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Sovietai Pripažino Lietu "i Baigiasi.
vos Teises prie Vilniaus J bia didžiausiomis raic 

*_________________________kad komunistai ir kitok

Haverhillio Streikas Kuboje Laukiama 
Naujos Revoliucijos.

Kubos vidaus gyvenimas

IR PASIRAŠĖ 10 METŲ 
NEPUOLIMO PAKTĄ.

Tą patį paktą pasirašė taip
gi Lietuvos kaimynės 

Latvija ir Estija.
Iš Maskvos atėjo žinia, 

kad pereitą sąvaitę Lietu
vos, Estijos ir Latvijos atsto
vai tenai pasirašė su Sovietų 
Rusijos atstovais nutarimą, 
kuriuo pratęsiama nepuoli
mo sutartis dar dešimčiai 
metų.

Nepuolimo sutartis turi 
tokios reikšmės, kad pasira
šiusios valstybės pasižada 
per tam tikrą laiką nepulti 
viena kitos.

Toks paktas tarp Sovietų 
ir Pabaltės valstybių buvo 
jau seniau sudarytas, bet jo 
nustatytas nepuolimo laikas 
jau pasibaigė, todėl pereitą 
sąvaitę jis buvo atnaujintas.

Bet neliek įdomus šito 
pakto atnaujinimas, kiek 
svarbus yra Lietuvai faktas, 
kad pereitą sąvaitę, pasira
šant tą protokolą, buvo pri
dėta pastaba, jog Sovietų 
Rusija pripažįsta Lietuvos 
pretensijas prie Vilniaus.

Tarptautinių reikalų ste
bėtojai šituo Lietuvos pre- 
tensijų pripažinimu labai 
susidomėjo. Rodos, kan san- 
tikiai tarp Rusijos ir Lenki
jos pastaruoju laiku buvo 
žymiai pagerėję ir Maskva 
buvo linkusi daugiau patai
kauti Varšuvai, negu Kau
nui, tačiau šis nepuolimo 
pakto atnaujinimas verčia 
kitaip manyti. Pastebėtina, 
kad Lenkija prie šito pakto 
atnaujinimo visai nedalyva
vo, nors Maskvoj sakoma, 
kad pakvietimas ir jai buvo 
nusiųstas.

Iš to lyg ir išeina, kad Ma
skva pripažino Lietuvos tei
ses prie Vilniaus dėl to, kad 
Lenkija neatnaujino nepuo
limo sutarties su Sovietais. 
Vadinasi, jeigu kiltų tuo 
klausimu kokie kivirčai, tai 
Rusija galėtų pasakyti, jog 
Vilnius yra Lietuvos mies
tas.

Pasirašius kalbamąjį pro
tokolą, Sovietų atstovas Lit- 
vinovas pasakė ilgą kalbą, 
pabrėždamas, kad nuo pat 
savo įsikūrimo Sovietų Ru
sija visuomet dirbo už tai
kos palaikymą ir- dabar 
esanti pasiryžusi dalyvauti 
visokiuose žygiuose, kurie 
tik veda prie pasaulio taikos 
apsaugojimo.

DĖL STREIKO UŽSIDA
RĖ HUDSONO AUTO
MOBILIŲ DIRBTUVĖ.
Šį panedėlį Detroite užsi

darė Hudsono automobilių 
fabrikas, nes negalinti gauti 
reikalingų dalių iš Motor 
Produkts kompanijos, ku
rios darbininkai apskelbė 
streiką.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
DU MOKINIU.

Pittsburghe pereitą sąvai
tę perkūnas nutrenkė du 
Oliver high-schoolės moki
niu einant jiems mokyklon. 
Jiedu vadinosi Joseph La- 
rocco ir Paul Uffelman.

t skel- 
raidėmis,’ negali nusistovėti. Gyvento- 

„______________________ j kad komunistai ir kitokie ra-j jai labai priešingi preziden-
. . n ‘dikalai, kurie buvo suvažia-i'tui Mendietai, kuris aiškiai

rVisCOnsine Keika- ! ve iš kitur vadovauti Haver-I tarnauja Amerikos kapita- 
laujama Pensijos hil,lio batsiuvių streiką, buvo lui Dėl to ir ministerių kabi- 
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Nuo 60 Metų.
Socialistų valdomas Mil- > vadai pasirašę jau sutar- 

waukee miestas daro įtakos! 1 ™ kompanijomis. Jeigu U- 
• • v-rr- • . • kžti sitnms 7ininm« tai sivisai Wisconsino valstijai. 

Štai, tos valstijos piliečiai 
nutarė visuotiniu balsavimu, 
kad pasenusiems piliečiams, 
kurie neturi iš ko gyventi, 
nuo 60 metų amžiaus butų 
mokama iš valstijos iždo 
pensija. Pinigus tam tikslui 
siūloma imti iš tam tikrų 
mokesčių. Kas gauna dau
giau kaip $15,000 metams 
pajamų, tas turėtų mokėti 
;am tikrų mokesnių pensijos 
fondan. Be to, reikalaujama 
apdėti mokesniu ir mašinas, 
kurios užima žmonių vietą 
prie darbo. Tai yra socialis
tų sumanymai. Winconsino 
gyventojai juos užgyrė ir 
patarė legislaturai, kad butų 
išleistas panašus įstatymas.

Lietuvos Kalėjime 
Dirbo Pinigus.

Panevėžio kriminalinė po
licija išaiškino, kad Utenos 
gyventojai Antanas ir Juo
zas Gražiai dirba litus. Be 
to, buvo nustatyta, kad 
jiems pinigus dirbti padėda- 
vęs Panevėžio kalėjime už 
panašų nusikaltimą laiko
mas kalinys Jonas Blaves- 
čiunas. , Mat, pastarasis, 
dirbdamas Panevėžio kalė
jimo dirbtuvėse, tinkamą pi
nigams medžiagą vogdavo, 
ją kaž kokiu budu perduo
davo Gražiams ir jiems nu
rodydavo, kaip reikia pa
dirbti pinigus, kad juos grei
tai nepažintų.

Policija, pravedusi tardy
mą, suėmė visus “fabrikan
tus” ir pinigų dirbimo įran
kius. Gražiams ir kaliniui 
Blavesčiunui keliamos by
los. Tsb.

Amerikos Komunis
tų Suvažiavimas.
Pereitą sąvaitę Clevelan- 

de įvyko Amerikos komunis
tų partijos suvažiavimas. 
Posėdžiai ėjo prie uždarų 
durų. Iš suvažiavusių dele
gatų išrinkta 27-nių narių 
prezidijumas. Be to, prezi- 
dijuman įrašyta 10 garbės 
narių, tarp kurių yra Rusijos 
diktatorius Stalinas, sėdįs 
Hitlerio kalėjime vokiečių 
komunistų vadas Thael- 
manri, teistas už Reichstago 
padegimą bulgaras Dimitro- 
vas ir komunistų vadai Ja
ponijoj, Kinijoj, 
Meksikoj ir kitur. .

Kuboj,

NORVEGIJOJ ŽUVO
50 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę nakties 
laiku Norvegijos pajūry, bū
tent Korsnaes Fjorde, įvyko 
baisi nelaimė. Nuo aukštos 
uolos nutruko didelė kauka
rą ir nukrito į vandenį, su
keldama fjorde tokias vil
nis, kad keli žvejų kaimeliai 
su miegančiomis šeimomis 
buvo visiškai apsemti ir 50 
žmonių prigėrė.

galų p-alp iš čia išvyti ir šį netas negali vieningai dirb- 
panedėlį konservatyvus uni-|ti. Justicijos ministeris pul- • 1 • • v • . I 1 • • 1 . - _ • .

keti šitoms žinioms, tai šį 
antradienį jau turėjo sugrįž
ti 5,000 streikierių į 36 dirb
tuves.. Bet skaitant tas ži
nias, tarp eilučių matyt, kad 
Haverhillyje da ne viskas 
tvarkoj. Da šešios dirbtuvės 
streikuoja. Tuo tarpu vietos 
buržuazija suorganizavo 
“budėtojų komitetą” kovai 
su atėjūnais agitatoriais ir 
viešai spaudoje skelbia, kad 
teps juos smala ir barstys 
plunksnomis. Tai bent civi
lizacija !

Didelės Riaušės 
Peabody Mieste.
Peabody, Mass. — Šį pa

nedėlį čia sustreikavo 2,000 
darbininkų Cox’o odų dirb
tuvėj, bet kai kurie liko dir
bti. Išeinant jiems iš darbo 
vakare streikieriai pasitiko 
jucs ir ėmė lupti. Tuo pačiu 
laiku pradėta daužyti kom
panijos langus ir išmušta 
apie 50 langų. Daug streik
laužių buvo sumušta. Strei
kas kilo dėl to, kad Cox’o 
kompanija nepriėmė darban 
veiklesnių unijistų, kaip bu
vo žadėjusi po anksčiau bu
vusio streiko. Šį panedėlį 
policija,riaušių visai nesiti
kėjo, todėl nebuvo kam 
streiklaužių ginti.

“REVOLIUCIJOS ATRA
DĖJAS PAŠAUKTAS 

WASHINGTONAN.
Mokytojas Wirt, kuris an

dai pasisakė turįs žinių, jog 
Roosevelto “smegenų trus- 
tas” ruošiasi padaryti Ame
rikoje “revoliuciją,” tapo 
pašauktas iš Gary, Ind., į 
Washingtoną, kad parodytų 
Kongreso komisijai, kas iš- 
tikrujų tie “baisus sąmoksli
ninkai” yra. Bet laikraščiai 
jau iš kalno sako, kad to 
žmogaus pasakojimas yra 
ikrą “kvailystė.”

KASYKLŲ KOMPANIJA 
GALI MOKĖT DIVI- 

DENTUS.
Kasyklų kompanijos ne

nori kelti darbininkams al
gų, aiškindamos, kad jos 
nieko neuždirba. Bet tai yra 
melas. Štai, Americas Coal 
Co. iš Allegheny kauntės pa
skelbė, kad 1 gegužės d. ji 
įmokėsianti savo šėrinin
kams po 50 centų nuo kiek
vieno šėro dividentų. Kas 
turi nusipirkęs 10,000 šėrų, 
tas gaus $5,000 visai neka
lęs anglių.

17 VALSTIJŲ PRIPAŽĮS
TA NUDISTUS.

Associated Press praneša, 
kad šią vasarą Amerikos nu
distai galėsią kurti savo ko
lonijas ir gyventi nuogi sep- 
tyniclikose valstijose, bū
tent: Mass., R. I., Neb., Col., 
Va., N. Y., N. J., Conn., Pa., 
Ohio, Mich., Ind., III., Cal., 
Md., S. C. ir Florida 

kininkas Penate norėjo tap
ti Valstybės Tarybos pirmi
ninku, bet prezidentas Men- 
dieta paskyrė ton vieton tū
la Manuelį de la Cruz, buvu
sio diktatoriaus Machados 
šalininką. Tuoj po to pasky
rimo justicijos ministeris 
Penate buvo rastas savo ofi
se peršautą ir neužilgo mirė. 
Valdžia paskelbė, kad jis 
persišovęs pats ; bet kulipka 
jam buvo įvaryta į kaklą iš 
užpakalio. Po šito skandalo 
buvo pasklydes gandas, kad 
prezidentas Mendieta rezig
nuosiąs, o dabar pranešama, 
kad 3 ministel iai padavę re
zignacijas.

Bolivijos Sukilime 
Krito 120 Žmonių.
Bolivijos sostinėj La Paz 

pereitą sąvaitę karo mokyk
los kadetai padarė sukilimą 
ir pradėjo šaudyt į valdžios 
šalininkus. Pašaukti pėsti
ninkai sųkįįęįius numalšino 
r nuginklavo, tačiau 120 

žmonių buvo užmušta ir keli 
šimtai ’ sužeista. Kariuome
nės teismas kelis sukilimo 
vadus tuoj pasmerkė sušau
dyt ir už kelių valandų jie 
buvo nužudyti. Sukilėliai 
buvo jau užėmę,, policiją ir 
kariuomenės štabo patalpas, 
tačiau vėliau buvo apgalėti. 
Sukilimas neturėjo nieko 
bendra su darbininkais; jis 
buvo grynai patriotiško po
būdžio, kilęs dėl nesėkmin
go Chaco karo su Paragva
jum.

Sumišimai Anglių 
Kasyklose.

Uniontown, Pa. —Perei
tos sąvaitės pabaigoje ang
lių kasyklose Fayette ap
skrity vėl prasidėjo sumiši
mai. Keturi namai buvo iš
sprogdinti dinamitu, buvo 
girdėt šaudymo ir 4 žmonės 
buvo sužeisti. Sakoma, kad 
ie sumišimai kilo dėl to, kad 
tūlų mainerių. kurie pirma 
dalyvavo streike, kompanija 
nepriima darban.

SUSTREIKAVO PEČIŲ 
DARBININKAI.

Detroite metė darbą 800 
pečių darbininkų. Jie reika- 
’auja 20 nuošimčių daugiau 
algos, 6 valandų darbo die
nos ir dirbti tik 5 dienas į są
vaitę.

BUVO 107 COLIAI 
SNIEGO.

Oficialėmis žiniomis, Ka
nadoje šią žiemą iškrito iš 
viso 107 coliai sniego. Tai 
buvusi šalčiausia žiema 44 
metų laikotarpy.

NUŽUDĖ 3 JUODVEI- 
DŽ1US.

Tennessee valstijoj perei
tą sąvaitę buvo nužudyti 
elektros kėdėj 3 juodvei- 
džiai už išgėdinimą baltvei- 
dės moteriškės.

Connecticut Valsti
joj Neramu.

Organizuoti darbininkai 
Connecticut valstijoj pradė
jo reikalauti algų pakėlimo. 
Nei viena kompanija nepri
valo pradėt dividentų mokėt 
savo šėrininkams, pakol 
darbininkų algos nebus pa
keltos iki 1929 metų normos, 
pareiškė Amerikos Darbo 
Federacijos vadovybė toj 
valstijoj. Ir po visą valstiją 
pradėta kalbėti • • • ***** *.** ▼ ** v* v cUIldv UUVU 1111111X0 U LA J L4

, iz • i , apie ..el" šalia Bostono, nuskrido Phi-;anglių kasykloms pakelti 
kus. Kai kurtos kompanijos iadelphijon pažiūrėti risty- i angliakasiams 

nusigandę “ algas pake- pamatę jį tenai laikraš-ljki $5 į dieną
lė. Tarp tų yra International 
Silver Co., Bridgeport Brass 
Co.. ir tris Waterburio braso 
dirbtuvės.

Pirmas Sovietų Lai
vas Atėjo Amerikon.
Pereitą sąvaitę New Yorko 

uostan atėjo pirmutinis So
vietų Rusijos garlaivis 
“Kim” Ant jo stiebo plevė
suoja raudona vėliava. Ra
šytojas Brisbane juokiasi, 
kad kai kurie Amerikos pat
riotai gali gaut nuo to dide
lio galvos skaudėjimo. Lai
vo darbininkų gyvenamas 
butas randasi ant laivo vir
šaus, vietoj dvokiančios lai
vo apačios, kaip tai būna 
kapitalistiškuose laivuose. 
Bet aršiausia esą tas, kad 
laivo salėje ant sienos yra iš
tempta raudona vėliava, ant 
kurios parašyta anglų, rusų 
ir vokiečių kalbomis baisus 
žodžiai: “Pirmyn į pasaulio 
revoliuciją.” Ir patriotiškoji.AMBASADAI“ MASKVOJ. 
Amerikos policija negalinti 
tos vėliavos nuplėšti.

SOVIETŲ AMBASADO
RIUS IŠKĖLĖ BALIŲ 

BURŽUJAMS.
Associated Press praneša 

iš Washingtono, kad 10 ba
landžio dieną Sovietų amba
sadorius Trojanovskis iškė
lė didelį inkurtuvių balių 
tuose pačiuose rūmuose, kur 
seniau puotaudavo caro pa
siuntiniai, ir pakvietė visus SENATAS ATSISAKĖ AP- 
“oficialius diplomatus.” Ko- DĖTI TURČIUS MOKES- 
munistams vietos tenai, ži- ČIAIS.
noma, nebuvo. Trojanovskis Pereitą sąvaitę Washing- 
jiems “ni svat, ni brat.” tono senate buvo svarstomas 

-------------- naujas mokesčių įstatymas.
KALNAS UŽGRIUVO 3 Senatorius LaFollette pada- 

AUTOMOBILIUS. ! rė įnešimą, kad tiems, kurie 
Netoli West Point, New turi daugiau kaip $1,000,- 

Yorko valstijoj, nuo kalno 
nuslinko daug žemių, užbė
rė 3 automobilius ir užmušė 
3 žmones. Tarp užmuštųjų 
vra ir kažin koks šaknis 
(Shacknis) iš Brooklyno. 
Pavardė išrodo lietuviška.

000 pajamų į metus, butų už
dėta 71 nuošimtis mokesnio. 
Senato didžiuma šitą įneši
mą atmetė, nes ir tarp pačių 
senatorių yra daug milijo
nierių.

I --------------
OKLAHOMOJ POTVINIS.

Patvinus Washita upei, 
Oklahomos valstijoj kilo di
delis potvinis. Vanduo nune
šė daug namų ir išgriovė ke- 
liatą tiltų. Daugely vietų ma
tėsi, kaip vandeniu plaukia 
stogas, o ant stogo sulipę lai
kosi keli žmonės. Hammon 
miestely prigėrė tūla Mrs. 
Adams su 5 vaikais. Išviso 

IŠPLĖŠĖ $20,000 VERTĖS žuvo apie tuzinas žnu^įįų.
PERFUMŲ. I

Keturi banditai netoli 
New Haveno sulaikė ant ke
lio troką, kuris vežė Bosto
nan $20,000 vertės perfumų, 
ir viską atėmė.

ŽYDAI STOJA J ŠAULIŲ 
SĄJUNGĄ.

Iš įvairių provincijos vie
tų gaunama pranešimų, kad 
paskutiniu metu žydų tauty
bės žmonės smarkiai pradė
jo stoti į Šaulių sąjungą 
Ukmergėj, pavyzdžiui, yra 
30 žydų šaulių.

DEGTINDARIAI KALĖS 
18 MĖNESIŲ.

Lietuvos degtindariams at
ėjo blogi laikai. Pagal naują 
akcizo įstatymą, kiekvienas 
pagautas degtindaris galės

Vėliausios žinios sako, būti sodinamas sunkiųjų 
kad Oklahomos potviniuose darbų kalėjiman iki 18 mė- 
prigėrė jau 20 žmonių. nėšių.

Teisėjas Uždraudė Kelti 
Angliakasiams Algas.

Roosevelto Sūnūs
Susimušė Su Ko

respondentais.
Pereitą sąvaitę preziden

to Roosevelto sūnūs, kuris 
lanko Harvardo universitetą 

čių korespondentai tuoj ėmė 
traukti jo fotografijas. Jis to 
nenorėjo ir ištraukęs iš vie
no reporterio fotografinį 
aparatą tėškė į cementinę 
aslą ir sudaužė. Dėl to įvyko 
peštynės. Policija besipe
šančius perskyrė, bet susipe
šusių drapanos buvo jau ge
rokai nukentėjusios.

NENORI $20,000,000 LAI
VAMS MODERNIZUOTI.

Kongresmanas Darden į- 
nešė bilių, reikalaudamas 
paskirti $20,000,000 dviem 
karo laivam modernizuoti, 
būtent šarvuočiui “Tennees- 
see” ir “California.” Bet lai
vyno viršininkas admirolas 
Standley tam pasipriešino. 
Jis sako, kad pasenusių karo 
laivų taisyti visai neapsimo
ka. nes labai daug kaštuoja, 
o laivai vistiek jau bus neti
kę.

$1.000,000 AMERIKOS

Valstybės departamentas 
Washingtone pavedė New 
Yorko architektui H.I. Lind- 
bergui padaryti planą nau
jai Amerikos ambasadai 
Maskvoje, kurios pastaty
mui skiriama $1,000'000. 
Kai kurie Amerikos laikraš
čiai šitą sumanymą labai 
kritikuoja. Sako, kam reikia 
ambasadoriui tokių brangių 
namų?

v •

15,000 MAINERIŲ DĖL TO 
ATSISAKĖ DIRBTI.

Kasyklų magnatai stengiasi 
sulaužyti NRA patvarkymus 
ir nemokėti nustatytų algų.

NRA viršininkas John
sonas buvo įsakęs minkštųjų

kad tas uždraustų

j

> atlyginimą 
iki $5 į dieną ir sutrumpinti 
darbo dieną iki 7 valandų. 
(Pirma angliakasiai dirbo 8 
valandas ir gaudavo tik apie 
$3.40 į dieną.)

Šitokį įsakymą NRA virši
ninkas buvo išleidęs dėl to, 
kad bijojo angliakasių strei
ko. Balandžio 1 dieną pasi
baigė jų sutartis su kasyklo
mis, ir apie 250,000 anglia
kasių butų išėję streikan, jei
gu algos jiems nebūtų pakel
tos ir valandos sutrumpin
tos. Streikas butų pridaręs 
daug nuostolių abiem pusėm 
ir blogai butų atsiliepęs į ki
tas biznio šakas. Taigi iš 
meilės darbininkams John- 
sonas tokį įsakymą buvo da
vęs, bet iš baimės, kad strei
kas užduos skaudų smūgį 
pačių kapitalistų reikalams.

Didesnė kasyklų dalis su 
tuo sutiko ir padarė naują 
sutartį,- pasižadėdamos mo
kėti angliakasiams didesnę 
algą už trumpesnį darbo lai
ką.

Bet kitos griežtai tam pa
sipriešino ir nutarė tokius 
NRA patvarkymus sulaužyt. 
Alabamos valstijoj jos krei
pėsi į federalinį distrikto 
teisėją Kennamerį su pra
šymu, 
NRA viršininkams tą pa
tvarkymą vykinti. Ir šitas 
ponas teisėjas išleido 10-čiai 
dienų indžionkšiną, už
drausdamas kelti angliaka
sių algas iki $25 sąvaitei. O 
kasyklų baronai tuo tarpu, 
kaip juodvarniai, sulėkė į 
Washingtoną ir pradėjo kel
ti didžiausį riksmą, kad 
NRA patvarkymas butų pa
naikintas ir kad darbo va
landos ir mainerių algos ka
syklose pasiliktų kaip pirma 
buvo.

Ir NRA viršininkas gen. 
Johnsonas jau pradeda 
trauktis atbulas ir teisintis, 
kad jis tokį patvarkymą pa
daręs tiktai bijodamas vi
suotino mainerių streiko. 
Bet jeigu kurios kasyklų 
kompanijos neišgalinčios to
kių sąlygų pakelti, tai jis jau 
esąs gatavas nusileisti ir 
duoti joms palengvinimų.

Bet dabar jau maineriai 
nemano nusileisti. Kada 
Alabamoje šį paneedėlį ka
syklos atsidarė ir pradėjo 
šaukti mainerius į darbą se
nomis sąlygomis, 15,000 
mainerių apskelbė streiką ir 
nei vienas dirbti nenuėjo.

Galimas daiktas, kad teks 
maineriams ir kitur strei
kuoti.

KIEK YRA APYVARTO
JE LITŲ.

Lietuvoje šiuom tarpu yra 
paleista į apyvartą 101 mili
jonas litų. Pereitų metų pra
džioje pinigų apyvartoj bu
vo 108 milijonai litų.



KLAIDINA SLA. NARIUS.
Tarp SLA. narių ir kuopų 

“tautiški” politikieriai da
bar platina lapelį antrašte: 
“Išrinkim tinkamus SLA. 
viršininkus.” Po lapeliu pa
sirašo net du “SLA. gero
vės” komitetai, vienas “ry
tų,” kitas “vakarų.”

Ketvirtame lapelio pusla
py yra paduotas visų kandi
datų sąrašas, bet agituoja
ma balsuoti tiktai už “tautiš
kus” kandidatus.

Kadangi daug “Keleivio” 
skaitytojų priklauso prie 
SLA., tai, musų pareiga yra 
įspėti juos, kad nepatikėtų 
klaidininčiai tų lapelių pa
sakai.

Klaidinimas yra štai ka
me. Tvirtinama didžiausiu 
atkaklumu, jog p. Strumskis 
yra tinkamiausis kandidatas 
Į SLA. prezidentus vien dėl
to, kad jis gyvena arti SLA. 
Centro. Iš to busią Susivieni
jimui visokeriopos naudos. 
Tik pasiklausykit:

“Ksaveras Strumskis yra 
SLA. Kontrolės Komisijos na
riu ir gyvena Brooklyn, N. Y. 
Jo kelionėms i SLA. Centrą ne
reikės išleisti nei vieno cento. 
Taipgi visi organizacijos reika
lai bus galima atlikti greitai ir 
sėkmingai, kuomet SLA. Pre
zidentas bus čia pat Centre. Vi
sokiems susirašinėjimams ir 
siuntiniams susitaupys kelioli
ka šimtu dolerių i metus, kuo
met Prezidentas galės kiekvie
nu reikalu užeiti i Centrą ir 
jam skirtus reikalus čia pat at
likti be jokių organizacijai iš
laidų. Bus visapusė organizaci
jai nauda: reikalai bus atlieka
mi greitai, visi išmokėjimai 
daugiau savaite laiko pagreitės 
ir susitaupys organizacijai ke
liolika šimtų dolerių išlaidų, 
jau nekalbant apie tuos šimtus 
dolerių, kurie išleidžiami Pre
zidento
kuomet jis gyvena toliau nuo 
Centro.“

Mes šitą agitaciją laikome 
žmonių klaidinimu. Nes argi 
SLA. prezidento pareigos 
susideda vien tik iš to, kad 
atvykti į Centrą ir sutaupyt 
kelionės lėšas? Jeigu taip 
butų, tai tinkamiausis kan
didatas į SLA. prezidentus 
butų “Tėvynės” namo dže- 
nitorius. Bet gi taip nėra.

SLA. prezidentas pirmoj 
eilėj turi būt geras kalbėto
jas ir gabus organizatorius. 
Jis turi gerai žinoti šalies į- 
statymus ir taip pat gerai 
nusimanyti apie finansus.

Turėdamas tokias kvalifi
kacijas, SLA. prezidentas ir 
toli nuo Centro gyvendamas 
padarys daugiau organizaci
jai naudos, negu arti gyven
damas koks neišmanėlis.

Šitą tiesą aiškiai parodo ir 
paties SLA. istirija. Tik atsi
minkit Devenio paskolą, ku
ri Susivienijimui lėšavo apie 
$30,000! Arba paimkit 
“Vienybės” paskolą, kurion 
irgi apie tiek pat SLA. pini
gų buvo sukišta. Argi butų 
tokie nuostoliai Susivieniji
mui pasidarę, jeigu prezi
dentas gerai nusimanytų fi
nansų reikalais?

Taigi renkant SLA. pre
zidentą nariai privalo žiūrėt 
jo kvalifikacijų, o ne kaip 
arti ar toli jis nuo Centro gy
vena.

Pagaliau ir pats p. Strum
skis gali paliudyt, kad buvi
mas arti Centro nėra jokia 
ąpsauga nuo nuostolių. Juk 
jis visą laiką gyveno * arti 
“Vienybės” ir žiurėjo jos 
reikalų, o ar nežuvo visų šė- 
rininkų pinigai sudėti į 
“Vienybę?” 
į Tai kas gi gali garantuoti, 
|cad neatsitiks tas pats ir su

KELEIVIS, 50. BOSTON
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Kur Sprogo Septyni Tonai Dinamito

Antras Puslapis

SLA., kuomet prezidentas 
dus arti Centro?

Susivienijimas yra ♦ di- 
ižiausia pažangiųjų Ameri
kos lietuvių organizacija, ir 
ios labas rupi mums visiems. 
Todėl sunkiai nusideda tie 
žmonės, kurie pasislėpę po 
visokiais “gerovės komite
tais” varo klaidinančią agi
taciją ir bruka į SLA. virši
ninkus savo nusmukusių 
partijų politikierius, nežiū
rint ar jie tam tinka, ar ne.

Mes patariam savo skaity
tojams, kurie priklauso prie 
SLA., balsuoti už šitokį są
našą : adv. Bagočius į prezi
dentus, adv. Gugis į iždinin
kus, p. Vinikas į sekretorius, 
drg. J. Mažukna į vice pir
mininkus, drg. J. Bučinskas 
Ir p-lė Mikužiutė į iždo glo
bėjus, o d-ras Graičiunas į 
daktarus kvotėjus.

Kur Sprogo Septyni Tonai Dinamito.

štai kas liko iš miesto gatvės, kuomet sprogo traukiny 7 tonai dinamito. Tai Įvyko La Liber- 
tado mieste, San Salvadoro respublikoj, Pietų Amerikoj. Sprogimas 200 žmonių užmušė ir dau
giau kaip 1,000 sužeidė.

mokratų vadams ant galvų peri pakęsti 
komunistų spaudą — ar tai kos. Jis

M
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Tų laikų “raudonieji” ir 
“baltieji.”

kelionėms Į Centrą,

NURYJO “APRIL FOOL” 
MELĄ.

Pirma balandžio yra pri
imta apgaudinėti žmones vi
sokiais melais ir paskui da
ryti iš to juokus. Anglai to
kius šposus vadina “April 
Fool.”

Vienas vokiečių laikraštis 
šįmet 1 balandžio išspausdi
no tokį prasimanymą apie 
buvusius Vokietijos vadus. 
Jis paleido paskalą, buk bu
vusis Vokietijos ministeris 
socialdemokratas Kari Se- 
vering perėjęs Hitlerio pu
sėn ir parašęs net knygą apie 
tai, kaip jis visą laiką simpa
tizavęs nacionalfašistams ir 
būdamas ministeriu perse
kiodavęs tiktai kairiuosius, 
bet fašistams visados duo
davęs kuo daugiausia lais
vės.

Kai kas nesuprato, jog tai 
yra “April Fool” juokas, ir 
patikėjo tam, o juo labiau, 
kad panaši knyga ištikrujų 
esanti kažin keno išleista.

Kad visuomenė nebūtų 
klaidinama, socialdemokra
tas Severingas tuo jaus pra
nešė per spaudą, kad tikre
nybėje nieko panašaus nėra. 
Apie “atsivertimą” prie Hit
lerio jis niekad negalvojęs ir 
su ta knyga nieko bendra 
neturįs.

Tačiau komunistai paleis
tą melą nuryjo kaip tikrą: 
faktą ir paskelbė savo spau
doje, kad Severingas ištik
rujų jau dirbąs su Hitleriu. 
Net lietuviškųjų komunistų 
“Laisvė” papasakojo savo- 
skaitytojams šitą juokdarių 
prasimanymą kaip tikrą fa
ktą ir Bimbos parapijonys 
dabar tiki, kad ištikrujų taip 
buvo.

KOMUNISTAI PADEDA 
FAŠISTAMS ŠMEIŽTI 

SOCIALISTUS.
N

“Naujoji Gadynė” patarė 
“Naujienoms” mandagiau 
kritikuoti komunistus, bū
tent, nelyginti jų su fašis
tais.

Bet “Naujienos” atsako, 
kad tarp komunistų ir fašis
tų iš tikrųjų nedidelis skirtu
mas. Pavyzdžiui—

taip pat nėra talkininkavimas 
fašizmui? Dar besitęsiant žiau
riam pilietiniam karui Vienoje, 
Dollfusso agentai paleido gan
dą (tikslu sudemoralizuoti ko
vojančius darbininkus), kad ją 
lyderiai pabėgę. Tai buvo begė
diškas melas, nes beveik visus 
partijos, profesinių sąjungų ir 
‘schutzbundo’ vadus valdžia 
buvo suėmusi pačioje tos kovos 
pradžioje. Tik Bauerui ir Deut- 
sch’ui pavyko ištrukti iš polici
jos nagų; tačiau juodu ne pa
bėgo iš kovos lauko, bet kovojo 
tol, kol buvo galima atlaikyti 
pozicijas. Deutsch (vyriausias 
schutzbundo vadas)buvo skau
džiai sužeistas Į aki ant bari
kados.

“Bet komunistų spauda tuo- 
jaus pasigavo tuos Dollfusso 
paleistus melus ir, kartodama 
juos diena iš dienos, visaip so
cialdemokratus dergė.”

Socialistai visuomet stojo 
ir stoja už darbininkų vieny
bę. Bet kuomet komunistai 
šitaip elgiasi, tai kaip gi ga
lima apie juos mandagiai 
kalbėti?

raudonuosius išvaikė. K. 
Kalinauskas priešinosi, bet 

Prieš 1863 meus Lietuvos ^?laimėJ^ Pasitral?k? » Gar' 
ir Lenkijos gyventojai daug 
kuo buvo nepatenkinti. Val
stiečiai priešinosi ponams, 
reikalavo panaikinti bau
džiavas; lenkų bajorai ir 
miestiečiai, ypač jų mokslus 
einanti jaunuomenė, bruz
dėjo, Vilniuje ii- kituose 
miestuose demonstravo, rei
kalavo politinės laisvės. Kai 
Rusijos vyriausybė nusilpusi 
nuo 1855-56 m. pralaimė
to Krymo karo sutiko duoti 
Lenkijai autonomiją, len
kai sujudo ir Lietuvą kaip 
nors prijungti prie Lenkijos. 
Matydami, kad gerumu iš 
caro nieko nelaimės, ėmė

_ rengtis sukilimui.
Demokratai organizavosi 

stų grąsinti savo oponen-' slaptose revoliucinėse orga- 
tams teismu. i nizacijose ir reikalavo Lie-

Ponas Lopatto turėtų ne-,tuvai visiškos nepriklauso- 
užmiršti, kad Amerika yra mybės. Šiuosius vadino rau
pe lietuviškųjų komendantų donaisiais. Dvarninkai ir, 
valdoma šalis, o Susivieniji-' apskritai, lenkai spietėsi į 
mas — ne šv. Ciprijono pa- baltųjų draugijas ir griežtai 
rapija, kur davatkos negali priešinosi raudonųjų reika- 
klebono kritikuoti.

i švelniausios kriti-!kios kritikos kandidatas drį- 
kos. Jisai užmiršta, kad jis' 
kandidatuoja Į didelės mu-| 
sų organizacijos viršininkus, 
ir kad tokiuose rinkimuose 
kandidatai visuomet yra kri- j 
tikuojami, kritikuojami dau-į 
giau negu jisai, tačiau visoj 
SLA. istorijoj da nėra buvę 
tokio atsitikimo, kad dėl to-

PASIVĖLINOTE, VYRUČIAI.

PONO LOPATTOS PASI 
RODYMAS.

Ponas Lopatto kandida
tuoja į SLA. iždininkus. Jo 
“tautiški” rėmėjai apmelavo 
savo spaudoje adv. Bagočių, 
kuris kandidatuoja į SLA. 
iždininkus. Jie paskelbė, 
kad jis padaręs su jais “kon
traktą” remti p. Lopatto 
kandidatūrą.

“Keleivio” 13-tame nu-Į 
mery adv. Bagočius šitą tau
tininkų prasimanymą užgin
čijo. Jisai nurodė, kad ge
resnio SLA. iždininko už da
bartinį adv. Gugį negali būtį 
ir todėl jis, Bagočius, nega
lįs remti p. Lopattos kandi
datūros. Tačiau jis pridūrė, 
kad asmeniškai prieš p. Lo- 
pattą nieko neturįs ir kad p. 
Lopatto yra “teisingas ir ge
ras žmogus.”

Ponas Lopatto tuo labai 
užsigavo ir parašė “Kelei
vio” redakcijai ilgą straips
nį, kurį mes talpiname šia
me numery. Tame straipsny 
p. Lopatto reikalauja viską 
atšaukti, kitaip, grąsina teis
mu už “piktą šmeižtą.”

Kada jau keli tūkstančiai 
dolerių sudėta antram trans
atlantiniam skridimui, kada 
lakūnas jau ruošiasi į kelio
nę ir orlaivis yra užpirktas; 
kada visose didesnėse lietu
vių kolonijose tapo suorga
nizuoti komitetai skridimui 
remti; kada ir iš Lietuvos 
aukos ir pasižadėjimai plau
kia šį žygį remti; kada srio- 
viniai nesusitaikymai dingo 
ir prasidėjo vieningas dar
bas antrojo skridimo į Lie
tuvą Įkūnijimui, — dar atsi
randa žmonių, kurie per 
spaudą, radio ir asmeniškai 
svarsto, ar reikalingas šitas 
skridimas.
Vyručiai, pasivėlinot. Kaip 

visuose dalykuose jus pro
greso užpakalyj velkatės ir 
jį trukdote; kaip nieko kil
naus, pastovaus nesate pratę 
sukurti; kaip parazitišku 
budu ateinate ant gatavos 
dirvos naudotis ir dar ją ga
dinti ir dergti, — taip ir šia
me atsitikime nei centu ne- 
prisidedate prie skridimo į- 
vykdinimo ir dar iš kailio 
neriatės, kad jam pakenkus.

Šeriate lietuvių publiką 
šaldriškais, vulgariškais ra
dio programais, koncertais 
ir piknikais. Savo spaudą 
padarėte šmeižtų, kerštų ir 
melų liugynu. Talkon kvie
čiate tokius žmones ir me-

j džiagą savo argumentams 
į renkate iš tokių, kurie yra 
| pasižymėję juodžiausiu at
žagarei viškumu.' 

i Pasivėlinote, vyručiai. An
trasis transatlantinis skridi
mas įvyks. Darbas dėl jo jau 
tiek yra įsisiūbavęs, kad su
stabdyti negalima.

Sakote, kad daug pinigų 
lietuviai turės sudėti šitam 
tikslui. Kad už tuos pinigus 
galima butų ką nors praktiš
ko Amerikos lietuviams į- 
steigti.

Jus patys ir jūsų suagituo
ti žmonės nei centu neprisi
deda. Vadinasi, jums gaila 

sakyta, kad p. Lopatto yra svetimų pinigų. Ar tokios 
jau jų eibės reikalingos skri
dimui? Sakykime, kad Ame
rikoj gyvena tik ketvirtada
lis miliono suaugusių lietu
vių. Jeigu jie dėtų tik po vie
ną dolerį, apie 30 ar 40 la
kūnų galėtume išruošti į Lie
tuvą. Po 10c. nuo kiekvieno 
sudarytų $25,000. O juk lie
tuvių Amerikoje yra dau-t 
giau. Kiek lietuvių prarado ir perlų nemažas kiekis, ku- 
namus, už kuriuos krūvon rie mokslininkų apskaičiavi- 
paėmus buvo įmokėta milio- mu gali turėti 4500 —5000

dino guberniją dirbti tarp 
valstiečių. Dvarininkų val
džia Lietuvoje dirbo savo ir 
Lenkijos naudai. Valstie
čiams ir toliau vadovavo 
raudonieji.

Kovoms su rusais Suval
kų krašte vadovavo Čapskis, 
o visoj kitoj Lietuvoj—Z.
Sierakaųskis. Pastarasis ba
landžio mėnesį atvyko į 
Kėdainius ir čia ėmė rinkti 
partizanus. Sukilėliai gink- 
uodavosi dalgiais, o tik ma
žuma šautuvais. Ginklų iš 
užsienio nepasisekė gauti, 

1 nes rusai labai saugojo šie- 
nas ir visus vežamus gink
lus sugaudė.
Partizanų susirinko į 2,500. 

Visus paskirstė į batalijonus 
ir ėmė mokyti karo dalykų. 
Vadovavo karininkai. Kal
bėdavo lietuviškai. Pirmą
sias kovas su rusais prie Ra
guvos, Kazokiškių ir Biržų 
Sierakaųskis laimėjo. Vie
noj kovoj sužeidė Sierakau
skį. Kiek vėliau visai netyčia 
įį sužeistą vienam dvare su
ėmė rasai ir išvežė į Vilnių. 
Sukilėliams vadovauti liko 
kunigas Mackevičius, kuris 
anksčiau organizavo sukilė- 

dovauti sudarė Lietuvos Ko-1 liūs Panevėžio apskrity ir 
mitetą Vilniuje. Kostas Ka
linauskas, to komiteto va-

lavimams. Lietuvoj sukili
mą organizavo ir jam vado
vavo raudonieji, pryšaky su 
jaunu ir energingu Kostu 
Kalinausku.

Lietuvoj revoliucijai va-
nai dolerių. Kiek milionų jų 
dolerių žuvo bankuose ir į- 
vairiose korporacijose. Mi- 
lionus dolerių iš lietuvių yra 
’švylioję visokie apgavikai.
Ar senai antrojo skridimo das, gynė valstiečių ir Lie- 
priešai per savo radio pro- tuvos laisvės reikalus, saky- 
gramus ragino lietuvius pir- damas, kad “kvailoms Var- 
kti niekam nevertus kokios 
ten lenkės bobos vaistus? 
Lietuviai išleidžia ne maža 
pinigų ant tabako, degtinės, 
liaus ir niekam nevertų kon
certų ir piknikų, kokius ant
rojo transatlantinio skridi
mo priešai rengia. Lietuviai 
?avo pinigais užlaiko šitų 
priešų spaudą, kurios ir sti
lius ir turinys ir pakraipa tik 
gėdą tautai daro.

Jeigu skridimas per At
lantą nėra didvyriškas ir 
svarbus žygis, kodėl jus pa
tys rėkiate, kad Darius ir Gi
rėnas buvo didvyriai, kad 
reikia pastatyti jiems bran
gų paminklą?

Ne nuoširdumu, gerais 
norais ir logika jus vaduoja
tės, o piktu kerštu. A. B.

šuvos makaulėms negalima 
pavesti Lietuvos likimo”. 
Revoliucinė valdžia netru
kus paskelbė, kad visi mo
kesčiai ir lažos dvarams pa
naikinami.

Buvo nutarta sukilti gegu
žės mėnesį. Rusų vyriausy
bė, tai pajutisi, sausio mė
nesį paskelbė naujokų ėmi
mą. Todėl teko sukilti ir 
pradėti kovoti anksčiau. 
Sukilimas prasidėjo 1863 m. 
sausio m. 8 d. Trakuose. Iš 
čia greit plito į kitas vietas.

Lietuvos ir Gudų dvari
ninkai, matydami, kad su
kilėliai eina prieš bajorus 
bei jų interesus, 1863. II. 7. 
Vilniuje sudarė baltųjų (t. 
y. dvarininkų) valdžią, o

Persijoj Esą 300 Prasmegusių Miestų.
Švedų mokslinė ekspedi

cija, kuri po vienų metų ty
rimo darbo grįžo namo iš 
Persijos, padarė daug mok
linęs vertės tyrinėjimų ar
cheologijos srity.

Tyrinėtojai su savo dar
bininkais darbavosi šiauri
nėj Persijos daly, turkmėnų 
dykumos srity, kur jiems

I

Bet tame straipsny jokio 
šmeižto prieš p. Lopattą ne

i
“Kada komunistu gaujos, 

apsiginklavusios ‘blekdžekiais,’ buvo. Kas liečia jo charakte- 
bonkomis h- kėdėmis, užpuolė rį, tai tenai aiškiai buvo pa- 
milžtnišką darbininkų protesto 
mitingą prieš Austrijos fašiz
mą, Madison Sąuare Gardene, 
tai ar šitas komunistų smurtas 
nebuvo, kaip du lašu vandens, 
panašus j tuos žygius, kuriais 
fašistai terorizuoja ir drasko 
darbininkų judėjimą? Ir ar tuo 
biauriu darbu New Yorko ko- J atšaukta, adv. Bagočius SU- 
munistai nesuteikė moralinės tinka savo žodžius atšaukti, 
pageltos Austrijos darbininkų ‘ Šituo savo “debiutu” p. 
budeliams? Lopatto parodė lietuvių vi-

“Toliaus, nuolatinis pamaz- * suomenei, kad jis nepripa- 
gų pylimas Austrijos sociaMe- žįsta žodžio laisvės ir negali 

V I

“teisingas ir geras’r žmogus. 
Mums tačiau nėra reikalo 
daryti dėl to kokius atšauki
mus, nes ne mes tai tvirti- 
nom. Tai buvo adv. Bago- 
čiaus komplimentas. Jeigu 

.p. Lopatto nori, kad tas butų ’ z-*a ««Lin Mon

metų. Vienoje aukovietėje 
buvo rasti penki žmonių ir 
daug gyvulių skeletų, kurie, 
matyti, buvo paaukoti die
vams. Iš viso surasta 260 
skeletų. Bet mokslininkai 
mano, kad dar vidutiniškai; 
apie 5—6000 skeletų guli' 
“Karaliaus kalvoj”. Iš viso 
rasta 2,000 su viršum įvairių 
meno daiktelių iš sidabro,

iiems vadovavo. Po kovų 
Biržų krašte ir patekus Sie
rakauskui į nelaisvę, sukilė
liai pasiskirstė i būrelius 
apylinkėse.

Visoje Lietuvoje veikė 
apie 8—15 tūkstančių suki
lėlių. Rusai sutraukė čia sa
vo kariuomenės 90,000. Ai
šku, kad sukilėliai turėjo 
pralaimėti. Be to, Rusijos 
vyriausybė stengėsi atitrau
kti valstiečius nuo sukilimo, 
panaikindama baudžiavas, 
duodama bežemiams po 3 
dešimtines žemės, dovano
dama bausmę tiems sukilė
liams, kurie 1864 metų 1 ge
gužės grįš namo".
Suklimui malšinti rusų vy

riausybė paskyrė Vilniaus 
general-gubematorium Mu
ravjovą. Šisai ėmė varžyti 
kunigų gyvenimą, spaudė 
kontribucijomis dvarinin
kus, iš sukilimo dalyvių atė
mė ukius ir išdalino juos 
sentikiams rusams, vyriau
sybei ištikimiems. Apie 
9,000 sukilimo dalyvių ištrė
mė į Rusiją,apie 128 pakorė. 
Ne veltui Muravjovas kori
ku vadinamas. O 1865 m. 
uždraudė lietuviams spaus
dintis raštus lotyniškomis 
raidėmis.

pasisekė iškasti daug vertm- j aukso, perlų, deimantų ir 
gų senienų. Jie rado daug bronzos. Kaip švedų ekspe- 
pėdsakų prosenoviškų gy-1 <^įcija. patyrė, įvairiose turk- 
vetnojų. Po storu žemės menų dykuoms vietose ran- 
duoksniu buvo surastos Hę-ldasi apie 300 prasmegusių 
kanos kažkada buvusio di-, miestų, šiuos miestus atkas- 
ieho miesto. Rastieji griu- ti jau paruošti pirmieji dar-
vėsiai tame mieste vadinasi, 
“Karaliaus kalva” ir turi 
180 metrų ilgio, 150 m. plo
čio ir 8 metr. aukščio. Per 
tris mėnesius toje vietoje 
buvo nukasta apie 800 kv. 
metrų žemės paviršiaus.

Vieno ir pusės metro gilu
moje buvo surasti musul
monų kapai. Po tų gra
bų giliau buvo rasti kiti gra
bai, kurie kilę iš bronzos lai
kmečio. Iš tų kapų buvo iš
imta daug įvairių indų, ku
rie visokeriopai paspalvinti 
ir turi įvairias formas. Ka
puose rasti mirusių skeletų1

bai. Persų vyriausybė eks
pedicijai leido kasinėti išti
sus 5 metus. Pusę radinių 
persai pasilieka sau.

Kuboje streikuoja telefono 
darbininkai

Kubos telefono kompani
ja anądien pasigyrė, kad 
streikas jau nugalėtas ir vis
kas esą tvarkoj. Bet tuo pa
čiu laiku Havanos mieste į 
tunelį, kuriuo eina telefono 
vielos, buvo įmesta bomba, 
kurios sprogimas sunaikino 
vielas ir išardė gatvę. Tas 
nukirto visokį susisiekimą 
netik telefonu, bet ir tele
grafu. Atstatyti susižinojimą 
ėmė kelias dienas laiko.

Muravjovo kartuvėse bai
gė savo garbingą gyvenimą 
ir lietuvių sukilėlių vadai: 
K. Kalinauskas, Sierakaus
kas, kunigas Mackevičius ir 
kiti. Ęun. Mackevičius da- • 
lyvavęs ne mažiau kaip 14 
kovų su rusais, suimtas bu
vo pakartas Kaune prie Uk
mergės plento. Sužeistą ir 
nepagijusį Sierakauskį pa
korė Vilniuje. Ten pat pa
korė Kostą Kalinauską, ku
ris buvo viso sukilimo Lie
tuvoj siela, kuris kovojo dėl 
valstiečių laisvės. Jis Lie
tuvos krašte sukilimo laikais 
iškilo ir nušvito kaip meteo
ras, jaunas, energijos pil
nas, ir žuvo. Pagarsėjo jis 
kaip žmonių reikalų gynė
jas; savo darbais ir krauju 
pagerino jų padėtį, o žmo
nės to nežino, nors jis buvo 
bajorų priešas. Jis ir mirti 
ėjo drąsiai, o prie kartuvių, 
pavadinus jį bajoru, užpro
testavo, sušukęs, kad Lietu
voje nėra bajorų, kad čia vi
si lygus.

Nk. Jn.
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
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Klonio Lietuviai Rems
J ames-Janušausko Skridimą Į Lietuvą.

Išrinktas Komitetas Aviaci
jos Dienai 3 birželio.

Wilkes - Barre, Pa.—Ko
vo 18 d. čia įvyko James- 
Janušausko transatlantinio 
skridimo susirinkimas ir iš
rinktas pastovus komitetas.

Susirinkime dalyvavo virš 
60 atstovų nuo 28 įvairių 
draugijų.

Atatinkamas kalbas apie 
šį reikalą pasakė LRKS. se
kretorius p. J. B. Šaliunas, 
adv. J. Lopatto ir Ed. Deltu
va.

Į komitetą ir įvairias ko
misijas išrinkti vienbalsiai 
šie asmenys:

Pirmininku: adv. J. Lo
patto; vice pirmininkais: J. 
Venslauskas, V. Kamaraus
kas, A. Galinskas ir P. Stra
vinskas; protokolų raštinin
ku : Antanas Ambrozaitis; 
fin. rast.: Edvardas Dalton 
(Deltuva); iždininku: Leo
nas Šeporaitis. Iždo globė
jais: Marė Šalčiutė, M. Ba- 
nelienė ir J. Večkys. Presos 
komisija: M. Šalčiutė, Matas 
Zujus, V. Žukauskas, Ed. 
Dalton ir K. Demikis. Avia
cijos komisija: J. B. šaliu
nas, V. Kamarauskas ‘ - ’ 
Dalton.

Nutarta Aviacijos 
laikyti sekmadienį, 3 
lio*.

Nutarta visokiais galimais 
budais darbuotis, kad sukel
ti kiek kapitalo.

Buvo partraukta blankų 
aukoms rinkti ir penki šim
tai orlaivių ženklelių. Drau
gijų atstovai tuojaus išėmė 
visus ženklelius ir daug 
blankų rinkimui aukų.

Kurie dar neturite ženkle
lių ar blankų, tuojaus atsi- 
šaukit į fin. sekretorių, Ed. 
Dalton, 94 Logan st., Wilkes 
Barre, Pa.

Jeigu Wyoming Klonio 
lietuviai užsimoja ką pada
ryti. tai ir padaro. Todėl su- 
remkime petys į petį ir dirb
kime. Parodykime kitu ko
lonijų lietuviams, ką Wyo- 
ming Klonio lietuviai gali.

A. Ambrozaitis, 
z Liet. Aviacijos Dienos 

Komiteto sekretorius.

ir Ed.

dieną 
birže-

CHICAGO, ILL. 
Žuvo Kaz. Makutėnas.
Kovo 15 d. Kaz. Makutė

nas išvažiavo į šermenis pa
laidoti savo draugą ir dau-, 
giau nebegryžo namo. Už 10; 
dienų po, to jo kūnas buvo ■ 
atrastas Michigano ežere, 
labai keistoj išvaizdoj: buvo 
visas apsirengęs, bet kelinių 
neturėjo. Be to, kūnas labai 
sužalotas. Policija negalėjo 
rimtai nustatyti mirties prie
žastį — ar tai saužudystė, ar 
žuvęs iš svetimų rankų?

Velionis buvo kilęs iš Ro
kiškio apskričio, Jūžintų pa
rapijos, Neliubiškio kaimo. 
Amerikoje išgyveno 24 me- 

♦ tus. Buvo gerai žinomas vi-Į 
siems chicagie'čiams, nes 
užlaikė daržą, kur lietuviai 
laiko piknikus vasaros metu. 
Turėjo taipgi ir kitą užeigą 
Bridgeporte per apie 15 m.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų, labai taikus ir drau
giškas vyras. Palaidotas 28 
kovo su laisvomis apeigomis 
lietuvių tautiškose kapinėse/ 
Laidotuvėse gražiai patar
navo graborius A. Masalkis. 
Prie kapo drg. V. B. Ambro
zaitis pasakė atatinkamą 
prakalbėlę apie velionies 
tragingą mirtį. J kapus ve
lionį lydėjo virš 200 auto
mobilių.

Velionis paliko dideliame 
nubudime žmoną, dukterį, 
sūnų ir gimines Lietuvoje. 
Lai būna jam ramu šios ša
lies žemelėje. Palydovas.*

DETROIT, MICH.
Pažangieji nugalėjo atža

gareivius.
Ęiek laiko atgal čia lan

kėsi p. Ks. Strumskis ir darė 
planus su sandariečiais, ku
rių čia yra apie pustuzinis, 
kaip laimėjus SLA. Pildo
mos Tarybos rinkimus san- 
dariečių naudai.

Balandžio 1 d. įvyko jau 
SLA. 352 kuopos susirinki
mas. kuriame buvo renka
ma SLA. Pildomoji Taryba. 
Stalai buvo apkrauti tauti- 
įlinkų agitaciniais lapeliais, 
o komunistų lapeliai mirgė
jo po visą salę. Tautininkai, 
sandariečiai ir komunistai, 
kaip vienos motinos vaikai, 
visi išsijuosę agitavo prieš 
socialistinį kandidatų sąra
šą. Susirinkimo pirmininkas 
sandarietis Motuzas varė 
net labai negražią agitaciją 
prieš dabartinį iždininką 
adv. Gugi, ragindamas bal
suoti už p. Lopetą.

Pažangieji kuopos nariai 
nesikarščiavo, bet šaltai ii* 
rimtai atrėmė visas Motuzos 
atakas prieš Gugį, ir jie lai
mėjo rinkimus. Motuzas su 
savo “tautiškais” kandida
tais buvo suvarytas ožio ra- 
gan. Štai kiek kas gavo bal
sų:

Ant prezidento:
Bagočius ....
X.- Strumskis 
Gataveckas .
Ant vice-prezidento: 

J. Mažiukna ...........
Mikalauskas ...........
Trečiokas .............

Ant iždininko:
Adv. Gugis 
J. S. Lopeta 
Mažeika ....

Dabar tik stengkimės, kad 
delegatai į SLA. 38 seimą 
butų išrinkti ne kokie fašis
tai, bet pažangus žmonės, 
kurie sugebės ginti Susivie
nijimo labą ir didžiumos na
rių teises. Tai yra, seime tu
rės būt patvirtinti tik tie vir
šininkai, kuriuos didžiuma 
bus išrinkusi visuotinu bal
savimu. Todėl kai bus šau
kiamas atvirutėmis 352 kuo
pos susirinkimas, visi pažan
gieji turi būtinai susirinkti, 
nes tai bus labai svarbus su
sirinkimas. Drapokas.

... 30
... 12
... 9

26
15
10

.... 29

... 13
.. 10

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Sulos Pramonė Amerikoje.
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Amerikoje yra užsilikusi da nuo pirmųjų kolonistų sulos pra
monė. Kaip sniegas pradeda pavasari tirpti, farmeriai eina Į miš
kus, pasistato tenai budeles ir leidžia iš klevų sulą. Jie suneša ją 
j katilus ir ten pat virina, pakol ji sutirštėja ir pavirsta i sirupą. 
Paskui tas sirupas parsiduoda bonkutėmis krautuvėse brangia 
kaina. Amerikonai valgo jį su karštais kvietiniais blynais, šita
me vaizdely yra parodytas vienas Kanados farmerys su savo 
žmona girioje prie to tradicinio sulos virinimo.

WORCESTER. MASS.

Reikalinga socialistų kuopa.
Čia yra daug susipratusių 

ir apsišvietusių draugų, ku
rie pritaria socializmo idė
jai, bet kažin kodėl jie ne
pasirūpina susirinkti ir įkur
ti kuopą. O tokia organiza
cija čia būtinai reikalinga. 
Juk sarmata nieko neveikti 
ir žiūrėti, kaip aplinkui žmo
nės skurde paskendę tąsosi 
ir pešasi, nežinodami nei 
kam jie gyvena, nei kokiam 
tikslui jie auklėja savo vai
kus.

Skurdas kas diena darosi 
vis didesnis. Darbininkai ne- fouvc> Visuomenės D-jos su- 

.......... į
I

I

BRISTOL, CONN.
Darbai pagerėjo, bet be

darbių daug.
Kai kuriose dirbtuvėse 

darbai, pas mus pagerėjo. Y- 
pač neblogai dirba Ingersol 
Watch Co. Kai darbas prie

I laikrodžių lengvas, tai dirba 
į daugiausia moterys ir mer
ginos, ir neblogiausia uždir
ba. Neblogai taipgi dirba 
dirbtuvė, kuri dirba berin- 
gus automobiliams. Bet kito
se dirbtuvėse darbai eina 
silpnai ir bedarbių čia daug.

Lietuvių yra apie 50 šei
mynų ir šiek tiek pavienių. 
Sugyvenam gerai. Nesenai

I

MILLINOCKET, ME.
Ir mes prie antrojo skridimo

Musų miestelis nedidelis 
ir lietuvių čia nedaug; be to, 
jie labai suvarginti nedarbo. 
Tačiau matydami iš laikraš
čių, kad kitose kolonijose 
lietuviai aukoja pinigus ant
rajam skridimui, tai gavę 
nuo ALTASS paraginimą ir 
mes prisidėjome savo cen
tais. V. Makauskas pavaikš
čiojo po vietos lietuvius, ir 
štai kokios pasirodė pasek
mės:

J. Stanislovaitis aukavo 
$10, V. Makauskas $5, P. 
Ėenienė $3; po 1 dolerį da
vė J. Čepaitis^ V. Karišaus- 
kas, S. Pikelis, V. Bubliaus- 
kas, J. Rapsas, V. Jucius, V. 
Jučienė ir A. Visniauskas;i 
po 50 centų aukavo J. Lau- 
rušonis, E. Jonavičienė, J. 
Kničiunas, E. Benytė ir A. 
KMmaitis; 30 centų davė 
F. Pelečkis, o po kvoterį au
kavo šie: J. Dirvinis, E. Ku- 
ličienė, V. Kanikovas, K. 
Benitis ir S. Poška. Viso la
bo surinkta $29. Pinigus nu-; 
siuntėme ALTASS centrui 
Chicagoje. Visiems aukavu
siems vardan antrojo skridi
mo tariu padėkos žodį.

T V. Makauskas.

gauna darbo; namų savinin
kai apkrauti tokiais mokes
čiais, kad nebegali namų iš
laikyti ; musų biznieriai ban
krutuoja. Žmonės jau praži
lo ir vis neišmoko nuo savo 
skriaudikų gintis. Kai ateina 
valdininkų rinkimai, jie vis 
balsuoja už tuos pačius poli
tikierius, kurie baigia jau 
paskutinį kailį nuo jų nuga
ros lupti. s

Juk socialistų pareiga pa
rodyti tiems žmonėms, kas 
juos skriaudžia ir kaip tų 
skriaudikų nusikratyt. Tik 
pažiūrėkime į bolševikus ir 
kunigus, kaip jie agituoja už 
savo partijas 1 O juk jie klai
dina žmones. Juk yra teisin
gesnis kelias — tai socialis
tų kelias. Kodėl mes negalė
tume eiti tuo keliu visi?

Žinoma, kad galėtume, 
bet tam reikalinga organiza
cija. Taigi visi draugai, ku-' 
rie pritaria socializmo idė-^Ka* matė mane parpuolus? 
jai, pamėginkime susieiti į i Mielas drauge, kuris ma- 
kruvą ir įkurti kuopelę. Aš ne matėte parpuolusią ant 

leduoto šalygatvio p© nume
riu 45 John st. Naujų Metų 
dienoje, apie 10 valandą ry
te, prašau atsiliept ' Mano 
ranka pavojingai sužeista, o

rengta vakarienė, tai par
duota 151 tikėtas po $1. Pel
no liko $70. Kai šiems lai
kams, tai labai gerai. Drau
gija paaukavo $10 antram 
skridimui.

Dabar mes čia visi labai 
susidomėję Janušausko pro
jektuojamu skridimu Lietu
von šią vasarą. Visi tam pri
taria ir kalba, kad vertėtų jį 
paremti, kad galinga “Litua
nica Antroji” laimingai pa
siektų Lietuvą. Lietuvių Ne- 
prigulmingas Kliubas taipgi 
paaukavo tam tikslui $10 ir 
nutarė duoti nemokamai sa
vo parką,- jeigu ruoštume 
tam reikalui kokią pramogą. 
Susidarė trijų draugijų ko
mitetas, kuris nutarė suruoš
ti pikniką 27 gegužės, minė- 

Į to kliubo parke.
R. Jakavonh. j • . *

| - — 
| WATERBURY, CONN. >.

stosiu pirmutinis.
A. Gulben.

................................. \

HARTFORD, CONN.

Ruošiamės aviacijos dienai, apdraudos advokatas reika
Balandžio 3 d. čia į vyle® lauja nors vieno liudininko,

EASTHAMPTON, MASS. 
ir mes rengiamės remti 

antrąjį skridimą.
Easthamptono lietuvių ko

lonija yra nedidelė, bet be
nori pasiduot didesnėms. 
Štai, SLA. 312 kuopa jau tu
ri išrinkus du narius, kad 
pereitų per stubas ir parink
tų aukų antram skridimui.

Be to, vietinis Vytauto 
kliubas yra sumanęs tuoj po 
Velykų surengti šokius, prie 
kurių ir musų SLA. 312 kp. 
nutarė prisidėti. Pelnas iš tų 
šokių taipgi yra skiriamas 
•kridimui.

Šokiai įvyks 20 balandžio, 
oenktadienio vakarą. Pra
šome kain vietinius, taip ir 
apvlinkinius maloniai atsi
lankyti ir kartu visiems pa
silinksmint.

Darbai pas mus pradėjo 
eiti truputį geriau, tik visa 
bėda, kad darbininkas už 
savo darbą mažai gauna at
lyginimo. Dirbi, dirbi, o kai 
kada ir duonos nėr už ką 
nusipirkt.

Negalėdami tokio išnau
dojimo pakęsti, darbininkai 
ėmė organizuotis unijon ir 
pastatė bosams reikalavi
mą: (1) kad butų pripažin
ta unija dirbtuvėj, ir (2) 
kad audikams butų pakelta 
alga iki $17 sąvaitei, vietoj 
dabar mokamų $13. Gi die
niniams darbininkams — 25 
centus ant dolerio daugiau.

Toks reikalavimas ' kom
panijoms nepatiko ir jos at
sisakė jį išpildyt. Bet darbi
ninkai jau nemano nusileisti 
ir apskelbė streiką. Kovo 19 
d. 10 valandą iš ryto United 
Elastic korporacijos audinių 
dirbtuvėj visi 900 darbinin
kų metė darbą ir išėjo. Jau 
streikuoja kelintą dieną ir 
nemano nusileisti nei trupu
čio. Girdėt, kad kompanija 
nori taikytis.

Vienas iš Visų.
Nuo Redakcijos. — Ang

lų spauda praneša, kad tas 
streikas, jau pasibaigęs. Dar
bininkams atlyginimas pa
keltas 10 nuoš.

BROOKLYN, N. Y.
X. Strumskis neišrinktas 

delegatu Seiman.
Šiomis dienomis SLA. 38 

kuopa čia rinko delegatus į 
ateinantį SLA. seimą. Šita 
kuopa yra skaitoma Strums- 
kio kuopa, tačiau į delegatus 
jo neišrinko. Kiek man teko 
iš šalies girdėti, delegatais į 
seimą išrinkti du socialistai, 
vienas tautininkas (prieš- 
strumskinis) ir vienas visai 
bešališkas. Taigi p. Strums
kis, kuris “runija” Į SLA. 
prezidentus, negavo net 
mandato iš savo kuopos Į 
seimą nuvažiuot. .

Bet man teko girdėt, kad 
p. Strumskis dabar mėgins 
sutverti sau naują SLA. kuo
pą, kad galėtų iš jos gauti 
mandatą į seimą nuvažiuot.

D&ugirdis.

JONAS MARCINKEVIČIUS IŠRINKTAS 
KENOSHOS MIESTO TARYBON

Kenosha, Wis. — ‘‘Kelei
vy” buvo jau rašyta, kad Jo
nas Marcinkevičius (Mar- 
tin), pažangus lietuvių vei
kėjas, stato kandidatūrą į 
councilmanus. Balandžio 3 
d. įvyko rinkimai ir musų 
draugas laimėjo.. Dabar 
džiaugiasi visi Kenoshos lie
tuviai, kad pirmu kartu isto
rijoj čia turėsime valdžioje 
savo žmogų. Tai parodo, ką 
reiškia musų vienybė I

Reikia pasakyti, kad prie 
šito laftnėjimo nemaža prisi
dėjo ir vietos lietuvių klebo
nas kun. M. Urbanavičius, 
kuris net bažnyčioje patarė 
žmonėms balsuoti už lietuvį 
kandidatą. Tai netaip,*kaip 
tūli musų “tautiškai nusitei
kę” politikieriai, kurie prie 
dirbtuvių agitavo, kad už 
Mancinkevičių nebalsuoti, 
nes jis ne jų partijos žmo
gus. Bet musų žmonės paro
dė daugiau susipratimo, ne
gu tie politikieriai, ir išrinko 
lietuvį •

Dabar žodį-kitą apie SLA. 
reikalus. Balandžio 1 d. įvy
ko SLA. 212 kuopos susirin
kimas. Narių atėjo nedaug, 
nes tai buvo Velykų diena. 
Buvo renkami delegatai į at
einantį SLA. seimą. Išrink
tas draugas Jonas Marcin
kevičius, draugė E. Marcin
kevičienė ir H. Labanauskas 
—visi trys gabus nariai. Iš
rodo, kad “gegužinei” poli
tikai Susivienijime bus jau 
galas, taip kaip demokratai 
padarė galą'republikonų po
litikai Amerikoje. Susivieni
jime viršų ima demokratinės. 
dvasios žmonės. Tautinin-. 
kų-sandariečių diktatūra 
perdaug jau nariams įgriso.

Renkant viršininkus į S. 
L. A. Pildomąją Tarybą 
daugiausia balsų gavo pa
žangieji kandidatai, būtent: 
Bagočius 28 balsus, J. K. 
Mažiukna 22, Vinikas 28, 
Gugis 28, Bučinskas 14, Mi- 
kužiutė 23, D-ras Graičiunas 
19. Kiti gavo tik po kelis 
balsus. ’

Balandžio 22 d. įvyks lie
tuvių aviacijos diena. Daly-

vaus ir pats lakūnas Janu
šauskas. Kitam “Keleivio” 
numery tilps daugiau smulk
menų.

Balandžio 29 d. SLA. 212 
kuopa statys scenoje veika
lėlį “Pasaulis be Moterų.” 
Vaidinimas įvyks German- 
American Name, 6 vai. va
kare. C. K. Braze.A

Kas Mums Rašoma.
Daktarų Draugija ir “Kelei

vis” atlieka gerą darbą.
Gerbiamoji Redakcija! 

Prisiunčiu $2 už prenumera
tą ir noriu pasakyti, kad 
“Keleivis” yra aukštos ver
tės laikraštis; jį turėtų skai
tyt kiekvienas lietuvis. Lie
tuvių Daktarų Draugija, ku
rios straipsniai nuolatos tel
pa “Keleivy,” irgi atlieka 
labai girtiną darbą. Aš reiš
kiu jiems didelės padėkos.

A. J. Karalius, 
Baltimore, Md.

Ruošia bankietą Janušaus
kui pagerbti.

Philadelphijos lietuviai, 
vadovaujant vietiniam VVS. 
komitetui, stengiasi sukelti 
kuo daugiausia pinigų ant
rajam skridimui Lietuvon. 
Tuo tikslu 10 birželio bus 
suruošta didelė aviacijos 
diena “Vytauto Parke,” o 
dabar, 15 balandžio dieną, 
įvyks didelis bankietas Ja
nušausko naudai, Lietuvių 
Taut. Salėj, 928 E. Moya- 
mensing avė., 3 vai. po pie
tų. ' Z. Jankauskas.

i

D-ras Paulonis apsivedė.
D-ras Paulonis, plačiai ži

nomas Brooklyno lietuvių 
gydytojas, per Velykas at
važiavo Į Montello, Mass., ir 
susituokė su p-le A. Jarma- 
lavičiute. Jo piršliu buvo 
d-ras Seymour-Landžius, 
southbostonietis. P-lė Jar- 
malavičiutė yra apie 30 me
tų amžiaus ir mokytoja iš 
profesijos, taip kaip ir pir
mutinė d-ro Paulonio žmona 
buvo. Kaimynas.

GASPADINES

Kam Jums Vargintis?
Paskirtas Skaičius General Electric 

Skalbimui Mašinų
JŲ KAINA PIRMIAU

BUVO $99.50

DAB4R $69 50

trijų draugijų susirinkimas ^u<^™e?„as
ir sudaryta antrojo skridimo 
komitetas. Kitos organizaci
jos irgi pakviestos savo at
stovus prisiųsti, nes čia ben
dras visų lietuvių reikalas.
Nutarta rengti aviacijos die
na, tik atsiklausti lakūno Ja
nušausko, kada jis galėtų 
pas mus pribut.

Geistina, kad New Britai-,. 
no lietuviai irgi prisidėtų 
prie musų aviacijos dienos,1 
jeigu jie neketina tokios die
nos rengti pas save. ,

K-to korespondentes.

parpuoliau. Vienas žmogus 
klausė—ar aš užsigavau?—
bet as jo nepažinojau.
Z. Samoilienė, 191 Alder st, 
Waterbury, Conn.

iDR. J.MARCUS
H MASKVOS IR EAONO

• SpoeMtaaa ataptų ir kraoifikų 
: moterų ir vyrų. kranjn ir odos, 
f Elektriką ir 666 gydoma

M MMm.
> ALLEN STRKET WeK End 1 
Komp. Cliambera St Boston.

f Tai. MM HMMMte
! Valandos: Nuo d ryto ild 8 Tatare., 
I Nedaliomis: iki 5 Tai. M metu. i

M1LWAUKEE, WIS. 
Čia užmuštas chicagietis 

Antanas Olšauskas.
Prieš pat Velykas čionai 

buvo atvykęs iš Chieagos 
Antanas Olšauskas, 27 metų 
amžiaus lietuvis. Velykoms 
jis norėjo parvažiuot Chiea-
gon atgal, bet įvyko nelai
mė: gelžkelio stoty trauki
nys jį užmušė, ir Chieagon 
Olšauskas buvo parvežtas 
jau nebegyvas.

Kaip ten pasitaikė, kad 
jie pateko po traukinio ra
tais, rašant man šitą žinią da 
nėra išaiškinta, bet spėjama, 
kad Olšauskas pavėlavo įlip
ti į traukinį ir mėgino įsika
binti jau pradėjus jam eiti. 
Matyt, kaip nore koja pasly
do ir jis pateko po traukuliu. 

Vietinis.

LEISK MUMS DYKAI JUMS 
PADEMONSTRUOT

GENERAL 
ELECTRIC

SKALBTUVĄ 
IR 

PROSYTOJĄ
ir dykai išplauti Jnsų skalbi
nius. Telcfonuokite misharimui 
šiandien.

Išmokėt

$1.50 į Savaitę
SPECIALYBĖ

1. —G. E. Attivator
2. —Trouhle Free G. E. Motor
X—8 svaru Eaamvied Ttih
4. —Mafety Wringer
5. —Friction Dfive Pump
6. —M’aterproof Cord

per 
Metus

Mes užtikriname, kad "G. E. Skalbtuvau ir Prašytojas" sutaupys 
jums daug laiko, pinigų ir darbo. Netikėkite žodžiams... Leiskite 
mums patvirtinti tį pasakymų pas jos namuooe.

HERSHON RADIO
512 Massachusetts Avė*
CAMBRIDGE, MASS.

Teisftmss. l7nh>tTnity 63*4 
Atviras kiekvienų vakarų ——— AM'• irau MeteviMsų vakarų

♦
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IŠ SOCIALISTŲ 
DARBUOTĖS. Iš Darbo Lauko

Į . *Šių metų birželio 1, 2 ir 3 
' dienomis Detroite bus Ame-1 
rikos Socialistų Partijos 
konvencija. Detroito drau
gai jau ruošiasi šitam Įvy
kiui. Partijos sekretorius 
drg. Senior rengia specialų 
žurnalą, kuris bus platina-1 darbdavius, kur nėra valsti- 
mas konvencijoj kaip suve- Jos apdraudos bedarbiams, 
nyrąs.

Norima apdrausti darbinin- Pakėlė 350,000 angliakasių 
kus nuo nedarbo.

Kongresas tuoj žada svar-L, -■ ■ - 
lių. Bilius reikalauja apdėti 
tam tikru niekesniu visus

t

atlyginimą.
Bijodamos 350,000 ang-

tyti bedarbiu apdraudos bi- liakasių streikę, minkštosios

Kur tokia apdrauda yra ir 
darbdaviai moka jos fondan 

Austrijos sostinėj Vienoj mokesnį, tenai jie bus pa
jau prasidėjo suimtųjų suki-. liuosuoti nuo tokio mokes- 
lėlių bylos. Pirmutinis so- nio federalinei valdžiai, 
cialdemokratas. Theodorį Dabar nei viena valstija 
Erdinger, už dalyvavimą su- nenori pirmutinė bedarbiu 
<ilime nubaustas šešiais me- apdraudos Įvesti, nes bijosi, 
tais kalėjimo. Teismas spė- kad jos pramonė bus apsun- 
cialiai patvarkė, kad vieną kinta ir negalės išlaikyti 
dieną kas trįs mėnesiai jis konkurencijos su tais fabri- 
negaus valgyt ir visą laiką kantais, kurių valstijose te
turės miegoti ant plikų len- kios apdraudos da nėra. Įvė

lus gi federalinĮ mokesnį, 
visi darbdaviai turėtu mokė
ti lygiai, vistiek ar kur yra 
vietinis bedarbių apdraudos 
'statymas, ar nėra.,

Valdžia šita biHų remia 
tik fabrikantai kelia prieš jį 
didelį triukšmą. Kongrese 
:rgi yra nemaža opozicijos. 
Todėl ar jis bus priimtas, da 
sunku pasakyt.

turės miegoti ant plikų len
tų..

Balandžio 6 d. New Yorke 
Įvyko 50 unijų atstovu ir so
cialistų veikėjų konferenci
ja. kuri priėmė rezoliuciją 
prieš karų ir ginklavimąsi.

Sveikatos Skyrius
’ y šį skyrių vedašį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

anglies kasyklų kompanijos 
sutiko Įvesti savo kasyklose 
5 dienų sąvaitę, 7 valandų 
diena ir mokėti už dieną po 
$5. Šitas pasiūlymas buvo 
paduotas bendrai algų kon- 
'erencijai ir užgirtas. Taigi 
S valandų diena1 kasyklose 
:au panaikinta. Dabar mink
štųjų anglių maineriai dirbs 
ik 35 valandas Į sąvaitę. Bet 

:r to perdaug, nes daug mai- 
nerių da negauna darbo.

AR VĖŽYS IŠGYDOMAS? ją tada, kada liga jau išsiplėto
jus iki tokio laipsnio, kada orga- 

• nas jau galutinai 
i tas.

‘Ar kiekvienas

vėžio sužalo-

augimas gali 
Ne? bet daž-

—Labas rytas, tėve!
—Jes, Maike, rytas_

šlėktas, ale ar tu žinai, ko
dėl jis toks yra?

—O kodėl?
—Todėl, kad ponas Die

vas yra geras. Užtai, Maike, 
reikia melstis ir garbint su- 
tvertoją.

—-Bet jeigu Dievas toks 
geras, tėve, tai kodėl jis už
miršta, kad milionai žmonių 
neturi ko valgyt? >

—Čia, Maike, Dievas ne
kaltas. j*Jeigu žmogus tingi 
dirbti, tai turi badauti.

Bet taip nėra,, tėve. Tur
čiai niekad nieko nedirba, o 
gyvena kuo puikiausia. Ba
dauja tik tie, kurie sunkiai 
dirba.

—Bagotiems, Maike, Die
vas padeda dėl to, kad jie 
ant bažnyčių daug duoda. 
Nunešk ant mišių kokią de
šimtinę, tai pamatysi, kaip 

. pamačys.
—Tu, tėve, nesykį jau ne

šei, o ar daug tau “pamači- 
jo?” Žmoniško žiupono ne
turi.

—O koks čia difrensas, 
Maike, ar mano žiuponas 
toks, ar kitoks? Su gera dra
pana reikia da vaktuotis, 
kad nesusidortintum; o kaip 
su prasta, tai gali kad ir ant 
stryto atsigulti, jokio demi- 
čiaus nepasidarys. Tai vie
nas dalykas; o kitas, tai su 
nauju siutu Į dangaus kara
lystę neįneisi. JStailų tenai 
niekas nežiūri. Kaip tu ne
būtum apsirengęs, kelines 
danguje vistiek reikės nusi
mauti. Tenai tik žiuri, kad 
tavo sumenė butų*€ysta — 
dac oi!

—Bet jeigu danguje ne
reikalingos nei drapanos, 
nei kitokie žemiški dalykai, 
tai kam reikalingos tos au
kos, kurias kunigai visuomet 
renka “Dievo garbei?” Ką 
Dievas su tais pinigais dan
guje veikia?

—Tu, Maike, bažnyčion 
neini, o nori žinot visas dva
siškas tajemnyčias. Aš ne
galiu tau visko iškhimočyt 
Prisirašyk prie parapijos, tai 
sužinosi,

—O ką aš galėčiau tenai 
veikti, tėve? Klausytis, kaip 
kunigas pasakoja davat
koms apie velnią?
• —Sei, Maike, tu velnio 

nekritikuok, ba jis mums 
reikalingas.

—Kodėl?
—Jeigu velnio nebūtų, 

Maike, tai svietas butų šim
tą kartų daugiau ištvirkęs. 
Bet kaip kunigas pagąsdina

į žmones zlyduko ragais, tai 
ne- jie tuoj susivaldo. Kitaip, 

ant stryto vieni kitus ruba- 
votų, ratunko nebūtų.

—Piktadariams suvaldyti, 
tėve, yra policija.

—Ne, Maike, policijai ne
gerai. Ji kartais prisikabina 
prie žmogaus visai be reika
lo. Ve,musų Sčeslyvos Smer- 
ties Susaidės prezidentą per 
Velykas pasigavo ant stryto 
—ir tuoj Į lakupą. Sako, gir
tas ir dac oi I O aš žinau, 
kad jis buvo visai trezvas, 
ba mes visi buvom prie tos 
pačios bačkutės. Ant ryto
jaus buvo sūdąs ir nufaina- 
vo žmogų ant 10 doleriu. Tai 
matai, ką reiškia policija. 
Jeigu tu jai neužfundysi, tai 
ii tau pridarys trobelio tiek 
ir tiek. O velnias negali' to 
padaryt. Jis sau kabo išma- 
levotas ant pikčerio ir nieko 
nebaderioja. Jam netik ne
reikia fundyt, ale ir pėdės 
nereikia mokėt. Policija gi 
pusėtinai brangiai žmonėms 
atsieina. Veluk to, Maike, ir 
taksai tokie dideli, kad poli
cija perdaug suėda. Jeigu ji 
butų visiškai pakasavota, o 
ant kožno kampo išmalevo- 
tas velnias, tai ir valdžia pi
giau žmonėms kaštuotų, ir 
daug geresnis butų parėtkas.

—Bet praktika parodo, tė
ve, kad velnias negali kata
likų suvaldyti. Ve, nelabai 
senai Shenandoah lietuvių 
parapijoj įvyko tarp kunigo 
ir jo parapijonų susirėmi
mas. Jie pradėjo minkštint 
jam nugarą. Ar manai, kad 
jis gąsdino juos velniu? Ne, 
iis pasišaukė policiją ir lie
pė katalikus areštuoti. Taigi 
matai, tėve, kad net ir baž
nyčioj velnias nieko negali. 
0 ką gi jis padarytų gatvėj ? 
Kaip jis, pavyzdžiui, apsau
gotų gyventojus nuo plėši
kų?

—Čia, Maike, tai jau be
dievybė kalta. Bedieviai vel
nio nesibijo ir užtai daro 
žbitkus. Bedievių priviso 
jau ir parapijose? Juk geri 
katalikai prieš kunigą nesi- 
buntavdši

—Negerai, tėve, o kaip 
su pralbtū Olšausku? Ar jis 
taipgi buvo bedievis?

—Aš nemislinu, Maike.
—Tai kodėl jis savo myli

mąją pasmaugė? Kodėl jis

Pereitą sąvaitę, 6 balan
džio, drg. Norman Thomas 
kalbėjo per radio iš Natio- 
nal Broadcasting Co. WE- 
AF stoties, kuri jungiasi su 
visomis radio stotimis Ame
rikoje. Jis aiškino, kodėl so
cialistai priešingi karams.

Kaip 5 maineriai gynėsi nuo 
gaisro kasykloje.

Indianos valstijoj, netoli 
Switz City, Sinclairo kasvk- 
’oi kilo anądien gaisras. Už
sidegė šafta. Vežikas, atvežė 
karuka anglių prie šaftos ir 
rado keltuvą jau nukritusį 
žemyn ir sudužusi. Jis nubė
go greitai atgal, šaukdamas 
likusiems , angliakasiams 
kad jie greitai statytų tunely 
užtvarą nuo ugnies ir durnu 
atsirubežiuot. Jų buvo iš vi
so penki žmonės. Jie šoko 
paskubomis statyt sieną. Bet 
baigiant ją juos jau pasiekė 
durnai. Žinodami kad nuo tr 
dūmų jie tuoj užtrokš, jie 
nasitraukė Į,tunelį toliau ir 
žmė stasyt antrą šieną. Jiems 
pavyko ją užbaigti durnam? 
da nepasiekus. Bet jie pra
dėjo bijoti, kad dujos ne
pasklistų po visus tunelius 
ir nepasiektų jų iš kito galo. 
Todėl jie pasistatė kita sie
ną už savęs. Dabar jie buvo 
užsidarę iš visų pusių ir sė
dėjo nedideliame kambary 
Vėliau pribuvo pagalba ir 

drau- iškėlė juos viršun nauju kel- 
gams Austrijoj ir Amerikon tuvu, kuris buvo paskubomis 
atvykti šiuom tarpu negali, sukaltas iš lentų.

Socialistų Gydytojų Inter
nacionalas kviečia visų tau
tų daktarus, kurie rūpinasi 
savo padėtimi visuomenėje, 
kreiptis šiuo adresu: Inter- 
nacional Union of Socialist 
Physicians, Caslavską 15. 
Prag XII, Czekoslovakia.

Socialistų Partija Įspėjo 
savo narius, kad jie neremtų 
Upton Sinclair’o kandidatū
ros Į Californijos guberna
torius. Jis eina Į rinkimus 
demokratų sąrašu. Jei kas 
nori už ji balsuot, turi išstot 
iš Socialistų Partijos.

Amerikos Socialistų Par
tijos sekretorius Senior mu
šė telegramą Čekoslovaki- 
jon kviesdamas Austrijos so
cialistų vadus Bauerį ir 
Deutschą atvykti Amerikon, 
bet gavo atsakymą, kad jie
du perdaug užimti pagalbos 
organizavimu savo <

Amerikos Lietuviai 
Rašytojai!

Atvykęs su tikslu pažinti 
Amerikos kultūrą (spaudą, 
teatrą, visokį meną) ir gyve
nimą,' taip pat matydamas ir 
skaitlingos lietuvių išeivijos 
kultūrinį gyvenimą, atsimi
niau vieną spragą Lietuvos 
spaudoje: Lietuvoje dar nė
ra išleista Amerikos lietuvių 
rašytojų (rašančių, rašiusių 
ir gal raštų dar nerodančių) 
antologijos — knygos, kuri 
vaizduotų visų Amerikos lie
tuvių rašytojų darbą ir Lie
tuvos skaitančiają visuome
nę supažindintų su jais pa
čiais.

Lietuvoje išleisti tokią 
knygą reikia, ir, pradėda- 

Įmas šį sumanymą vykinti, 
prašau visų Amerikos lietu
vių rašytojų atsiųsti man po 
keletą savo rašinių, kuriuos 
patys laikote, geriausiais, 
kad galėčiau pasirinkdamas 
suredaguoti knygą. Prie ra
šinių pridėkite ir savo gyve
nimo aprašymus sn pasira
šytais atvaizdais.

Lietuvoje išleidus tokią 
___ . knygą bus atliktas žymus 

darydamas tokį darbą neat- kultūros darbas.
šuninė, kad velnias jį užtai: Tokioje, rinktinėje kny- 
paims? goję, kaip paprastai, turi bu-

—Šito tai aš nežinau, ti atstovaujami visi rašyto- 
Maike. į jai, nes antologija — kaip

—Na, tai pagalvok, tėve, enciklopedija — turi būti iš- 
gal suprast __ sami. Arėju Vitkausku.

Algų da nepakėlė, bet au
tomobiliai jau pabrango.
Automobilių darbininkai 

buvo pasirengę streikuot. 
Tarp jų reikalavimų yra 20 
nuošimčių algos pakėlimas 
■r unijjos pripažinimas. Bet 
orezidento Roosevelto pa
dangomis streiko išvengta. 
Ginčui spręsti buvo paskirta 
riju žmonių taryba. Ir vos 

tik ji susirinko, tuoj keturios 
didelės automobilių kompa
nijos pakėlė automobilių 
kainas, būtent, Buick, Pon- 
'iac, LaSalle ir Cadillac. 
Chryslerio kompanija jau 
seniau buvo pakėlusi kainas. 
Bet darbininkų algos da ne- 
oakeltos.

Tiktai vienas Fordas pa
kėlė savo darbininkams at- 
’vginimą ir prie to da numu
šė savo automobilių kainas. 
Jis niekad nesilaiko vieny
bės su kitomis kompanijo
mis. Už tai Wall Streeto vil
kai jo baisiai nekenčia. ,

Sprogimas kasykloj užmušė 
2 angliakasiu ir sužeidė 6.

Netoli Wilkes-Barrių, Penn- 
sylvanijoj, Lehigh Valley 
Coal kompanijos kasykloj' 
inądien Įvyko sprogimas 1,- 
300 pėdų gilumoj. Du ang- 
’iakasiai buvo užmušti ant 
vietos, o 6 sužeisti. Iš viso 
kasykloje dirbo tuo laiku še
rne 50 žmonių, bet kitiems 
oasisekė pabėgti. Tuoj visi 
buvo iškelti viršun, nes bijo- 
tasi, kad neįvyktų daugiau 
^kspliozijų.

Rašo Dr. T. Dundulis, Gydyto
jas—Chirurgas, Chicago, III.

Bendrai, žmonės mano', kad
dabartiniu laiku daugiau žmonių pasikeisti į vėžį ? 
serga ir miršta nuo vėžio ligos, nuošė atsitikimuose tam tikro 
negu seniau. Tiesa, kad didesnis pobūdžio augimai pasikeičia į 
skaičius sergančių ir mirčių pa- vėžį, jeigu nebūna atatinkamai 
duodama, net ir statistinėse ži- ir laiku gydomi, 
niose, bet faktas yra ir tas, kad P ' 
dabar daugiau žmonių pasiekia urnai, 
suaugusių ir senatvės metų, ne
gu pirma. Labai didelis skaičius 
žmonių, kurie butų susilaukę vė
žio ligos, seniau išmirdavo dau
ginusia vaikų ligomis. Aišku, 
kad tas galėjo sumažinti skaičių 
sergančių ir mirčių nuo vėžio.

Akylus daktarų tyrinėjimas į- 
rodo, kad bendrai žmonės klai
dingai suprantą tokius skaičius. 
Dabar daktarai suranda daugiau 
žmonių turinčių vėžio ligą, nes 
medicinos mokslas pasiekė ge- 
•esnio supratimo, kaip atskirti 
vieną ligą nuo kitos. Čia aišku, 
kad ir apie vėžį mažiau turėta 
supratimo ir todėl rečiau apie tai 
buvo girdima, iš ko bendrai žmo- 
sės įgauna klaidingą supratimą, 
sakydami, kad pirmiau mažiau 
žmonių sirgdavo vėžio liga. Tas 
jats skaičius, o gal ir daugiau, 
žmonių sirgdavo vėžiu, bet jų 
'iga nebuvo taip teisingai nusta
toma, kas klaidingai sumažinda
vo skaičių sergančių ir mirštan

čių nuo vėžio. Prieš keliolika me
tų, kada senyvas žmogus mirda
vo, visuomet buvo sakoma, kad 
mirė nuo senatvės, nes mirties 
priežastis tik retuose atsitiki
muose būdavo teisingai nustato
ma.

Dabar jau daugumoje atsiti
kimų vėžys netik esti sulaiko
mas, bet ir išgydomas, jeigu tik 
'igonis anksti pasiduoda ištyri
mui-. Bėda yra su žmonėmis ta
me, kad ligonis eina pas gydyto-

Labai retai vėžys prasideda 
____ Dažnai vėžys prasideda 
chroniškuose augimuose, kurie 
savaimi negyja; taipgi vietose, 
kurios yra nuolatos trinamos ar
ba erzinamos mechaniškų būdų. 
Turint bet kokią žaizdą, spuogą 
arba augimėlį, kurie savaimi ne
gyja, reikia rimtai jais susido
mėti: Būtinai juos reikia anksti 
prašalinti, kad nedavus progos 
vėžiui Įsimesti.

Svarbu patėmyti moterims. 
Patėmijus kietą, nepuliuojantį 
pumpurėlį ant krūties, visuomet 
reikia susidomėti, ar tai nėra 
pradinis vėžys. Kraujavimas iš 
chroniškai negyjančio, prakiu
rusio augimo tik lengvai palie
čiant, yra kuone typiškas ženk
las vėžio. Staigus užkietėjimas 
vidurių pas senus žmones gali 
būti ženklu vidurių vėžio. Patar
tina nuimt X-ray. Anksti patė
mijus vidurių vėžį ir tuojau pa
darius operaciją, duoda ganėti
nai gerų rezultatų.

Kraujavimas iš mėšlinės žar
nos (rectum) reiškia dvi svar
biausias mėšlinės žarnos ligas. 
Pripuolamai gali būti ištysę ve
nos, o antra — vėžys, čia jau be 
atidėliojimo reikia atskirti vieną 
ligą nuo kitos. Juo anksčiau bus 
patikrinta, tuo geresnės sėkmės 
bus gydyme.

Pastovus vėžio išgydymas pri
klauso nuo to, kokioj vietoj jis 
auga ir kaip anksti būna pradė
tas gydymas.

L.S.S. REIKALAI

Siųskite mano laikinu ad
resu (busiu dėkingas, jeigu 
šia proga — kaip vietos gy
ventojai — parašysite ir kuc 
bei kaip Amerikos gyveni
me man dar verta susidomė-' 
ti): 4348 So. ’Sacramęntc 
avė., Chicago. 111.

Nuo Redakcijoj : Turime 
painformuoti p. Arėją Vit
kauską, kad panašus veika
las Amerikoje yra jau ruo 
šiamas. Ir tai žada būti ne 
vien tik Amerikos lietuvių 
rašytojų “antologija,” be? 
pilna Amerikos lietuvių isto
rija, kuri apims ir spaudą, ii 
rašytojus, ir politines sroves 
ir susišelpimo organizacijas 
•r kovą tarp bažnyčios ir lai
bosios minties, ir skirtumą 
arp pirmosios ir antrosios 

kartų, vienu žodžiu — visu? 
musų gyvenimo bruožus, ko
kie tik yra musų išeivijoj 
oasireiškę. Taigi p. Vitkaus
kui jau nėra reikalo to dar
bo imtis. Antras dalykas, 
ūats nedalyvavęs Amerikos 
lietuvių kovose už būvį, jis 
ir negalėtų musų gyvenimą 
tiksliai nušviesti.

SPROGIMAS LAWREN- 
CE’O AUDEKLINĖJ.
Lawrence, Mass. — Paci- 

fic audeklinės dažymo sky
riuje pereitą sąvaitę įvyko 
chemikalų sprogimas, ku
riuo buvo sunkiai sužeisti du 
darbininkai. *

Streikai.
Buffalo mieste sustreika

vo dviejų didelių orlaivių 
lirbtuvių darbininkai. Kom
panijos turėjo $4,000,000 
užsakymų, todėl ėmė sam 
lyti streiklaužius.

Daug darbininkų strei
kuoja ir daug d a ruošiasi 
streikuoti Ohio valstijos ry
tuose.

New Yorke vežikų strei
kas, rašant šią žinią, tęsias’ 
oliau. .

Easthamptone buvo su
streikavę 800 darbininkų U- 
nited Elastic korporacijos 
iirbtuvėj, bet jau sugryžo 
larban, iškovoję 10 nuošim
čių daugiau algos.

Reikalauja vienos angliaka
sių unijos Nova Scotijoj.
Nova Scotia yra Kanados 

provincija. Dabar tenai ang- 
'ies kasyklose yra dvi unijos, 
United Mine Workers unija 
ir Amalgamated Mine Wor- 
•kers unija. Viena su kita ko
voja ir kilus, ginčams su 
darbdaviais sunku prieiti 
orie sutarties, šiomis dieno
mis tenai buvo bendra kon
ferencija tarp valdžios ir 
unijų atstovų.. United Mine 
Workers unijos delegatai iš
ėjo iš konferencijos dėl to, 
kad buvo įleisti ir kitos uni
jos delegatai. Todėl kasyklų 
ministeris įnešė provincijos 
seimelin pasiūlymą, kad ka
syklų pramonėj butų pripa
žinta tiktai viena unija, ir 
kad tiktai tai vienai kompa
nijos imtų duokles iš savo 
darbininkų.

KĄ VEIKIA GRANDRA- l Pačioje lietuvių širdyje, 
PIDIEČIAI? ! Chicagoje, iš kur Į Vajaus

-“Keleivio” 11-tame nu- ‘ Komitetą yra išrinktas drg. 
meryje tilpo straipsnelis ant-) K- Liutkus, po konferencijos
rašte “Ir Mano Dvylekis,” 
po kuriuo pasirašo E. P. M.

Tas draugas ar draugė ra
gina LSS. narius prie dides
nio veikimo. Už tai reikia 
oagirti. Bet autorius klausia, 
ką veikia tie draugai, kurie 
Chicagos konferencijoj taip 
barė kitus už neveiklumą? 
Kuo jie gali pasirodyti? Kuri 
jų pačių veikimas?

Kadangi mes, grandrapi- 
diečiai, daugiausiai barėm, 
tai matyti, kad tie paklausi
mai mums ir taikomi. Bet ar
gi musų Grand Rapidso 
draugai privalo viską atlik
ti? Aš turiu pasakyti, kad 
sugrvžus delegatams namo 
po Chicagos konferencijos, 
kol oras atvėso, ėjo susiraši
nėjimas su konferencijoj iš
rinktu komitetu. Pagaliau 
susitarėm dėl tam tikro pla
no : agitacinių straipsnių ra
šinėjimas buvo gana tinka
mai paskirstytas, ir mes, 
grandrapidiečiai, pirmuti
niai atlikome savo darbą, 
patiekdami raštų LSS. sky
riams “Keleivy” ir “Naujie
nose.” Kitos kolonijos savo 
užduoties neatliko da iki 
šiai dienai.

Mes, be to da, padarėm 
atsišaukimą į lietuvius pro- 
fesijonalus, kad mums pa
dėtų šiame darbe; bet ir iš 
hį nieko nesigirdi.

Pagaliau, ir su komiteto 
nariais pasidarė vis sunkes
nis susižinojimas, taip kad 
iš kaikurių Chicagos konfe
rencijoj išrinkto. komiteto 
narių da negavau nei vieno 
laiško.

nieko nesigirdi, nors pirm 
konferencijos drg. Liutkus 
d a kaip ką į laikraščius pa
rašydavo. Tai kasgi mums 
liko daryti? Jei musų drau
gai nenori veikti bendrai 
kaip viena Lietuvių Socialis
tų Sąjunga, tai mes nusita- 
rėm veikti kaipo atskira 
kuopa. Ir mes veikiam su- 
lyg savo išgale, kiek aplin

kybės leidžia. Šios žiemos 
laiku mes po kiekvieno susi
rinkimo turėjome paskaitas 
Įvairiomis temomis. Rezul
tatas toks, kad pereitam su
sirinkime gavom net 10 nau
jų narių Į LSS. 51 kuopą.

Tai reiškia, kad mes dar
buojamės. Jei norime turėti 
LSS., tai netingėkime per 
spaudą išsireikšti, kokios 
kliūtys mus trukdo. Gal tas 
kliūtis tada galėsim praša- 
prašalinti ir bendrai dirbti 
LSS. labui.

S. Naudžius.

I

Prancūzijoj galimas genera
linis valdžios tarnautojų 

streikas.
Francuzijos valdžia užsi

spyrė savo tarnautojų są- 
skaiton sustiprinti savo fi
nansinę padėtį, todėl nutarė 
80,000 jų atleisti, o kitiems 
nukapoti mokestį nuo 5 iki 
10 nuošimčių. Kairysis Dar
bo Federacijos sparnas pasi
sakė už generalinį streiką. 
Karo veteranai taipgi nepa
tenkinti valdžios elgesiu, 
nes ir jiems nukirsta aDie 
$200,000,000 pašalpų. Padė
tis labai nervinga.
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Įvairios Žinios
BOSTONE KURIASI 

NAUJA NUDISTŲ 
KOLONIJA.

Nudistais vadinasi žmo-

LIETUVOJE ORGANI
ZUOJAMA MOTERŲ 

POLICIJA
Kovai su venerinėmis li-

Fašizmas Bus Nu
galėtas.

Užsienių spauda skelbia 
Čekoslovakijos užsienio rei
kalų ministerio Benešo pa
reiškimą spaudai. Dėl padė
ties vidurinėj Europoj Reneš 
pasakė:

—Anglija yra laiminga 
šalis, nes ji yra sala, iš visų 
pusių apsupta ramios apoli
tinės juros. Čekoslovakija 
taipgi “šala”, bet ji apsupta 
audringos politinės revoliu
cijos svastikos ir fašizmo 
“juromis.”

Į klausimą, ar demokrati
nė Čekoslovakija nebijo Au
strijos ir Vokietijos, Beneš 
atsakė:

—Užpuolimo nebijome. 
Bet mes giliai sujaudinti 
kraujo praliejimu Austrijo
je, nes Austrija musų kai
mynas, su kuriuo palaikėme 
draugingus santykius. Aš 
manau, kad ir nauja fašiz
mo forma vidurinėje Euro
poje nebus ilgalaikė ir galų 
gale bus nugalėta, 
demokratija.

Apie politinius 
tus iš Vokietijos 
pasakė taip:

—Politiniams 
tams duoti prieglaudą mes 
laikome garbės klausimu. 
Aš pats 4 metus buvau poli
tiniu emigrantu ir gerai ži
nau, ką reiškia turėti saugią 
prieglaudą. Kol politiniai 
emigrantai laikysis tarptau
tinių įstatymų ir nesikiš į < 
musų vidaus reikalus, jie 
liks musų šaly.

—Kai dėl fašizmo, tai 
jam Čekoslovakijoje nėra 
nei dirvos, nei priežasčių,' 
nes tam priešinga čekoslo- 
vakų tauta. t

•' — ■ ■ i

200,000 Ginkluotų Į 
Banditų Plėšia 

Ameriką.
“New York Sun” rašo: 

Generalinio valstybės gynė
jo pranešimas teisminei Se
nato komisijai tvirtina, kad 
musų gyvenimo padugnės 
turi daugiau ginkluotų žmo
nių, negu visa Jungtinių 

s Valstijų kariuomenė ir lai
vynas. Jisai sako, kad mes 
turim 200,000 ginkluotų 
banditų, kurie kas diena plė
šia musų ramius ir begink
lius piliečius. Vėliausi ban
kų plėšimai parodo, kaip 
puikiai tie piktadariai yra 
organizuoti ir kaip gerai jie 
apsiginklavę. Greiti auto- 

i mobiliai padeda jiems pauk
ščio greitumu išsinešti už 
valstijos sienų, o jeigu pasi
daro kliūčių, tai kelią jiem§ 
nuvalo kulkosvaidžių ugnis. 
Kulkasvaidžiai taip įnėjo 
madon, kad jie vartojami 
netik plėšimuose, bet ir sa-

Aš tikiu

nės, kurie mėgsta gyventomis, Lietuvoje užsiliku-
Rygoje Pajaunini- nuogi^vyrai ir mpterys kru- giomis nuo didžiojo karo ir 

’ vis plintančiomis, ligšiol gy
dytojai ir Aboliucijonisčių

mn Onprnriin* v0-ie- PaDrastai> Jie kuria sa'mo operacijos. vo kolonijas nuotoliai nuo _ „^ _ _______________ _
Ne vienas Voronovas da- miestų, kur pašaliniai žmo- draugija daug yra padėję ra ~ ~ rara-ra. — ra ra -ra « 1 »• f- Zl. 1 • • r _ •ro pajauninimo operacijas, nės mažai vaikščioja, ir te- 

Štai Rygos universiteto pro- nai sau Der vasarą nuogi gy
vena. Jie sako, kad jie tai________
daro vien tik sveikatos pa- gydytojų žiniomis ne tik ne- 
laikvmo dėlei. .sumažėjo, bet metai į metus

Viena ar dvi tokios kolo- didėja ‘bei plečiasi. Dabar 
nijos atsirado Massachusetts kovai su Veneros ligomis yra 
valstijoj jau pereitą vasarą, organizuojama moterų poli- 
Joms vadovavo pora kuni- cija. Jų pareiga bus sekti, 
gV; moralistai pakėlė fcad ištvirkavimo butų ma- 
prieš tai triukšmą ir parei-, giau jr kad užsikrėtę veneri- 
kalavo, kad valstijos pohei-į nėmis ligomis butų gydomi, 
ja tas nudistų kempes uždą- Taip pat organizuojama ir 
ryty- .Bet valstijos policijos privati policija: miestų sa- 
viršininkas Needham ištyrė vivaldybių, didesnių pramo- 
dalyką ir pareiškė, kad tos į nės įstaigų. Įstatymais yra 
kempės įkurtos toli nuo mie-1 numatyta jų organizavimo, 
stų, apsuptos miškais, todėl. išlaikymo ir priklausomybės 

dorai negali bu- tvarka ir teisės.
iC? {»• YY/^l 1/"»T zz ą • •

emigran- 
dr. Beneš

smigran-

Štai Rygos universiteto pro
fesorius Dr. N. Lebedinskis 
jau keliolika, metų daro ban
dymus pajauninti gyvius ir 
žmones. Šiomis dienomis 
Rygoje prof. Lebedinskis 
mokslininkams skaitė pa
skaitą apie pajauninimą. Iki 
šiol profesorius visų dau
giausia daręs pajauninimo 
operacijų šunims, veisli
niams buliams ir eržilams. 
Penkių metų darbo vaisiai 
rodą, kad operacijos turin
čios geras pasekmes. Visais 
atsitikimais šunų amžius pa
ilgėjo 4—5 metais. Operaci
jas daryti su gyvuliais esą visuomenės 
didelė atsakomybė. .. E .. 
daug didesnė atsakomybė 
tokias operacijas daryti 
žmogui. Bet prof. Lebedins
kis išdrįso. Jis mokslinin
kams pareiškė, kad iki šiol 
esąs padaręs 22 pajaunini
mo operacijas žmonėms, 
Rygos piliečiams, ir tik 2 iš 
jų nenusisekusios, vadinasi 
nedavusios tikėtų rezultatų.

! Esą po operacijų praeida
vęs senatvės nuovargis, 
chroniški galvos skaudėji
mai. Taipogi atsirasdavusi 
nauja darbingumo energija 
ir vaisinimosi galia. Kai ku
riems išaugę juodi plaukai 
ir išdygę nauji dantys. Prof. 
Lebedinskis prašė moksli
ninkų susidomėti jo metodu 
ir pritaikinti jį gyvenimui.

pastangų ir išeikvoję energi
jos. bet pasekmės ne per di- 
deliausios. 'Venerinės ligos,

MIRĖ LIETUVIAI.
Scrantone mirė Jonas 

Sadauskas.
Kovo 25 d. Scrantono Sta

tė Hospitolėje mirė Jonas 
Sadauskas, sukakęs 56 metų 
amžiaus. Velionis ilgą laiką 
sirgo inkstų liga ir dusuliu, 
ir padarius operaciją mirė, j 
Palaidotas tapo ant tautiškų 
kapinių su bažnytinėm apei
gom. P-Iė Adelė Gustaitytė 
vargonais grojo gedulo mu
ziką. Velionis mylėjo savo 
šeimynėlę ir dėjo visas pa
stangas ją užlaikyti. Paliko 
dideliam nuliudime žmoną 
Petronę, du sūnūs ir ketu
rias dukteris. Velionis paėjo 
iš Kauno rėdybos. Visiems 
pažystamiems, draugams ir 
giminėms, kurie dalyvavo 
šermenyse ir palydėjime, 
nuoširdžiai ačiū.

Elena Sadauskaitė.

apvedima1 į PAJ1ESK0JIMAL
Pajieškau Antano Tiškaus, iš Lie

tuvos paeina iš Raudėnų .parapijos, 
Valakų kaimo. Dvidešimts metų kaip 
gyvena Amerikoje. Penki metai kaip 
jo moteris nebegauna žinių. Ar gyvas 
ar miręs? Jis pirmiau gyveno Baven- 
na, Ohio. Kas žinote kur jis randasi, 
malonėkite pranešti, arba jis pats lai 
atsišaukia. (6)

Kazimieras Babrauskas . - ;
7 Marshall st, Haverhill, Miss. 
-------------------------------------- .----i___  

Pajieškau sunaus Jono Abromavi
čiaus, 1913 metais jis gyveno Ilftnois 
šteite, Sangamore Kompanijoj. Jeigu 
esi gyvas sūneli, prašau atsiliepti; 
kurie žinote kur jis randasi, malonė
kite man pranešti, už ką busiu dėkin
gas. Dionizas Abromavičius,.

Raudėnai, Šiaulių apskr., Lithuania.

NORIU SUSIPAŽINTI su mergina! 
ar našle tikslu apsivedimo, tik su rim- ‘ 
ta ir blaiva, tarp 40-50 metų. 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 užtektų abiem pra
gyventi. Meldžiu atsišaukti tų, kurios 
norėtumėt gerą ir teisingą draugą.

A. B. ZAKRASTIJONAS (5) 
14 Esther Street, Worcester, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 40 metų; aš esu 
35 metų, vidutinio ūgio. Galite atsi
šaukti iš Kanados arba iš Lietuvos. 
Esu Amerikos pilietis.' (7)

A. M-SKI .
P. O. Box 24,

(7)

Kėtiosha, Wis.

Bet ti pavojingos ir policija ne- ■ 
galinti jų uždaryti. Jeigu 
kas nenori jų matyti, tegul 
tenai nelenda.

Šitoks policijos viršininko 
pareiškimas padrąsino ir ki
tus mėginti nudizmo kulto. 
Ir štai, šiomis dienomis Bos
tone įsikūrė organizacija, 
pasivadinusi “Massachu- 
setts Sunshine League,” kuri 
nupirko apie 100 akrų že
mės netoli Bostono ir 17 bir
želio ketina jau atidaryti te
nai naują nudizmo koloniją. 
Kolonijos įrengimas kaštuo
siąs apie $100,000 ir kas no
rės ja naudotis, tas turės 
brangiai mokėti. Už vieną 
“week-endą” busią imama 
po $10 nuo asmens, už są
vaitę po $50, o už visą vasa
rą — $500.

Taigi darbo žmonėms ši
tas naujoviškas “rojus” bus 

’ neprieinamas. Jeigu tikėti 
spaudai, tai prie tos organi
zacijos esą susirašę labai 

išvi- aukštos kilmės vyrai ir mo-

Na, jeigu pačios “polici
ninkės” neištvirks, tai gal ir 
bus gerai... . Tsb.

Mirė Simonas Bagda- 
navičius.

Manchester, N. H. — Pe
reitą sąvaitę čia mirė lietu
vis Bagdonas, jis vadinosi ir 
Bagdanavičius; velionį pa
laidojo miestas. Amerikoje 
jis turi giminių, brolio vai
kus. Jis paėjo iš Čiobiškiu 
parapijos, Talatiškių kaimo, 
Ukmergės apskričio. Lietu
voje paliko sūnų ir, rodos, 
žmoną. A. Vilkelis.

REIKALINGA 
gusi Mergina ar Moteris, kuri myli 
ant farmos dirbt, 
kitę per laišką. 
Adresas:
Box 192,

NUNEŠĖ $10,000.
Šiomis dienomis paaiškė

jo, kaip apsukrus žulikas ap
gavo seną Nevvtono. mokyto- 

I ją, Alicę Warmwood, io»r—----------------  -v-----------
j Įlodamas iš jos apie $10,000, terys. Ant Uphams Corner 
i kuriuos ji per savo gyveni-; jie turį,-jau atidarę savo ofi- 
mą buvo susitaupius. Tūlas į00 

j laikas atgal žuvo jos $2,000 į 
užsidariusiam Walthamo 
banke. Tuomet atėjo ją su
raminti tūlas “džentelma- 
nas.” Jis nusiskundė, kad 
ir jam bankai suėdę $9,000. 
Pavojinga, sako, tuose ban
kuose pinigus laikyt. Moky-

• toja pasisakė, kad ji turinti 
apie $10,000 da kituose ban
kuose. Tas “džentelmanas” 
patarė jai kuo greičiausia 
tuos pinigus išimti. Antru 
kartu atėjęs jis patarė jai į- 
dėti tuos pinigus į gerus 
“stakus” (šėrus), ir pats pa
sisiūlė jai tuos “stakus” nu
pirkti. Mokytoja padavė 
jam visus pinigus, ir nuo to 
laiko daugiau jo nebematė.

są ir" priinla naujus narius 
tai kolonijai. Esą prisirašiu
siu daug daktarų, advokatų, 
rašytojų, kunigų ir kitokių 
intelektualų, kurie nuogame 
žmogaus kūne nemato nieko 
nedoro ar papiktinančio, bet 
gamtos sutvertą grožį.

Gecrgijos valstijoj iš ka- 
ėjimo kėsinosi bėgti kali

niai. Sargai ėmė šaudyt ir 
vieną bėgančiųjų užmušė. 
Jis vadinosi Louis Collett.

VIENAS KŪDIKIS TURI 
3 TĖVUS.

Ar gali vienas kūdikis tu
rėti tris tėvus?

Sakysite, tai nerimtas 
klausimas. Gal ir nerimtas 
bet pereitą sąvaitę Middle 
sex superior teisme trys jau
ni juodukai prisipažino, kad 
kiekvenas jų galįs būt juod- 
veidės merginos kūdikio tė
vas. Jie vadinasi: Harvey 
Desmond. William Des- 
mond ir James Selden. Visi 
trįs po 20-21. metų amžiaus.

Kadangi kiekvienas prisi
pažino ir jaučiasi lygiai tai 
merginai nusikaltęs, tai teis
mas pripažino kaltais visus 
tris ir nusprendė, kad kiek
vienas jų mokėtų to kūdikio i 
užlaikymui po $2 į sąvaitę. Gerbiamieji Worcesterio 
Be to, visi trįs jie turėjo už-' Žmonės!
mokėti $80 teismo lėšų.

L ____________ •

GAISRAS KALĖJIME.
Indianos valstijos kalėji

me, Michigan Čity, pereitą 
sąvaitę kilo gaisras ir many
ta, kad 2,500 kalinių turės 
žūti liepsnose. Bet ugnage- 
siams pavyko greitai ugnį 
likviduoti ir kaliniai išliko 
gyvi-__________________

PAJIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS 
Pas gerus žmones arba pas našlę ūki
ninkę. Aš moku visokius farmos dar
bus, nes esu prityręs farmeris, galiu 
viską sutaisyt ir viską dirbt. Esu lie
tuvis ir kalbu kelias kalbas. 

FRANK BARTEICH (8)
R. F. D. Concord, Mass.

ANT FARMOS au-
..... ..

Apie mokestį klaus- 
Atsišaukit greitai.

MRS. C. GERYBO,
Scottville, Mich.

BARBERYS REIKALINGAS 
Kaipo partneris. Moderniškas for- 

nišius. Lengvos išlygos. Rašykite: 
M. .J. KASTANT,

253 Broadnay, So. Boston, Mass.

REIKALINGAS ANT FARMOS GA- 
SPADORIUS. Turi mokėt visokį far- 
mos darbų. Galėttį eit ir į partnerius, 

i jeigu prisidėtų nors kiek pinigais.
MISS JONĖS,

■ R. No. 2, Box 5, Marlette, Mich.

Žmonės!
Kuriems pasitaiko reikalas taisyti 

- -batus. Aš noriu pasisiulinti, sykiu ir 
! meldžiu atsilankyti pas mane. Užtik- 
rinu tamstas, kad busit pilniausiai pa- 

' ; tenkinti ■ mano patarnavimu. Mano 
darbas garantuotas, nerasit visame 
mieste geriau ar teisingiau atliekamą 
darbą kaip aš padarau. Taipgi pra
šau ištiest savo draugišką ranką link 
manęs, ir paremkit mane. Aš remiu 
jūsų parengimus negaudamas iš jūsų 
jokios paramos. Kaip sakiau apie 
darbą, aš padarysiu visaip kaip kas 
nori, neturiu patyrimo per 35 metus, 
ir turiu geriausius įrankius. Vinelių 
nenaudoju dėl moteriškų čeverykų, 
siuvu padus ar cementuoju, ir naudo
ju geriausios rūšies tavorą. Karštyje 
nedegina (krom), nepermirksta (wa- 
terproof) ir Velvitan, dėl moterų, ku
rios nori eiti švelniai, be balso. Aš pa
darysiu kaip kas panorės, nepamirš
kite. (6)

52 GREENWOOD STREET, 
WORCESTER, MASS.

Senas šiaučius, A. Gulbe n.

CROSLEY

PARDUODU ŪKĘ
75 akerių, miškas lapuotas ir eglės, ; 

gali bernas apmokėt farmą; 18 galvi- ! 
jų, 2 arkliai, farmos mašinos. Viskas ; 
geram stovy. Gyvenau 30 metų, susi
laukiau senatvės, turiu parduoti. (5)1 
A. PECHKIS, R. 2, Farmington, Me.

Parsiduoda Lietuvoje
Šakių apskr., Sintautų valsčiuje, 

Tarpučių kaime. 36 margų ūkis, su 
triobomis, gyvuliais, padarais ir ra
kandais. Žemė gera. Du kilometrai 
nuo plento ir nuo miesto. Upelis ru- 
bežiuojas. Geros lankos, ir daug mal-' 
kinių medžių. Nedidelis pušinėlis, 30 
metų senumo. Didelis sodas, ir apie 
visas triobas ir sodą didelių malkinių 
medžių. Platesnes žinias interesan-. 
tams suteiksiu per laišką. Adresas: i

MR. W. BARRON (6) ! _
Box 70, Langdon, Altą., Canada. j Katrg Arevičiutė-Vaitkevičien< pa- 

jieškau pusseseres 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. Reide White,
828 W. Park st., 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, Canada.

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

M iss Paulina Bačulytė 
j 17 Patterson street, Harrison, N. J.

'• |------------------------------------------------
- .„i Pajieškau Antano Yenavičiaus, ku- 

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR r;s girdėjau gyveno ant farmų apie 
IŠD1RBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy-. Woodbury, Connecticut. Kurie žinot, 
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil- , kur Jis randasi, prašau pranešti. (6) 
vio Nemalimo, Nenoro Valgyti, Strė- „o i fazu „ xr t

nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 1 L 22-nd st., Bayonne, N. J.
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau- į T . . ITDTX,.
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau- i LEONAS LAURINAITIS, apie 6
kų Slinkimo, Pleiskanų, Šlapinimo Pe<?Ų anksčio, Švenčionių apskričio, 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- Tvieraciaus parapijos. (Čia jo paveik- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy- : 
duolių, kokių kitur negaunate. Zoiės 
ir šaknj-s -partrauktos iš Lietuvos ir į 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai Į 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis į 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL’S ‘SOTANICAL CO. 
Wholesale Botanic Druggistg 

108 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankąs sias ) 14 metų kaip atsiskyrė nuo mu- 
visais atžvilgiais ir Šviesus, šų ir nieko nežinome. Mielas tėveli, ltTnKrt; rrnRmo prašome atsišaukti, kurie žino kur jisMatyti galima blle laiku, randasi, malonėkite mums pranešti, 

“Keleivio” name, 253 ‘ už ką mes busime dideliai jums dė- 
c r» L i kingi. Sophie ir Leon Laurinaitisroadway, So. bostone. I 12215 so. Haisted st., chicago, 111.

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

Pajieškau dėdės Leono Českausko 
(jis vadinosi angliškai Caskov); apie 
1910 metus gyveno Bostone, paskui 
gyveno Detroit, Mich., o paskutiniais 
laikais gyveno Chicagoje. 3 metai 
kaip nieko apie jį nežinau Kas žino 
kur jis randasi prašau pranešti jo ad
resą, arba pats lai atsišaukia.

s Miss Milda Pabedinskas
' 17150 Haivthome, Detroit, Mich.

PARSIDUODA FARMA
114 akerių žemės, yra geros girios, 

didelis sodas virš 100 vaisinių medžių, 
ant gero kelio cimentuoto, 10 kamba
rių stuba, 2 barnės, nauja saila, gara- 
džius, vištininkas, apie 100 vištų, 12 
karvių melžiamų, 10 telyčių, 1 bulius, 
2 jauni arkliai, vežimai, visos mašinos 
reikalingos prie ūkės, šienui piauti, 
grėbti, arti, kornam sodyt, kulti, mal
kom piauti ir visi kiti reikalingi įran
kiai. Tik 2 mailės nuo miestuko No. 
Brookfield ir Brookfield, netoli ir di
desni miestai, į Utiea 18 mailių. Vis
kas parsiduoda labai pigiai. Platesnių 
informacijų klauskit laišku. (6)

I. R. LAMAITIS
Box 102, North Brookfield, N. Y.

NUO VISOKIŲ U- 
GŲ GYDUOLĖS

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas. ’

AREŠTAVO DU BAN- 
KIERIU.

f' • / •

Clevelande suimti du už 
darytojo Union Trust Co 
banko viršininkai. Jiedu kai 

vytarpėj gengsterių kovoj, tinami pavogę iš to banke 
besivaržant jiems už terito- $3,000,000. 
rijas. ---------------

Valstybės gynėjas nurodė • Šarkis priimtas šinkorių 
šitus faktus dėl to, kad Kon
gresas išleistų įstatymą, ku
riuo butų kontroliuojama 
šaujamų ginklų gamyba ir 
pardavinėjimas.

Specialybes Vaizdas CROSLEY Trishelvador

unijon.
Bostono šinkorių {bartei 

d erių) unija praneša, kad 
priėmė kumštininką Šarl 
savo nariais ir davė jam ta: 
tikrą ženklą. Dabar jis ja 
tikras smuklininkas ir ke 
lietuvių tautą už baro. Li 

už 5 tuvos' prezidentas Smetor

BULIUS UŽBADĖ F AR 
MERI.

Maine’OrYalstijoj, 
mylių nuo Houltono, įniršęs dabar'įgali'atsiųsti •> jam 
bulius tvarte užbadė mirti
nai farmerį Williamsą. Trys 
vyrai su kuolais negalėjo bu
liaus atmušti.

vieną-medalį..

V
ISI naujieji CROSLEY modeliai turi Shelvador (Lentynas dury
se) išvaizdų. Kada Shelvador—išimtinai užpatentuotas—pir
miausiai pateiktas Amerikos Gaspadinėm metai tam atgal, susi

laukė didžiausios sensacijos elektriškų šaldytuvų istorijoje. Kur tik 
pasirodė, Shelvador buvo vienas iš pažymėtinų patraukimų, kurį pada
rė CROSLEY ir jo pasirodymas padarė norų turėt elektriškų šaldytuvų.

MOTERYS, kurios pamato naujus CROSLEY elektrinius šaldytuvus, 
stebisi jų Sklandžiu Grožiu, padariusiu naują žingsni šaldytuvų stilisti
koj. Savo grožiu ir ypatybėmis CROSLEY pirmutinis šaldytuvų sviete.

Kol nebuvo Shelvadoro, valgomieji mažmožiai—kiaušiniai, sviestas ir 
kitkas—lengvai pasimesdavo ir sunkiai buvo surandami ant šaldytuvo 
lentynų. Jie nusistumdavo į užpakalį — ant kitų lentynų. Siekdami ir 
jieškodami daiktų žmonės braukdavo rankovėm pfer maistų ir apversda
vo indus.

SIKORSKIO LĖKTUVAS 
NEŠA 32 ŽMONES.

’ Sikorskio orlaivių dirbtu
vė Bridgeporte pastatė nau
ją aeroplaną, kuris neša 32 
keleiviu. Mašina skiriama 
keleiviams vežioti tarp šiau
rės ir pietų Ameriką.

Nuo Sustingusių Sąnarių 
• Niekas taip nepadarys lankočiau ja- 
SV sustingusius, skaudamus Mnariua, 
kaip geras, vikrus iisilryuimas ra 
ANCHOR PainExpeilenu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerir> it apžiokite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ižtrinkite Pain-Ezpdlcria 
vakarais ir rytais iki pakngvčs.

Pah>-Expelleria yra labai persisun
kiančiu per oda ir jus galite patirti ra 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina JSc. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs. •
Tiktai tikrasis turi Inkaro nitkairalr1!

HERSHON SUPPLY CO
512 MASSACHUSETTS AVĖ

TeL Umv. 0394
CAMBRIDGE, MASS.

Atdara kas vakaras.

“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- 

' torų Mass.

KELEIVIS
253 Broadvay South Boston, Mass.
■.........rami ■■■<■! i., n
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Šeštas Puslapis KELEIVIS, 80. BOSTON

Adv. Bagočius Susirėmė su Adv. Lopatto 
Susi vieny j i mo Lietuvių Amerikoje Reikalais.

ĮDOMI POLEMIKA IR. 
KRITIKA.

na SLA. narių visuotinas baisa-Į 
vimas pasirinkimui kandidatų į 
Pildomąją Tarybą ir ypatingai! 
tuom laiku, kada aš kandidatuo
ju i SLA. iždininko urėdą.

Kaltinimai, kad SLA. invest- 
mentai padaryti pirm išrinkime 
p. Gugio SLA. iždininku yra ne
tinkamais investmentais, apsi
lenkia su faktais, nes aš esu pa
informuotas per buvusius Ižde 
globėjus ir Pildomosios Tarybos 
narius, kad tie investmentai bu
vo “aukštos rųšies” ir .jei p. Gu
riu i užimant SLA. iždininke 
urėdą, arba tuojaus po tam tie 
investmentai butų buvę parduo
ti, tai Susivienijimas netik nebū
tų turėjęs nuostolių, bet dar bu
tų gerai uždirbęs, šitas faktas 
galima lengvai patikrinti pažiu
rėjus j tu laiku biržos kainas tų 
asekuraciju. Taip pat tie patys 
Iždo globėjai, kuriu pareigomis 
yra peržiūrėti Susivienijime 
knygas ir visą turtą bent kartą 
i metus mane painformavo, kad 
nuo to laiko kaip p. Gugis tapo 
išrinktas SLA. iždininku. Susi
vienijimo investmentai nei. kiek 
nepagerėjo. Priešingai, pablogė
jo, ypatingai mortgičiai paties 
p. Gugio rekomenduoti ir pirkti 
nekaip stovi. Vienok aš nenoriu 
nei jokio priekaišto p. Gugiui 
daryti ar jo sprendimą smerkti, 
nes jis sulig savo geriausio su
pratimo tik rekomendavo tuos 
mvestmentus Pildomajai Tarv^ 
bai ir bent didžiuma Pildomosios 
Tarybos narių jo rekomendaci
jas užgyrė. Už tai jei ką kaltinti, 
tai kaltinti dabartinę finansinę 
padėti Amerikoje ir visame pa
saulyje, bet ne p. Gugj ar Pildo
mąją Tarybą.
~ Beabejcnės SLA. Pildomoji 
Taryba žinojo ir žino savo parei
gas ir atsakomybę sulig inveęt- 
mentų organizacijos pinigais ir 
jei matytų reikalo gauti patari
mo kokios asekuracijos organi
zacijai butų geriausia ir pelnin
giausia pirkti, tai atsiklaustų fi
nansinių ekspertų, tokių kaip 
Mocdy’s Investment Service, ar 
eitų Įstaigų, kurios yra tokiame 
biznyje. Pagaliau, štai “Tėvy
nės” laidoje iš šių metų, kovo 16 
d., sužinome, kad Pildomoji Ta
ryba pasamdė finansinius pata
rėjus, Breekcnridge firmą, kad 
gauti jų patarimus sulig perka
mų ar keičiamų investmentų.

Tačiau p. Bagočiaus rašinys 
siekia sudaryti tokią impresiją, 
kad SLA. Pildomosios Tarybos 
Legalis patarėjas turi teisę ir 
galią ir net autoritetą nurodyti 
ir net uždrausti Pildomajai Ta
rybai daryti investmentus. To
ris autoritetas man niekuomet 
nebuvo suteiktas ir aš tokio au- 
soriteto nepriimčiau. Tai butų 
klaida iš Pildomosios Tarybos 
pusės suteikti toki autoritetą 
vienam asmeniui, kuris turėtų 
galią nurodyti kokius invest
mentus Pildomoji Taryba gali 
daryti ir kad Pildomoji Taryba 
butų priversta tokius nurody
mus pildyti, gerai žinant, kad 
įtsakomybė už padaromus in
vestmentus prisieina nešti Pildo
ma jai Tarybai.

Pagaliau aš turiu pabrėžti,; 
kad sulig Seimo nutarimo SLA.: 
Pildomoji Taryba pasamdė ma-, 
ne savo Legaliu patarėju vien 
tuom tikslu, kad laikas nuo lai
ko suteikčiau Pildomajai Tary
bai legalius patarimus tokiais 
reikalais, kuriais -prie manęs 
Pildomoji Taryba kreipiasi ir 
man paveda išrišti ar ištirti. Ir 
visuomet sulig įstatymų ir ma
no geriausio supratimo sutei
kiau teisingus ir nuoširdžius pa
tarimus Pildomajai Tarybai vi
gais reikalais, kuriais prie manęs 
kreipėsi.

Akyvaizdoje viso to. kas aukš
čiau pasakyta, šiuomi reikalau
ju, p. Redaktoriau, išspausdinti 
šį mano paaiškinimą ištisai ar
timiausioje Tamstos laikraščio- 
Itddoje, toje pačioje vietoje, ku
rioje tilpo aukščiau paminėtas 
piktas šmeižtas mano vardo ir 
karakterio apjuodinimui. Toliau 
reikalauju, kad Tamsta, kaipo 
leidėjas ir redaktorius, atšauk
tum tą šmeižtą, irtaipgi turi at
šaukti ir p. Bagočius tą šmeižtą.

Pikti prasimanyti šmeižtai.
Gerbiamas Redaktoriau:.
Mano domė tapo atkreipta į 

rašinį, tilpusi Tamstos redaguo
jamam laikrašty “Keleivyje,” 
1934 metų, 8-tos dienos kovo: 
laidoje, ant šešto puslapio, už
vardinta “Provokacija,” po ku- 
riuom pasirašo advokatas F. J. 
Bagočius. Tame rašinyje tarp 
kito, telpa pareiškimai taikomi 
man kaipo asmeniui ir kaipo 
profesijonalui. Ta dalis rašinio, 
kuri paliečia mane, yra piktu 
šmeižtu, tiesioginiai siekiančiu 
apjuodinti mano reputaciją ir 
sudaryti prieš mane visuomenė
je, o ypatingai Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje nariuose ne
apykantą, ir su tikslu mane iš
niekinti ir pažeminti. '

Ponas Bagočius savo rašinyje 
neteisingai ir piktų tikslų sume
timais stengiasi nužeminti mano 
karakterį, reputaciją ir profesi- 
jonaiį stovį visuomenėje abelnai, 
o prieš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje narius ypatingai. Ta- 
čiaus p. Bagočius labai gerai ži
no, kad aš neturėjau ir neturiu 
nieko bendro su Susivienijime 
investmentais, kuriuos Pildomo
ji Taryba padarė pirm p. Gugio 
iždininkavimo ir po to, kaip p. 
Gugis užėmė SLA. iždininke 
vietą. Tik viena Finansų komisi
ja teikė Pildomajai Tarybai pa
gelbą investmentų reikaluose, o 
ne jokis kitas asmuo ar instan
cija. Jis taipgi labai gerai žino, 
kad SLA. Pildomoji Taryba turi 
pilną galią įdėti Susivienijime 
pinigus į tokias asekuracijas 
kurias nurodo ^LA. konstituci
ja ir Pennsylvanijos valstijos į- 
statymai ir kad visa atsakomybė 
už tokių investmentų saugumą 
tenka Pildomajai Tarybai. Ir 
Pildomoji Taryba šitai supras
dama padarė investmentus sulig 
savo geriausio supratimo ir pa
siėmė atsakomybę ant savo pe
čių ar tie investmentai butų ge
ri ar blogi. Pildomoji Taryba 
niekuomet mano opinijos nei 
patarimų investmentų reikalais, 
perkant bonus ar kitas kokias 
asekurącijas, pas mane nesi
klausė. SLA. konstitucija ir į- 
statymai nepažymi Legalio pa
tarėjo urėdo ir todėl jisai negali 
turėti jokio autoriteto organiza
cijos reikaluose apart to? kokį 
autoritetą jam suteikia Pildomo
ji Taryba ir todėl Legalis pata
rėjas atlieka tik tokius patarna
vimus. kokiems jį Pildomoji Ta
ryba autorizuoja.

Visu mano ilgų metų Susivie
nijimo tarnybos laiku — per pa
starus 25 metus — Pildomoji 
Taryba niekad manęs neautori
zavo užžiurėti organizacijos in
vestmentus ir niekad nereikala
vo manęs patiekti bent kokį le
gali patarimą investmentų į ase
kuracijas reikalu, šia proga taip
gi turiu pareikšti, kad invest
mentai,, kokius Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje padarė, bu
vo priimti Pennsylvanijos Insu
rance Departamento kaipo “ad- 
mitted -žssets.” Jei butų buvę 
padaryti tokie nelegaliai invest
mentai, kaip p. Bagočius tvirti
na, tai Pennsylvanijos Insuran-, 
ce Departamentas tuojaus butų' 
įsakęs tokius investmentus be 
atidėliojimo parduoti, kaip tik 
butų pastebėjęs organizacijos 
metiniuose raportuose tokį ne
tikslumą. Ir kiek man y.ra žino
ma, tai per pastaruosius 20 me
tų jokios kritikos SLA. invest- 
mentams Insurance Departa
mentas nedarė.

Toliaus aš noriu pažymėti, 
kad aš atstovauju kitų tautų ke
liatą fraterhalių organizacijų, 
kaip lygiai ir Susivienijimą Lie
tuvių Rymo Kataliku Ameriko
je. Niekuomet Susivienijimo 
Lietuvių Rymo Katalikų Ameri
koje Pildomoji Taryba, nei jo
kios kitos organizacijos viršinin
kai nejieškojo mano patarime 
sulig jų pinigų indėjimo į bent 
kokius investmentus ir niekuo
met tokio patarimo nedaviau, 
vienok p. Bagočius savo straips
ny, bando visuomenę įtikinti, kad kitaip aš busiu priverstas už šį 
aš geriau patarnavau Susivieni
jimui Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoje, teikdamos jam ge
rus patarimus, o Susivienijimui 
Lietuviu Amerikoje padariau 

. blėdį teikdamas blogus patari
mus. Tokis iš p. Bagočiaus pusės 
tikslas ir piktas šmeižtas paleis
tas aiškiais sumetimais, kad ma
ne diskredituoti kaipo advokatą, 
kaipo pilietį ir kaipo SLA. narį, 
ypatingai šiuomi laiku, kada ei-Į

apšmeižimą užvesti bylą prieš 
autorių ir leidėją.

J. S. Lopatto.

J IEŠKĄ U DARBO ■
Suaugusi 'mergina, darbšti, gero 

budo, jieškau darbo už gaspadinę prie 
namo, pas pastoviu šeimyna arba naš
lį su vaikais. Nedaro skirtumo ant 
fermos ar mieste. Geri žmonės, kurie 
reikalaujat tokios moters, pareikalau ' 
kit. Adresas: J PASKO (4) |

261 James St, N. Hamilton, Ont, 
Canada.

: BAGOČIAUS PRIERAŠAS.
Į mano trumpą suminėjimą 

adv. Lopattos vardo, jis rado rei- 
calingu netik parašyti ilgą strai
psnį, bet ir visai nepamatuotai 
surado jis ten visai nebotus 
“šmeižtus,” kurie neva siekią 
‘apjuodinti jo karakterių,” “su- 
laryti nariuose neapykantą,” 
‘su tikslu išniekinti ir pažemin
ti” ir dar “su piktų tikslų sume
timais nužeminti karakterį, re- 
mutaciją ir profesijonalį stovį 
visuomenėj”, ir tam panašiai.

Mano straipsny nieko pana
šaus nebuvo ir nieko panašaus 
oegali niekas mano straipsnį 
skaitydamas suprasti, nes ten aš 
ūškiai pabriežiau savo nuomonę 
įpie adv. Lopatto, būtent: kad 
jis yra “geras ir teisingas žino
jus” ir kad jį “asmeniškai ger
biu nemažiau už Gugį.” Ar po- 
aas Izipatto nori, kad aš tai at
šaukčiau? Spiriamas, aš prieš 
savo norą ir nuomonę sutinku jo 
pageidavimą išpildyti, ir šiūomi 
išpildau!

Adv. Lopatto matomai užmir
šta, kad jis yra kandidatas į mu
sų organizacijos iždininko vietą, 

Kir kad nariai turi teisę savo or
ganizacijos kandidatus kritikuo
ti. Kiek aš, kaipo kandidatas į 
pirmininko vietą, esu susilaukęs 
kritikos ir net žemos rųšies įta
rimų, o vienok jokiam laikraš
čiui teismais negrasinu, nes ži
nau, kad didesni žmonės už ma
ne ir už adv. Lopatto, kada kan
didatuoja į kokią viešą vietą 
girdi apie save daug kas nėra 
pagirimai ir komplimentai. Kan
didatai į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, į senatorius, guberna
torius ir majorus būna “per vir
vutę traukiami”; o tačiau jeigu 
neskaityti buv. prezidento Theo- 
doro Roosevelto nenusisekusių 
pastangų suvaldyti Clevelandc 
laikraštį, mes mažai girdime a- 
pie teismus dėl panašių kritikų. 
Nejaugi adv. Lopatto skaito sa
ve net ir rinkimų kovoj nelie
čiamu, neklaidingu?

Nenoriu musų organizacijos 
problemų daryti laikraštinių po
lemikų medžiaga, nes turime 
3eimus, kur vien tik suinteresuo
ti asmens girdi musų reikalus 
nagrinėjant, ir todėl atsakysiu 
trumpai į jo paliestus dalykus:

1. Adv. Lopatto, kaip pats pri
sipažįsta, yra musų Susivieniji
mo legaliu patarėju per 25 me
tus. Jis gauna metinę algą, prie 
to da dienpinigius ir kelionių iš
laidas, ir už patarnavimus spe
cialiuose reikaluose, ėxtra. SLA. 
atskaitos štai ką parodo: 1930 
m. (neinu anksčiau trumpume 
dėlei) jis gavo $500.00, prie te 
da už kelionės ir sugaištį $285.- 
00; 1931 m. gavo $532.05 ir už 
keliones ir sugaištį $643.71; 
1932 m. $350.00 ir $266.45; 1933 
m. (už 9 mėnesius) $325.00 ir 
$130.35. Be to, atskaitose neži
nomiems “legališkiems patar
navimams” randame išmokėta 
1930 m. $1,258.17, o 1931 m. 
$1,812.09. (Į tą sumą neįeina už
mokėti $2,987.27 advokatams 
Oliui, Bordenui, Smithui ir Mor- 
se bolševikų byloj Chicagoje). 
Nors aš nenoriu sakyti, kad adv. 
Lopattai yra permokama, vie
nok musų legalės išlaidos yra ga
na didokos. Dėl investmentų ir 
būdų kaip jie padaryti, visiems-' 
gi aišku, kad adv. Lopatto žino
jo, jog musu P. T. prieš Gugio 
laikus susidėjo iš asmenų, netu
rinčių netik 'juridinio mokslo, 
bet ir abelnai be aukštesnio mo
kslo, tad jo prideryste buvo kai
po generavo organizacijos juris-: 
konsuito pridaboti, kad organi-1 
zacijos finansai butų atsakan
čiai tvarkomi, o jei pats mažai 
apie tai tesuprato (kam aš neti
kiu), tai kodėl nepatarta tada 
pasamdyti expertus, kaip dabar 
yra daroma, kada jau-per vėlu? 
Tai butų išgelbėję P. T. narius, 
kurie jį samdė, nuo asmeniškos 
atsakomybės. Tačiau ir šis pasa
kymas nereiškia, kad adv. Lo
pattos karakterį žeminu: aš kri
tikuoju jo apsileidimą, kaipo vie
nintelio, apart daktaro kvotėjo, 
inteligento ir žmogaus aukštos 
erudicijos, prie musų organiza
cijos reikalų tvarkymo vairo.

2. Adv. Lopatto sako: “Tik 
viena Finansų komisija teikia 
Pildomajai Tarybai pagelbą m- 
vestmentų reikaluose.” Bet jis 
juk žinojo, arba turėjo žinotr, tą 
patį ką ądv. Olis Finansų komi
sijos raporte 37-tam seimui 
Pittsburghe posakė:

“Finansų komisija savo ter- 
I mine atliko sekančius darbus: 
' (1) Atstatė Fmbori konriafioa 

ilgai užmirštą autoritetą 
finansų reikaluose. Iki 2

seimui Finansų komisijos buvo rales limitacijas ir patvarkymus, 
neveiklios, neapsipažinusios su bet kad fraternalės organizaci- 
savo pareigomis... (4) Finansų‘jos turi savo specialius aprube- 
komisija atsteigė SLA. konsti- žiavimus, ir kad tie aprubežiavi- 
tueijos paragrafą, kuriame nu- mai negali būt peržengti ir su- 
rodyta, kad SLA investmentai; laužyti. Taipgi turiu teisę many- 
gali būti tik “Valstybiniuose ti, kad adv. Lopatto yra skaitęs 
bondsuose ir nejudinamo turto5musų konstituciją ir žino kas 
užstatuose.” Iki 36-tam seimui į yra parašyta Skyriuj^ VI, par. 

5, kur yra nurodyta į kokius in
vestmentus P. T. gali musų pini
gus įdėti, taip kaip neabejoju, 
kad jis žino, o jei nežino tai gali 
dasižinoti iš adv. Olio raporte 
arba 37-to seimo protokolo, i ko
kius investmentus musų P. T. 
musų pinigus sudėjo. Ir per vi
sus tuos arėtus, gaudamas algą 
iš SLA.. ką jis darė, kad perser
gėti P. T. nuo klaidu ir prasi
žengimų su Įstatymais ir musų 
konstitucijai? Tik jau jis žinojo, 
kad P. T. nariai įstatymų nežino, 
todėl jo patarimų klauęti nega
lėjo apie tai. apie ko buvimą jie 
nežinojo, nes jei butų kitaip bu
vę, tai koks jiems buvo reikalas 
musų narių pinigais samdyti le
gali patarėją? Ir lai adv. Lo
patto nesako, kad aš vėl “žemi
nu jo karakterių”: aš kaipo Su
sivienijimo narys, kurio pinigais 
jam alga buvo mokama, klausiu, 
ką jis už gautus pinigus Susivie
nijimui davė?

5. Paliksirhe bondsus seimui 
išdiskusuoti, kur, tikiuos, turė
siu progos musų legaliam pata
rėjui, jei reikės, smulkmenas į- 
rodyti daug aiškiau, negu lai
kraštyje. Dabar eisime prie 
musų mortgičių. Neteisingai 
adv. Lopatto įtaria mane, buk aš 
sakęs, kad jis “geriau patarnau
ja Susivienijimui Romos Katali
kų Amerikoj. teikdamas jam ge
rus patarimus, o Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje padarė blė- 
dj teikdamas blogus patarimus.” 
To nebuvo pasakyta, ir nereikia 
žodžių nors advokatui falsifi
kuoti (ar bent tam. kas jam tą 
straipsnį rašė). Mano buvo aiš
kiai paklausta tiktai: 
musų legalis patarėjas 
geriau patarti Romos 
Susivienijimui, negu 
kiam?” Tas klausimas natūra
liai kilo-prisiminus garsia Deve
nio paskolą, už kurios dokumen
tų peržiūrėjimą, kaip pasirodė 
tyrinėjant reikalą lapkr. 6 ir 7, 
1931 m., musų adv. Lopatto ga
vo nuo Devenio čekį sumoj $25.- 
00, ir paskui skaitant ištrauką iš 
A. L. Romos Katalikų Susivieni
jimo Pildomojo Komiteto proto
kolo 4-tos sesijos, (žiūrėk, “Gar
sas” num. 23, bal. 3, 1933 m.), 
kur apart kitko randame sekan
ti interesingą pareiškimą:

“Smulkiai referuoja sekr. J. 
B. šaliunas pareikšdamas,'kad 
praeitame Pild. Komiteto susi
rinkime buvo nutarta, kad mi
nėtas mortgičius bus duodamas 
ant viršminėtos parapijos vi
sos nuosavybės. Tačiau po ilgų 
vilkinimų mortgičiaus doku
mentus prisiuntė ir į paskolą 
davė pirmą mortgičių ant virš-, 
minėtos (šv. Pranciškaus para
pijos, Minersville, Pa.) parapi
jos mokyklos $24,500.00, kuri 
dokumentuose įvertinta $90,- 
000.00, apie ką Pild. Komiteto 
nariams buvo pranešta krivū
lės budu ir tą mortgičių priė
mėme. Adv. J. S. Lopatto pa
reiškė, kad mortgičiaus doku
mentai buvo domiai pridaboti 
ir yra viskas tvarkoj...”
Jeigu musų legalis patarėjas 

butų norėjęs, beabejo, jis butų 
galėjęs ir Devenio paskol. mort
gičiaus dokumentus taip "do-: 
miai pridaboti,” kaip jis prida
bojo švento Pranciškaus parapi
jos dokumentus, ir butų galėjęs 
raportuoti musų P. T., kaip jis 
raportavo Romos Katalikų Susi
vienijimo Pild. Komitetui, kad 
“..-mortgičiaus dokumentai bu-

SLA. pirkdavo visokius kito
kius, tik ne valstijų bond
sus...”
Ar adv. Lopatto nežinojo to 

visko būdamas legaliu patarėju 
oer 21 metus iki Chicagos sei
mo? Jei ne, tad kam P. T. turi 
samdyti legali patarėją, jeigu ji 
(tegauna patarimų, ir Susivieni
jimo reikalus turi aiškinti ir ves
ti neapmokamas adv. Olis, kaipo 
Finansų komisijos narys? Juk 
aišku, jeigu musų P. T. nors mu
lų pačių konstituciją butų skai
čiusi, j i” nebūtų pirkusi nelistytų 
'oondsų arba antrų morgičių. 
Jeigu adv. Lopatto pirma nepa
stebėjo kaip musų investmentai i 
stovi, tai jis galėjo šitą pastebėti 
nors po 37-to seimo, kurio jis bu
vo delegatu ir gavo Finansų ko
misijos raporto kopiją, kaip mes 
neapmokami nariai tai pama
tėm.

3. Kalbant apie investmentus
į bondsus, be abejonės adv. Lo- 
aatto žinojo prieš Gugio laikus 
apie jų stovi, kaip jis dabar ma
nomai žino apie mortgičius Gu
giui iždininku likus, o vienok jis 
teisinasi: “Pildomoji Taryba
niekuomet mano opinijos nei pa
tarimų investmentų reikalais 
neklausė.” Ji gal neturėjo su
pratimo klausti, todėl musu le- 
galio patarėjo priderystė jiems 
buvo įstatymus paaiškinti, ne
laukiant klaidų. Musų juriskon
sultas beveik visuose P. T. posė
džiuose dalyvavo ir galėjo girdė
ti ir turėjo žinoti, kas yra ta
riama ir daroma. Be to, mes ran
dam dar štai ką P. T. suvažiavi
mo 1, 2 ir 3 dd. kovo, 1933 m. 
protokole, II sesijoj, paragrafe 
11-tam (žiūrėk “Tėvynės” num. 
10, kovo 10, 1933 m.) :—

“Prezidentas S. Gegužis ra
portuoja, kad sulig P. T. perei
to suvažiavimo nutarimo jis su 
SLA. legaliu patarėju adv. J.S. 
Lopatto lankėsi pas Pennsvl- 
vanijos Apdraudos komisionie- 
rių ir turėjo progos SLA. in- 
vesmentų reikalu pasikalbėt...”
Taigi adv. Lopatto apie tuos 

’nvestmentus žino biskutį dau
giau kaip nori mums prisipažin
ti. Gal verta taipgi prisiminti ir 
apie bondsus “in default,” apie 
kuriuos musų legalis patarėjas 
taipgi turėtų šį-tą žinoti, kaip 
matom iš P. T. posėdžio 1, 2 ir 3 
dd. kovo, 1932 metu protokolo, 
paragr. 31 (žiūrėk “Tėvynės” 
num. 22, geg. 27, 1932 m.), nes 
ir jam buvo pavesta tais reika
lais rūpintis. Kas padaryta ir 
kiek rūpintasi, to nežinom, tik 
žinom ką neapmokamas musų 
advokatas Olis mums savo raš
tiškam raporte 37-tam seimui 
pasakė. Neabejoju, kad adv. Lo
patto jį, kaip to seimo delegatas, 
skaitė. Jei ne, jam, kaip Sus. na
riui, vertėtų nors dabar per
skaityti.

4. Esu tikras, kad adv. Lo
patto pažįsta Pennsylvanijos į- 
statymus, kurie reguliuoja fra- 
ternalių organizacijų invest
mentus ir kas atsitinka, jei įsta
tymų neprisilaikoma, todėl ir 
žino kas pasakyta “Act (324) 
Defining Fratemal Benefit So- 
cieties and their Status, etc., 
sect. 10,” ir “Act (284) Relating 
to Insurance, sect. 404,” ir “An 
Act Relating to Insurance (as 
amended«by sect. 1, Act of Apr. 
27, 1927, P. L. 476), sections 
305, 502, 504, 505, 508, 509 ir 
510, ir neabejoju, kad musų le
galis patarėjas žino, kad valsty
bių įstatymai duoda mums gene-
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vo domiai pridaboti ir yra viskas- 
tvarkoj.” Jeigu jis butų tai pa
daręs, mes gal nebūtume turėję 
deveniados, o musų Susivieniji
mas gal nebūtų turėjęs trijų 
desėtkų tūkstančių nuostolių, ir 
viskas butų buvę tvarkoj 1 Tad 
kodėl Devenio mortgičiaus do
kumentai nebuvo “domiai pri
daboti”? Ar yra įžeidimas, ka
rakterio paniekinimas, tokį eivi- 
j klausimą statyti advokatui, 
tūriam aš, su kitais nariais, al- 
ją mokame? Juk musų juris
konsultas žinojo, kad musų Pild. 
Taryboj nėra nei vieno asmens 
(tai buvo prieš Gugio laikus), 
kuris turėtų bent kokį suprati
mą apie title abstractus arba 
mortgičių dokumentus arba jų 
svarbą ar vertę.

6. Adv. Lopatto, beabejo, ži
nojo apie “Vienybės” mortgičių 
r P. Tarybos tarimą iš lapkr. 8, 
I93(j m., 14-tą paragrafą (žiū
rėk “Tėvynės” num. 50, gruo
džio 12, 1930); jis taipgi turėjo 
žinoti, kad nutarimas nepildy
tas, ir jis negalėjo nežinoti, kad 
p. Strumskis, musų Susivieniji
mo Kontrolės komisijos narys 
nuo 1930 m., priešingai Susivie
nijimo interesams užtraukė pir
mą mortgičių ant “Vienybės” 
mašinų, stako ir knygų, ir par
važiavęs po pergalės iš Pitts- 
burgho seimo, rūgs. 25, 1932 m„ 
tą mortgičių. sumoj $5,777.78, 
savo ir savo draugo Juozo Garš
vos vardu užrekordavo (žiūrėk 
Registrv Kings County, N. Y., 
Chattel mortgages, No. 46088). 
Kodėl nieko tame reikale neda
ryta? Kodėl Susivienijimui net 
leista pasamdyti tą patį adv. Ge- 
virtz, kurs yra asmenišku p. 
Strumskio advokatu (žiūrėk “A- 
merikos Lietuvis” num. 3, sau
sio 20, 1934) ir kurs inkorpora
vo naująją “Vienybės” bendro
vę, kad forklozuotų Susivieniji
mo “Vienybės” mortgičių? Kaip 
galima leisti tokius dalykus mu
sų Susivienijime? Jei adv. Lo- 
patto to nežino, ką eiliniai nariai 
žino, tad kam ‘ yra reikalingas 
Susivienijimui legalis patarėjas, 
ir ką jis pataria už gaunamus pi
nigus ?

7. Ar adv. Lopatto žinojo, kad 
per eilę metų P. T. neapsipažinu- 
si su įstatymais, kas metas iš
mokėdavo po $8,000.00 iki $10,- 
000.00 su viršum nelegalių po
mirtinių, kol aš patėmyjęs tai, 
neprirengiau “brief” su įstaty
mų ir teismų nutarimų kvotaci- 
jomis, ir ta orgija tada likos su
stabdyta? Adv. Lopatto sako: 
“...visuomet sulig Įstatymų ir 
mano geriausio supratimo su
teikiau teisingus ir nuoširdžius 
patarimus P. T. visais reikalais, 
kuriais prie manęs kreipėsi.” 0 
kaip buvo su brolio Čekanausko- 
Chase skundu Connecticut vals
tijos apdraudos departamentui? 
Kada ir kaip greit ir koks pata
rimas buvo duotas, kada buvo 
“kreiptasi”?

Aš atkartoju, kad aš neabejo
ju apie advokato Lopattos tei
singumą ir gerumą bei nuoširdu
mą, bet klausiu: kodėl jam sto- 
kuoja iniciatyvos ir propensy- 
vių norų, be jokių specialių kvie- 
tfmų, padėti mums musų komp
likuotas problemas rišti?

Adv. F. J. Bagočius.
(P. S. Už viską imu pilną at

sakomybę. Taip kad adv. Lopat
to gali skųsti mane, ir aš priim
siu '“Service.”)
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Sveikata
TAI DIDELftS SVARBOS VEIKAI

. ■

TAI DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje kaygoje yri pamatinės žinios B Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 paslepiu, gražias audimą apdaryta.
Kaina $2.50

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

koksai jo talentas ir tt..................20c
Gyvenimas girtuoklio su 16 paveik

slų. Visos dainos apie girtuoklius, la
bai įdomi knygelė ...................... 20c.

Eilės, Dainos ir Deklamacijos apie 
didijį kary, apie vaikinus, merginas 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 didijį karą. Visos tos 
po 25c. Galite išsirinkti kurias norit. 
3 už 50c. Pinigus siųskit pašto stam- 
pomis po 3c.; iš Kanados štampų ne- 
siųskit.

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

Į

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” nervais — jaučiatės 
silpnas ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip, štai yra geras toni
kas, suteikiantis geresnes dienas

Nusa-Tone
yra užvardinimas TONIKO, kurį Gy
dytojas Specialistas išrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistiny- 
čiose. NUGA-TONE yra kombinacija ’ 
tam tikrų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
duoda naujų gyvenimų ir energijų. 
Jus valgysite geriaus,—miegosite Bal
džiaus. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų 
treatmentas už Viena Dolerį—gaukite 
tikrąjį—garantuotas.

Frank Ricickio
JUOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, 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 Mosti 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 pagalbą 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 Yį 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, Hartford,, Conn.

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

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sųnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrų. Tai yra 
padaryta sudėtinė, 
kurių vartoja po visa 
pasaulį kaipo pagel- 
bų nuo reumatiškų 
skausmų.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ.

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon- 
kų. Jeigu Jums nepagelbės, Jums ne
kainuos nieko. Prisiųskit tik Jūsų var
dų ir adresų, užmokėsi pastoriui, kaip 
jis atneš Jums bonka RŪ-EX į namus. 
Vartok kaip nurodyta ir jeigu nebus 
Jums naudingas, mes atiduosim atgal 
jums pinigus. Vieninteliai platintojai:

PORTERS DRUG COMPANY
.1608 Milwaukee Avė., Dept. R-7, '

“ CHICAGO, ILL.

ASM ae*w*e*w* e*e*^S*

KNYGOS NUPIGINTA KAINA
Iki Gegužės 15, 1934.

Dar turim daug likusių įvairių knygų ir jas išpardnodam visai 
nupiginta kaina iki gegužės 15 d., 1934. Malonėkite pasirinkti 
kokios patiks iš čia teikiamo surašo:
(vairios 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-Dušių bei Velnių — Dr. Ba

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

432, apd. Kaina $3.00; dabar už .................................  $1.50
Karaliaus Saliamono Kasyklos — Hagardo. Pusi. 248. 

Kaina $1.00; dabar už............................................. 50 centų.
Labo žodynas — Lietuvių Anglų ir Anglų Lietuvių, pusi. 

1274, apd. Kaina $16.00; dabar už....................................$9.00
Geografija. — šerno. Paveiksluota, apd. kaina $4.00; už $2.00 
žinynas. Svarbi informacijų knyga apie sveikatą, gaspadi- 

nystę, amatninkystę ir visokius būtinus reikalus gyve- 
>nhne. Pu*. »2. Kaina $2.50; dabar už........................ $1 25

Nauja* Pilnas -Orakulas, paveiksluota burtų monų knyga, 
didelio formato, nauji laida, su pHaa Saliamono nosimi. 
Pusi. 414. Vienintelė knyga lietuvių kolba, kuri apima 
burtų ir monų šaką, taipgi delnažinystės. Kaina $5.00; 
dabar už .....................................................r.......... $1.50

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

Garsioji P. Bėro knyga “Dievo Galybė,“ čia eina klausimai: 
zoologija, botanika, geologija, fizika, chemija, gyvulių 
Fiaiotoąija, augalų' fiziologija. Dvejone knygose, pusi. 
850, apd. Kaina $4.00; dabar už................  $2.00

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu, sekamu 
adresu:

“AUŠRA”
3653 SO HALSTED ST, CHICAGO, ILL.
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jo pirmieji trenksmai mų ligų mirė 2,156 žm.; _ • -W-w v • . _ • 1 *1 *1 -•
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Visame kultūringame pa-

i

Rengia ir prižiūri

n Visa kelionė juromis
“STUTTGART"

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

1

į 2 Dideles Ekskursijos j lietuvi 
j AQUITANIA puikieMiais etaprcim^. im. Gegužes-Ma 
ii a v>y a Išplaukia iš New Tarka per m. v -»« wBERENGARIA

%

Balandžio 21
Gegužės 12 

. Gegužės 26 
. Birželio 16 

. Birželio 30

(1) Marmuro biustas atidengtas Cambridge’uje buvusiam Harvardo universiteto prezidentui 
Elliotui.— (2) Prezidentas Rooseveltas pasirašo Filipinų nepriklausomybės Įstatymą.—(3) Ja
ponų miestas Hakodate, kuri šiomis dienomis gaisras sunaikino; gaisro metu žuvo 1,000 žmonių.

S. S. FREDERIK VIII .
S. UNITED STATĖS
S. FREDERIK VIII . 
S. UNITED STATĖS 
S. FREDERIK VIII .

130 N. LaSalle St., 
Chicago. III.

COSMOPOLITAN T RA VEI.
SERVICE

Pnp. J. AMBRAZIEJUS
148 Gtand St., Brocdlyn, N. Y.

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

JOHN SFKYS
.433 Park St., Hartford, Cw«i. 

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
193 Graad St., BrooMyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St., VPorcaatar, Maaa. 

ATLANTTC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Pmf.

342 W. B’w«y, Sc. Boaaon, Mara.

Dėl platesnių informacijų ir vietų užsisakymo, kreipkitės pas 
vietinius agentus arba

Gegužės 
vadovaus p. Pijus Buki 
lio 16 <1. ekskursijų—p. S. Bergas. Abu 
patyrę ekskursijų vadovai ir Cunard 
Linijos tarnautojai. Iš Southamptono 
keleiviai traukiniu vyks j Landūnų, o 
iš ten tiesioginiu laivu j Klaipėdą Ek
skursijų vadai pasirūpins keleivių pa-

Išplaukia iš New Yorko per 
Southamptonų.

3 d. ekskursijų asmeniškai 
“ šnaftis, o birže-

DIDELĖ EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos

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

Ir-

Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ
(per Copenhagą)

DIDELE EKSKURSIJA 
I LIETUVAc. «*•

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

CUNARD LINE

*

27 Whiteball St., 248 Washington St, 
iew Y«rk. N. Y. Boston, Mm.

Gegužes-May3 d.
Birželio-June 16 d

togvma ir kelionės reikalais.
Tai rirmtina proga keliauti su savo 
tautiečiais ir turėti smagią kelionę.
Labai geri kambariai ir puikus, gerai 
žinomas Cunard Linijos maistas. Man
dagus patarnavimas.

Informacijų kreipkitės j vietinius 
agentus arba j

SCONKAVUR AlffiRICAN LINE

rastųjų paveikslų, “Ugnies{bet gyvulių globos Įstatymo 
raiteliai,” 1912 metais tapy-i hg šioi nebuvo. Buvo tik 
tas, net pranašingai, atvaiz-; Baudžiamajame Įstatyme

Į
i

HIIIIĮII III.

KELEIVIS,. SQ. BOSTONBalandžio 11 d., 1934.

Kai Kurie Siu Dienų istoriniai Įvykiai. Lietuvos Meno Vagyste Bus Išaiškinta?
Pati Vokietijoc valdžia tuo {kitus surasti. Kalbama, kad 

pasirūpinsianti. _ 'Vokietijos atatinkamos įs- 
T. , . ^ . . „ taigos laikančios savo parei-Lietuvos ir užsienio spau- » išaiškint, nu-

Lietuvos Mokyklų 
Reformos.

Ji bus pradėta vykdyti 
šį rudenį.

Ligi šiol Lietuvos pra
džios mokyklose, mokslas

LAVONUS MOKSLO TIK
SLAMS TURĖS DUOTI 

IR ŽYDAI.
Vytauto Didžiojo Univer

siteto medicinos fakultetas 
reikalingus mokslo tikslams 

. ir studentų praktikos dar-
budavo išeinamas per ketu- bams lavonus ligi šiol gau

davo tik tuos, kuriuos palai
doti iš ligoninių ar kalėjimų 
niekas nepasiimdavo. Tie la
vonai būdavo tik krikščio
nių, bet ne žydų. Žydai savo 
lavonų neduodavo, remda
miesi tuo, kad draudžia 
jiems jų religija. Studentai 
žydai, kurių medicinos fa
kultete yra didelis skaičius, 

v * , praktikos darbus atlikinėjo
kurį laiką buvo pradėta nu- su krikščionių lavonais, te
matytos reformos paruošia- bai dažnai neparodydami 
mieji darbai. { mirusio,liekanoms tinkamos

Mokyklų reformai prave- pagarbos. Žydų studentu kai 
sti prie švietimo ministerijos kada netinkamas elgesys su 
dabar dirba speciali komisi-: lavonais iššaukdavo kitų 
ja, sudaryta iš žinovų. Ji studentų tarpe nepasitenki- 
mošia pradžios mokykloms nimo ir nesusipratimu. Stu- 
ir gimnazijoms naujas pro-. c]entai ne žydai prieš kurį 
gramas. Numatoma yra pra-. laiką pareikalavo, kad mo- 
džios mokyklose mokimosi, kslo tikslams butų teikiami 
laiką prailginti dar dvejais jr žydų lavonai. Šis reikalą-{ 
metais. Be bendrųjų dalykų, —’------ •--------------------•----- 1
jose bus pradėta mokyti in 
žemdirbystės. Mokyklose, 
kurias lanko miestelėnų vai
kai, vietoj žemdirbystės bus 
mokoma daržininkystės, so
dininkystės ir Įvairių amatų. 
Tuo norima suteikti ,galimy
bės žmonėms Įgauti žinių, 
reikalingų tolimesniame gy
venime, kurių ligi šiol pra
džios mokyklose mokinys 
negaudavo. Gimnazijų kur
są manoma sutrumpinti, kad 
galima butų ji išeiti per še
šerius metus.

Mokytojams paruošti, vie
toj dabartinių seminarijų, 
projektuojama steigti mo
kytojų institutą.-Institute be 
pedagogikos ir kitų dalykų, 
riiokytojai turės mokintis 
amatų ir žemdirbystės, 
kad paskui galėtų sėkmingai 
dirbti pradžios mokyklose.

Šalia šių reformų, yra 
projektas dar pristeigti visą 
eilę specialių mokyklų ruoš
ti amatninkams specialis
tams ir prekybos mokyklų 
ruošti prekybininkams. A- 
matų mokyklų keliatas bus 
Įsteigta jau ši rudeni. Ši patį 
rudenį dalinai bus pradėta ir 
pati bendro lavinimosi mo
kyklų reforma. Tsb.

ris metus. Jose žmogus gau
davo šiokį toki bendrą išsi
lavinimą ir eidavo ūkinin
kauti arba stodavo gimnazi- 
jon tęsti mokslo toliau. Lai
kui slenkant paaiškėjo, kad 
nei pradžios mokyklos nei 
gimnazijos nėra pritaikintos 
Lietuvos gyvenimo sąly
goms. Su tuo iškilo reikalas 
mokyklas reformuoti ir prieš

tuvos menininkas tapytojas 
Petras Kalpokas 1914 me
tais, prieš pat didi jį karą, iš - 
Mintaujos pasiuntė į Berly
ną apie 100 paveikslų. Kal
pokas įdavė siuntinį ekspe
dicijos Eitkūnuose kontorai, 
kuri turėjo paveikslus pri
statyti į Berlyną; ten musu . 
dailininkas norėjo surengti i 
savo kurinių parodą. Bet ne-

■« • ••

ka 17—18, o už tikrai geros 
rūšies net ir brangiau.

( Pabrango taip pat avižos 
vimas atkreipė ir vyriausy- ir miežiai, meždaug 2—3 li- 
bės dėmesį, kuri dabar išlei-; tais centneriui. Bet tie javai 
do atitinkamą įstatymą. ■ pavasariais kasmet pabrang- 

Pagal tą Įstatymą, medi- sta. tai į jų pabrangimą tiek 
daug dėmesio nekreipiama.

Mėsos ir pieno produktai 
vietos rinkose dar kol kas 
nebrangsta, bet ir neatpin
ga, kaip paprastai su pieno 
produktais pavasariais bū
davo. Tsb.

cinos fakultetui bus atiduo
dami lavonai mirusių kalėji
muose nusikaltėlių, nubaus
tų kalėti ilgiau kaip 6 metus, 
bet tokių nusikaltėliu, kurių 
lavonų neatsiima giminės, 
žmonių mirusių prieglaudo
se, savižudžių, rastų negyvu 
ant kelio, jeigu neatsiranda 
kas juos palaidoja ir tt. įsta
tyme nėra pasakyta, kad tie 
nuostatai liečia tik krikščio
nis, taigi jis bus taikomas ly
giai visų tikybų išpažinto
jams, o tuo pačiu ir žydams.

Tsb.

PAGALBA BADAUJAN
TIEMS VILNIEČIAMS.
Lenkti spauda praneša, 

kad Vilniaus krašte šiuo lai
ku žiauraus bado yra palies
ta apie 90,000 žmonių. Val
džios ir savivaldybių teikia
ma badaujantiems pagalba 
toli gražu nenuramina žmo
nių panikos.

Visai nesenai Lietuvos 
Raudonasis Kryžius badau
jantiems Vilniaus krašte gy
ventojams norėjo nepriklau
somoje Lietuvoje organi
zuoti pagalbą. Tačiau lenkų 
valdžia atsisakė tokią pagal
bą priimti. Tik vėliau vienai 
Vilniaus lietuvių labdarybės 
organizacijai lenkų valdžia 
leido tokią pagalbą iš nepri
klausomos Lietuvos priimti.

Kovo 13 d. Kaune keliate® 
organizacijų atstovai sudarė 
komitetą, kuris drauge su 
studentų organizacijomis vi
soje nepriklausomoje Lietu
voje pinigais ir maisto pro
duktais rinks aukas ir jas’ 
siųs Vilniaus krašte badau-Į 
jantiems žmonėms. Aukų 
rinkimas eis tuo pačiu budu, 
kaip 1929 m. šiaurės Lietu
ves nuo nederliaus nukentė
jusių kraštų gyventojams. 
Komitetas kreipėsi į visus 
lietuvius, ragindamas išties
ti duosnią pagalbos ranką 
bado šmėklos ištiktiems viL 

Tsb.

JAVŲ KAINOS KYLA. : LIETUVOS ŽEMĖS 
Šiaulių ir Panevėžio ap-1 BANKAS.

skrityse javų kainos žymiai! žemės Bankas dabar yra 
kyla. Jau pakilo 3—4 litais' Lietuvoje įstaiga, apie kurią 
už centnerį. Pirmiau už cen- visi, visur ir nuolat kalba, 
tnerį kviečių buvo mokama Vieni ją giria, kiti pekia, bet1 
13—14 litų, o dabar jau mo- jj Lietuvoje užima labai 

svarbią vietą; tai vienas*sti
priausių Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo stulpų, kuriuo 
daug kas remiasi.

Žemės Bankas Įsisteigė 
1924 metais. Pradžioje ban
ko kapitalas buvo nedidelis 
ir, suprantama, jo operaci
jos buvo mažos. Bet laikui 
bėgant, banko kapitalai au
go ir operacijos didėjo. Pir
muosius metus žemės ban
kas veikė su 5,000,000 litų 
kapitalo, o šiemet jau jis 
operuoja su 130,000,000 litų 
kapitalu.

Jau dveji metai kaip ban
ko veikimą nepaprastai sun
kina ir varžo patalpos aukš
tumas.

Todėl Bankas turėjo sta
tydintis naujas patalpas, 
nors krizių laikais tai nėra, 
lengvas dalykas. Didelis na
mas pradėta statyti 1933 m., 
o šių metų lapkričio mėn. tu-

DĖL ŠILTINĖS LIETUVOJ 
UŽDARYTI PEREINA

MIEJI PUNKTAI.
Tarp nepriklausomos Lie

tuvos ir lenkų užimto Vil
niaus krašto eina taip vadi
namoji “Administracijos 
Linija”, kuri perkerta dau
gelio ūkininkų laukus. To
kiems ūkininkams nuolatos 
tenka vaikščiot iš vienos pu
sės “linijos” į kitą savo lau
kų dirbti. Tokiam vaikščio
jimui yra nustatyti tam tikri 
“perėjimo punktai,” ir tik 
per tuos “punktus” žmonės 
gali eiti.

Bet dabar visi tie punktai 
tapo uždaryti, nes lenkų pu
sėj pasirodė dėmėtosios šil
tinės epidemija, ir nuėję te
nai Lietuvos ūkininkai užsi
krečia ir parneša ligą Lietu
vos pusėn.

INFORMACINIS LEIDI 
NYS UŽSIENIO LIE

TUVIAMS.
Užsienio lietuviai, atvyk

dami į Lietuvą, dėl informa
cijų trukumo ne kartą susi
duria su kai kuriais sunku
mais. Pagelbėti jiems Šaulių 
sąjunga kadaise buvo išlei
dusi leidinėlį “Sveiki atvy
kę,” o Turizmo sąjunga — 
“Pamatykime Lietuvą.” Ta
čiau tie leidinėliai jau seno
kai išsibaigė. Dabar užsienio 
lietuviams padėti ryžtasi A- 
merikos lietuvių ekonominių 
informacijų biuras. Šis biu
ras ruošia naują leidinį, ku
riame bus nurodyta iš kur ir 
kuriuo keliu patogiausia vy
kti į Lietuvą, ką galima Lie
tuvon įsivežti be muito, ku
riuo budu ir kokiomis sąly
gomis galima įsigyti Lietu
voje nekilnojamo turto ir 
taip toliau. Šis leidinys pa
sirodys bent už mėnesio lai
ko ir bus išplatintas Ameri
koje bei kitur gyvenančių 
lietuvių tarpe. Tsb.

NAIKINA DAKTARO 
IŠKABĄ.

Raseinių mieste, Vytauto 
gatvėj, yra lenkų tautybės 
gydytojo ofisas. Jau kelinti 
metai kaip naktimis yra vis 
sunaikinama jo iškaba. Tai 
mūsiškių “ura patriotų* dar
bas. Bet ką jie sakytų, jeigu 
Varšuvoje lenkai šitaip nai
kintų lietuvio gydytojo iška
bą?

GALĖS BAUSTI IR PO
LICININKAI

Ligšiol Lietuvoje žmogų 
nubausti galėjo tiktai teis
mas ir komendantas. Dabar 
yra ruošiamas tam tikras į-! 
statymas, kuriuo už menkes
nius nusikaltimus (pav. už 
nesilaikymą važiavimo tai
syklių ir pan.) galės čia pat 
bausti nedidelėmis pabau
domis patys policininkai. 
Tuo norima kiek palengvin-’ 
ti teismų darbą.

KOKIOMIS LIGOMIS 
PERNAI DAUGIAU
SIA MIRĖ ŽMONIŲ 

LIETUVOJE.
Praeitais metais Lietuvo

je iš viso mirė 32,749 žmo
nės.

Nuo džiovos mirė 2,445 
trukus prasidėjo didysis ka- žmonės; nuo kitų užkrečia

mas, jo pirmieji trenksmai mųligų mirė 2,156 žm.; nuo 
suaidėjo Vokietijos - Lietu- vėžio ir kitų navikų—1,120 
vos parubežiais ir kaip tik- žm.; nuo reumato, tinimo ir 
tai ties pačiais Eitkūnais bei kitų bendrų ligų mirė 406 

{Virbaliu. Ne tiktai apie me- žm.; nuo nervu sistemos li
no parodos ruošimą jau ne- gų mirė 1,756 žm.; nuo krau- 

rt būti užbaigtas. Namo sta- \ but! kalbos> mus« orgamj ligų-2,199
tyba su vidaus įrengimais daihnmkui nepavyko^ net 
kaštuos 1,170,000 'litų. j su.z!2®?,1. ?,Lapl VT*-'

Žemės Banko akcinis ka
pitalas sudaro 48,065,000 li
tus, gi atsargos kapitalas — 
3,730,000 litų. Vadinasi, į 
namo statybą bus sudėta a- 
pie 1/3 Žemės Banko turi
mo kapitalo. , Tsb.

SENIAUSIA LIETUVOJ
VIŠTA.

Veliuonos valsčiaus, Gys- 
tėnų kaimo ūkininkas Jurgis 
Stankaitis turi vištą, kurią 
drąsiai galima laikyti se
niausiu šios rūšies paukščiu 
Lietuvoje. Ji pradėjo jau 22 
savo amžiaus metus. Stan
kaitis ją gavo kartu su pa- 
soga vesdamas prieš 20 me
tų žmoną. Jis užsimanė iš
tirti, kaip ilgai gali višta gy
venti ir nutarė pasoginę lai
kyti ligi jos amžiaus galo. 
Višta atrodo dar gana .gerai, 
tik nebeturi nagų, kurie nu
krito, ir nebededa kiaušinių. 
Be to, ji pradėjo “vyriškėti” 
:—ant jos uodegos ir kaklo 
pradėjo augti riestos spal
vuotos, kaip gaidžio, plunk
snos, ir didėti skiautarė.

Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 12 d.. 1934 m 
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

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

Pridedant Jung. Velti. T akiu t

D«l iaformaeiįų Itrnlpltrtns j:
PETER BARTKEVIČIUS 

«78 N. Main Sc, Mostelio, Maaa.

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

LITHUANIAN N’ETS PUB. CO. 
NAUJIENOS

1739 S. Halated St., Chicago, III.
OHIO LITHUĄNIAN PUBLISH- 

ING CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
4820 Staperior Ave^ Cleveland, O.

MR. C. J. VOSHNER 
2013 Caraon St., Pittaborgh, Pa.

MR. A. VARASTUS
286 Ali Nationa Bank Building 

1200 Caraon St., Pittaborgh. Pa.

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

L==

žm.; nuo kvėpuojamų orga
nų ligų — 2,394 žm.; 
šlapimo ir genitalinių orga
nų ligų mirė 642 žm.; nuo 
nėštumo ir gimdymo ligų 
380 žm.; nuo odos ir kaulų 
ligų 771 žm.; nuo prigimti
nių trukumų ir naujagimių 
ligų 1,778 žm.; nuo senatvės

tuosius paveikslus. Iš Švei
carijos ir iš kitur visoki pa
siteiravimai nieko nedavė. 
Siuntinys su paveikslais din
go, kaip ugny. Ir po karo p. 
Kalpokas dar bandė jieško- 
ti, bet visos pastangos nuėjo ------- ,----------------
niekais. Ir jis apsiramino, 5,238 žm.; prievartos mirti- 
manydamas, kad karo gaiš- Tni 1,082 žm.; ir nuo nenu- 
ruose bei griuvėsiuose bus statytų priežasčių 6,481 žm. 
žuvę jo viso dešimtmečio; ---------------
meno darbas. Tačiau neper- STIPRIAU GLOBOS GY- 
senai dailininkas netyčia su- VULIUS.
žinojo apie savo du paveiks-Visame kultūringame pa
lus, iš 1914 metais išsiųstųjų,, šaulyje yra draugijos gyvu- 
esančius dabar Vokietijoje. Tiams globoti ir yra gyvulių 
Iš to pasidarė aišku, kad pa- globos įstatymai. Lietuvoje 
veikslai kare nežuvo. Vienas!gyvulių globos draugija yra

j___ _________ o______
1912 metais tapy- Į lig šiol nebuvo.

‘ mtzitviYip 
duojąs busimąjį baisųjį ka- i straipsnis, kurs numatė" už 

naminių gyvulių kankinimą 
baudą iki 7 parų arešto. Bet 
nebuvo aiškiai nurodyta, 
kas yra gyvulių kankinimas 
ir kaip tai reikėtų suprasti.

Dabar vidaus reikalų mi
nisterija patiekė Įstatymo 
projektą, kur yra apibrėžia
ma naminių gyvulių ir pauk
ščių kankinimo sąvoka. Nu
sižengusiems numatoma 
bauda iki 1 mėnesio kalėji
mu arba iki 1,000 litų pini
gais. Tsb.

ra.
Matyti, karo suirutėje pa

veikslus kai kas pagrobė, ir 
daug vėliau, jų jieškojimui 
aptilus, ėmė pardavinėti.

šiuo reikalu susidomėjo 
kaip Lietuvos, taip ir Vokie
tijos kai kurie asmens bei į- 
staigos. Nesenai į Kauną bu
vo atvykęs vienas valdinin
kas, kuris paėmė paveikslų 

i išsiuntimo įrodymus. Ka
dangi pora paveikslų jau y- 
ra surasta, tai yra vilties ir

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 
ypatiškai vadovaujama Juozo Jamrah’o, Ji. 

laivą “FREDERIK VIII”
Iš NEW YORKO BIRŽELIO 30 D.
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Vietinės Žinios
Hitlerio agentas nekalbės 

Harvardo universitete.
Šiomis dienomis Ameri

kon atvyko iš Vokietijos 
Ernest F. Hanfštengel, kuris 
yra baigęs Harvardo univer
sitetą, todėl to universiteto 
alumnų vadas Dr. Elliot Cut- 
ler pakvietė jį pasakyti stu
dentams prakalbą apie da
bartinę Vokietiją. Fašistų 
priešininkai tuoj pradėjo 
protestuoti, o New Yorko 
kongresmanas Dickstein, 
kuris dabar tyrinėja hitleri
ninkų propagandą Ameri
koje, pareiškė, jog jis pasi
rūpinsiąs, kad ponas Hanf
štengel neplatintų čia nacių, 
propagandos.

Majoras kaposiąs aukštas 
miesto valdininkų algas.
Majoras Mansfieldas pra

dėjo gauti laiškų, kuriuose 
reikalaujama, kad aukštos 
miesto valdininkų algos bu
tų nukapotos. Ir tuo j prasi
dėjo kalbos, kad majoras 
jau ruošiasi tas algas kapo
ti. Jis pasakęs, kad nei vie
nas valdininkas negausiąs 
daugiau, kaip $5,000 me
tams.

Šitokio algų nukapojimo 
reikalavo ir “Keleivis.”-Jei
gu darbininkas neuždirba 
kartais $500 į metus ir turi 
gyventi, tai $5,000 miesto 
valdininkui turi būt daugiau 
negu gana.

Sumušė ir apiplėšė moterį 
ant gatvės.

Somervillėj nakties laiku 
ant gatvės plėšikas užpuolė 
52 metų moterį, Berthą Hi- 
derbrand, ir griebė už jos 
“paketbuko.” Ji pradėjo 
ginti savo pinigus ir šauktis 

' pagalbos. Banditas tuomet 
smogė jai per galvą, -ištrau
kė piniginę ir įšokęs auto- 
mcbiliun pabėgo. Piniginėj 
buvę $15.

Artistas Rimkus koncertuos Gatvėkarių stoty nusišovė 
ateinantį nedėldienį.

b

Po šito pareiškimo, Hanf- 
štengelis tuoj pranešė D-rui 
Cutleriui, kad jis negalėsiąs 
Harvardo universitete kal
bėti.

Sako, bankus plėšia buvu
sieji butlegeriai.

Policija yra tos nuomo
nės, kad dabartiniai bankų 
plėšikai daugumoje suside- 
deda iš buvusių butlegerių ir 
“hijackerių,” kurie pirmiau 
plėšdavo degtinę.

Štai, kelios dienos atgal 
Brocktone buvo užpultas 
banko šarvuotas automobi
lis ir išplėšta $26,000. Kiek 
pirmiau buvo išplėšta $20,- 
000 iš Brookline Trust Co., 
Bostono priemiesty, o da 
pirmiau $20,000 buvo išlup
ta iš North Easton National 
Banko, irgi netoli nuo Bos
tono. Nei vienas tų plėšimų 
iki šiol da nėra išaiškintas. 
Taigi policija mano, kad tai 
yra vienos gengės darbas, ir 
kad toji gengė susideda iš 
labai įgudusių degtinės šmu- 
gelninkų.

Didelės armėnų riaušės.
Pereitą nedėldienį Bosto

ne įvyko karštos armėnų 
muštynės. Susimušė tautinė 
grupė su komunistuojančia 
grupe. Abidvi turėjo mitin
gus ant Boylston streeto, ties 
Public Garden, ir tenai susi
rėmė. Policija riaušių tikėjo
si, todėl greitai besimušan
čius išblaškė. Vienuolika 
riaušininkų buvo areštuota, 
visi sudaužytomis galvomis. 
Vieniems galvas sudaužė 
policija, kiti buvo sužeisti 
tarp savęs besimušdami. Ka
da šį panedėlį į teismą prisi
rinko buvusių riaušininkų, 
teismo salė išrodė kaip ko
kia ligoninė: visi apraišioto
mis galvomis, juodomis aki
mis ir tt. Byla buvo atidėta 
ant vėliau.

Mirties bausmė Staniševs- 
kiui sulaikyta.

Šį panedėlį Bostone turė
jo būt nužudytas elektros 
kėdėj Edvardas Staniševs- 
kis, jaunas lenkas, kuris pe
reitą rudenį Amhersto mies
tely plėšimo tikslais užmušė 
valgyklos tarnautoją Dig- 
finsą. Jo nužudymui šį pa
gedėlį buvo jau viskas pri
ruošta, bet gubernatorius 
Ely liepė ekzekuciją sulai
kyti ir sušaukti valstybės ta
rybą aptarti pasmerktojo li
kimą. Galimas daiktas, kad 
mirties bausmė bus pakeista 
amžinu kalėjimu. Pirma 
Staniševskis sakė, kad jam 
butų geriau mirti elektros 
kėdėj, negu sėdėti visą am
žių kalėjime, bet dabar jis 
nudžiugo ir sakosi velytų 
kalėti, nes mirties bausmė 
butų perdaug skaudus smū
gis jo senai motinai.

Kaip platinamos netikros 
10-dolerinės.

East Bostone pasirodė ne
tikros 10-dolerinės. % Jų pla
tintojai daro taip: pasamdo 
ant gatvės kokį nors vaiką, 
užmoka 5 centus, paduoda 
netikrą 10-dolerinę ir liepia 
jam eit cigaretų nupirkti. 
Jeigu vaiką kas sulaiko, tai 
kaltininkas prapuola; o jei
gu neapsižiuri ir priima ne
tikrą pinigą už gerą, tai ap
gavikas gauna pakelį ciga- 
netų ir grąžos iš 10 dolerių.

Mirė T. Gavinskienė.
Pereitos pėtnyčios rytą 

Chelsea Memorial ligoninėj 
mirė širdies liga Teodora 
Gavinskienė, po tėvais Rim
kevičiūtė, 51 metų amžiaus 
moteris. Amerikoje velionė 
išgyveno apie 20 metų. Pali
ko čia vyrą ir brolį, o Lietu
voje 
kų neturėjo. Buvo kilusi iš 
Dubilų vienkiemio, Šiaulėnų 
parapijos, Šiaulių apskrities. 
Palaidota pereitą nedėldie
nį šv. Mykolo kapinėse, Bos
tone. Šermenys buvo labai 
gražios ir iškilmįngos. Jas 
tvarkė graborius Akunevi- 
čius.

Visiems draugams, daly
vavusiems laidotuvėse ar 
pirkusiems gėlių, nuoširdų 
ačiū taria,

Vyras ir brolis.

žmogus.
Sullivan skvero gatvėka- 

rių stoty, toilete, nusišovė 
anądien žmogus. Išaiškinta, 
kad tai buvo Israel Perlins- 
ky, 65 metų amžiaus žydas 
iš Maldeno.

Suimti 4 vyrai gali būt tik
rieji Brocktono plėšikai. 
Brocktone dabar yra lai

komi 4 suimti vyrai, kuriuos 
policija kaltina išplėšus 
$26,000, kurie 7 kovo buvo 
vežami batsiuvių algoms. 
Policija sako, kad vienas su
imtųjų jau prisipažinęs prie

Velykų vakarą West Roxbu- kaltės ir išpasakojęs, kaip 
ryje buvo užpulta ir apiplėš-' jie darę tam užpuolimui pla- 
ta gazolino stotis. Plėšikas ną. Suimtieji vadinasi: Hea- 
atėmė iš tarnautojo $24 ir ley» Massa, Gaeta ir De An- 
pabėgo. ! gelis-

motiną ir brolį. Vai-

Miške, netoli Andovero, 
rasta pamestas negyvas kū
dikis, kuris galėjo būt apie 3 
sąvaičių pi gimdymo.

DRAUGIŠKAS
VAKARAS

Rengia Bostono Gedimino 
Lietuvių Ukėsų Vyrų ir 

Moterų Draugija, 
Subatoje, 

BALANDŽIO-APR1L 14, 
Pradžia nuo 7:30 vakare.

Lietuvių Svetainėje, 
Kampas E ir Silver Streets, 

So. Bostone. \ 
įžanga.......25c. ypatai.

Bus Vakarienė, Muzika, 
Šokiai ir abelnai smagus pa- 
sivakaravimas. Nauji nariai 
bus priimami tą vakarą į 
Draugystę už pusę įstojimo.

Visus Vyrus ir Merginas 
kviečiame atsilankyti ir pui
kiai pasilinksminti. >-

Komitetas.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
. (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 nARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

DRAUGIŠKAS VAKARAS
Su linksmais šokiais įvyks 

Lietuvių Metodistų Žinyčios 
svet., Subatoj, Bal.-April 14, 
1934, 7:30 vai. vak. Prašo
me visų ateiti, busite paten
kinti. įžanga 25 centai. Ren
gia L.M.Ž. Moterų Ratelis.

• Ferai ir Bazaras

>7

Rooseveltukas nubaustas.
Važiuodamas anądien au- 

tomobilium prezidento Roo- 
sevelto sūnūs, kuris eina pir
mus metus Harvardo uni
versitetan, suvažinėjo mote
rį. Jis buvo sulaikytas ir pa
sirodė, kad jo automobilius 
nėra šioje valstijoje regist
ruotas. Teisme jis buvo nu
baustas $20. Suvažinėta mo
teris turbut skųs jį reikalau
dama civilinio atlyginimo.

8 KAMBARIŲ MURO 
NAMAS

Visi įrengimai, didelis yardas—vie
ta karui pasistatyt Randos 40 dolerių 
i mėnesi. Atsišaukit, 204 N Street, 
So. Boston. Tel. S. B. 3838-W.

Ateinantį nedėldienį, kaip 
7:30 vai. vakare, South Bos
tono Lietuvių Salėj įvyks ar
tisto Prano Rimkaus koncer- . .
tas. Jis yra dainavęs italų Įvyks Lietuvių M. Žinyčios 
operoj Milane, koncertavęs svetainėje, Bal.-April 20 ir 
Šveicarijoj, Olandijoj ir Liejai dd.^1934 m., 7:30 vai. va- 
tuvoje, ‘ taigi įdomu bus ir 
mums pasiklausyti jo dainų.

Jo koncerte žada daly
vauti taipgi ir keliatas vieti
nių talentų, būtent, daini
ninkas Paura, p-lė Tataro- 
nis, Paltanavičiutė ir kiti.

kare. Prašome visų paremti. 
Turėsime daug gerų daiktų 
išpardavimui. Rengia Lietu
vių M. Žinyčia.

. PARDUODU ŠTORĄ,
Nes einu į kitą biznį, gera proga, t 
Grocery and Provision Reasonable 
808 Dorchester avė.,

So. Boston, Mass. '

A.J.NAMAKSY ! 
Real Estate & Insurance • 

366 W. BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Telephone 
So. Boston 3357
Residence: 251 Chestnut Avenue t 

Jamaica Plain, Mass.

Room ] į
i

Res. Telephone •
Jamaica 2031-M |

C ASPER’S
BEAUTY PARLOR

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

Duodu geriausios rūšies Perma
nent Waves, nuo $3.50 iki $7.00 
Kaina sulyg rūšies.

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

CASPER MASTE1KA 
Beauty Parlor 

1064 Dorchester Avė., 
arti Savin H iii Station 
DORCHESTER. MASS.
Telefonas: Geneva 3668

PARDAVIMUI FARMA.
86 akeriai ‘žemės, didesnė pusė dir

bamos ir gražios lankos, stuba 2 šei
mynų. vanduo, elektra, gera barnė, 
vištininkai ir kiti triobesiai; 2 karvės, 
2 priaugančios, 1 arklys, 150 vištų, 
taipgi įvairios ūkės mašinos. (6) 

J. Guligauskas ir K. Rumšienė
217 Crescent st.,

West Bridgewater, Mass.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

NORIU IŠMAINYT NAMĄ ANT 
FARMOS.

Stuba vienos šeimynos, 9 kambarių, 
vienas mortgičias, "pusę numokėtas. 
Pas mus galima gaut ir darbas. Kas 
norėtų mainyt, tai gera proga.

A. J. MASTEIKA,
105 M st., So. Boston, Mass.

Telephone

So. Boston 
1058

C ASPER’S
BEAUTY SHOP

Duoda Permanent Wave ant dvie
jų skirtingų mašinų, Spirai ir 
Croųuignole. Dirba 2 laisnuoti ope
ratoriai. Kainos už Permanent 
Wave nuo 10c. a Guri iki $7.00. 
Medžiagą vartojame pagal reika
lavimą.

CASPER BEAUTY SHOP 
Kampas L Street ir Sixth St., 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 4645.

BEDARBIS" KARPENTERIS 
JIEŠKO DARBO.

Geras karpenteris'" ir pentorius, tu
rįs 12 metų patyrimo, jieško darbo. 
Turi įrankius. Dirbs už bet kokį atly
ginimų. Adresas: S BOSIS

11 Rennerd avė.,' ■* Bostonu Mass.

♦ STUDEBAKER
IR TRUKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų
• Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory

| Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

AUTOMOBILIU

REIKALINGAS SENYVAS 
ŽMOGUS,

Kuris mylėtų dirbti ant Farmos. 
Užmokestis nedidelis, darbas pasto
vus žiemą ir vasarą. Pageidaujama 
kad butų teisingas ir negirtuoklis. 
Atsišaukite tik per laišką, adresu:

A. B., 253 Broadvay,
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

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

R. J. VASIL
409 Broadway, Room 4. 

SOUTH BOSTON, MASS.

PAŠAUKIA PASAULI
EUROPA, AZIJA, AFRIKA, 

AUSTRALIJA, AMERIKA 
SU VIENU PASUKIMU RAČIAUS DIALO

•«

Peter Trečiokas ir 
t Joe Kapočiunas — savininkai. 
Taisymo ir demonstravimo vieta:

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

COL.LINS
BEAUTY PARLOR

KAZLAUSKIENĖS 
PERMANENT WAVE 

Kerą—Tonic—Curls    $7 
Frederics or Eugene Wave $5 

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

185 GREEN STREET, 
(Netoli Green Station) 

JAMAICA PLAIN, MASS.
Susitarimui pašaukit 

Jamaica 0643-M.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Darą 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 BROADWAY SO. BOSTON 

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

BAY VIEW 
DISTRIBUTING CO.
Geriausios Degtinės, Vynai, 

Alus ir šampanas.
Dykai Pristatome į Namus.
106a DORCHESTER STREET
So. Boston. Tel. S. B. 1348

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Dr. Jos. Lutkevicia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105
I
i-

L -------------------
\DR. G. L. KILLORY

60 ScoIIay Sųuare. Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraujo, Inkstų ir 

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

Tel. So. Boston 2669.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitartu.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

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

I

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

Socialistų vakaras puikiai 
pavyko.

Pereitą subatos vakarą 
Lietuvių Salėj įvyko lietuvių 
socialistų pokilis. Kadangi 
tai buvo subata, visi biznie
riai buvo užimti, o šiaip pub
lika irgi užimta visokiais 
reikalais prieš nedėldienį, 
tai svečių neperd augiausia. 
Tačiau ūpas buvo labai ge
ras ir susirinkusieji jautėsi 
taip gerai, kad ir 12-tai va
landai atėjus nenorėjo skirs
tytis. Skirstydamiesi žmonės 
reiškė pageidavimą, kad so
cialistai dažniau tokius Va
karėlius ruoštų.

Nusižudė juodveidžių inte
ligentas.

Pereitą sąvaitę Cunard 
gatvėje, Bostone, nušoko 
nuo stogo ir užsimušė Wil- 
liam M. Trotter, kuris buvo 
skaitomas juodveidžių inte
ligentu. Jis buvo baigęs Har
vardo universitetą ir tūlas 
laikas atgal redagavo juod
veidžių reikalams pašvęstą 
laikraštį “Guardian?’

Nusižudė du varguoliai •
Dviejuose nakvynių na

muose ant Columbus avė. 
pereitą sąvaitę nusižudė du 
bedarbiai, Edward F. Mar- 
tin ir Thomas Riley. Vienas 
pasikorė, kitas nusinuodijo.

Iškrito per langą ir užsimušė
Arlingtone iškrito iš savo 

namų lango darbininkas 
Kari Anderson, 45 metų am
žiaus, ir taip susižeidė, kad 
nuvežtas ligoninėn mirė. 
Krito iš antro aukšto.

“Th^ Evening Post’* iškė
lė “raketą,’’ kuris plauja ir 
pardavinėja senus pašto 
ženklelius, padarydamas 
tuo budu nuo $2,000,000 iki 
5 milionų dolerių į metus.

Bostono kalėjime rasta 
jau 17 metų besėdįs tūlas 
Thomas Abruzzio, kuris su- 
lyg rekordų senai jau buvo 
“nužudytas” elektros kėdėj. 
Jis yra užmušęs žmogų ir iš
pjovęs jam širdį.

arba 
DAUGIAU

PUIKUS CONSOLE
duos didžiausių vertę už vidutinę kainų-. PRIEDAS— aeroplano ty- 
po užsuktuvas, atskiriantis nustatytojas (vernier tunlng), automati
škas volumo kontroliuotojas, policijų iššaukt dėtojas ir puikiai pa
teiktas kabinetas.

IŠGIRSK KAS DEDASI PASAULYJE SU

GENERAL ELECTRIC

PER VIENUS 
METUS 

IŠMOKĖT

I SĄVAITĘ

SURVILAS
KVIETKININKAS

$58.so
MODELIS K-66—Pilno didumo Console, kuris

PADAROME BUKIETUS DĖL 
VESTUVIŲ IR VAINIKUS 

ŠERMENIMS.
Skinti Kvietkai Visokiems 

įvykiams 
PRAŠOME UŽSISAKYTI 

PAS MUS

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. l aidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo 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- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą. .

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tek 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 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

ALL WAVE RADIO
Stebėtiną įmainymą duosime ant jūsų seno seto

HERSHON RADIO
512 Massachusetts Avė., 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas: University 0394 ’
—Atdara Kiekvienų Vakarų— —Atdara K ieirvienų Vakarų— I

>«

i

I

į

Į

■
SURVILAS—THE FLORIST •

875 Cambridge Street,
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. University 9438

J. STRIGUNAS
PARKWAY AUTO 

SERVICE
•nd FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vinte.
. Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu nonte. kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITI8
415 OW Cotoay Ave^-
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0'
r

Kampas L it Eighth Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 4147.

SMAGI VIETA PAILSĖT.
Šiuomi pranešame, kad atidarėm naujų LIETUVIŠKĄ TAVERNĄ 

viršnurodytu adresu ir mes užlaikome
Geriausio Alaus, Vyrių, Degtinės.

Pas mus yra pakankamai vietos ir gerai įrengtų stalų, ir knisių, 
ir kiekvienas galės pailsėt ir pasižmonėt gardžiai pavalgyt ir išsi- 
geriant.

ANTROSE DURYSE, 195 L STREET, MES UŽLAIKOME 
PIRMOS RŪŠIES OLSELŲ

Mes turime visokio Alaus, Vyno ir Degtinės ir parduodam pi-

Vestuvėms, Krikštynoms ir Pokyliams kreipiam specialų atydų. 
Nepamirškit musų adreso. Mes pristatome j namus.




