racija ir išimta iš vidurių 
1,203 visokius geležgalius, 
kuriuos ji buvo nurijusi. 
Tarp išimtų daiktų suskaity
ta:

584 vinutes vartojamas 
minkštųjų rakandų apmuši
mui.

144 vinutes karpetams 
prikalti.

46 mažus šriubelius.
80 didesnių sriubų. Į
1 kablys vartojamas dra- duolią nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil- 

panų pakabinimui. < < i *
3 kabliai paveikslams ka

binti.
4 aklosios špilkos.
83 tiesios spilkutės.
89 gabalėlių stiklo^; 7
1 puoduko rankenėlė!

■ Ir daug kitų panašių daly
bų.
I Mergina vadinasi Miss 

,40 metų am- 
riuos CWA atleido iš darbo. Į žiaus. Operaciją darė Kings 
Įtaisė protesto demonstraci-; County ligoninės daktarai, 
ją ir reikalavo bedarbiams Ėmė visą valandą, išvalyti 

’jos vidurius. i

lios ekspedicijos.

MASKVOJ ATIDARYTAS 
AMERIKOS KONSU

LATAS.
Pereitą sąvaitę Maskvoj 

jau atsidarė Amerikos Kon
sulatas biznio reikalams. 
Konsulo pareigas eina An- 
gus Ward.

detektyvas nepasakė. ’

LATVIJOS SEIMAS DO
VANOJO ŪKININKAMS 

PO 300 LATŲ SKOLŲ.
Kovo 6 d. latvių seimas 47 

balsais prieš 35 priėmė įsta
tymą, kuriuo numatoma do
vanoti valstybinio agrarinio 
banko paskolų po 300 latų 
kiekvienam ukiui, ir nu
braukti įvairias sėklų ir pa
šalų paskolas. Tam reikalui 

, reikalaujama iš valstybės 
paskirti 35 mil. latų. Ta su
ma turinti būti paimta iš re
zervų fondo ir iš ūkiško at
statymo fondo, kadangi ag
rarinis bankas į tą fondą y- 
ra idėjęs savo ipotekos lakš- 

,tų.

įeina vis mažyn.
Maskvoje pradėta kasti 

tunelis požemio trauki
niams, kaip New Yorke ar 
Bostone. Žinios sako, kad 

| prie to darbo dabar dirba 
60,000 rusų.

INUO VISOKIŲ U- 
I GŲ GYDUOLĖS.
GYDANČIU ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 

hšDIRBYSTfi lietuvišką vokišką gy-

Socialistų vadas Norman
Thomas buvo nuvedęs Wa- 
shingtonan bedarbius, ku-įMabel Wolf,

___ __ /TYT7 a _ -2 J — *X J _ „'V - I X* __ _____

Įtaisė protesto demonstraci-Į County ligoninės daktarai, 

darbo arba užlaikymo.

vio N emalinio. Nenoro Valgyti, Strė* 
Iną ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo,
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
ką Slinkimo, Pleiskaną, šlapinimo 
Izivoje, Nuo Nervą—Išgąsčio, Prie- 
miečio. Nemiegojimo. Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltąją 
ir kitą ligą.'

Čionai jns galite gauti ir tokią gy
duolių, kokią kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitą žalią, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 

į žolią specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 

' laiškais arba ypatiškai. Pasiunčia  ̂
; per paštą visur.

KAZELL*S BOTAN1CAL CO.
Wholesale Botanic Drugzi^U

108 W. BROADWAY
SOUTB B<)8T' '' . MASS-

r 
l«

MOTOR SERVICE
Telephone

V So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
" IR TROKŲ AGENTŪRA. ' 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1945

F. O. B. Factory

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

JIEŠKAU DARBO
Suaugusi mergina, darbšti, gero 

budo, jieškau darbo už gaspadmę prie 
ramo, pas pastovią šeimyną arba naš
lį su vaikais. Nedaro skirtumo ant 
farmos ar mieste. Geri žmonės, kurie 
reikalaujat tokios moters, pareikalau- 
kit. Adresas: J. PASKO (4)
261 James St , N. Hamilton, Ont, 

Canada.
■ ■ ■

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trekus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe KapočiuRas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

)

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.*
T®je hayg»je yra pamatinės žinios ii Anatomi
jos, Flriotofijos ir Hygienos.

Kas ricattys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga Ubai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose. '

Knyga 840 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $240 

KELEIVIS
2S3 Broadvay So. Boston, Mass.

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt.

Be to, kaip visuomet, yra 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai — kaip kam 
parankiau.

Adresuoki!: “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

•4

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.
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ADV. ŠALNA DEBA- 
TAVO PER RADIO

Montrealo Katalikai Sukilo
Prieš Kun. Bobino Diktatūra.

L

eina, nes kitaip kunigas gali gė debatus per radio, ku- 
išeikvoti visą musų turtą. | riuose dalyvavo ir adv. A.

Aš parašiau šį streipsnį į O. Šalna. Buvo debatuoja- 
“Keleivį”, nes “Keleivį” 
skaito visi geri katalikai. 
Tiesa, kun. Bobinas jį pei
kia, bet ir pats jį skaito, nes 
jeigu neskaitytų, tai iš kur gi 
žinotų, ką “Keleivis” rašo?

Kunigai draudžia katali
kams “Keleivį” skaityt tik 
dėl to, kad jis parašo apie 
juos teisybę. Katalikams 
kaip'tik toks laikraštis ir rei
kalingas, nes ir Kristus liepė 
skelbti teisybę, O kad “Ke
leivis” sudrožia kunigė
liams už jų blogus darbus, 
tai tas visai nepriešinga 
krikščionybei. Juk ir Kristus 
išpėrė kunigams kailį, kada 
rado juos bažnyčioje gešef- 
tą darant ir pinigus iš para- 
pijonų renkant.

Parapijonas.

Planas Detroito Miestui Pagerint.

Nutarė atimti iš klebono pa- rapijos pinigų kvoterius, ir 
rapijos knygas ir kontro- , nurodė juos pavardėmis. Ši- 

liuoti finansus. į tą pranešimą patvirtino da
Gerbiamoji “Keleivio”

Redakcija!
Prašau patalpinti savo lai

krašty sekančią korespon
denciją.

Montreale (Kanadoj) šių 
metų 18 kovo dieną buvo su
šauktas lietuvių parapijos 
metinis susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo apie 4—5 
šimtai žmonių. Susirinkimą 
atidarė ir pradėjo jį vesti 
kun. Bobinas, vietinis kle
bonas.

Jis pats pirmininkavo ir 
pats darė pranešimą apie 
parapijos stovį. Apie parapi
jos kasą davė labai neaiškią 
atskaitą. Pasakė tik bendrai, 
kad tiek ir tiek įplaukė, tiek 
ir tiek išėjo, ir viskas.

Šitokia atskaita, žinoma, 
nėra jokia atskaita. Parapi
jonų šiandien jau negalima 
mulkiais laikyti ir už nosių 
vadžioti, kaip seniau kuni
gai buvo pripratę daryti. 
Šiandien jau ir katalikai no
ri aiškiai žinoti, kiek pinigų 
kunigas iš jų paima ir ko
kiems reikalams juos suvar
toja. Todėl parapijonys pa
reikalavo iš kunigėlio Bobi
no aiškesnio raporto. Sako, 
prašom parodyt smulkiai, 
kur ir kam kiek išmokėta!
Vyskupas viską parapi jo- 
. nims “draudžia.”
Kun. Bobinas užsigavo ir 

net supyko, kad žmonės drį
sta reikalauti iš jo tokių da
lykų. Ir jis griežtai atsisakė 
duoti aiškesnį pranešimą a- 
pie kasos stovį. Aš, sako, 
negaliu smulkių atskaitų 
jums duoti ir minėti tų asme
nų vardus, kuriems pinigai 
buvo išmokėti, nes vyskupas 
griežtai uždraudęs tokias 
atskaitas duoti. Pagaliau ir 
bažnyčios įstatymai drau
džiu parapijonims žinoti, ką 
kunigas daro su jų pinigais.

Šitoks kun. Bobino parei
škimas dar labiau žmones 
suerzino. “Turbut ištikro 
kas nors negera parapijos 
kasoj yra, jeigu kunigas taip 
bijosi duot aiškią atskaitą?” 
—pradėjo katalikai tarp sa
vęs ^kalbėtis. Jie pradėjo ir 
tuos “bažnyčios įstatymus” 
kritikuoti. O kas gi tuos “įs
tatymus” parašo, jeigu ne 
patys kunigai? Juk nei Die
vas, nei Kristus niekur tokių 
įstatymų nepaliko. Ant galo, 
jeigu tokie įstatymai ir butų, 
tai juos reikia panaikinti, 
nes jie neteisingi. Žmonės 
turi žinoti, kur jų prakaitu 
uždirbti centai eina. Tuomet 
ir pačiam kunigui bus svei
kiau, nes niekas negalės jo 
įtarti.

Paskui parapijonys parei
kalavo, kad butų užrašyti 
visi jų nutarimai.

Kun. Bobinas ir čia atsK 
stojo piestu. Negalima, sa
ko, nes vyskupas griežtai y- 
ra uždraudęs užrašyti para
pijos nutarimus.

Bet susirinkimas griežtai 
pareikalavo, kad nutarimai 
butų užrašyti, ir išrinko iš 
savo tarpo protokolų sekre
torių. Išrinktas sekretorius 
nuėjo prie stalo nutarimus 
užrašyti. Kunigas su viso
mis knygomis pabėgo į zak
ristiją. Tada komiteto narys 
p. Dubauskas ėmė vesti su
sirinkimą. Nutarta, kad bu
tų išrinktas naujas bažny
čios komitetas. Kunigas iš
bėgo iš zakristijos ir pasakė, 
kad komiteto taipgi negali
ma rinkti, nes ir tą vyskupas 
uždraudęs. Komitetas esąs 
amžinas. Tada keli parapi
jonys pranešė, jog tūli iš se
no komiteto narių ima iš pa-

du parapijoms — Kantau
tas ir Arlauskas.

Naujas komitetas.
Kunigas pareiškė savo 

protestą dar sykį, kad komi
teto negalima esą rinkti, ir 
nubėgo atgal į zakristiją.

Bet parapijonys to nenu
sigando. Dubauskui vedant 
susirinkimą, komitetas buvo 
perrinktas iš naujo. Tapo iš
mesti Vaškelis, Laskevičius 
ir Mikalauskas^ kuris pats 
atsisakė. Jų vieton darinkti 
nauji: Gručkiunas, Sabec- 
kas, Guzevičienė ir Kajac- 
kas.

Kunigui algos nustatyta 
$100 į mėnesį, zakristijonui 
$40 į mėnesį, o Vargoninin
kui $25.

Už šliubus ir mirimus nu
statyta $15 mokestis. Pusė 
tų pinigų turi eiti parapijai, 
o pusė kunigui. Rinkliava 
bažnyčioje per Kalėdas ir 
Velykas parapijai. Pirma 
tuos pinigus pasiimdavo ku
nigas.

•Mokestis į parapiją — $6 
metams. THat’s all!

Vienbalsiai nutarta, kad 
kunigas duotų visas parapi
jos knygas perrinktam ko
mitetui patikrint. Peržiūrė
jęs knygas, komitetas turi 
duoti parapijai raportą.
Kunigo šuo priteršė kleboni

ją, kunigas reikalauja 
naujo namo.

Parapijonų susirinkimas 
vienbalsiai nutarė pataisyti 
dabartinę kleboniją. Kuni
gas buvo tam griežtai prie
šingas. Čia jis irgi grąsino 
vyskupu. Sako, vyskupas 
priešingas klebonijos taisy
mui ir neįeisiąs jos taisyti. 
Kleboniją parapijonys pri
valą pastatyti ponui Bobinui 
visai naują.

Bet Bagdonas išaiškino, 
kodėl kunigas nenori, kad 
dabartinė klebonija butų 
taisoma. Sako, kunigo Bobi
no šuo apdraskė sienas ir 
pripaškudijo visus kampus, 
tai kunigėlis dabar jau nori 
naujo namo.’. Bet priterštus 
kampus galima esą išvalyti, 
sienas galima pataisyti, ir 
kunigas gali gyventi toliau. 
Kristus nei tokių vigadų ne
turėjo.

Kunigas gieda prie alto
riaus, o šuo už altoriaus.
Ir bendrai katalikai yra 

pasipiktinę, kad kunigas 
ducda savo šuniui perdaug 
valios. Jis net po bažnyčią 
valkiojasi ir šventus daiktus 
apteršta. Bagdonas sakosi 
matęs, kaip šuo koją pakėlęs 
antru kartu “šventino” žva
kes.

Susirinkimas priėmė Bag
dono pranešimą vienbalsiai. 
Ir vienbalsiai nutarta, kad 
mišių laiku šuo nebūtų baž
nyčioj laikomas, nes dabar 
pasitaiko taip, kad kunigas 
gieda mišias prie altoriaus, o 
šuo traukia savo giesmę už 
altoriaus, ir parapijonys ne
žino katro klausytis.
“Keleivis” geriausia parapi 

jonhns laikraštis.
Nutarta, kad protokolo 

nuorašas su visais šitais nu
tarimais butų įteiktas vyskiL. 
pui. Jeigu jis.ištikrujų viską 
katalikams draudžia, kaip 
sako kun. Bobinas, tik n4* 
draudžia aukoti savo pini
gus ir nieko nežinoti, tai te
gul gi žino, kad tokį uždrau
dimą mes su pasipiktinirtiu 
atmetam. Jeigu mes moka
me pinigus, tai mes turim 
teisę žinoti ir kur tie pinigai

Pereitą subatą vienas de
batų kliubas Bostone suren-

YOUBOU, KANADA.
Darbai čia eina dieną ir 

naktį.
Youbou miestelis randasi 

Vancouvero saloj, kuri pri
klauso Kanadai. Dabar, 
kuomet visur kalbama apie 
krizį, pas mus jokio krizio 
nesimato. Lentų plovykloj, 
kur aš dirbu, darbas eina 
dviem permainom, dieną ir 
naktį. Bet darbininkus labai 
išnaudoja. Mašinos taip nu
statytos, kad turi būtinai 
skubėt, kad spėtum joms 
medžiagą paduot ar atimti. 
Vienas turi padaryti už du. 
Kadangi valandos labai il
gos, reikia dirbti nuo 10 iki 
12 valandų, tai žmonės bai
siai nusidirba. Nedėldieniais 
poilsio irgi nėra. Laikraščiai 
rašo, kad ir šioj saloj yra 
daug žmonių be darbo, bet 
musų dirbtuvėj 
perdaug.

Daugiausia čia 
niečiai ir indusai, 
moka po 15 centų į valandą. 
Baltveidžiai gauna daugiau. 
Paprastam baltam darbinin-. 
kui moka 28 centus į valan
dą, o patyrę darbininkai, 
gauna iki 60 centų. Unijos 
nėra ir pasipriešinti išnau
dojimui negalima. Žmonės 
labai tamsus, daugiau rūpi
nasi kaip bus pekloj ar dan
guje, negu dabartiniu savo 
gyvenimu.

Lietuvių čia yra tik 5. Vi
si esame nevedę ir pažangių 
pažiūrų. Ateina pas mus 
Maikis su Tėvu sykį į sąvai
tę ir kartais praneša šį-tą 
apie merginas. Tas mums 
daugiausia rupi. “Keleivio” 
mes visuomet labai laukiam 
ir, rodos, būtų geriau, kad 
jis eitų dažniau.

Oras pas mus šįmet buvo 
šiltas, žiemos visai neturė
jom. A. Ružas.

dirba net

dirba ki- 
kuriems

mas klausimas, kuri yra ge
resnė mokesčių forma —da
bartinė, ar “sales tax?” Du 
kalbėtojai kalbėjo už “sales 
tax,” o kiti du, vienas iš jų p. 
Šalna, įrodinėjo, kad dabar
tinė mokesčių forma teisin
gesnė, nes dabar moka tik 
tie, kurie turi nejudomojo 
turto arba didelių pajamų, o 
įvedus “sales tax,” turėtų 
mokėti lygiai beturčiai, kaip 
ir tuortuoliai.

“Sales taxų” reikalauja 
organizuoti piniguočiai, kad 
jiems nereikėtų mokėti “in- 
eome taxų.” Šito nori ir po
litikieriai, nes jiems čia atsi
darytų naujas pajamų šalti
nis. Jie aiškina, kad įvedus 
“sales tax’us” butų paleng
vinti mokesčiai namų savi
ninkams. Bet taip jie sakė ir 
įvesdami gazolino mokesnį 
Massachusetts valstijoj. Jie 
aiškino, kad uždėjus 1 centą 
ant galiono gazolino, suma
žės namų mokesčiai. Paskui 
jie uždėjo ant gazolino da 1 
centą, paskui da 1 centą ir 
dabar žmonės jau moka 4 
centus mokesčio ant galiono 
gazolino, o ar namų mokes
čiai sumažėjo? Ne, jie kaip 
kilo taip ir kila kas metai. 
Taip butų ir įvedus “sales 
tax.”

Mes sutinkam su p. Šalnos 
pozicija. Tik reikėtų pridėt, 
kad turi būt panaikintos va
dinamos “tax-exempt secu- 
rities,” į kurias dabar yra su
dėta apie $40,000,000,000 
pinigų, kurių taksos nelie
čia, ir visiems valdininkams 
turėtų butų, nukapotos algos 
iki $5,000”metams. Kodėl 
dabar miesto majoras turėtų 
imti $20,000 metams, kuo
met valstijos gubernatorius 
gauna tik pusę.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

V. P. — Ačiū už straipsnį. 
Gerai parašytas. Prašome 
rašinėti dažniau.

S. Barz. — Sulyg naujo į- 
statymo,apsivedimas ar ište
kėjimas pilietybės neliečia. 
Pilietė mergina pasilieka pi
lietė ir už nepiliečio ištekė
jusi.

Vilimui Krauzėjui.—Tam
stos laišką padėjome archy
vam Patartume, kad dau
giau tokių laiškų neregist- 
ruotumėt, tai nereikės taip 
daug už juos mokėti. Jie ga
li pasiekti savo vietą ir už 3 
centus.

A. Goubišui. — Maikio tė
vas labai dėkingas už pini
gus, bet ant farmos nenori 
važiuot, nes agurkai da ne
auga.

“Keleivio” skaitytojui. — 
Ačiū už iškarpas apie D-rą 
Wirtą, bet mes jau rašėm a- 
pie tą paukštį pereitame 

Detroito miesto inžinierius Cordner padarė planą miesto page-■ Keleivy.
rinimui. Jis siūlo senus laužus nugriauti, o jų vieton pastatytij M. Kvietkauskui. — Ačiū 
tokius blokus, kaip jis čia rodo savo piešiny. UŽ viską.

I

Velykų Komedija.

AR NORITE UŽDIRBT
$5,00® IKI 25.090 I METUS?
Jus galite tikrai tą padaryt, jei

gu žinosite Magiką, Kortų Monus 
ir Mystiką. Privatiškos lekcijos da
bar duodamos tais klausimais. Jei
gu norit būt finansiškai arba drau
gijiniai pasekmingu, kreipkis pas 
Josef Reachis ir pakalbėk. Priva
tus lekcijos yra aprubežiuotos pa
sirinktais dalykais, 
proga.
SPECIALIšKUMAS. 
laimę pasakyt jam.

JOSEF REACHIS 
139 Soath First Street, 

BROOKLYN, N. Y

Naudokis ta
(6)

Duokit savo

už viską.
A. Bačėnui. — Prisiųstas 

! iškarpas sunaudojom. Ačiū.
J. Martinoniui. — Redak- 

jcija labai įvertina jūsų gerus 
’ norus ir pastangas paremti 
i Kupiškio laisvamanius, ta- 
■čiau talpinti ilgą jūsų atsi
šaukimą nemato reikalo, nes 
tokių atsišaukimų “Keleivy”

Laiškas Maikio
Tėvui.

2 rubliai ir 25 kapeikos ant 
očyščenos.

Gromata nuo B. Valanti- 
no iš Čikagos.

O dabar apznaiminu, kad yra buvę jau labai daug ir 
prisiunčiu Maikio tėvui 2 visi musų skaitytojai šitą 
rubliu ir 25 kapeikas, kad reikalą jau žino, 
nusipirktų geros očyščenos 
ant Velykų, o man tegul pri- stokos negalėjome draugo 
siunčia užtai “Keleivį” ir laiško “tėvui” 
■Kalendorių.

O dabar kita rokunda. n««n«ėįai Į’araš.vt- 
Tu, tėvai, nepasiduok tam .
savo vaikui, kad jis tave kri-^spausdinsime, 
tikuotų ant kožno žingsnio. 
Jeigu jau jis toks kytras, tai 
tu paklausk jo, kodėl velnias 
myli pypkėmis su vyrais 
mainytis? Arba tegul jis tau 
išklumočija, kaip Adomas 

įsu Jieva galėjo būt rojuje 
visai nuogi ir neturėjo vuo-

Romos katalikai išeina- su 
vėliavomis, būgnais, trimi- 
mitais ir šaukia:

—Aleliuja! Hosanna!
Šiandien Kristus prisikėlė! 
Šiandien, 1 balandžio dieną, 
pasaulis išganytas!

Atsistoja graikų katalikai 
ir mosuodami savo vėliavo
mis rėkia:

—Nemulkinkit svieto, me
lagiai ! Kristus dar nėra pri
sikėlęs, nes jis nėra dar mi
ręs. Mes graikai, musų Kris
tus, jo graikiškas vardas ir 
mes geriau apie ji žinom. 
Musų Velykos šįmet pripuo
la 15 balandžio. Tik tada 
bus Kristaus prisikėlimas. -

Išeina žydų rabinai ir 
skelbia:

—Jėzus buvo žydas ir tik
ras jo vardas buvo Jošua ar
ba Joselis. Jus nieko apie jį 
nežinot ir nemeluokit žmo-įdegų nuo musių ir uodų ap- 
nėms, kad jis pumiręs prisi- sįginti? 
kėlė. Jis buvo musų tautietis1 
ir mes gerai žinom, kad jo1. 
visai nebuvo. Pirma balan-į1 
džio yra visų durnių diena— 
a big April Fool!

(Uždanga nusileidžia.)

žemesnieji Kongreso rū
mai užgyrė $580,000,000 ka
ro laivams ir orlaiviams. 
Norima pastatyti 102 karo 
laivu ir 1114 lėktuvų.

4

4

KELEIVIS
2S3 Broad way
So. Boston, Mass.

»■ ne-

Vienu H didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUZDINA:

Išbandyk ruex ant musu 
KASTŲ. ’

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon- 
ką Jeigu Jums nepagelbės, 
kainuos nieko. Prisiųskit tik Jūsų var
ei# ir adresą, užmokėaLpaštoriui, kąip 
jis atneš Jums teonką RU-EX į ftanrus. 
Vartok kaip nurodyta ir jeigu nebus 
Jthns naudinga®,-mes atiduosim atgal 
jums pinigus. Vieninteliai platintojai: 

PORTERS DRUG COMPANY 
1008 Mibaankee A Ve, Dept 7, 

CHICAGO, ILL. i

Jums nereikia ilgiau kentėt skaus
mus nuo reumatizmo, vartok RU-EX, 

kurį daktarai išrtkšo 
nuo skausmų musnlą, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, netiri- 
ti«, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėncBjį 
paprastos neuralgijos 

t*jk* sudetiftį, 
ja po riR 

kaipo pagel- 
reumattšĮrą 

skausmų. • *.

A. Ruzui. — Dėl vietos

“Keleivį” ir laiško “tėvui” išspausdinti. 
Vistiek ačiū, kad draugas

Kar. Pipirui. — Eilėraščio

1 Parapijonams S. A., L. A. 
ir kitiems. — Tam korespon- 

jdentui, kuris aprašė Chica- 
■ gos lietuvių tautinę bažny
čią, atsakymas jau buvo 
duotas, tai kito nereikia. 
Tamstų rašinėlio nedėsime.

“KELEIVIO” 
SPAUSTUVĖ

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS. 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

RcHkia, spausdinatne visokius spausdiniue 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiHeto. 

Darba atliekame
GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius. atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties ',a oz.—$3.00 ir 
% oz. j vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas j 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
FRANK RICICKAS 

3 Rose Street,
1 »*** »*>***>* »*«**M* 9*9* u Si* 9*9* 9*9* 9*v* 9*9*9*®* 9*v* 9*9* »*»• i
’ \«A9*9a**»*9*9*9<9*9'*9*9*9*9*9‘*9*9*9*e*9*9*9*9*9*9*9*9*9*9*lv*9*v*9*9*9*9*9*9*9*9*9*9*9*9*«*®*9*9*9*<

< <

4

i O dabar buk sveikas, seni, 
ir gyvuok visai musų tautai 

’ant didžiausios patiekos. 
Jeigu tavęs nebūtų, tai mar- 
katnas butų musų gyveni
mas.

Prie to da pridedu porą 
uklonų “Keleivio” darakto
riui, ką taip dailiai viską nu
rašo, kad skaitai ir norisi. 
Duok Dieve tau sveikatos, o 
kai numirsi, tegul aniuolai 
uždeda tau didžiausi dona- 
cą karimos vietoj ir pastato 
tarp šventųjų. Dac oi.

B. Valantinas.
(-)

Hartfordu Conn.

KNYGOS NUPIGINTA KAINA
Iki Gegužės 15, 1934.

Dar turim daug likusių įvairių knygų ir jas išparduodam visai 
nupiginta kaina iki gegužės 15 d., 1934. Malonėkite pasirinkti 
kokios patiks iš čia teikiamo surašo:
įvairios Pasakos, Dr. Basanavičiaus. Pusi. 300, apdarytos 

kaina $2.00; dabar už .....................................................  $1.50
Andersono Pasakos, su paveikslais. Pusi. 409, kaina $2.00; 

dabar už .......................................................................... $1.25
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių-Dnšiu bei Velnių — Dr. Ba

sanavičiaus. Pusi. 470, kaina $2.00; dabar už.......... $1.50
Rymas. Garsusis Emil Zolo romanas apie Vatikaną. Pusi.

432, apd. Kaina $3.00; dabar už .................................. $1.50
Karaliaus Saliamono Kasyklos — Hagardo. Pusi. 243.

Kaina $1.00; dabar už.......... .............................. 50 centų.
Lalio Žodynas — Lietuvių Anglų ir Anglų Uetuvių, pusi.

1274, apd. Kaina $16.00; dabar už.................................... $9.06
Geografija. — Šerno. Paveiksluota, apd. kaina $4.00; už $2.00 
žiftyftas. Svarbi informacijų knyga apie sveikatą, gaspadi- 

nystę, amatuinkystę ir visokius Putinus reikalus gyve
nime. Pusi. 392. Kaina $2.50; dabar už.........................$1.25

M Naujas Pilnas Orakulas, paveiksluota burtų monų knyga, 
didelio formato, nauji laida, Su pilna Saliamono nosimi.
Pust 414. Vienintelė knyga lietuvių kalba, teari apima 
burtų ir monų šaką, taipgi delnažinystės. Kaina $3.00; 
dabar už .............................................................. /..««. $1.50

Dr. A. J. Karaliaus — Namų Daktaras. Svarbi receptų kny
ga. Didelio formato. Kaina $2.00; dabar už .............. $1.25

''OtHĮioji P Bėro knyga “Dieve Galybė,” čia eina klausimai: 
^‘zoologija, botanika, geologija, fizika, chemija, gyvulių 

fiziologija, augalų Fiziologija Dvejose knygose, pusi.
350, apd. Kaina $4.00; dabar ui........................................ $2.00

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu, sekamu 
adresu:

“AUŠRA"
3653 SO HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

>
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

ŽIAURIOS ŽMOGŽUDYSTES
Pastaruoju laiku kai ku

riose Lietuvos ’ vietose pra
dėjo rodytis nedidelės plė
šikų gaujos.' Be keliato ma
žesnių apiplėšimų, jos įvyk
dė net keletą stambių žmog
žudysčių. Jau rašėme apie 
žiaurių policijos valdininkų 
Žukausko ir Selmistraičio 
nužudymą.

Panevėžio apskr., Suba
čiaus valse., Pelišių dv., ras
tas klojime negyvas dvari
ninkas Antanas Sankaus- 
kas. Kriminalinė policija 
mano, kad Sankauskas nu
žudytas, nes jo galvoje yra 
dvi žaizdos, padarytos iš re
volverio.

Šakių apskr., žvirgždai
čių valse., ūkininko Juozo 
Vilčinsko sudegintos visos 
triobos, sunkiai sužeistas 
pats Vilčinskas, jo bernas, o 
Ona Vilčinskienė ir tarnai
tė yra nušautos.

Kovo 8 d. Biržų policijoj 
paaiškėjo nauja biauri 
žmogžudystė. Jurgis Gar- 
bauskas vasario 27 d. anksti 
rytą Biržų vaisė., Užušilių 
kaime kirviu sukapojo to 
kaimo stambų ūkininką, pa
siturinčiai gyvenantį Adomą 
Kutrą ir jo tarnaitę Kisely- 
tę. žmogžudys šiuos lavonus 
užkasė paties Kutros lauke. 
Lavonai dar tebėra neatkas- 
ti, žmogžudys suimtas kaltu 
prisipažino. Pasirodo, kad 
jis yra to paties Kutros ber
nas. Tsb.

PUNIOS MIŠKUOSE NO 
RIMA ĮSTEIGTI TAUTOS 

PARKĄ.
Užsienių pavyzdžiu, ir 

Lietuvoje norima padalyti 
prieglaudą be pasigailėjimo 
naikinamiems retesniems 
žvėrims ir paukščiams. Tau
tiniu Lietuvos parku nori
ma paversti Punios girią, 
užimančią apie 2,500 hekta
rų plotą. Pati Punios giria 
yra labai graži. Joje nėra 
nei kaimų, nei vienkiemių. 
Tam tikslui ji labai tinka, y- 
pač, kad girią iš visų pusių 
supa Nemunas. Pirmoj eilėj 
tautiniam parke norima iš 
Nidos atgabenti ir įveisti 
8—10 briedžių. Vėliau joje 
butų įveisti ir kiti žvėrys bei 
paukščiai, kurie Lietuvoje 
pasitaiko. Tsb.

LIETUVIŲ - ANGLŲ DE
RYBAS TIKIMASI SEK 

MINGAI BAIGTI.
Vasario mėnesio pradžio

je Londone prasidėjusios 
lietuvių-anglų prekybos de
rybos dar nepasibaigė. Mat, 
šiuo metu Lietuva negali pa
tenkinti visų anglų reikala
vimų, kol nepaaiškėjo, kiek 
ji galės Anglijoje savo ga
minių parduoti. Į Angliją 
Lietuva įveža daugiausia 
bekono, kas sudaro 60 nuoš.; 
ten visų įvežamų Lietuvos: 
prekių. Tuo tarpu iš Angli- ■ 
jos Lietuva kasmet įveža už j 
70 milijonų litų anglų gami
nių. Bekono įvežimo Angli- 
jon klausimas ir sudaro de
rybų sunkumus iš anglų pu
sės.

Šiuo laiku anglų vyriau
sybė laukia atsakymo iš sa
vo dominijų, kiek jos šiems 
metams galės pagaminti be
kono vidaus rinkai. Jeigu 
pasirodys, kad jų gamina
mas bekono kiekis anglams 
bus permažas, tai Lietuvos- 
Anglijos prekybos derybų 
sėkmingam baigimui jokių 
kliūčių nebus. Tačiau ir da
bar Lietuvos delegacija ma
no, kad esant gerai valiai su
sitarimas bus pasiektas, y- 
pač, kad Lietuva Anglijoje 
sutinka ypatingo palanku
mo. Anglai lietuvius gerai 
supranta, kaipo Baltijos be
konų didžiausius gaminto
jus. Ir todėl jie Lietuvai no
rėtų suteikti net tam tikiu 
pirmenybių. Tsb.

Audros Išmestas Laivas Califoruijoje.
KELEIVIS, SO. BOSTON

v •

Siautusi Califorriijoj audra pridarė daug blėdies laivams, štai vienas prekių laivas išneštas Į 
pakraštį ir paliktas seklumoj. Jo paplukdyt jau nebegalima.

2 l

LIETUVIO LAKŪNO KE
LIONĖ IŠ ČEKOSLOVA

KIJOS.
Šiomis dienomis lietuvis 

lakūnas Tumpikevičius, Lie
tuvos atstovybės Čekoslova
kijoj tarnautojas, pasiryžo 
atlėkti iš Pragos į Kauną or
laiviu. Jis į Kauną pataikė, 
bet atlėkti 1,500 kilometių 
(apie 930 mylių) jam ėmė 
net 3 dienas. Jis teisinasi, 
kad orlaivis buvęs prastas, 
todėl reikėję nusileisti lau
kuose, o kur reikėjo nusileis
ti, tai jis nenusileido.

namų
5 litai

Panevėžio mieste 
tarnaitėms mokama 
algos į mėnesį. Tai pusė do
lerio Amerikos pinigais.

AMERIKONAS PASAMDĖ 
PILIETI NUŽUDYTI 

JO ŽMONĄ.
Šiomis dienomis apeliaci

jos rūmai sprendė vieną kei
stą žmogžudystės bylą.

Turtingas amerikonas, ro
kiškėnas Žibuolis, įsimylėjo 
p-lę Eidukaitytę ir norėjo su 
ja susituokti, tačiau kliudė 
žmona. Tai Žibuolis pasam
dė pil. Sablinską, kad tas jo 
žmoną nužudytų. Žibuolis 
net padaręs su Sablinsku su
tartį, kad jei tas Žibuolienę 
nužudysiąs, tai Žibuolis jam 
duosiąs 4 ha žemės.

Vieną naktį, kai Žibulie- 
nė su sunum miegojo, Sab- 
linskas pritykojo ir ją nušo
vė.

Žibuolienę nužudyti dar 
padėjus ir Žibuolio meilužė 
Eidukytė.

Panevėžio apygardos tei
smas žibuolį su Sablinsku 
nubaudė visą amžių kalėti, o 
Eidukaitytę 10 metų.
s Apeliacijos rūmai Žibuo- 
liui ir Sablinskui bausmę pa
tvirtino, o Eidukaitytei su
mažino iki 6 metų sunk, dar
bų kalėjimo.
KOVOJSUPLĖŠIKAIS 

UŽMUŠTI 2 POLICI
NINKAI.

Žaslių . apylinkėj, Žuvų 
vienkiemy, policija norėjo 
suimti 2 plėšiku. Šie pradė
jo šaudyt ir užmušė du poli
cininku, Selminstraitį iš 
Kauno policijos ir Žukaus
ką iš Žaslių.

NESISEKA NAMŲ SAVI
NINKŲ BANKUI.

Namų savininkai savo su
sirinkimuose skundžias, kad . 
už paskolas imami dideli j 
procentai, kad namų savi
ninkams paskolų reikia be 
procentų ir tt. Taigi, prieš 
kurį laiką savo įsteigtame 
banke, matyt, ir pradėjo 
taip šeimininkauti — skolin
ti be procentų arba labai ma
žais procentais. O blogiau
sia, kad paskolas dalijo ne
patikimiems skolininkams. 
Vienam namų savininkui 
paskolinta 60,000 litų, kuris, 
tyčia ar netyčia, bankruta
vo, jo namai aprašyti už ki
tas skolas ir namų savininkų 
bankui nėra vilties tos sko
los išjieškoti. Kitam subank
rutavusiam namų savinin
kui paskolinta 20,000 lt., tre
čiam kelios dešimtys tūks
tančių duota kažkokiai pre
kybos įmonei atidaryti Šan-į 
čiuose, bet iš to biznis neišė-j 
jo, skolininkas, susijaudinęs, 
mirė, o pinigų nėra. Viso 
taip namų savininkų banko 
pinigų esą “įšalę’’ apie 200,- 
000 litų. Esą ir kitų nuosto
lių. Banko nariai, matydami 
blogus reikalus, aną dieną 
susirinkę, nutarė banką lik
viduoti ir iš 10 žmonių išrin
ko likvidacinę komisiją. 
Likvidacija eis per Tarptau
tinį banką. Pažymėtina, kad 
ir kai kurie Kauno bankai 
namų savininkų banką yra 
stipriai kreditavę, o vienas 
net apie milijoną litų davęs. 
Dabar visiems yra rūpesčio.

\ NUŠOVĖ ŽMOGŲ.

;Gelvoniai, Ukmergės aps. 
Vasario 16 d. vakare Šeiniu- 
nų kieman atvykę broliai 
Silvas ir Alfas Karčiauskai,į 
mirtinai peršovė nieku ne-, 
kaltą pilietį J. Vingrį. Mat, 
Karčiauskų švogeris VI. Rut
kauskas pardavė J. Vingriui 
savo šiaudus, kurių jis ir at
vyko pasiimti ir čia rado pa
sislėpusius Karčiauskus. Šie 
pareiškė neduosią šiaudų ir 
lauksią paties savininko. At
vykus savininkui, jie prade- Į 
jo šaudyti iš revolverio ir, 

į kariško šautuvo, mirtinai su- 
i žeisdami J. Vingrį, nes kuL
• ka perėjo per dešinę plaučių
• pusę.
i S. ir A. Karčiauskai suim-
• ti ir padėti Ukmergės sunk.

darbų kalėjimam

RŪPINASI SLĖPTUVĖ
MIS NUO DUJŲ PAVO

JAUS.
Lietuvos Aero Kliubas j 

kreipėsi į Kauno savivaldy-' 
bę, prašydamas atkreipti na- į 
mų savininkų dėmesį į prieš
lėktuvinės apsaugos reikalą. 
Aero Kliubas savivaldybės 
prašo, kad ji, leisdama sta
tyti naujus trobesius, ragin
tų namų savininkus stato
muose namuose įrengti nuo 
nuodingų dujų slėptuves. 
Kokios slėptuvės turi būti ir 
kaip jas reikia įrengti, Aero 
Kliubas pasižada parūpinti 
techniškų nurodymų ir rei
kalingų specialistų.

Taip labai išsivysčius vi
sokioms oro susisiekimo 
priemonėms, kurios be abe
jo, kilus karui, bus panau
dotos nuodingų dujų bombų 
mėtymui, kiekvienuose na-,n«u 
muose tokios nuo dujų slėp-1 mo.

Į tuvės turėtų būti jau dabar 
įrengtos. Juk ne tada šunis 
lakinti, kaip jau reikia me
džioti. Tsb.

i
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Amerikos
’ ’- Iuctuvą

/^5^^-GRIPSHOLM” Bal. 21

&

Bengiamos Liet. L ai v. Agentų
Sąiijngos Amerikoje

Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 
GRIPSHOLM*
Gegužės 28 
Liepos 3, š. m.
Į KLAIPĖDĄ

Go”'l’,B^^T^^|nforrnadjų į, ijivįĮcortjų kreipkitės j vietinius agentus arba i 

SWEDISH AMERICAN LINE 
Boston, K) stati str.-NEV yo®k, 21 statė str.- Chjcaco, « no. mkhigan avė 
BrošniriN ek$kunij« Tamstai Dm suteikta veltui «nt pareikalavimo. ~

“KUNGSHOLM” Geg. 7 
“DROTTNINGHOLM” Geg. 18 

M. L. KUNGSHOLM Geg. 18

Kiek Lietuvalšmoka 
Pensijų Ir Pašalpų.

1933 metų pabaigoje bu
vo 3,433 pensininkai. Iš jų 
1,600 buvo įstaigų tarnauto
jų, 199 kariai, 585 Lietuvos 
karo invalidai, 794 rusų ar
mijos invalidai, 153 pasižy
mėję asmenys. 122 buvę Vo
kietijos tarnautojai Klaipė
dos krašte. (Bet darbo žmo
nėms, kurie maitina visą 
kraštą, pensijų nėra. Pasenę 
darbininkai turi eit ubagaut. 
—“Kel.” Red.)

Iš pensijų ir pašalpų fon
do 1933 metais išmokėta 
tarnautojams ir kariams 
pensijų 2,868,996 litai ir pa
šalpų 760,926 litai.

Iš valstybės iždo išmokėta 
pensijų: 7 ‘
validams 524,096 litai ir ru-: 
sų armijos invalidams 394,- 
497 litai, pasižymėjusiems 
asmenims 225,034 litai, bu
vusiems Vokietijos, tarnau
tojams 421,732 litai. Viso 
labo iš valstybės iždo pensi
jų išmokėta 1,565,359 litai. 
O bendrai pensijų ir pašal
pų fondo ir valstybės iždo 
išmokėta 1933 metais 5,195,- 
281 litų.

I

ŠAKĖMIS NUDURĖ 
ŽMOGŲ. ,

Kikonių kaime, Kupiškio 
valsčiuje, ūkininkas A. Be- 
kevičius šakėmis nudurė 
ūkininką Alfonsą Kapicką. 
Viena šakė perėjo jam per 
akį ir per visas smegenis iki 
pakaušio. Jis krito vietoje 
negyvas.

Tragedija įvykp dėl to, 
kad Kapickas norėjo užimti 
Bekevičiaus ūkį.

f
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LIETUVOS DELEGACIJA 
SUGRĮŽO Iš LONDONO.
Iš Londono Į Kauną grižo 

Lietuvos delegacija, kuri ve
dė derybas su Anglija dėl 
naujo prekybinio susitari-

DIDELE EKSKURSIJA 
I ■ L I E T U V A e. e.

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART"
* išplauks iš New Yorko

LIEPOS 12 d., 1934 m.,
tiesiai be persėdimo Į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą .............? 97'50
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal ^167 00

Pridedant Jmg. Vaisi. Taksus

Dėl informacijų kreipkitės j;
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Montello, Mass.

MR. PAUL MOLIS
1730—24th St., Detroit, Mich. 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 

ING CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
6820 Superior Avė., Cleveland, O

MR. C. J. VOSHNER
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS
206 Ali Nations B.ink Building 

1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVFL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Geand St., Broolclyn, N. Y.

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

JOHN SEKYS
433 Parį St., Hartlord, Conn.

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

G. A. KYBĄ ' ' .

AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worcester, Mėsa.

ATLANTIC TRAVFL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.

342 W. B’vay, So. Boston, Mass. _____ __________ _ .

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Galit pamatyt visą
Lietuvą ftg #

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais 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. Pinigus siuskit money •rder'in 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO. 1LL

ĮDOMUS ĮVYKIS DĖL 
VEKSELIO.

Vilkijos miestelio gyven
toja Ona Mikalauskaitė tu-' 
rėjo paskolinus pinigų savo 
kaimynui Jurgiui Samoškai. 
Norėdama tą skolą atgauti, 
ji pasiėmė J. Samoškos vek
selį 500 litų ir atėjo į jo na
mus. Pareikalavus grąžinti 
skolą, J. Samoška su savo 
žmona ir sunum puolė Mika
lauskaitę, parsivertė ant 
grindų, atėmė tą vekselį, o 
ją pačią įmetė į kamarą.

Mikalauskaitė pradėjo 
daužyti kamaros langus ir 
šaukti. Triukšmą išgirdo 
kaimynai, pranešė policijai.. 
Visi trys Samoškai areštuo- 

; ti, byla perduota teismui, 
į Dabar Vilkijoj visi labai 
atsargus su vekseliais pasi- 

Lietuvos karo in-'ifĮarė.
i 
i Į UŽDRAUDĖ ĮVEŽTI AN

TISEMITIŠKĄ LAIK
RAŠTI.

Rygoje rusų monarchistai 
buvo pradėję leisti antisemi
tinį laikraštį “Zavtra” ir bu
vo pradėję jį platint Lietu
voje.

Vidaus reikalų ministerio 
įsakymu, vienas to laikraš
čio numeris konfiskuotas, o

--------------- i laikraštis visai uždraustas į 
LIETUVOJE 2,451,200 GY-1 Lietuvą įvežti.

VENTOJŲ. | ATIDĖtTpTbORUTOS
Lietuvos statistikos biuro! BYLA,

surinktomis žiniomis, dabar-' Kariuomenės teismas ba- 
tiniu laiku Lietuvoje yra 2,-' landžio 10 d. buvo paskyręs 
451,200 gyventojų. Moterų spręsti poeto Borutos, Luko- 
yra 96,000 daugiau negu vy- ševičiaus ir kt. bylą, dabar 
rų. i vėl ši byla atidėta.

Visa kelionė juromis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

(per Copenhagą)

S. FREDERIK VIII .......... Balandžio 21
S. UNITED STATĖS ......... Gegužės 12
S. FREDERIK VIII .............  Gegužės 26
S. UNITED STATĖS ............. Birželio 16
S. FREDERIK VIII ............. Birželio 30

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

I '!

♦ *,»

Dėl platesniu informacijų ir-vietų užsisakymo, kreipkitės pas 
vietinius agentus arba

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 
ypatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII”
IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 30 D.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas H viso pasaulio. IŠ politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitu valstybių, {vairių apysaką 
ir pamokinimu.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVt 38, KAUNAS, UTHUAN1A.

2
 LIETUVOS

IN1OS
» £ -į

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES
Ą DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentu Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

Visi, skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATV® 38, KAUNAS, LITHUANIA.

DIDELĖ EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATĖS”
Iš NEW YORKO GEGUŽĖS 12 D.

Į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
27 Whitehall St.. 218 Washington St., 130 N. LaSalle St., 

Boston, Mass. Chicago. III.
D

I

II
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Į Vietinės Žiniosf
PROTESTO DEMONST
RACIJA PRIEŠ AUKŠ

TUS MOKESČIUS.

Majoras prižadėjo šluoti * 
graftą ir pinigų eikvojimą.

; kaip buvo “Keleivy” ra
šyta, pereitą sąvaitę Bostone 
įvyko didelė protesto de
monstracija dėl nepakelia
mų taksų. Tūkstančiai žmo
nių susirinko ant Boston 
Common ir, kalbėtojams 
paaiškinus dalyką, nubalsa
vo apskelbti streiką ir visai 
nemokėti mokesčių, jeigu 
jie nebus sumažinti. Paskui 
delegacija nunešė tam tikiu 
reikalavimų į Statė House, o

MOKINIŲ STREIKAS. 
Riksmas apie “raudonąjį 

pavojų.”
Kiekvienais metais prieš 

1-mają gegužės dieną, kuo
met pripuola tarptautinė 
darbininkų šventė, buržua
zinė spauda ir visokie pro
vokatoriai pradeda rėkti a- 
pie “raudonąjį pavojų.” Tas 
pats ir šiais metais. Ypač 
garsiai triubija apie šitą 
“pavojų” Hearsto geltonla- 
piai. Kas diena dedami šlyk
štus piešiniai, vaizduoją ne
va tuos “raudonuosius,” 
kaip jie daro “sąmokslus” 
užgrobti Amerikos mokyk- 

po to visa demonstracija nu-Uas, bažnyčias, pramonę ir 
žygiavo prie City Hali ir pa-'bankus.
reikalavo, kad išeitų majo- Šita šlykšti provokacija 
ras Mansfieldas ir paaiškin-’yra varoma tuo tikslu, kad 
tų, ką jis mano daryti taksų 1 
klausimu.

Bostono istorijoj da nebu
vo tokio atsitikimo, kad mie
sto majoras eitų ant laiptų 
kalbėti į protesto demonst
raciją, todėl ir Mansfieldas 
nenorėjo tos “tradicijos” 
laužyt; tačiau demonstrantų 
delegacijai būtinai reikalau
jant, jis išėjo ant laiptų ir 
pasakė prakalbą.

Jisai pareiškė, kad mokes
čius sumažint galima tiktai' 
sumažinant miesto išlaidas, 
sustabdant visokią praban- 
gą, pinigų eikvojimą ir graf- 
tą. Jis prižadėjo visa tai da
lyti, bet vienam nelengvas 
tai darbas, kada miesto apa
ratas nuo senovęs jau persi
sunkęs graftu. Čia jam esan
ti reikalinga piliečių parama 
ir pritarimas.

“Aš paėmiau Į savo ran
kas miestą, kuris jau per ke
liolika metų kentėjo nuo 
prabangos ir pinigų eikvoji
mo,” sako majoras. “Dabar 
graftas iššluoti sunku, bet aš 
darysiu, kas tik galima, kad 
miestą išvalius.”

Kuomet majorui buvo pa
sakyta, kad mitingas Boston 
Common sode nutarė skelb
ti “taksų streiką,” jeigu tak
sų šįmet bus daugiau kaip 
$32.80 nuo $1,000, jis atsa
kė:

“Aš norėčiau, kad kas 
nors man nurodytų, kokiu 
budu galima tokias taksas 
išlaikyti. Ar jus žinot, jog 
pernai tyčia buvo užtraukta 
ant miesto $9,000,000 pas
kola, kad numušus jūsų tak
sas iki $32.80? Ar manot, 
kad tokias taksas galima bus 
turėti ir šįmet?”

Šįmet miestas turės jau 
$1,800,000 tos paskolos at
mokėti, sako majoras, o mie
stas jau arti bankroto. Tai 
vis ačiū buvusiems “ge
riems” miesto r ' ‘ 
kams. ’

v •

reikalavo, kad išeitų majo-Į Šita šlykšti provokacija 
’ vra varoma tiiA tiksln kad 
sukursčius neprotaujančias 
amerikiečių minias prieš su
sipratusius darbininkus. Žio
pliai skaito šitą melą ir tiki. 
Tiki netik paprasti ignoran- 
tai, bet tiki net mokyklų di
rektoriai.

Štai, šiomis dienomis Bos
tono mokyklose prasidėjo 
mokinių streikai. Jų moty
vas grynai ekonominis. Mat, 
prie mokyklų yra taip vadi
nami lunch-room’iai, kur 
daugelis mokinių perkasi 
sau valgį. Bet už tą valgį 
vaikai tenai begėdiškai plė
šiami. Pavyzdžiui, puspain- 
tė pieno’— 5 centai; tai reiš
kia 20 centų kvortai, kuomet 
kvorta pieno visur kitur par
siduoda po 10 centų. Taigi 
dėl tokio begėdiško lupimo 
vaikai pradėjo tas valgyklas 
boikotuoti, kitur paskelbė 
“streiką” ir lupikus apmėtė 
kiaušiniais.

Vietoj užtarti protestuo
jančius vaikus ir pasmerkti 
jų išnaudotojus, geltonoji 
buržuazijos spauda pakėlė 
didžiausį triukšmą apie 
“raudonąjį pavojų.” Rėkia 
visa gerkle, kad “raudonieji 
agitatoriai” užplūdę moky
klas ir sukurstę šitą vaikų 
streiką. Tik pagalvokit, koks 
tai pavojus “tautai”: jauno
ji karta jau nuo pat mažens 
mokinama streikuoti! Kas 
gi iš to išeis? Juk tie vaikai 
užaugę pradės ir fabrikuose 
streikuot Kur gi tada dings 
“šimtaprocentiniai patrio
tai?”

Ir kai kurie mokyklų per- 
dėtiniai pasirodė tiek žiopli, 
kad priėmė šitą propagandą 
už gryną pinigą. Kai kurie 
jų jau pradėjo jieškoti savo 
mokyklose nesamų “agitato
rių.” Jie negali suprasti, kad 
vaikai streikuoja dėl pelna- 
grobiškų maisto kainų.

Turbut niekur kitur pa- 
šeimimn- sauty visuomenė netikėtų to- 

___ ,. Taigi neišrodo, kad1 ^a^ kvailai propagandai, 
mokesčius bus galima numa- *aiP Amerikoje. Pavyzdžiui, 
zinti. c - - -

Čia yra kalta ir tvarka, sa- nes» kad raudonieji 
ko majoras, kad visi mokės-* “sąmokslus užgrobti bankus 
čiai yra sukrauti ant namų * atimtl 18 namu^

• savininkų pečių. Negana to,’7u? UrPu f1 fąktas yra toks, 
pristeigta visokių departa- xarL Patys kapitalistai pavo- 
mentų su brangiai apmoka- gė žmonių pinigus bankuose 
mais viršininkais, kurie nie-|lr ^a^ar jau baigia atiminėti 
kam nereikalingi. Tai yra ti- namus- 
kri parazitai, kurie tunka 
žmonių pinigais.

. į Ant rytojaus po šitos de
monstracijos majoras jau ei ja padarė italų krautuvėj 
paleido apie 50 visokių “in- kratą jieškodama netikrų 
spekięĮįų.” Jie buvę senojo pinigų platintojų ir suėmė 
majoro įstatyti politikieriš- keliatą’ italų ateivių. Juos 
kais sumetimais už kokios kaltina platinimu netikrų 
sąvaitės prieš užimant šiam 10-dolerinių. Bedarydama 
majorui vietą. Sakoma, kad kratą policija sakosi radusi 
yra dar apie 500 tokių “džia- toj krautuvėj 2 bombas, 4 
Bų.” Jie irgi busią iššluoti, revolverius ir daug patronų. 
Tarp City Hali dykadubnių^Valdžios ekspertai tas bom- 
kilęs didžiausis sumišimas, bas ištyrė ir atrado, kad jos 

-------------- buvo užtaisytos labai smar- 
' Po numeriu 19 Hanson st kiai sprogstama medžiaga, 

per Velykas 
džingauzės” 
Walsh.

Įžeidė South Bostono Lenktynes vogtais automo- 
lietuvius. * , biliais.

i Bostone dabartiniu laiku’ Keturi South Bostono pra
yra daromi planai apvalyti mustagalviai airisiukai pe
rmestą nuo pasenusių namų, jre1^ s^va1^. pavogė auto- 

. apipuvusių tvorų ir kitokio m°bilį ir susitikę su kitais 
i laužo. Siūloma tokias landy- savo kunp tam nat
nes nugriauti, o jų vieton 
pristatyti valdžios pinigais 
moderniškų namų. Į tą pla
ną įneina apie 10 atskirų 
kvartalų, tų tarpe ir South 
Bostonas. Bet paskirta šiam 
reikalui ištirti komisija da
bar patiekė savo raportą ir 
sako, kad South Bostone to
kių pagerinimų neužsimoka 
daryti, nes čia gyveną “že
mos rūšies airiai, lietuviai ir 
lenkai,” kurie gerų namų 
neįvertinsią ir apleisią juos, 
kaip apleido dabartinius; 
vadinasi, dėti į tokią vietą 
valdžios pinigus butų nuos
tolinga. Brightone, apie Lin- 
coln ir Portsmouth streetus, 
kur gyvena lenkai ir lietu
viai, taipgi neverta esą jokių 
pagerinimų daryti.

Šitoks komisijos pareiški
mas sukėlė didelę audrą 
miesto valdyboj. South Bos
tono atstovai karštai užpro
testavo. Vienas jų pareiškė, 
kad šitoks raportas įžeidžia 
visus South Bostono gyven
tojus. Prokuroras Folley pa
sakė, kad šitokį raportą ga
lėjo parašyti tiktai žmonės, 
kurie, vietoj vaikų, augina 
šunis.

savo sėbrais, kurie taip pat 
turėjo pasivogę vieną masi
ną, nutarė eiti lenktynių So. 
Bostono . pajūry. Lėkdami, 
kaip tikri bepročiai, jie už-, 
važiavo ar sudaužė trečią au- 
tomobilį, kuriuo važiavo nie
kuo nekaltas žydelis Abra- 
ham Litvin, ir užmušė jį pa
tį. Keturi piktadariai suimti.

Bus da vienas namų savi
ninkų mitingas.

Ateinantį nedėldienį, 8 
balandžio, kaip 2:30 vai. po 
pietų, Tremont Temple salėj 
įvyks da vienas namų savi
ninkų protesto mitingas. 
Kas gali, tegul nueina.

geltonlapiai gąsdina žmo-
.........................’i” daro

Rado bombų ir ginklų.
Ties North Stationu poli-

pasikorė “lo- Kožna bęmba buvo įdėta į 
savin i n k a s kartoninę dėžę ir stipriai su

rišta vielomis.

Šią subatą bus socialistų 
pokilis.

Ateinantį subatvakarį, 7 
balandžio, South Bostono 
Lietuvių Salėj bus metinis 
socialistų pokilis, kurį ruo
šia bendrai South Bostono ir 
Cambridge’aus LSS. kuo
pos. Bus užkandžių, gėrimų, 
muzika ir šokiai. Įžanga tik 
45 centai asmeniui. Tai bus 
draugiškas pasižmonėjimo 
vakaras. Socialistai kviečia 
visus draugus ir kaimynus. 
Pradžia apie 7:30 valandą 
vakaro.

MARGUČIŲ
VAKARIENĖ

Rengia Pašalpinė Lietuvių. 
Moterų Apšvietos Draugija 

Atvelyky, Nedėlioję,
BALANDŽIO-APRIL 8 D., 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
E ir Silver Sts., So. Bostone, 

Pradžia nuo 7 vakare.
Tikietas ypatai 50c.

Už gražiausiai numargytą 
kiaušinį bus duotas preisas. 
Todėl visi atsineškit gra
siausi kiaušinį. Vakarienė 
bus labai gardi. Prašo visus 
atsilankyti, Komitetas.

V

Kasparavičius sužeistas au- 
tomobiliaus nelaimėj.
Vilimas Kasperavičius iš 

Salemo pereitą sąvaitę išsi
vežė savo seserį Marę pamo
kinti automobilium važiuoti. 
Paėmus jai vairą, automobi
lius tuoj atsimušė į medį ir 
sutyžo. Brolis ir sesuo tapo 
sunkiai sužeisti.

Vosiliauskas užsimušė.
Netoli Lynno Velykų die

ną užsimušė automobilium 
važiuodamas Vladas Vosi
liauskas iš Saugus miestelio. 
Smarkiai važiuojant Lynn 
Marsh keliu, truko jo užpa
kalinio rato tajeras. Karas 
metėsi į šoną, prasilaužė per 
tvorą ir nusirito nuo pylimo 
25 pėdas žemyn į balą.
reikalingTvyrai U. s. 

LAIVYNUI.
Mus prašo įdėti sekantį 

pranešimą:
U. S. Laivyno naujokų 

ėmimo stotis randasi Bosto
no pašto bildinge, rooms 
704-708, ir kas nori stoti lai- 
vynan, tegul kreipiasi tuo 
adresu. Per balandžio mėne
sį' Naujosios Anglijos dist- 
riktuose bus paimta 36 nau
jokai.

Visi aplikantai bus apžiū
rėti ir, jeigu pasirodys tin
kami, bus nusiųsti pasimoki- 
nimui į U. S. Navai Training 
Station, Norfolk, Virginia.
Velykų dieną ant Common- 
wealth avė. gatvėkaris už
mušė žmogų vardu Louis 
Perry.

COLLINS
BEAUTY PARLOR

KAZLAUSKIENĖS 
PERMANENT WAVE 

Kero—Tonic—Curls   $7 
Erederics or Eugene Wave $5 

Keep Wave.................. $2.95
Shampoo & Finger Wave priedu.

specializuojame . Acne Treat- 
ment nuo Spuogų ir Šlakų.. 

Patyrę operatoriai. Geriausia 
Medžiaga Vartojama.

185 GREEN STREET, 
(Netoli Green Station) 

JAMAICA PLA1N, MASS.
Susitarimui pašaukit 

Jamaica 0643-M.

1
Tu*. Porte/ 378$

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Mes

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

CASPER’S 
BEAUTY SHOP 

Nugydau nuo veido karpas ir kitas 
dėmes su Elektros pagelba, nepa
lieka jokios žymės.

Duodu geriausios rųšies Pernia
nent AVave; kaip tai FredeYics 
Vita Tonic’ . -.......................... $7.
Eugene Steam Wave ............ $5.
Regai Wave .........................  $3.50.

Taipgi atlieku ir kitus pagraži
nimus, kultūros darbus ir turiu 
daugeli metų patyrimo.

CASPER—M A STEIK IENĖ 
Beauty Parlor 

1064 Dorchester Avė-, 
arti Savin Hill Station 
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas: Gene va 3668

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervą Ligų.

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

SOUTH BOSTON, MASS. 
SLA. 188 kp. rengia 

LINKSMUS ŠOKIUS,
7 d. Balandžio, Šeštadieny, 
L. M. Žinyčios Svetainėje, 
Fourth ir Atlantic Street, 

South Boston, Mass.
Grajis gera orchestra po 

vadovybe J. Banesto. Prašo
me visus So. Bostono ir apie
linkės lietuvius, ateiti į šiuos 
linksmus šokite. Durys atsi
darys kaip .7:30 vak. Įžanga 
25c. Kviečia visus 188 kp.

RENGĖJAI.

Metinis Balius!

CASPER’S
BEAUTY SHOP

Duoda geras Pernianent Waves 
kaip tai Erederics Vita Tonic 
Wave $7; Eugene Stearn Wave $5; 
Regai Wave $3.50. A curl 10c. 
Marcei Wave 35c. Finger Wave 35c

Taipgi specializuojame plaukų 
dažymu.

CASPER BEAUTY SHOP
Kampas L Street ir Sixth St., 

SOUTH BOSTON, M ASS. 
Tel. South Boston 4645.

Tel. So. Boston 1661.
* DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADVVAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviškas radio pusva
landis.

Pereitą nedėldienį pirmu 
kartu Bostone buvo duotas 
lietuviškas radio pusvalan
dis iš WHDH stoties. Buvo 
keliatas dainų ir skelbimų. 
Dainavo p. Paura, p. Petrai
tis ir p-lė Žilinskaitė. Dainos ve
isėjo neblogai, bet kalbėto- j vus žiemą ir vasarą. Pageidaujama 

kad butų teisingas ir negirtuoklis

BEDARBIS KARPENTERIS 
JIEŠKO DARBO.

Geras karpenteris ir pentoriųs, tu
rįs 12 metų patjjrifno, jieško darbo. 
Turi įrankius. Dirba*už bet kokį atly
ginimą. Adresas: S. BOSIS

11 Rennerd avė., Boston, Mass.

Šv. Juozapo Draugystės 
puikus Balius įvyks Subatoj, 

7 BALANDŽIO, 
7:30 vai. vakare,

Foresters Svetainėje, 
Newton Upper Falls, Mass.

Šiuomi visus užkviečiame 
atsilankyti ir smagiai pasi
linksminti. Orchestra bus 
geriausia. Taipgi visokių 
valgių ir gėrimų bus pakan
kamai. Užkviečia, (13) 

KOMITETAS.

41
IĮ A.I.NAMAKSY

• Real Estate & Insurance
• 366 W. BROADWAY, Room 1

SOUTH BOSTON, MASS.
| Office Telephone Res. Telephone
• So. Boston 3357 Jamaica 2031-M J 
| Residence: 251 Chestnut Avenue l

Jamaica Plain, Mass.

Tel. Univaraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST*
VALANDOS: 9-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Avė,, 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS
OPTOMET RISTAS

REIKALINGAS SENYVAS 
ŽMOGUS,

Kuris mylėtų dirbti ant Farmos. 
Užmokestis nedidelis, darbas pasto-

jas darė ne kokį įspūdį. Aiš
kiai girdėjosi nervotumas. 
Be to, jis kalbėjo iš gerklės, 
ne iš krutinės, todėl balsas 
buvo silpnas. Ir pertankiai 
bėrė žodžius. Pasigyrimai ir 
nereikalingi per radio; jie 
gadina skonį. Pačiam nie
kad nereikia savo darbų gir
ti. Jeigu jie bus verti pagyri
mo, tai kiti pagirs.

Radio pusvalandis tęsėsi 
nuo 12:15 iki 12:45 valan
dai po pietų. Tuo pačiu laiku 
žadėjo būti ir sekantį nedėl
dienį.

Atsišaukite tik per1 laišką, adresu: 
A. R, 253 Broadway, 

So. Boston, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADVVAY SO. BOSTON 

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

So. Boston TeL 1437-M

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PĄŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway. So. Boston, Mass.

8 KAMBARIŲ MURO 
NAMAS

Visi įrengimai, didelis yardas—vie
ta karui pasistatyt. Randos 40 dolerių 
į mėnesį. Atsišaulrit, 204 N Street, 
S®. Boston. Tel. S. B. 3838-W.

BUČĘRNĖIR GROSĘRNĖ
- South Bostone, |>er ilgus- metus į- 

gyventa ir daro gerą biznį. Turi būti 
greitai parduota. Matykit,

B. KONTRIMĄ
598 E. Broadway, S®. Boston, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, su visais įtaisymais, 11 

kambarių. Tut bift parduotas greitai, 
važiuoju į Rusiją. Parduodu pigiai.

(14)
143 W. 6-th Street, So. Boston.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

biznis labai geras, praeitais metais 
• biznio darė apie $85,000. Savininkas 
I išvažiuoja. Kreipkitės pas (-)

R. J. VASIL
409 Broadoay, Room 4. 

SOUTH BOSTON, MASS.

SOUTH BOSTONE
Noriu greitai parduot gerą karppi-

20-tas metinis
KONCERTAS

Rengia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Bendrovė,

Balandžio 8 d., 6 vai. vak.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,1

13 St George avė., 
Norwood, Mass. Į

Dainuos Aleksandra Senovaitytė ir.nį namą Jr mėsos krautuvę labai pi- 
kiti artistai; bus komedijantų, šokikų,įgiai. Savininkas eina į kitą biznį, 
muzikantų ir kitokių dalykų. Visus ' 
kviečia atsilankyti KOMITETAS

«

»

«
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Adresas “Keleivio” Redakcijoj.
• . ■ (18)
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PUIKI VAKARIENE IR ŠOKIAI
Subatoje, BALANDŽIO 7 D., nuo 7:30 vakare.

Bus bendras metinis vakaras, kurį rengia 
So. Bostono ir Cambridge’aus Socialistai

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir Silver St*., South Bostone.
Bus gera muzika, smagus šokiai, gardus užkan

džiai ir gėrimai. Širdingai kviečiame Gerbiamą vi
suomenę šiame linksmame vakare skaitlingai daly
vauti. Įžanga asmeniui 45c.Vaikams 20c.
Visus prašo atsilankyti L. S. S. KU OPOS.

BAY VIEW 
DISTRIBUTING CO.
Geriausios Degtinės, Vynai, 

Alus ir Šampanas.
Dykai Pristatome į Namus.
106a DORCHESTER STREET

So. Boston. Tel. S. B. 1348

Telcfonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOR1US-UNDERTAKER

SURVILAS
KVIETKININKAS

PADAROME BUKIETUS DĖL 
VESTUVIŲ IR VAINIKUS 

ŠERMENIMS.
Skinti Kvietkai Visokiems 

Įvykiams
PRAŠOME UŽSISAKYTI 

PAS MUS
SURVILAS—THE FLORIST 

875 Cambridge Street, 
CAMBRIDGE, MASS. 

Tel. University 9438

r

PARKNAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriaasia Taisyme Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave^
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 0777.

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS 
Tel. Brockton 4110

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 

• teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiant ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712. 
534 EAST BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

J. STRIGUNAS 
Kampas L ir Eighth Street 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonu: So. Boston 4147.

SMAGI VIETA PAILSĖT.
šiuomi pranešame, kad atidarėm naują LIETUVIŠKĄ TAVERNĄ 

virinurodytu adresu ir mes užlaikome
Geriausio Alaus, Vynų, Degtinės.

t
Pas mus yra pakankamai vietos ir gerai įrengtų stalų ir krasių, 

ir kiekvienas gidės pailsėt ir ^pasižmonėt gardžiai pavalgyt ir išsi
ginant

ANTROSE DURYSE, 195 L STREET, MES UŽLAIKOME 
PIRMOS RŪŠIES OL8ELĮ.

Mes turinje visokio Alaus, Vyno ir Degtinės ir parduodam pi
giausia kaina.

Vestuvėms, Krikštynoms ir Pokyliams kreiptam specialų atydą. 
Nepamirškit musų adreso. Mes pristatome i namus.
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