
KELEIVIS
DĄRBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

PresnBtriti metams:
Amerikoje ................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur........................$3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

THE TRAVELER-------------- - - LITHUANIAN WEEKLY

KELEIVIS
EITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 IJthuanians in 
New England. and ab°ut 1,000,000 

in the Unite«l Statės.

THE BEST APVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application.

KELEIVIS
253 Broadiray, So. Boston, Mass.

NO. 17 Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

Sustreikavo 12,000 Darbi
ninkų Automobilių Pramonėj

O'

SO. BOSTON, APRIL-BALANDŽIO 25 D., 1934.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

---------- ... ■ ----------- -- ■. ... - — —J.

Sovietai Ruošiasi Se- Shenandoah’rio Mai-

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 METAI' XXIX

BE TO, STREIKUOJA DA 
50,000 MAINERIŲ.

Angliakasių algos nustaty
tos iš naujo ir Rooseveltas 
kviečia juos grįžti darban.

Šį panedėlį automobilių 
pramonėje vėl prasidėjo 
streikai. Clevelande ir St. 
Louise metė darbą Fisher 
Body Co. darbininkai. St. 
Louise be to da sustreikavo 
ir Chevrolet automobilių 
darbininkai. Clevelande 
streikuoja ir gazolino stočių 
tarnautojai, kurių yra 2,000. 
Trijuose Toledo fabrikuose 
streikuoja 2,000 darbininkų.

Kapitalistų spauda sako, 
kad automobilių pramonėj 
šį panedėlį iš viso sustreika
vo 12,000 darbininkų. Unijų 
vadai tačiau apskaito, kad 
streikuoja dusyk daugiau.

Kapitalistų spauda šį pa
nedėlį buvo paskelbus, kad 
Wisconsino valstijoj jau 
“pasibaigė visi streikai.” 
Bet dabar pasirodo, kad tai 
melas. Shebovgano mieste, 
Wisconsino valstijoj, šį pa
nedėlį įvyko didelė kova 
tarp streikuojančių darbi
ninkų ir streiklaužiu ties 
Gorton Toy Co. dirbtuve. 
Policija metė gazines bom
bas į streikierius'ir 20 pikie- 
tininkų areštavo.

Tuo pačiu laiku išeina 
aikštėn, kad įvairiose anglių 
kasyklose dabar streikuoja 
50,000 angliakasių. Iki šiol 
tas faktas buvo nuo visuo
menės slepiamas. Tas paaiš
kėjo visai netyčia, kuomet 
prezidentas Rooseveltas pe
reitą nedėldienį išleido atsi
šaukimą, sakydamas, kad 
kasyklų algos jau galutinai 
sutvarkytos ir 50,000 anglia
kasių, kurie dabar streikuo
ja, gali grįžti darban.

Kovo 31 d. NRA bosas 
Johnsonas buvo paskelbęs, 
kad minkštųjų anglių kasyk
los sutiko mokėti maine- 
riams po $5 už 7 valandų 
darbo dieną. Bet vėliau pa
sirodė. kad jos nesutinka ir 
daugely vietų uždarė kasyk
las, o kitur patys angliaka
siai atsisakė dirbti, kuomet 
kompanijos nesutiko mokėti 
jiems po $5 į dieną. Todėl 
dabar valdžia derėjosi su 
kasyklų magnatais iš naujo 
ir nustatė jau daug mažes
nes algas kasyklų darbinin
kams. Alabamos apygardoj 
nustatyta $3.80 dienai, o va
karu pietuose — nuo $4.35 
iki $4.60 į diena. Tik West 
Virginijoj pasiliko $5 į die- 

> na. Bet girdėti, kad komna- 
* n i jos nenori ir šitokių algų 

mokėti, taigi galimas daik
tas, kad kasyklose bus da 
daugiau streikų.

ARCIVYSKUPAS ATSI
SAKĖ PAGELBĖT SU

ŽEISTIEMS.
Šiomis dienomis Bulgari

joj įvyko autobuso katastro
fa ir keli žmonės buvo sužei
sti, vežikas mirtinai. Polici
ja sulaikė važiuojantį pro 
salį automobilių, kad nuvež
tų sunkiai sužeistus ligoni
nėn, nes busas buvo jau su
dužęs. Bet pasirodė, kad tuo 
automobilium važiavo arci- 
vyskupas Stefanas, kuris 
griežtai atsisakė sužeistiems 
pagelbėt. Jis pasisiūlė juos 
“palaimint,” bet vežti atsi
sakė. Policija tuo pasipikti
nusi padavė šią žinią į spau
dą.

Pasikorė Vladas 
Kardelis.

Manchester, N. H. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo rastas 
savo bute pasikoręs Vladas 
Kardelis, 43 metų amžiaus 
lietuvis. Jis gyveno čia vie
nas pasisamdęs pas sirijoną 
mažutį butą po num. 136a 
Lake st. Nuo gėrimo seniau 
buvo pamišęs jo protas. Vė
lesniais laikais buvo pasvei
kęs, bet ir vėl pradėjo gerti. 
Ant galo jis prapuolė. Ne
matydamas jo per kokias 
dvi sąvaites, namo savinin
kas pašaukė policiją, išlau
žė duris ir rado Kardelį ka
bant virtuvėj nebegyvą. Iš 
rastų pas jį dokumentų 
matyt, kad jis buvo gimęs 
Kiškiuose, Lietuvoje, 1891 
metų 26 balandžio. Ameri
kon atvyko 1910 metais. Iš 
pradžių gyveno New Yorke, 
paskui Detroite ir jau 15 me
tų išbuvo Manchestery, čia 
jis dirbdavo Amoskeag au
deklinėje.

Šitą žinią mums prisiuntė 
A. Vilkelis. .

kančiam Karui.
Maskvos “Pravda” iš

spausdino Sovietų preziden-' 
to Kalinino atsišaukimą į 
rusų visuomenę ir raudonąją 
armiją uoliai ruoštis apsigy
nimo karui. Kalininas apva
žiavo svarbesnes Rusijos 
vietas ir sakosi patyręs daug 
silpnų vietų apsigynimo 
fronte. Jisai ragina mokinti 
darbo moteris, vaikus ir ki
tus, kurie negali ginklo ne
šioti, kad išėjus vyrams į ka
rą jie galėtų vesti žemės ūkį 
ir dirbti fabrikuose.

Tūli musų žmonės mano, 
sako Kalininas, kad jeigu ,. _ „ , n
karas iki šiol nebuvo da i dieną. Kada Brennan prane- 
prieš mus paskelbtas, tai se kompanijos nusistatymą, 
jau ir nebus Tai vra labai “a!ne"a.1 P,rad«!° . s3uktl> 
Pavojinga pažiūra. Imperia-ikad.1relk!.3 Ąelbti visuotiną

! kompanijos kasyklas. Bet 
Brennan paaiškino, kad su 
generaliu streiku reikia da 
palaukti. Šį panedėlį jis vėl 
turėjo būti bosų konferenci
joj Pdiladelphijoj ir praneš
ti angliakasių nusistatymą. 
Jeigu bosai ir dabar nenusi
leis. tai tada jau busiąs ap
skelbtas visuotinas streikas. 
Dabar streikuoja tik 4 kasy
klos.

neriai Pasiryžę 
Streikuot.

Pereitą penktadienį She- 
nandGah’ryje buvo streikuo
jančių Readingo kompani
jos angliakasių susirinki
mas. kur distrikto preziden
tas Brennan sugryžęs iš kon
ferencijos su kompanijos 
viršininkais Philadelphijoj 
raportavo, kad. kompanija 
nesutinka mokėti kontrakto 
mokesties už mašinomis ka
samą anglį. Ji aulo tik $6.25

, nuo dienos. Maineriai gi sa- 
■ ko, kad pagal kontraktą 
jiems išeitų po $9 ir $10 į

mus paskelbtas, tai “ kompanijos nusistatymą. 
Tai vra labai F131ne"3.1 Prad?.° . sa“kt1’ 

- , kad reikiauavuunga pažiūra, nuperia- , ~ - j "
listai ruošiasi karui prieš So-l^l*k?_AlLUZ<l^Si^aS^! 
vietus be paliovos ir užpuo- 
limo galima tikėtis bile 
ku, sako Kalininas.

Kruvinos Riaušės t 
Paryžiuje.

Valdžios tarnautojai Pa
ryžiuje pereitą pėtnyčią su
rengė didelę protesto de
monstraciją dėl algų nuka- 
pojimo. Demonstrantai ėmė 
supti miesto rotužę. Valdžia 
paleido 2,000 pėksčių ir rai
tų policmanų, kad demonst
rantus išvaikytų. Policijai 
pradėjus žmones stumdyt ir 
vaikyt, kilo riaušės, kurių 
nasekmėje buvo apie 200 
žmonių sužeista ir 940 de
monstrantų areštuota, bet 
vėliau visi buvo paleisti. 
Buržuazija demonstrantus 
vadina “komunistais.” Tūli 
net sako, kad tas riaušes su
kurstęs Trockis. Buržuazija 
visuomet kaltina savo prieši
ninkus, tik ne save.

Ispanijoj Vėl Užliepsnavo 
Katalikų Bažnyčios.

lai-

TROCKĮ IŠVIJO IŠ 
FRANCUZIJOS.

Francuzijos valdžia liepė 
Trockiui kuo greičiausia iš
važiuoti, nes jis sulaužęs sa
vo pasižadėjimą nesikišti į 
politiką. Dabar jis buvo nu
tvertas slapta organizuojant 
“ketvirtą internacionalą” ir 
kurstant francuzų komunis
tus kurti “ginkluotą darbi
ninkų miliciją” kovai su 
buržuazija. Vėliausios ži-

i

UUlZ) UdZHjci. V tzllčlUolUo Zil-j 
nios iš Paryžiaus sako, kad 
Trockis savo daiktus jau su ’ 
sipakavo, tik laukia vizos 
važiuoti atgal į Turkiją.

PANAIKINO GEOGRAFI
JOS TARYBĄ.

Apie 40 mėtį atgal Wa- 
shingtono politikieriai įstei- 

i “Geografijos Tarybą,” 
j kurios pareiga buvo “ga- 
J minti” naujoms vietoms pa

vadinimus. Dabar Roosevel
tas tą tarybą panaikino, o 
jos funkcijas pavedė Vidaus 
Reikalų Departamentui.RUSIJOJ GRĄŽINAMA 

SENOJI TEISMŲ 
SISTEMA.

' Londono žiniomis, Sovie
tų Rusijoj grąžinama senoji 
teismų sistema. Iki šiol tenai 
nusikaltėlius teisdavo OG- 
PU arba slaptoji policija. Ji 
pati juos pasmerkdavo ir 
Dati sušaudydavo. Dabar ši
ta galia slaptai policijai jau 
atimama ir žmones žudyti;
be teismo draudžiama. Grei- PAŠTAS VĖL SUGRĄŽIN- 
tu laiku busią įvesti teismai,] TAS ORLAIVIŲ LINI- 
kaip vakarų Europoj, kur 
kaltinamieji gali statyt savo 
liudininkus ir advokatus.

WISCONSINE UŽSIBAI
GĖ AUTOMOBILIŲ 

STREIKAI.
Laikraščiai praneša, kad 

Racine, Milwaukee ir Keno- 
šos miestuose streikavusįeji 
Nash automobilių darbinin
kai jau sugryžo darban.

TYRINĖS PROHIBICIJOS 
LAIKŲ GRAFTĄ

Washingtone kalbama, 
kad Justicijos Departamen
tas greitu laiku pradės tyri
nėti republikoniškų politi
kierių vagystes ir šmugelį 
vykinant prohibicijos įstaty
mą. Turbut niekur pasauly 
tiek suktybių ir grafto nėra 
buvę, kaip Amerikos prohi- « • • • • bicijoj.

$1,050,000 BYLA PRIEŠ 
CALIFORNŲOS GU

BERNATORIŲ.
San Jose miestely, Cali- 

fomijoj, pereitą rudenį gau
ja karštagalvių nulinčiavo 
du vyru, kurie buvo įtarti ir 
areštuoti kaip “kidnape- 
riai.” Californijos guberna
torius Rolph šitam smurtui 
karštai pritarė ir viešai pa
reiškė, kad “Califomija da
vė kraštui geriausią lekci
ją.” Dėl šito jo pareiškimo 
kilo didžiausi protestai ir 
Rolph buvo visų pasmerk
tas. Negana to, vieno nulin- 
čiuojujų vyrų našlė dabar 
užvedė prieš jį bylą, reika
laudama $1,050,000 atlygi
nimo. Bylon taip pat įtrau
kiami apskrities šerifas, 10 
policnamų ir 100 kitų, prisi
dėjusių prie to smurto.

• >7 . - c. t .• .SOSTINĖJ APSKELBTASNutarė Sterilizuoti ] generalinis strei- 
Silpnaprotę Merginą1 kas.

Oklahomos valstijoj nese
nai buvo išleistas sterilizaci
jos įstatymas ir sudaryta 
tam tikra taryba, kuriai pa
vesta spręsti, kurie silpna
pročiai turi būt sterilizuoti, 
kurie ne. Dabar tai tarybai 
pirmu syk pavesta 15 tokių 
klausimų —14 moterų ir vie
nas vyras. Pirmutine auka 
tapo tūla Wanda Alvin, 23 
metų amžiaus mergina silp
napročių prieglaudoj. Tary
ba nustatė, kad šita mergina 
yra silpno proto nuo pat gi
mimo ir todėl turi būt sterili
zuota. Bet mergina, matyt, 
nėra visiška beprotė, nes ji 
prašė, kad po operacijos lei
stų ją namo pas tėvus, ir ta
ryba sutiko ją paleisti.

18,000 ANGLIAKASIŲ 
ALABAMOJ NEDIRBA.

Alabamos gubernatorius 
Milleris mušė telegramą pa
čiam prezidentui Roosevel
tui, kad NRA baigtų kuo- 
greičiausiai minkštosios an
glies kasyklų klausimą, nes 
plieno trusto valdomos ka
syklos Alabamoj visos, užsi
darė ir neduoda žmonėms 
dirbti. Rezultatas toks, kad 
dabar tenai 18,000 mainerių 
yra be darbo ir nuo to ken
čia visas biznis.

Darbininkai sukilo prieš kle
rikalų ir monarchistų 

reakciją.
Pereitą nedėldienį Ispani

jos sostinėj Madride darbi
ninkai apskelbė generalinį 
streiką ir suparaližiavo visą 
judėjimą. Užsidarė visi res
toranai ir viešbučiai, gatvė
se užgeso žiburiai, sustojo 
vaikščioję tramvajai ir tak- 
sikabai.

Po visą miestą pradėjo 
sproginėti bombos ir lieps
noti katalikų bažnyčios. Ma
drido priemiesty vieną baž
nyčią sugriovęs bombos 
sprogimas. Kilusi iš to ugnis 
beveik visiškai bažnyčią su
naikino.

Viena bomba buvo įmesta 
klebonijon ir sprogdama su
ardė kunigo rezidenciją. Ki
ta bomba sugriovė radio sto
tį, iš kurios klerikalai plati
no savo propagandą.

Šitame judėjime dalyvau
ja daugiausia sindikalistai, 
kuriems, matyt, pritaria ko
ne visos darbininkų unijos, 
nes paskelbus jiems genera
linį streiką, beveik visos uni
jos metė darbą. Sustreikavo 
net miesto tarnautojai, kurie 
nebuvo streikavę jau per 
ketvertą metų.

Visas šitas triukšmas yra 
darbininkų protestas prieš 
klerikalų sautimą. Mat, šio
mis dienomis klerikalai su
organizavo apie 40,000 ka
talikų jaunimo ir sutraukė tą 
minią į EI Escorial, kad ji 
tenai pareikštų savo pritari
mą dabartinei valdžiai, kur 
vyrauja klerikalai ir kitokie 
atžagareiviai.

EI Escorial, tai klerikaliz
mo lizdas. Ta vieta randasi 
už 30 mylių nuo Madrido. Ji 
yra aptverta aukšta muro 
siena, viduje randasi didelis 
klioštorius, bažnyčia, mau- 
zolėjus ir dideli rūmai, kur 
gyvendavo paskutiniai Ispa
nijos ^monarchistai. Taigi 
čia tos klerikalų minios ir 
sumarmėjo.

Darbininkai pasiryžo ne
leisti klerikalams tenai susi
rinkti ir . tuo tikslu buvo ap
skelbtas generalinis strei
kas.

FARMERIAI REIKALAU
JA KARO STOVIO PRIEŠ 

BANKIER1US.
North Dakotos valstijos 

gubernatorius paskelbė sko
lų moratoriumą vieniems 
metams, uždrausdama per 
tą laiką pardavinėti įsiskoli
nusių farmerių turtą. Bet 
bankininkai to nepaiso ir su 
vietos šerifais (antstoliais) 
farmas pardavinėja. Todėl 
farmerių organizacija parei
kalavo, kad gubernatorius 
paskelbtų karo stovį ir pa
šauktų miliciją farmoms 
saugoti. Gubernatorius šį 
reikalavimą svarsto.

ROOSEVELTAS NORI 
VYRIAUSIO DARBO 

TRIBUNOLO.
Nuolatiniai streikai ir rei

kalavimai pagalbos iš Wa- 
shingtono jau taip įgriso 
Rooseveltui, kad jis nusista
tė sudaryti Vyriausį Darbo 
Tribunolą ir pavesti jam 
spręsti visus ginčus tarp dar
bo ir kapitalo. Sakoma, kad 
Rooseveltas yra linkęs leisti 
ir kompanijoms organizuoti 
“unijas,” kurioms darbinin
kai yra griežtai priešingi, 
nes tokiose unijose jie neturi 
laisvės.

JOMS.
Kapitalistai moka kovoti 

už savo reikalus. Valdžia bu
vo atėmus iš privatinių kom- 

SUDUŽUSIOS RUSŲ EK- ‘ panijų pašto vežiojimą. Jos 
SPEDICIJOS VADAS ‘ pakėlė tokį riksmą, kad val- 

SVEIKSTA. jdžia buvo priversta vėl ati-
Prof. Otto Schmidt, kuris (duoti Joms rieb^ kąsn*‘ 

vedė mokslinę rusų ekspedi-] 
ei ją į Vrangelio salą ir turė
jo apsigyventi ant ledo ly-1 
ties, kuomet jų laivas “Če-1 
iuskin” buvo sutriuškintas, 
labai peršalo ir apsirgo 
olaučių uždegimu. Jis. buvo 
atvežtas Alaskos miestan 
Nome ir paguldytas ligoni
nėn. Dabar jis jau sveiksta.

: i

PRADĖJO ORGANIZUOT 
20,000 BATSIUVIŲ.

New Hampshire valstijoj 
šį panedėlį prasidėjo batsiu
vių organizavimo vajus. No
rima suorganizuoti 20,000 
batsiuvių į vieną galingą or
ganizaciją. Vajų veda Uni- 
ted Shoe & Leather Work- 
ers unija, kuri Manchesterio 
mieste turi jau ir ofisą ati
darius.

MILICIJA SAUGOJA 
KASYKLAS.

Alabamos valstijoj, Edge- 
water apylinkėj streikuoja 
apie 1,200 angliakasių. Val
džia atsiuntė miliciją kasyk
las saugot, nors jokio triukš
mo nebuvo.

KARTAIS UŽSIMOKA 
GAUTI J KLYNĄ.

Topeko, Kan. — Čia buvo 
teks atsitikimas. Tūla Miss 
Georgia Hill, lankydama 
schoolę, gavo lupt. Ji užve
dė dėl to bylą, reikalaudama 
$25,000 atlyginimo. Teis
mas dabar pripažino jai $2,- 
500. Visgi neblogai.

Amerikos Gelžkelie- 
čiai Nerimauja.

Rooseveltas nusiplovė ran
kas gelžkeliečiij ginče su 
kompanijomis ir patarė 
jiems patiems surasti išeitį. 
Kompanijos reikalauja, kad 
darbininkai dirbtų už da
bartinę algą toliau, bet uni
jos atsisako. Jos nurodo, 
kad nuo 1929 metų jų algos 
buvo numuštos 52 nuošim
čiu ir 1,000,000 vyrų atleista 
nuo darbo visai, tuo tarpu 
kapitalistų traukiamas pel
nas iš gelžkelių per tą laiką1 
netik nesumažėjo, bet padi
dėjo. Tai kodėl darbininkai 
turėtų visuomet kentėti? Ir 
jie sako nekentėsią. Jie dirb
sią už dabartinę algą tiktai 
iki 1 liepos, ne ilgiau. ' j

BOMBOMIS IŠ ORLAIVIŲ 
NAIKINA ZUIKIUS.
Herefordo apylinkėj, Te- 

xas valstijoj, pereitą sąvaitę 
buvo suruošta “ablava” ant 
zuikių, kurie naikina laukų 
pasėlius. Medžioklėj daly
vavo 300 farmerių su šautu
vais ir keli orlaiviai su bom
bomis. Farmeriai užmušė 
1,000 zuikių, o lakūnai bom
bomis sunaikino 2,000. Iš 
viso nugalabyta 3,000 zui
kių.

MAINE’O FARMERIAI 
BĖGA NUO POTVINIO.
Maine’o valstijoj Penobs- 

cot upė taip patvino, kad į 
žiemius nuo Bangoro užlie-

' jo didžiausius plotus ir daug 
farmerių turėjo keltis iš sa
vo namų į aukštesnes vietas., 
Pereitą subatą buvo taip pat 
pasirengę bėgti Costigano, i Tai reiškia, krašto skolos 
Olamono ir Passadumkeago tiek pakilo. Žmonės turės 
miesčiukų gyventojai, jas atmokėti.

JAU $3,072.988,066 
DEFICITO.

Jungtinių Valstijų val
džios iždas šįmet pasiekė 
iau $3,072,988,066 deficito.

POPIEŽIUS PALAIMINO 
GALVAŽUDŽIŲ VADĄ.
Pereitą sąvaitę popiežius 

priėmė ir palaimino Austri
jos princą Starhembergą, 
kuriam vadovaujant fašisti
nis heimwehras taip atkak
liai žudė Austrijos socialistų 
moteris ir vaikus.

SPROGIMAS SKRYBĖLIŲ 
DIRBTUVĖJ.

Upton miestely, netoli Bo
stono, Knowltono skrybėlių 
dirbtuvėj pereitą sąvaitę į- 
vyko sprogimas, sužeizda- 
mas 6 darbininkus. Trys jų 
gali mirti.

PHILADELPHIJOJ AREŠ
TUOTA 16 MERGINŲ.
Prie mezginių dirbtuvės 

Philadelphijoj pereitą są
vaitę buvo areštuota 16 
streikuojančių merginų, ku
rios buvo išėjusios ant pikie- 
tų. Policija užpuolė jas dide
liu žiaurumu. ,

I

_____________ I -------------------
PRAŠO $500,000,000 VIE- SPROGIMAS UŽMUŠĖ 

ŠIEMS DARBAMS. ......................
Prezidentas Rooseveltas

prašo Kongreso paskirti da joj, netoli Srajevo miesto, į- 
$500,000,000 viešiems dar- vyko baisus sprogimas ang- 
bams, kurie busią reikalingi lių kasykloje, užmušęs 150 
nuo 1 liepos. darbininkų.

150 ANGLIAKASIŲ.
Pereitą subatą Jugoslavi-

ORGANIZUOJASI “BAL
TOS APYKAKLĖS” 

VYRAI.
Tūlas Eugene Holland 

Pittsburghe pradėjo organi
zuoti “Baltos Apykaklės Ly
gą Amerikoje.” Jis sako, 
kad Amerikoje tokių žmo
nių esą apie 15,000,000. Tai 
visokie klerkai, raštininkai, 
įstaigų ir ofisų tarnautojai.

MOTERIS I VAŽI AM O 
I MINIĄ.

Wlbraham, Mass. — Pe
reitą nedėldienį tūla Mrs. 
Constantine čia įvažiavo au- 
tomobilium į susirinkusią]Dabar jie esą suspausti tarp 
žmonių minią ir parmušė darbininkų ir kapitalistų, ir
keliatą asmenų, kol jos ma-' neturėdami savo organizaci- 
šina atsimušė- į troką ir su- jos negali savo reikalų ginti, 
stojo. •________ Tai gera medžiaga fašizmui.



“PAŽANGA” APIE KA
TALIKUS IR LAISVA

MANIUS.
Chicagoj leidžiamoji “Pa

žanga” 3-čiame šių metų nu- 
mery turi įdėjusi pirmoj vie
toj tūlo p. J. Jociaus straips
ni “Prašau į Bažnyčią,” ku
ris daug geriau tiktų “Drau
gui” ar “Darbininkui,” negu 
laisvos minties žurnalui.

To rašinio antgalvis pasa
ko visą jo turinį ir tikslą. 
Autorius atranda, kad be
veik visi “taip vadinami lais
vamaniai arba bedieviai” 
jau sugryžo prie bažnyčios, 
o jeigu kurie da nėra taip 
padarę, tai jis ir juos kvie
čia : prašau į bažnyčią.

Jis tvirtina, kad nemaža 
socialistų ir laisvamanių iš
ėjo jau į kunigus, o katalikų 
laikraščių redaktoriai, zak
ristijonai ir vargonininkai, 
tai jau visi pareiną !š socia
listų bei laisvamanių.

Štai p. Jociaus žodžiai:
“Nemažas lietuvių kunigų 

skaitlius Amerikoj yra buvę 
karšti socialistai ir laisvama
niai, bet susikivirčijo su savo 
pažvalgų žmonėmis ir dėl kerš
to arba kokių asmeninių sume
timų leidosi i kunigus. Kiti, ži
nodami esą apšviestesni ir gud
resni už parapijonus, grižo 
prie jų pasinaudoti bizniu ir 
vadovybe. Atsirado keli, kurie 
isipiršo redaktoriais katalikų 
spaudai. Užtektų nors apgra- 
bais pastudijuoti katalikų laik
raščių redaktorių, lietuvių ku
nigų Amerikoj ir žymiųjų ka
talikų veikėjų biografijas, kad 
suradus, jog netoli visi jie yra 
buvę socialistais ir laisvama
niais, arba bent laisvamaniais. 
Zakristijonai. vargonininkai, 
kromelninkai šalia bažnyčios, 
nemažas visokių parapijų ko- 
mitetninkų skaitlius irgi galė
tų pasigirti, kad jie vienu laiku 
buvo nukrypę nuo šventos vie- 
ros.”

Ir toliau jis sako, kad 
stabdyti juos nuo bažnyčios 
“nėra reikalo,” nes—

“Kurie patys nežino, kodėl 
jie yra bedieviai, tiems vieta 
bažnyčioj. Tokie šelmiai turėtų 
lankyti ją dažnai, melstis karš
tai, pasninkauti, spaviedotis ir 
šventai eiti visas pareigas, ko
kių jų religija reikalauja.”

Pagaliau “Pažangos” 
bendradarbis baigia savo 
straipsnį šitokiu pareiški
mu:

“Pusiąu religiški ir pusiau 
bedieviški laisvamaniai di
džiumoj yra veidmainiai arba 
menko protelio žmonės. Ir svie
tui ir jiems patiems butų svei
kiau, jeigu jie sektų savo bobu
tės pėdomis.”

Reikėtų tik pridėti “A- 
men,” ir butų tikras pamoks
las “paklydėliams.”

Jeigu “Pažanga” įdėjo ši
tą straipsnį tyčia, kad pa- 
akstinus apsnudusius laisva
manius daugiau veikti, tai 
gal butų galima jį pateisin
ti. Bet jeigu jis siūlomas lai
svos minties žmonėms kaip 
rimtas patarimas, tai su juo 
negalima sutikti jokiu budu.

Visų pirma, straipsnio au
torius labai klysta tvirtinda
mas, kad “nemažas lietuvių 
kunigų skaičius . Amerikoje 
yra buvę karšti socialistai ir 
laisvamaniai.” Kur gi fak
tai, kad taip yra? Kodėl p. 
Jocius neparodo bent pustu
zinio tokių kunigų, kurie yra 
buvę karšti socialistai ir lai
svamaniai?

Laisvamaniai kritikos ne
bijo, bet jie reikalauja nuo
sakios kritikos. Gi p. Jociaus 
straipsnis yra labai nenuo- 
sakus. Beveik kiekvienas jo 
tvirtinimas prieštarauja gy
venimo faktams.

Gyvenimo faktai rodo, 
kad ne laisvamaniai virsta į 
katalikus, bet priešingai — 
katalikai virsta laisvama
niais.

Mes nežinom nei vieno 
karšto socialisto ar laisva
manio, kuris butų išėjęs į ku
nigus, bet mes žinom nema
ža kunigų, kurie metė kuni
gystę ir virto laisvamaniais. 
Kun. Dembskis, kun. Vilki
nąs, kun. Jonas Žilius, kun. 
Purickis, kun. Krupavičius 
—tai tik keliatas pavardžių. 
Tai tik tie, ką viešai nusivil
ko sutonas. O kiek gi yra to
kių kunigų, kurie dedasi ku
nigais tik dėl biznio! Bet ir 
jie ne iš laisvamanių kilę, 
bet iš giliai tikinčiųjų kata
likų prablaivėję.

Nekitaip yra ir su katali
kų laikraščių redaktoriais. 
Musų kaimynystėj, South 
Bostone, nabašninkas kun. 
Tarnas Žilinskas įkūrė kata
likišką laikraštį kovai su“be- 
dievybe.” Nuo to laiko jau 
trys jo redaktoriai išvirto į 
“bedievius,” būtent: Baniu
lis, Karosas ir Gudas. O iš 
socialistų ar laisvamanių da 
nenuėjo prie to laikraščio 
dirbti už redaktorių nei vie
nas.

Taigi p. Jociaus tvirtini
mai visai neišlaiko kritikos.

Dabar paimkime jo parei
škimą, kad svietui ir jiems 
patiems butų geriau, jeigu 
“pusiau bedieviški laisva
maniai sektų savo bobutės 
pėdomis,” kitaip sakant — 
jeigu jie grįžtų į bažnyčią.

Mes paklausime p. Jo
ciaus: kodėl svietui butų ge
riau, jeigu jame daugiau bu
tų prietaringų žmonių, ku
riems kiekvienam užkampy 
vaidinasi velnias?

Koks svietui » gerumas iš 
to, kad netoli Shenandoah’- 
rio vienas bažnytinis fanati
kas anądien nušovė nekaltą 
moterį, kuri jam pasirodė 
esanti “velniui parsidavu
si?”

Koks dabar iš to gerumas 
jam pačiam ir jo šeimynai?

Koks gerumas svietui iš 
to, kad bažnyčios tamsa už
puolė Vienoje pavyzdingą 
socialistų administraciją ir 
armotomis sugriovė darbi
ninkų namus?

Ir p. Jocius pataria prie 
tos bažnyčios dėtis net “pu
siau bedieviškiems laisva
maniams!”

Jeigu mes dedame pastan
gas apšviesti didžiausius 
tamsuolius, tai kur gi nuosa- 
kumas varyti atgal į bažny
čią tuos, kurių protas jau pu
siau prablaivėjęs?

VELNIAS DAR SIAUČIA.
Lietuvos klebonų leidžia

mas žmonėms mulkint “Mu
sų Laikraštis” 11-tame nu
mery tvirtina, kad velnias 
da nesuvaldytas. Girdi:

“Nenusisekė biblistams tvir
tinimas, kad nuo 1914 metų 
velnias esąs pririštas, nes iš šių 
dienų gyveninio nematyti, kad 
Velnio veikimas batų sumažė
jęs.”

Tai reiškia, kad katalikai 
turi dar aukoti kunigams sa
vo pinigus.

|

KELEIVIS, . SO. BOSTON

kalbos sušaudytas. Na, o kas 
butų, jeigu kuris nors Lietu
vos socialdemokratų pasa
kytų tokią kalbą apie Sme
toną?...

KĄ SAKO LENKŲ SOCIA
LISTAI APIE PILSUDSKĮ.

“Musų Vilnius” (Nr. 6) 
paduoda lenkų socialisto 
Žulavskio pasakytą kalbą 
Lenkijos seime. Štai jo žo
džiai:

“Dabartinė lenkų vyriausy
bė yra išaugusi iš smurto- Ji 
savo veikimą pradėjo nuo to, 
kad pavarė buvusj prezidentą, 
atvirai gyrė ir šaukė visuome
nę prie jstatymų nepaisymo. 
Tai ne konstitucija, o prostitu
cija. Ilgam laikui ji bus liudi
ninkė musų laikų negarbės, 
lenkų tautos garbės sumindžio- 
jimo atminimu. Nūdienė lenkų 
vyriausybė elgiasi taip, kaip|J J* nėra Jau taip iširus ir nwm- 
vokiečių ir rusų okupantai. Dar 
žiauriau: nes anie*■ Skriaudė-< bi šaukią fašistai,■_ 
lenkus medžiaginiai ir kultūri
niai, o dabartinė valdžia laužo 
juos moraliai, versdama patai
kauti, rašytis į valdančią parti
ją ir pan., iškraipo lenkų taf
tos, ypač inteligentų sielas.?

“Pažiūrėkite į seimo suolus, 
kur susėdo vyriausybę palaiką

ES
No. 17. Balandžio 25 d., 1934.

Ir jis iškilo nuo kalvės iki 
iki prezidentūros.

Čekoslovakų prezidentą 
prof. Masaryką stebi visa 
kultūringoji žmonija ir seka 
kiekvieną jo pareiškimą, net 
jo pasaulėžiūros priešai. Tai 
parodo, kad prof. Masary- 

į kas yra didelis žmogus, iški
li asmenybė.

M

Kur gi įrodymas, kad 
katalikų laikraščių redakto
riai netoli visi yra buvę so
cialistais ir laisvamaniais? 
Kodėl nei vieno tokio katali
kų redaktoriaus jis neparo-

Civilizuotame gyvenime kūdi
kiai yra daugiau apleisti, negu 
pas laukinius. — J)r. Robert 
Hutchinson.

šiandien rašo jau ne vien tik 
rašytojai, bet visi.—Ahm Devoe.

kūmo keliu. Ir juo toliau, 
juo labiau auga jo populia
rumas, bet drauge — ir prie
šininkų skaičius. Tokiu bu
du Masarykui tenka eiti 
‘prieš tėkmę.” Bet tai tiesus 
liesos kelias, kuriuo Masary
kas eina ir dabar. Įdomus 
tas jo kelias “prieš tėkmę.”

Taip 1886 m. savo “Athe- 
naeume” atspausdino strai
psnius, kuriais iškėlė abejo
jimus, ar tikri rankraščiai, 
kuriais neva įrodoma, kaip 
aukštai meniška yra čekų 
tautosaka. “Patriotai” puo
lė mokslininką audra puoli
mų — kaip, girdi, jis išdrį
sęs liesti tautos šventovę?! 
Bet... jis įrodė, kad jis teisus. 
Tas didelis jo laimėjimas ei
nant “prieš tėkmę” įrodė, 
kad Masarykas yra gilios 
dores, objektyviškos tiesos 
žmogus, tvirtos valios asme
nybė, kuri težino tiesos ke
lią.

Ir visą gyvenimą Masary
kas eina “prieš tėkmę”—fal
šo, rutinos, netiesos, apgau
lės, smurto, nesugyvenimo ir 
tt. — tėkmę.

1899 m. prisiekusiųjų teis
mas nubaudė mirty n žydą, 
apkaltintą ritualiniu užmu
šimu (kraujas macams). 
Masarykas griežčiausiai 
prieš tą barbariškumą žmo
nių pasisakė ir vėl susilaukė 
nežmoniško antisemitų puo
limo: reikalavo daužyti jo 
buto langus, išmesti iš uni
versiteto, bet Masarykas nė 
per milimetrą nenusileido ir 
teisybės neaukavo abskuran- 
tizmui ir prietarams.

Ir dabar Masarykas eina 
tiesos ir žmoniškumo keliu, 
kas dabartinėse sąlygose 
taip gi ėjimas “prieš tėk
mę.” Juk dabar taip nema- 
doj demokratija ir parla
mentarizmas, o Čekoslova
kijos prezidentas Masary
kas yra nė trupučiuko ne
svyruojantis demokratas, nė 
per nago storį niekur nenu- 
krypęs nuo demokratiškumo 
ir parlamentarizmo. Dažnai 
girdime jo tvirtą balsą spau
doje, kad demokratija ne
praėjo ir nepraeis, nes jos 
ateitis tikra. Jei kur demo
kratai neišsilaiko, tai ne de
mokratija kalta. Ateitis bus 
demokratijos. Kaip visuo
met, ir čia Masarykas ne tik 
teoretikas, bet ir praktikas; 
pavyzdžiui, mes matom Če
koslovakijos respublikos 
santvarkoje, kurios kurėju ir 
yra pirmasis ir nuolat persi- 
renkamasis prezidentas Ma
sarykas. Čekoslovakijos de
mokratinė respublika yra 
gražus jo darbuotės, jo idė
jų, jo tiesos ii’ teisybės gyve
nimo žiedas. Čekoslovakija 
yra demokratiškos santvar
kos pavyzdys. Čekoslovaki
joj mes matome veikiant vi
sas laisves — sąžinės, spau
dos, žodžio, rašto, partijų, 
susibūrimų ir tt. — ir mato
me klestint nuostabų, paly
ginti, piliečių sugyvenimą ir 
valstybės gerbūvį.

Mes šiandien nekalbame 
apie Masaryką mokslininką, 
parlamento narį ir tt., mes 
kreipiam dėmesį į tai, kas 
svarbu šiandien.

Mums atrodo, kad nepa
prastai šiandien svarbu 
žmonijai, kad Tomas Gari
kas Masarykas gyvena, stebi 
eigą gyvenimo, kurį jis labai 
gerai pažįsta ir visai žmoni
jai retkarčiais pasako savo 
svarų tikrai autoritetingą ne 
jėga, bet meile paremtą žo
dį, išaiškina tiesą, kurią da
bar visokie laiko perėjūnai 
visaip stengiasi iškraipyti.

“L. Ž.”

Kovo 7 d. suėjo lygiai 84 
metai jo amžiaus ir mums 
pravartu susipažinti su žy
miojo šių laikų politiko gy
venimu, darbais ir idėjomis. 
Juo labiau, kad Masaryko
gedamoji valstybė, lyg lai
mingoji sala audringoje ju
roje, nuostabiai gražiai lai
kosi ir vaidina didelę rolę, 
apsuptą labai nepalankių 
sąlygų-

• Tomas Garikas Masary- 
kas gimė 1850 m. kovo 7 d. 
pietinėj Moravijoj neturtin
go dvarų vežėjo (kurmono) 
šeimoje. 1861 m. Tomas pa
baigė pradžios mokyklą ir 
tėvų atiduotas Vienon mo
kytis šaltkalvystės, bet ne
pakėlė sunkių sąlygų, pabė
go pas tėvus, kurie jį atidavė 
į kalvę mokytis kalvio ama
to. Čia jį po dviejų metų dar
bo rado jo buvęs mokytojas 
ir, kaip gabų mokinį, paėmė 
savo padėjėju ir padėjo pa
siruošti gimnazijon, kurią 
jis pabaigė Vienoj 1870 m. 
Vienos universitete studija
vo filosofiją, gavo daktaro 
laipsnį ir 1879 m. priv.-do- 
cento pareigas.

i 1882 m. iš Vienos univer
siteto persikėlė, pakviestas 
Prahos universiteto, filosofi- 

, jos profesorium Prahos uni
versitete.

Bet Masarykas ne vien 
mokslininkas; jis drauge ir 
publicistas, redaktorius, ku
riam rupi visi gyvieji žmoni
jos klausimai. Lekcijose ir 
savo įsteigto ir leidžiamo 
žurnalo “Athenaeum” strai- 

, psniuose jis svarsto bėga- 
! muosius gyvenimo klausi- 

Afrikoje, Sacharos tyruo- imį ir to irmei.
se auga ypatingas augmuo.^^į pr^^viskls pa- 
vadinamas kosuhnga pu- ži ^eipia gyvenimą 
pa. Kada dideliais; sausme- ■ kultūros §<moni^
ciais užsikemša dulkėmis vi-, &
sos skylutės jos žievėje, tai - 
stiebo vidury prisirenka du
jų ir jų spaudimas išpučia' sulas Arabijos tyruose yra 
tas dulkes tokiu pat garsu,! labai klastingas gamtos 
kaip žrrki'gaus kosulys. Ne < “triksas,” nes kartais išrau- 
Viėham svetimšaliui šitas šia iki 30 sieksnių gilumo 
“kosulys” yra pridaręs dide-‘ duobes.
lio nusistebėjimo, o kartais J 
ir išgąsčio;

i

KRIKŠČIONYBĖS ČEMPI- 
JONAS BUDELIO ROLĖJ.

Apie Austrijos darbinin
kų skerdynę rašo ir “Vil
niaus Žodis.” Jis sako:

“Didvyriško Austrijos dar
bininkų gynimosi proga verta 
kai kas įsidėmėti ir atminti.

“Vienos ir Linco gatvėse pa
aukotos darbininkų gyvybės į- 
rodč pasauliui, kad demękrati- 

liai perblokšta, kaip urbi et or-

“Austrijos, kancleris Dolfu- 
sas yra krikščionių-socijalų 
partijos narys. Tos partijos 
dėsniai: artimo meile ir tmefa- 
sirdiagųmas.- Kilnus šis šūkis 
netrukdė betgi ponui Dolfusui 

’ šaudyti beginklių moterų,.vai
kų, karti sužeistų belaisvių.

žmonės; sakė toliau atstovą*- v “Revoliucijos metu ir jai pa- 
žulavski: — Ar ne pramoni
ninkai, ne viršaičiai, ne lenkų 
aristokratai palaikydavo kądai- 
se okupantų valdžią Lenkijoje? 
Tie patys luomai ir dabar tai-, 
džią palaiko. — Ar ne žydai bū
davo ta prekė, kurią kiekvienas 
galėjo tada pirkti ? — šiandien 
Lenkijos žydai solidariai remia 
vyriausybę prieš lenkų tautos 
daugumos nusistatymą.— Val
džios pirkti aristokratai, vir
šaičiai, pramonininkai, preky
bininkai, o visų pirma, valdi
ninkai — biurokratai, tai ram
sčiai, kuriais laikosi Pilsudskio 
vyriausybė.”

“Tegul šiandien pats Pilsud
skis pasitraukia iš viešosios 
arenos. Kur atsidurs visi šitie 
ponai, kas jų šiuose suoluose 
paliks! Jie visi vėl nueis, kur 
ėdžios pilnesnės, kur raikomas 
valstybės pyragas. Lenkijoje 
dabar taip: kieno rankoje rak- 

- tas nuo kiaulininko, tas ir dau
gumą tori...”

Ir visgi mes negirdėjom, 
kad Žulavskis butų po šitos

šibaigus Austrijos dvasiškija 
nieko nepadarė vidaus žudy
nėm sutrukdyti. Atvirkščiai— 
rėmė Dolfhsą. Nesenai popie
žiaus nuncijus suteikė jam 
dvasišką palaiminimą už atlik
tą žygį.

“Viso pasaulio pažangesnės 
partijos ir darbininkų organi
zacijos kuo galėdamos rėmė 
Austrijos darbininkus. Tik bol
ševikai nė pirštu nepajudino, 
nors Maskvos Įsikišimas galėjo 
pasukt Austrijos įvykius visai 
kiton vagon. Komunistai čia 
dar kartą įrodė, kad jiems tik 
jų partinis kromefis rupi, o ne 
darbininkų reikalai.”

Komentarų čia nereikia.

K

AR ŽINOTE, KAD-
Elniams baigiant nykti, 

Kanados šiaurėje indijonai 
ir eskimosai pradėjo mirti 
badu ir valgyti vieni kitus. 
Misijonierius kun. Walton 
praneša, kad paskutiniais 
laikais kanibalizmas tenai 
jau praktikuojamas be jokio 
susilaikymo.

•Aukso Pakrašty (Afriko
je) yra išsiplatinęs įdomus 
paprotys: kiekvienas ketvir
tadienis tenai yra švenčia
mas jūrių dievo garbei. Žve
jai neina tą dieną žuvauti, 
bet taiso savo tinklus.

Mūsiškiai metų sezonai 
priklauso nuo žemės suki
mosi aplink saulę, todėl jei
gu žemė iš dabartinio savo 
kelio iškryptų, pasikeistų 
netik musų klimatas, bet ir 
sezonai kitaip išrūdytų.

1 Francuzijos gelžkelių tar
nyboje tarnauja 25,000 mo
terų, kurios eina įvairiausias 
pareigas, pradedant nuo sto- 
ties viršininkų ir baigiant 
bagažo kilnotojais.

Chicagos chemikas sako, 
kad gazolino gerinimas pro
gresuoja daug sparčiau, ne
gu gerinimas automobilių 
motorų.

IŠĖMĖ 4 LAVONUS IŠ
ORLAIVIO.

Nakties laiku pereitą są
vaitę Texas valstijoj nukri
to orlaivis. Susirinkę iš ryto 
farmeriai išėmė iš jo 4 lavo- ___ ____ ___
nūs, du vyru ir dvi jaunas,šikšnosparniai negali oran 
merginas. 'pakilti.

Nuo plokščios lygumos

pakilti.

Sirokko arba smilčių vie-

Bandymai yra parodę, 
kad labai stiprus garsas gali 
paversti šviežią pieną į varš
kę.

Išspausta gručkų (grieš- 
čių) sunka turi tiek pat “C”; 
vitaminų, kiek orančių arba 
tomeičių sunka.

Kaip anglai vadina vieni 
kitus “John Bull,” taip fran- 
cuzai vartoja “Jean Cra- 
paud,” o rusai — “Ivan Iva- • * J J novic.

Visa anglų abėcėlė sutelpa 
viename sakiny: “Pack my 
box with five dozen liąuor 
jugs.”

Iki didžiojo karo pusė 
Francuzijos gyventojų ver
tėsi žemės ukiu.

Kuboje į 90 dienų tabaką 
pasodina, išaugina ir nuima.

Gyvulių auginimas Abisi
nijoj yra svarbiausia pramo
nė.

Niliaus upė Egipte laips
niškai eina siauryn.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS' KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

NEW KENSINGTON, PA.
SLA. 92 kp. balius ir kiti 
Įspūdžiai atsilankius pas 

N e wkens ingtoniečius.
Balandžio 14 d. SLA. 92

TRAGINGA JAUNO LIETUVIO MIRTIS 
DĖL NEVYKUSIOS MEILĖS.

Antanas S tu kas Pittsburghe 
nušoko nuo tilto Į upę ir 

žuvo jos gelmėse.

Balandžio 11 d. Pitts
burghe nusižudė Antanas 
Stukas, 22 metų amžiaus lie
tuvis, vos tik apie 5 metai kp. New Kensingtone buvo 
kaip iš Lietuvos. Priežastis surengus balių antrojo skri- 
—nesėkminga meilė. dimo naudai; nuvyko ir ke-

Stukas buvo pamylėjęs liatas musų pittsburghiečių, 
Elenorą Bernotaitę, 16 metų būtent: d-rė J. T. Baltrušai- 
amžiaus lietuvaitę. ttienė, Juozas Baltrušaitis ir

„ . ~ . . . S. Bakanas susitarė ir nuva-
zn\ones Pą>a žiavo, kad parėmus antrąjį

angliški. laikraščiai rašo, si- 
ta baisi tragedija įvyko prie .
šitokių aplinkybių: ! Turiu pasakyti, kad mes,

. .. T . - pittsburghiečiai, likome pil-. Amerikos Legųonas ture- £ai te8nkinti sav0 atsil£n. 
J“. I^tuyių Piliečių sveta>-,kvm^ į New Kensingtona, 
neje, 1721 Jane st., surengus į netik -aučiamės sisi(lė. 
vakarą, kur buvo renkama - J -
“Miss South Side.” Tame, 
vakare dalyvavo daug ir lie-į 
tuvių, ypač jaunimo. Buvo! 
atėjęs ir Antanas Stukas su1 
Elenora Bernotaite.

Vakarui pasibaigus, An
tanas Stukas lydėjo savo 
merginą namo. Bet pirm to 
d a jiedu sustojo saldainių 
krautuvėj, kur Stukas nupir
ko savo merginai “ice crea- 
mo.” Atsisėdus jiems prie 
stalo, ateina p. Pikutienė su 
savo seseria Ona Miltenber- 
geriene- Geležauskaite. Stu
kas ir jas paprašė prie stalo 
sėstis, ir nupirko joms “šal- 
takošės.” Stuko merginai 
Elenorai Bernotaitei tas ne
patiko ir ji atsikėlus nuo sta
lo išėjo pro duris, visai ne
paisydama savo vaikino 
prašymo, kad palauktų. Stu
kas pasižadėjo p. Miltenber- 
gerienę parvežti namo į So- 
ho ir pašaukė taxi. Susėdo ir 
važiuoja. Kelias eina per 
22-rajį tiltą.

Atvažiavus iki pusei tilto, 
Stukas pasako vežikui, kad 
sustotų, nes jisai susirgęs ir 
turįs lipti lauk. Išlipdamas 
padavė 50 centų vežikui ir 
paliepė vežti p. Miltenber- 
gerienę namo. Vežikui pra
dėjus važiuoti, Miltenberge- 
į ienė pamatė, kad Stukas li
pa per tilto barierą. Ji pasa
kė apie tai vežikui. Vežikas 
apsisuko ir sugryžo atgal, 
bet kol sugryžo, Stukas jau 
buvo nušokęs nuo tilto į šal
tą vandenį.

Tuojau buvo pranešta po
licijai ir pradėta jieškoti 
Stuko kūno upės dugne, bet 
rašant šią žinią skenduolis 
d a nesurastas.

Tai taip užsibaigė Antano 
Stuko ir Elenoros Bernotai
tės 2-jų metų romansas.

Antanas Stukas yra gimęs 
Pittsburghe, bet mažas bū
damas buvo tėvų parvežtas į 
Lietuvą, į Kinderių kaimą, 
Šimonių valsčių, Panevėžio 
apskritį. Sulaukęs 15 ar 16 
metų amžiaus, Kastanto 
Šimkūno pastangomis jis vėl 
buvo pargabentas į Ameriką 
ir per eilę metų dirbo Brolių 
Šimkūnų krautuvėj, 2136 
Fifth avė.

Pastaruoju laiku dirbo ki
tur ir gyveno pas savo dėdę, 
Povilą Brazdį.

Reporteris.

Mandžurijos KaraHukščio Sostas.

Užgrobę kiniečiu Mandžuriją, Japonijos militaristai pavertė 
ją Mandžu-Kuo monarchija ir pasodino ant sosto karaliukštį 
Pu Yi. čia parodytas ir tas japonų darbo sostas.i ję prie jų pastangų paremti 

antrąjį skridimą, bet po
draug turėjome progos dar! 

įkartą patirti New Kensing-Į 
tono SLA. 92 kp. darbuoto-, 
jų nuoširdų pasišventimą 
kilniems darbams.

Jų baliuje teko sutikti se-1 
nūs draugus ir padaryti nau
jų pažinčių. Teko susitikti 
Joną Švipą, A. Bačėną, A. 
Pateliuną, B. Gamulį, J.Mie- 
liauską, A. Murauską, Kara
liūną, Virbicką ir keliatą ki
tų. Įdomu buvo susitikti S. 
L. A. 92 kp. pirmininką p. 
šaleševičių. Su juo teko dar
buotis apie 20 metų atgal 
prie SLA. 56 kp. Nuo to lai
ko nesimatėm. Taigi pažin
tis atnaujinta.

Susitikome gerų draugų ir 
iš tolimesnių kolonijų. Iš 
Rillton, Pa., buvo Franas 
Jankauskas su žmona, Jonas 
Mickunas ir daugelis kitų.

Pasikalbėjus su draugais, 
kurių dauguma yra anglia- bėjo H. Labanauskas, 
kasiai, teko išgirsti, kad po 
didelių vargų ir sunkių kovų 
už uniją, kasyklų darbinin
kai jau pradeda atsigriebti. 

, Jų ūpas jau nėra taip pri
slėgtas, kaip būdavo seniau. 
Reiškia, pas angliakasius 
jau pradeda grįžti geresni 
laikai, ar bent viltis susilau
kti geresnės ateities.

Vienas draugas prašė, 
kad atvažiuočiau Į jų apylin
kę. Girdi, galima butų gauti 

i keliatą “Naujienų” ir “Ke
leivio” skaitytojų. Sako, mes 
maineriai jau geriau uždir
bame ir turim daugiau laiko 
skaityti, nes dirbam jau tik

KENOSHA, WIS.
Lietuviai pagerbė išrinktą atsisakė,

: sas.” Tik A. L. Pol. Kliubas
* ", nes jame vyrauja 

komunistai, kurie lietuvių 
reikalus visuomet boikotuo
ja.

Pereitame “Keleivy” įvy-

miesto valdybon drgą. 
Marcinkevičių.

Balandžio 15 d. lietuvių
šv. Petro parapijos svetainė- klaida. Aviacijos diena 
je buvo suruoštas pokilis pa- pas mus įvyks ne 22 balan- 
gęrbt1 Martiną (Mar-į g gegužės. Kaip 1
cinkevicių), kuris . slonus( valandą po pietų visi turi su- 
d ienomis buvoaisrinktas mu- gu-inkti prie lietuvių šv. Pet- 
sų miesto valdybom Lesos ro svetainės. Nuo tenai pra
buvo surinktos, kaip lenkai para(jas> Rus jr pats
sako, . od nosu po groszu. Įiakunas Janušauskas.
Žmonių buvo apie 200. Pie-; Prašome lietuvius iš Wau- 
tųs buvo geri, ir buvo į va- (kegano, Racine, S. Milwau- 
lias išsigerti. Pavalgius, p. jkee ir Milwaukee.

Sekr. C. K. Braze.

i

| WILKES BARRE, PA. 
Ruošiamas didelis piknikas 

antram skridimui.
Adv. Lopatto ofise 12 ba

landžio įvyko skridimo ko
miteto susirinkimas. Iš ra
portų paaiškėjo, kad Wyo- 
mingo klonio lietuviai uoliai 
renka antram skridimui au
kas. Iš centro gauta 800 žen
klelių jau išdalyti ir veikė
jai reikalauja daugiau. Sek
retorius Deltuva pranešė, 
kad aviacijos diena čia var
giai įvyks, nes Wyomingo 
Airportas dabar yra taiso
mas. ir maža viltis, kad iki 3 
birželio bus užbaigtas. To
dėl nutarta aviacijos dienos 
nerengti, o jos vieton su
rengti didelį pikniką. Ka
dangi Pittstono ALTASS 
skyrius yra nutaręs rengti 
pikniką Valley View Parke 
30 gegužės dieną, tai nutar
ta prisidėti prie jų ir jiems į 
pagalbą išrinkta 3 narių ko- 
misja: V. Kamarauskas, St. 
Žukauskas ir A. Ambrazai
tis.

Visokiais reikalais su mū
siškiu komitetu galima susi
žinoti finansų sekretoriaus 
adresu: E. Deltuva, 94 Lo- 
gan st., Wilkes Barre, Tel. 
41731. Pas jį galima gauti 
blankų aukoms rinkti ir 
ženklelių.

Spaudos kom. narys,
St. Žukauskas.

TRYS OPERETES VIENĄ SĄVAITĘ.

BROOKLYN, N. Y.
Užmušė Antaną Doliebą.

Balandžio 7 d. italijonas 
važiuodamas neatsargiai au- 
tomobilium užvažiavo ant 
velionio Doliebos ir užmušė. 
Velionis gimė Amerikoje 
1910 m. ir kūdikystėje buvo 
nuvežtas į Lietuvą. Atvyko 
atgal į Ameriką 1927 m. Ba
landžio 10 d. tapo palaido
tas ant Linden Hill kapų. 
Laidotuvėse patarnavo gra
borius J. Garšva. Velionis 
paliko seną tėvą ir 3 seseris.

P. Bulota.

A. Kvedaras pasakė kelis žo- • 
džius ir pakvietė kun. Urba-: 
navičių vesti tvarką. Kuni-į 
gas trumpoj kalboj pažymė- ■ 
jo, ką reiškia musų vienybė i 
—eidami išvieno, mes pra-i 
vedėm savo žmogų į miesto 
valdžią. Toliau- kunigas 
kvietė svečius kalbėti. Kal- 
- J ” ' ' ' , A.
Lauraitis, F. Rasčius, A. Be
nys, K. Kleviekas, A. Moc
kus, 'I. Trakšelis, J. Bružas, 
F. Povilauskas, p-nia J. Lau
ciuvienė, J. Steponauskas, 
F. Stankus, C. K. Braze 
(Brazevičius) ir daug kitų, 
kurių pavardžių nebeatsi
menu. Visi sveikino draugą 
Martiną laimėjus rinkimus 
ir linkėjo jam sėkmingai 
darbuotis lietuvių labui ir 
garbei, neužmiršt savo žmo
nių. Draugas Martinas padė
kojo visiems už duotą jam 
paramą rinkimuose ir už ge
rus linkėjimus. Sako, lietu
vių aš niekad neužmiršiu, 

po 7 valandas į dieną ir tik 5 nes pats esu lietuvis, ir kiek 
dienas sąvaitėje. Įtik galėsiu, padėsiu kiekvie-

Dabar apie balių. Reikia nam be_ jokios puikybės, nes 
pasakyti, kad balius pavyko puikybės pas mane niekad 
gerai. Nuotaika buvo draų-’nebuvo ir nebus. Suužė del- 
giška ir publikos buvo daug. ;nų plojimas,
D-rė Baltrušaitienė ir S. Ba-! Po to svečiai da ilgai šne- 
kanas buvo paprašyti tarti kučiavosi, girdami kalbėto-

, W *• • TV*_________T_______ _______________________

po keliatą žodžių apie antrą 
skridimą. D-rė Baltrušaitie
nė kalbėjo angliškai, nes bu
vo daug jaunimo ir svetim
taučių.

Teko susipažinti ir su uk
rainiečių darbuotojais, nes 
balius buvo jų gražioje sve
tainėje ir daug jų publikos 
buvo baliuje.

Vienas iš pittsburgh iečių.

BROOKLYN, N. Y.
Bus LSS. 19 kuopos susi

rinkimas.
Balandžio 27 d., 7:30 vai. 

vak., įvyks LSS. 19 kuopos 
susirinkimas L. P. Kliubo 
name, 80 Union avė. Visi 
draugai yra prašomi susi
rinkti paskirtu laiku ir atsi
vesti naujų narių.

Jauniem vyram ypatingai 
yra svarbu prigulėti prie so
cialistų, todėl kas norėtų įsi
rašyti, gali drąsiai ateiti į su
sirinkimą ir pareikšti savo 
norą.

Susirinkimas bus knygy- 
no kambary.

Org. J. Šnyras.

SPRINGFIELD, ILL.
Kiek angliakasiai čia 

gauna algos.
Aš pastebėjau 14-tame 

“Keleivio” numery žinią, 
kad minkštųjų anglių kasyk
los sutinka mokėti angliaka
siams po $5 už 7 valandų 
darbo dieną.

Bet pas mus minkštų ang
lių kasėjai po $5 į dieną ne
gauna. Tiktai tiems, kurie 
dirba nuo valandų; tai yra 
krovėjai, Peabody Coal 
kompanija moka po $5 į die
ną. Gi angliakasiai, kurie 
dirba nuo svorio, gauna tik 
68 centus už toną.

Algą čia moka kas dvi są- 
vaįti. Kiek mainerys čia už
dirba, tai parodys šios skait
linės: pereitą mėnesį vieną 
algą už 10 darbo dienų ga
vau $5.51, o antrą — $8.96. 
Vadinasi, už keturias savai
tes $14.47.

Taigi neišeina po $5 už vi
są sąvaitę. ■

jus ir džiaugdamiesi gra
žiais vienybės vaisiais. 0 
reikia pasakyti, kad prie tos 
vienybės daugiausia prisidė
jo vietos lietuvių klebonas 
kun.’ M. Urbanavičius. Jis 
net bažnyčioj patarė katali
kams balsuoti. už draugą 
Martiną -Marcinkevičių. Sa
ko, nereikia žiūrėti, kaip jis 
žiuri į tikėjimo klausimą. 
Juk Lietuvos kunigaikščiai 
ne visi buvo katalikai, o ta
čiau mes juos garbinam, nes 
jie musų. Jonas Martinas ir
gi musų žmogus. Jis ryžosi 
kandidatuoti į aukštą vietą, 
taigi remkime jį kad jis ją 
pasiektų. Nemanykit, sako, 
kad p. Martinas mane pa
pirko. Aš jį remiu iš širdies, 
nes jis lietuvis, taigi jus ga
lit atiduoti už jį savo balsus.

Ir musų kandidates rinki
mus laimėjo. Dabar džiaugs
mas ir garbė visiems.

Rinkimams praėjus, Ke- 
noshos lietuviai dabar ruo
šiasi aviacijos dienai. Prie 
šio darbo prisidėjo jau ir 
“Birutės” d-ja. Girdėt, kad 
prisidės ir “Lietuvos Bal-

Fr. Preišis.
Nuo redakcijos. — Toji 

žinia, kad minkštųjų anglių, 
kasyklos sutiko mokėti ang
liakasiams po $5 už 7 valan-: 
dų darbo dieną, buvo išpleš
kinta kapitalistų spaudoje 
stambiomis raidėmis. Tai 
parodo, kaip kapitalistų 
spauda meluoja ir apgaudi
nėja visuomenę.

CHICAGO, ILL.
Balandžio 8 d. Lietuvių 

Auditorijoj “Birutės” cho
ras statė scenoje Miko Pet
rausko operetę “Eglę, Žal
čių Karalienę,” kad pager
bus Miko Petrausko 60 metų 
muzikos srity darbuotę. Pu
blikos susirinko nepaprastai 
daug.

“Birutės” choras ilgai ruo
šėsi prie šio gražaus muzika- 
lio veikalo ir sutraukė visas 
gabiausias meno jėgas. 
Daug dirbo p. Nora Gugie- 
nė, adv. Kl. Jurgelionis, pp. 
Byanskas ir Sarpalius. Daili
ninkas M. J. Šileikis paga
mino dekoracijų projektus, 
kostiumų braižinius ir, pa
dedant P. Kačerauskui ir B. 
Liutkevičiui, nupiešė scene- 
rijas.

Ir “Birutė” publikos ne
apvylė. Graži, fantastiška 
operetė “Eglė” buvo suvai
dinta labai vykusiai. Žalčio 
rolę vaidino A. Kaminskas, 
Vaidevučio rolėj buvo Dr. 
K. Kliauga, o “Eglės” — Ju
lija Gapšienė. Visi kiti savo 
roles irgi gerai atliko. Vaidi
lučių — dvasių šokis padarė 
gan puikų įspūdį.

Reikia pasakyti, kad “Eg
lė” yra ilga, 6 aktų, opera. 
Vaidinimas tęsėsi apie tris 
valandas. Pirmieji trys aktai 
yra trumpi. Po vaidinimo 
buvo šokiai.

“Birutė” savo žieminį se
zoną jau užbaigė.
“Pirmyn” choras statė “A- 
bejotiną Asmenį” ir “Ka
minkrėtį ir Malūnininką.”

Balandžio 15 d., St. Ag
nės Auditorijoj, “Pirmyn” 
choras statė scenoje du vei
kalu vienu vakaru. Vienas 
jų buvo vieno akto juokinga 
operetė “Abejotinas As
muo,” parašyta P. Bertulio 
Lietuvoj, o antras — “Ka- 
minkretis ir Malūnininkas.”

Kaip vienoj, taip ir ant
roj, vadino choro nariai.

Režisieriavo Pola Ten- 
džiulytė, nesenai grįžusi iš 
Lietuvos.

“Abejotinas Asmuo” yra 
labai graži operetė ir buvo 
gerai suvadinta. Šį veikalą 
vaidino veik visi čiagimiai 
jaunuoliai ir jie daug geriau 
sugebėjo pasižymėti už se
nesniuosius scenos darbuo
tojus, kurię vaidino “Ka
minkrėtį ir Malūnininką.”

“Abejotino Asmens” svar
besnes roles turėjo šie asme
nys: P. Jakavičius, Stasio 
rolę; V. Tarutis, tarno rolę; 
Stasys Puta, grafo rolę. At
liko gerai. Moterų roles tu
rėjo p. A. Salaveičikiutė ir 
p-lė Vespendraitė. Jos pasi
žymėjo geru dainavimu.

“Kaminkretis ir Malūni
ninkas” išėjo daug silpniau 
ir publika juo nesidomėjo.

Publikos* atsilankė apie 
800.

Choro pirmininkas Stasys 
Jokubauskas nusilaužė 

abi kojas.
šeštadienį po pietų, balan

džio 14 d., Stasys Jokubaus
kas su kitais choro nariais 
nuvažiavo į auditoriją pri
rengti operetėms scenerijas. 
Buvo pasilipęs kopėčiomis 
iki “kurtinos” viršaus kaž ką 
nuimti. Kopėčios virto ir jis 
krisdamas žemyn nusilaužė 
abi kojas.

Jokubauskas guli šv. Kry
žiaus ligoninėj po Dr. Stri- 
kolio priežiūra.

Mirė Dr. K. Kasputis.
Balandžio 17 d. Dr. K. 

Kasputis, išėjęs į 10 centšto- 
rį nusipirkti popieros, staiga 

Imirė nuo širdies ligos.
Velionis buvo laisvų pa

žiūrų žmogus ir dažnai raši-

PITTSBURGH, PA
Rengiamas puikus kon

certas.
Balandžio 29 d., nuo 3 po 

pietų, bus puikus koncertas 
Lietuvių Piliečių Salėj, 1721 
Jane street. Koncertą rengia 
geraširdžiai žmonės kad su
šelpus sesutes Rajackaites, 
kurios lanko aukštesnį mu
zikos mokslą. Rajackaites 
jau per 10 metų dirba lietu
viams jų parengimuose ir 
kartu mokinasi. Gerašir
džiai žmonės rengia dabar 
jų naudai koncertą.

Koncerte dalyvauja visi 
žymesnieji vietos artistai: 
Kaz. Savickas, Marytė Mar- 
čiukoniutė, p-lė Virbickaitė, 
Jonas Blumbergas, Zona ir 
Julia Rajackaites, p-nia 
Grinienė, p-lė Paulekiutė, 
Juozas ir Franas Giliai. Dai
nininkus prirengė Jonas Se
nulis. Bus gera orkestrą, 
taipgi bus artistų iš Cleve- 
lando ii* Youngstowno.

Visi Pittsburgho lietuviai 
malonėkit dalyvauti tame 
koncerte, nes koncertas bus 
tikrai gražus, išgirsite daug 
naujenybių ir kartu parem- 
site savo jaunuoles mokslei
ves.

GARY, INDIANA 
Devynios draugijos remia 

“Lituanicą II.”
Šio miesto lietuvių 9 pa

šaipūnės draugijos turi suda
riusios iš savo atstovų cent- 
ralinį komitetą visuomeniš
kiems reikalams remti. Da
bar šis komitetas rengia pra
mogas antrajam transatlan
tiniam skridimui į Lietuvą 
remti. Gegužės 20 įvyks tam 
tikslui balius su prakalbom 
Lietuvių Parapijos Svetai
nėje, 15th ir Lincoln gatvių 
kertėj. Prądžia 6 vai. vaka
ro. Įžanga tik 25 centai as
menim. Kalbės ALTASS 
valdybos nąriai: Juozas 
Hermanavičius, ir Povilas 
Šaltimieras. Prašomi visi 
Gary’s ir apylinkės lietuviai,

Centralinis Komitetas,
J. ka-ca*.

Reng. Komitetas.
X ■

SCRANTON, PA.
Taurai paaukavo $25 

“Lituanicai IL”
Scrantono lietuvių Taurų 

Kliubas laikytame susirinki
me balandžio 10 d. paauka
vo $25.00 lakūnui Janušaus
kui. Apart to jie nupirko 50 
bilietų po 50 centų busian
čiai “card party,” kuri yra 
rengiama gegužės 10 d. la
kūno naudai.

W. A. Meškunas, 
T. Kliubo sekret

WAREHOUSE PO1NT, 
CONN.

, Vakarėlis “Antrosios Lt» 
tuaniros” naudai.

Miesčiukas čia visai ma
žas, bet lietuviai susidėjo 
krūvon^ suruošė vakarėlį ir 
uždirbo 11 dolerių, kuriuos 
nusiuntė “Antrajai Lituani
kai,” kad lengviau galėtų 
skristi Lietuvon.

Komiteto vardu,
J. Kr-?—ič-us.

nėdavo į “Naujienas” straip
snius. Jis buvo autorius sky
riaus “Lietuvon Vikingų Ke
liais,” kuris tilpdavo “Nau
jienose” kiekvieną šeštadie
nį. Koresp.

CHICAGO, ILL.
Janušauskaą su Lituanica II 

jau Chicagoje.
Balandžio 15 d., Juozas 

Janušauskas su Lituanica II 
nusileido Chicagoje, su ku
ria parlėkė iš Califomijos. 
Visi lietuviai tuomi džiau
giasi. Džiaugias, netik lietu
viai, bet džiausiasi ir “Drau
gas”. 17 d. balandžio nume
ry įdėjo lėktuvo paveikslą ir 
aprašymą. Bet “Draugui” 
turim prisimint ir tą faktą, 
kad jame tilpo daug viso
kių Janušauskui išmetinėji
mų, nors nebuvo mažiausio 
reikalo tai daryt. Gerai daro 
nors dabar, kad pradeda tas 
klaidas taisyti.

Jonas Yuraška.

NORWOOD, MASS. 
Mano pareiškimas.

Kadangi Lietuvių Svetai
nės Bendrovės vakarienėj 
balandžio 15 d. “ščyrieji” 
broliai sukėlė triukšmą, ne
leisdami man, kaipo socia
listui, išsireikšti apie tokio 
vakarėlio svarbą, todėl atlie
ku tai per “Keleivį.”

“Gerbiamieji ir gerbiamo
sios! Linksma yra matyti, 
kad taip skaitlingai 'susirin
kome paremti šią įstaigą ir 
pasidalinti mintimis. Jeigu 
visi dalinamės skaniais val
giais, tai da labiau turėtume 
veikti iš vieno šio namo ge
rovei. Ačiū virėjoms ir virė
jams už pagaminimą taip 
skanios vakarienės. Reikia 
taipgi pagirti ir musų jauni
mą, o ypač paneles Sherga- 
liutes ir Kručiutes, kurios su 
savo tėvais visuomet lankosi 
lietuvių pramogose ir ne
kartą sužavi mus savo dai
nelėmis. Garbė jaunuoliam, 
džiaugsmas jų tėvams ir vi
sai rimtajai publikai.”

Tai ir viskas, ką turėjau 
tame vakare pasakyti. Tai 
štai ko baidosi “trečio perio
do revoliucionieriai.” Bet 
nežiūrint to, L. Namo B-vė 
kas kartas susilaukia vis 
daugiau simpatijos ir para
mos iš darbininkijos. Ir pe
reitą susirinkimą prisirašė 
11 narių. Yra numatoma ir 
daugiaus kandidatų. Turbut 
dėlto “ščyrieji broliai” ir į- 
puolė desperačijon, dėl to 
turbut ir skandalina.

Bet pykti užtai nėra ko. 
Neišmanėlių reikia pasigai
lėti. Ir ištikro apgailėtina, 
kad buvę kitąsyk idėjos 
draugai ir rimti žmonės, da
bar pasidarė varijotai. Bet 
nieko nepadarysi. Laikas 
nustums juos į gyvenimo už- 
pečkį ir tenai pasibaigs jų 
liūdnos dienos.

J. Pakarki i*.

BROOKLYN, N. Y.
Dvi paskaitos ir judomi 

paveikslai.
Balandžio 26 d., ketvergo 

vakare, Kliubo svetainėje, 
80 Union avė., Brooklyne, 
bus dvi paskaitos apie svei
katą. Dr. A. Petriką aiškins 
apie maistą ir vaistus. Dr. 
Ed. Žukauskas aiškins apie 
džiovą ir uodus; jo kalbos 
tema su paveikslais. Tai tik
rai pamokinantis dalykas 
kiekvienam žmogui. Todėl 
Brooklyno lietuviai pasinau
dokite šia proga ir visi atei
kite pasiklausyti tų intere
singų paskaitų. Paskaitas 
rengia Lietuvių. Amerikos 
Piliečių Kliubas.
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PAŽVELGUS Į LIETUVIŲ nius savo pažvalgų žmones, užteks apie tai. Kas moka se vietose keliolika prakal- savo priešus: nepaisant kiek 
nuįjkjė gana rimtus savo mąstyti tas ir pats supranta, bų ir koncertų bei vaidini- jie butų turtingi, jie visuo-

■ —Na, matai, Maike, kaip dėl taip yra? Todėl, kad pik
tu mane fulinai. Vis sakyda^toji dvasia gundo daryti tą, 
vai, kad velnio nėra, o dabar 
jau ir angelcki peiperiai ra
šo, kad šėtono karalystė ne
betoli. Sako, ateinantį rude
nį krikščioniškam svietui 
bus kaput.
...—Nebijok, tėve, mes da 

nežūsime.
—Tai kam gazietos rašo, 

kad bus svieto pabaiga? Sa
ko, už Čikagos gyvena toks 
pustelninkas, ką su Dievu 
kalbasi, tai Dievas jam ir pa
sakęs, kad Septemberio mė
nesį Ancikristas atvažiuos.

—Tu, tėve, .turbut nesu
pratai, ką laikraščiai rašo. 
Jie juokus daro, iš to “pus- 
telninko.” 
. ‘ —Na. gerai, Maike, ar tu 
skaitei kada nors šventą raš
tą?
- —Aš žinau jį visą iš at
minties, tėve.

• —Jeigu taip, tai tu turi ži
not, kad svieto pabaiga turi 
būti. Ji bus tada, kada žmo
nės perdaug ištvirks. O iš
tvirkimas. Maike, yra jau 
didelis. Mergos pradėjo rū
kyt cigaretus, pradėjo alų 
gert, o bobos vyriškai kerpa
si plaukus ir sykiu su vyrais 
eina maudytis, tai kaipgi 
Dievas gali ant tokių zbitkų 
žiūrėti?

—Bet aš tau pasakysiu, 
tėve, kad tu visko da neži
nai. Dabar da nudizmas at
eina madon.

—O kas tai yra?
' —Tai yra nuogų žmonių 

gyvenimas, tėve'.
—Eik jau, eik!
—Ištikrojų, tėve. Jau po 

visa Ameriką organizuojasi 
nudistų kolonijos, kur susi
rinkę vyrai ir moterys per 
vasarą gyvens visiškai nuo-

• * 
gi-

—Bet kodėl aš apie tai 
nieko negirdėjau, Maike? 
Juk musų klebonas butų jau 
iškeikęs tokius per pamoks
lą, jeigu tas butų teisybė.

—Ne jo čia reikalas, tėve, 
nes jo davatkos prie nudistų 
nesirašo. Tokias kolonijas 
tveria dideli žmonės, artis
tai, profesoriai, rašytojai ir 
šiain inteligentai. Yra tokių 
ir kunigų, ką dedasi prie nu
distų.

—Kibą pasiuto!
-■ —Ne, tėve, čia nėra jokio 
pasiutimo. Tai yra visai pa
prastas reiškinys. Žmonės 
visuomet mėgsta daryti tai, 
ką tikėjimas ar įsigyvenę 
papročiai jiems draudžia, 

k Jieva ir obuolį dėl to nu- 
cynė, kad jai buvo įsakyta 
Bskinti

kas nevalia daryti. O tas 
juk ir parodo, kad biesas ne
snaudžia, Jis visada traukiai 
mus Į savo žabangas.

—Aš kitaip tai suprantu, 
tėve. Žmogaus protas visuo
met jieško teisybės. Jis nori 
viską žinoti. Tai yra aksti
nas, kuris akstiną visą musų 
progresą. Štai, ir šiandien 
dvi mokslininkų ekspedici
jos yra išvykusios tyrinėti 
pietinio žemės ašigalio. Ke
lionė be galo sunki ir pavo
jinga, daug žmonių tenai jau 
žuvo, bet naujų tyrinėtojų 
vis nestinga. Kogi žmonės 
tenai veržiasi? Veržiasi dėl 
to, kad patenkinus savo žin
geidumą, kad pamačius ir 
patyrus tai, ką apystovos 
draudžia. Taip, tėve, ir su 
nudizmu. Žmonės per ilgus 
metus gyvenę drapanom ap
sivilkę, o prie to da visokių 
moralistų mokinami, kad 
nuogam vaikščioti nedora, 
užsimanė nusivilkti ir pa
bandyti kaip jaučiasi būti 
nuogam.

—Bet žmogus, Maike, ne
turi vuodegosj tai su kuo gi 
jis nuo uodų gali gntis nuo
gas būdamas?

—O kaip indijonai gyve
no nuogi ir uodų nebijojo? 
Kraujas greitai prie to pri
pranta ir žmogus uodų tada 
visai nesibijo. Aš ir tau, tė
ve, patarčiau pamėginti to 
sporto. Pakalbink keliatą sa
vo parapijonų ir suorgani
zuoki! švento Jurgio nudis
tų koloniją.

—O gal ir butų gerai, 
Maike. Nereiktų drapanų 
pirkti. Palauk, aš nueisiu 
pas zakristijoną apie tai pa
sišnekėt. Pasimatysim kitą 
syki- ,

—Gerai, tėve.

T,,J-U 
sky Kad

SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
DARBUOTĘ.

Gal šiam mano rašiniui 
butų geriau tikęs antgalvis 
“apžvalga,” nes aš manau 
čia bent paviršutiniai per
žiūrėti ne vien tik politinę ar 
ekonominę partijos ar jos 
nartų veiklą, bet abelnai vi
są darbą, prie kurio prisidė
jo ir prisideda socialistinio 
nusistatymo žmonės.

Grynai politiniai - ekono
minis veikimas, kuris užim
davo pirmą vietą socialistų 
tarpe bėgyje kelių desėtkų 
metų, išaugo savo rėmus ir 
iau dabar juose nebesutelpa. 
Kasdieninis žmonijos gyve
nimas yra tiek Įvairus, kad 
siaurų pažvalgų idėjos, nors 
jos ir butų geriausios, negali 
atsakyti platesnių minių rei
kalavimams. Žmonijai tobu
lėjant ir švelnėjant, švelnėja 
ir būdas priemonių perei
nančių iš vienos stadijos Į 
kitą. Pradinės socialistų ko
vos už savo teises jau dabar 
daugiau civilizuotose šalyse 
nėra taip aštrios, ir daugelis 
dalykų, kurie seniau buvo 
tariami ir svarstomi tik slap
tuose susirinkimuose, šian
dien jau pasiekė šalių parla
mentus, kongresus ir kitas 
valstybines Įstaigas. Vien 
tik tenai, kur paprastos pa
vienių asmenų ambicijos ar 
prietarai yra statomi virš 
visuomenės reikalų, socializ
mas yra bandoma statyti Į 
šmėklos vietą ir juomi ban
doma gązdinti suaugę vai
kai — žmonės.

Gilintis Į platesnį socialis
tų veikimą tarptautiniame 
maštabe butų perdaug dar
bo. Man čia norėjosi' tik 
trumpai perbėgti tą Ameri
kos lietuvių socialistų veiki
mą, kuriame jie ima inicia
tyvą ir kurin Įtraukė Ameri
koj gyvenančią lietuvių vi
suomenę.

Pirmas ir gal svarbiausis 
darbas, tai Įkūrimas ir palai
kymas dienraščio “Naujie
nos.” Šito jokia kita lietuvių 
srovė Amerikoje, nors ir 
daug senesnė ir turėjusi 
daug progų, negalėjo dėl 
savo siaurų pažvalgų pada
ryti. Socialistų vedamos ir 
redaguojamos, “Naujienos” 
netik sumaniai ir sąžiningai 
atstovauja tūkstančiams sa
vo idėjos žmonių, bet jos 
dar sugebėjo prie jų patrau
kti visus blaivai mąstančius 
Amerikos lietuvius.

Socialistų gi sąvaitraštis 
“Keleivis” savo lengvomis, 
bet gabiomis, tamsos ir prie
tarų pašaipomis, rauna iš 
lietuvių gyvenimo paskuti
nes tamsos piktžoles. Pačios 
karščiausios davatkos, jei 
ne atvirai, tai slapta “Kelei
vį” skaito, pyksta, keikia ir 
kartu juokiasi iš savo neiš
mintingų prietarų.

Kultūros ir progreso dar
be, šiedu laikraščiai netik 
remia, bet tiesiog vadovau
ja lietuvių tautos žmonėms. 
Jie nuoširdžiai rėmė trans
atlantinį Dariaus ir Girėno 
žygį, o tam ne pilnai pavy
kus, stojo remti antrąjį skri
dimą, nežiūrint kuone visų 
srovių priešinimosi. Ir į 'ke
liatą mėnesių netik patrau
kė į savo pusę skeptiškes-

i

priešus ir privertė juos drau- kad socialistai nėra savo 
ge veikti, įrodydami savo žmonių priešai. Jie yra so- 
□ponentams, kad ir lietuviai cialistai tik dėl to, kad mato 
nėra prastesni už kitas tau- dalykus plačiau, negu “šim
tas; kad ir jie negali ramiai taprocentiniai tautininkai.” 
sėdėti ir žiūrėti Į tarptauti
nio maštabo įvykius, kurie 
vystosi po jų nosimi. Kuo
met kitų tautų drąsuoliai de
da pastangas užkariauti 
žmonijai piktąsias jūrių au
dras ir žųva dėl visos žmoni
jos labo, tai lietuvis drąsuo
lis rausta iš gėdos ir reika- 
’auja nuo saviškių paramos 
jam tame darbe, kad vėliau 
lietuviams nebūtų metama 
gėdos pirštinė Į veidą, jog 
jie yra bailiai ir ignorantai.

Šiandien jau net rimtesni 
tautininkai " negali ramiai 
klausyti tų savo “šimtapro
centinių” tauškalų, kad 
socialistams rupi vien tik 
niekinti savo tautą. Ir drą
siai jiems primena Didįjį 
Vilniaus Seimą ir kitus so
cialistų žygius, su kuriais jie 
išėjo prieš rusų caro despo
tizmą už paliuosavimą Lie
tuvos, nepaisant kad ne vie
nas iš jų už tai užmokėjo sa
vo gyvybe, kuomet tie “šim
taprocentiniai tautininkai” 
nedrįso nei išsižioti prieš ca
rą. Bet socialistai už tuos 
darbus nereikalauja jokių 
komplimentų, nes jie žino 
gerai, kad be visuomenės 
oritarimo jie nebūtų galėję 
to atlikti. Ir šiandien, jeigu 
čia gyvenantis lietuviai-so- 
cialistai pasako ką prieš Lie
tuvos valdininkų blogus 
darbus, tai nereiškia, kad jie 
eina prieš Lietuvą. Lietuva 
susideda iš visų jos gyvento
jų, o ne iš valdininkų. Bet

PIRMAI GEGUŽĖS.

SAKO, ROOSEVELTAS 
KEISIĄS DOLERI.

Montrealo finansų rinko
je pereitą sąvaitę pasklido 
kalbos, kad prezidentas 
Rooseveltas vėl keisiąs dole
rio vertę, nes aukso kaina 
paėmė kitokį krypsnį.

SNIEGAS UŽVERTĖ 
KELIĄ.

Kanados automobilių ke
lias, kuris jungia Quebec’o 
provinciją su Naujaja Ang
lija, buvo užverstas sniegu ir 
tik šį panedėlį atkastas.

« ______

Williamantic, Conn.—Pe
reitą sąvaitę čia nusišovė 
Harry C. Smith, šilkams au-

Maike, bet ko-jSti mašinų fabrikantas.

RASEINIUOSE IŠPLĖŠĖ 
GINKLUS.

Raseinių mieste du neži
nomi vyrai užpuolė Muškato 
ginklų sandėlį, sargui įgrasi- 
no revolveriais, kad gultų ir 
tylėtų, o patys tuo tarpu iš
laužė duris, pasiėmė šauja- 
mų ginklų, kelis šimtus šovi- 

įnių ir pasišalino.

Klausyk, brolau! Ko nusiminęs? 
Kas slegia jautrią širdį tau? 
Man taipgi sųpku ant krutinės, 
Kuomet tave liūdną matau...

Juk šiandie Pirmoji Gegužės, 
Gal tuoj gegutė užkukuos?
O laukiant malonios dienužės, 
Neverta būti sielvartuos.

Rytą, kol da rasa žėruoja. 
Žibutės žydi taip gražiai, 
Ir gegutė linksmai kukuoja, 
Pranyks tavo veido ruožai...

Taip tarė jaunoji sesutė, 
Šukuodama gelsvas kasas, 
Kuomet jau rytmečio saulutė 
Ėjo braukti gėlių rasas...

Ak, sese!... ne ryto saulutė,
Ne gegutė kankin mane,
Ne kokia nors rasoj žibutė, 
Bet alkanų žmonių minia.

Man slegia jautniają krutinę 
-Jų ašaros, jų sielvartai,
Kuomet matau aš tokią minią 
Vien skurde, alkyj nuclatai...

Tiesa, šiandie Pirma Gegužės, 
Diena gegutės ir gėlių, 
Bet ar pajėgs kaitra saulužės 
Nors kiek prašviesti veidus jų?

Ar užkukuos ir jiems gegutė. 
Kaip tiem kurie blizga šilkuos ? 
Ar bepajėgs gamta-močiutė 
Kiek suramint, paguosti juos?

Štai miestuose, kur lobiai pusta, 
Kur murai, auksas ir šilkai, x 
Žmonės gamindami juos žūsta, 
Jie alksta pats ir jų vaikai.

Šiandie sueis į didžią minią, 
Kaip niekad pirmesniais laikais,
Ir kovos dainą sutartinę 
Užtrauks galingais balsais...

Ar daug vėliavų tarptautinių 
šiandie pasaulyje plevėsuos? 
Kiek laisvės norinčių krūtinių 
Drąsiai prie josięs žygiuos?

Tai ve,kas spaudžia man krutinę, 
Kas slegia sielą ir jausmus— 
Kiek per šią šventę Gegužinę 
Vargšų iš miego atsibus.

> J. A—11a.

Stabdžiams atsiliuosuojant.

Einant toliau prie veikimo 
lietuvių socialistų šioj šaly, 
novoms nenoroms tenka už
kliudyti tuos stabdžius, ku
rie apie per 15 metų varžė 
visų šalių socialistų kaip po
etiniai - ekonominį, taip ir 
kulturinį veikimą. Tiesa, ta 
aštri teoretinė kova, kuri, 
tuoj po rusų revoliucijos bol
ševikams užgrobus ten val
džią, suskaldė beveik visas 
socialistines partijas, dabar 
iau kiek sušvelnėjo. O su
švelnėjo dėl to, kad dauge- 
’.io šalių darbininkai, iškarto 
po rusų revoliucijos taip pa
sigėrėję bolševizmu, su lai
ku pamatė, kad tas bolševiz
mas jiems netik nedavė ža
dėtų gerovių, bet dagi atėmė 
senai jau užkariautas pozici
jas. Bolševikų pradėta žiau
ri diktatūros kova netik ne- 
nugązdino proletariato prie
šų kitose šalyse, bet atbulai, 
įkvėpė jiems drąsos panau
doti tokius pat metodus su
naikinimui darbininkų orga
nizacijų, kokius bolševikai 
naudoje prieš savo opozici
ją. Visur, kur tik diktatūros 
šalininkai turėjo šiek tiek 
itakos darbininkų tarpe, jie 
ėjo drauge su reakcija prieš 
socialistus ir jiems pritarian
čius darbininkus tol. kol visi 
drauge buvo reakcijos par
blokšti.

Dabar, paaiškėjus kad 
tarpe raudonos ir juodos 
diktatūros skirtumas tik 
spalvoje, darbininkai prade
da suprasti socialistinių iš
vadų teisingumą, o komuni
stai, netekę Įtakos masėse, 
suskilo Į Įvairias frakcijas ir 
kariauja savo tarpe.

Tos ių tarpusavės piovy- 
nės da labiau atstūmė nuo 
jų mases. Švedijoj, Šveicari
joj, Anglijoj ir kitose šalyse 
socialistai pradeda Įvairiuo
se rinkimuose gauti absoliu
ti daugumą balsų, o Vieno
je, kur socialistai buvo to 
miesto valdininkais per apie 
14 metų, fašistams juos už
puolus, darbininkai nepa
gailėjo . net savo gyvasties, 

. kaudamiesi ant barikadų su 
daug skaitlingesniu ir nepa
lyginamai geriau ginkluotu 
priešu. O musų Amerikoje, 
republikonų ir demokratų 
tvirtovėj, kad užbėgus so
cialistams už akių, patys ka- 

, pitalizmo atstovai siūlo ge
rinti darbininkų ekonominę 
būklę, kad bent trumpam 
laikui išsigelbėjus nuo poli
tinio bankroto. #

Bet eilinių kapitalistų bu
kaprotiškumas ir to negali 

( suprasti; jie veda atkaklią 
kovą ne tik su darbininkų 

. organizacijomis, bet ir su
• demokratiniais prezidento 

patarėjais.
• Amerikos socialistai nesi- 

Driešina, bet remia gerus
’ prezidento sumanymus tiek, 

kiek jie neša darbininkams 
naudos. Lietuviai socialistai 
taip pat vis tankiau girdi at
bundančių savo sekėjų bal- 

, są, kad laikas ir mums imtis 
rimtesnio darbo.

Šios pastabos, nors gal ir 
vietoje, bet nevisai tikslios. 
Tuk bus jau kokie 3-4 metai, 
kaip yra veikiama tiek, kiek 
’eidžia liuosos spėkos. Per tą 
’aiką, nepaisant sunkios be- 

, darbės siautimo, jau buvo 
sušaukta pora konferencijų, 
sutvarkyta keliatas suirusių 
kuopų, perrinkta Pildomasis 
Komitetas, surengta įvairio-
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mų. Vienoj tik Chicagoj, ne- met palaiko savo stiprias or- 
žiurint antro transatlantinio1 ganizacijas ir net mus pa- 
skridimo darbo, bėgyje 3-4!čius priverčia visokiais mo- 
mėnesių buvo surengtos dve- j 
jos prakalbos ir suvaidinta! 
dvi gražios komedijos. O 
jei da priskaityti tas tūkstan
tines minias, kurias sutrau
kė socialistinis dienraštis į 
“Naujienos,” tai pasirodytų, i 
kad socialistų darbas jau nė
ra taip apmiręs.

Tai tiek apie Chicagą. O 
kur New Yorkas, Bostonas, 
Detroitas ir kitos kolonijos 
ir miestai, kur gal da dau
giau darbuojamasi negu 
Chicagoj! O jeigu da prie to 
pridėti Įvairias kitas organi
zacijas, kuriose socialistai 
veikia, tai pasirodys, kad so
cialistai, jei jau ne politi
niame, tai bent kultūriniame 
darbe Amerikos lietuvių tar
ne lošia ne paskutinę rolę. 
Mano manymu, tie draugai, 
kurie vis myli kalbėti apie 
socialistų “neveiklumą,” tu
rėtų mesti Į šalį tas kalbas 
bet ateiti Į socialistų susi
rinkimus ir imtis aktyvaus 
darbo. Tik kartą reikia ge- 
rai susitvarkyti, o darbas ir 
vėl eis kaip ėjo seniau.

Daugelis nusiskundžia, 
kad veikimui trukdo blogi 
laikai. Tas iš dalies gal ir 
tiesa, bet pažvelgus Į kelių 
metų praeitį, pasirodo, kad 
ir gerlaikis nedaug buvo ge
resnis. Tuomet mes mėgino
me pasivyti kapitalistus ir 
suvis užmiršome esą darbi
ninkais. Tik pažvelgkime Į

j kesčiais palaikyti jų apgynė
jus — policiją ir kariuome
nę. Bet ir toj pačioj polici
joj bei kariuomenėj, ar daug 
mes rasime kapitalistų?

Bet gal didžiausis musų 
priešas, tai tas kirminas, ku
ris ardo musų organizaciją 
iš vidaus. Tiems nesusiprati
mams prašalinti turi būti su
rastas būdas, kitaip mus lau
kia da gana ilgas vergavi
mas kapitalistams ir jų viso
kiems klapčiukams. Štai, 
vėl jau artinasi Pirma Gegu
žės, tarptautinė darbininkų 
solidarumo šventė. Bent šį 
kartą pasistenkime pasiliuo- 
suoti nuo savo frakcinių int
rigų. Fašizmas ir kitos Įvai
rios diktatūros nesnaudžia. 
Jos seka darbininkų jėgas 
daugiau negu mes manome. 
Tas fanatizmas ir pagieža, 
kurią pagimdė komunistų 
diktatūra darbininkų tarpe, 
darbininkam nedavė ir ne
duos nieko gero, o kapitalis
tai daug iš to laimėjo. Dar
bininkų organizacijoms su
sidraskius, susilaikė visas jų 
klasinis progresas. Taigi šią 
Pirmą Gegužės dieną, visi 
kas tik da nepalaidojo savy 
žmogaus instinkto, kas tik 
myli laisvę, lygybę ir darbi
ninkų klasės solidarumą — 
visi bukime socialistų šau
kiamuose darbininku susi- v ■ 

rinkimuose.
J. A-lla.

Sveikatos Skyrius
Šj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

• BURNOS HYGIENA.

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, 
Chicago, Illinois.

Mokslas mus mokina, kad pa
sauly viskas keičiasi, pradedant 
žmonėmis ir baigiant įvairiais 
gyvūnais.

Dabartinio amžiaus gyvūnai 
yra netokie, kokiais jie atsirado. 
Besi vystantieji gyvūnai nuolat 
keičia savo formos pavydalą, 
taip pat kūno organus.

Dabar gyvenančios formos pa
sikeitė iš kitų pirmiau gyvenu
sių, kurios išdavusios naujas 
formas išnyko nuo žemės pavir
šiaus. Tas turėtų būti žinoma 
kiekvienam, nes yra labai svar
bu žmogui pažinti savo vietą 
gamtoje.

Iš visų tvarinių, žmogus yra 
toks, kuris gali prisitaikinti prie 
gamtos, kurios jisai yra tiktai 
maža dalelė. Todėl jis negali pa
sipriešinti prieš ją. Pasipriešinus 
gamtiškoms taisyklėms vėliau 
jis už tai būna priverstas atken
tėti Suprasdamas, kokia jo vie
ta gamtoje, jis, be abejonės, ki
taip pasielgs, stengsis neprasi
žengti prieš jos amžinai veikian
čią jėgą.

Rašydamas tai turiu norą pa
sidalinti mintimis su skaityto
jais kas link įvairių sveikatos 
taisyklių, kurias dentisterijos 
mokslas jau spėjo gana aiškiai 
išdėstyti, tai yra, kaip užauginti 
sveikus dantis prisilaikant tam 
tikrų taisyklių.

Iš patyrimo žinome, kad tvir
tų, sveikų ir gerų gyvulių yra 
geri, sveiki ir tvirti vaisiai. Tas 
pats yra ir su žmonėmis. Nėščių 
moterų svarbiausia užduotim y- 
ra jų tinkamas užsilaikymas ir 
maistas. Kuomet nėščia moteris 
nebus sveika, tai vargiai galima 
tikėtis, kad jos kūdikis bus svei
kas.

Čia pabrėžiu keliatą aiškių!

faktų, kurie nurodys, kaip gali
ma patobulinti augančius ir be
sivystančius kūdikio dantis ir 
burnos raumenis.

Visų pirma tėvai būtinai turi 
prisilaikyti tam tikrų taisyklių, 
kurių šiandieninis gyvenimas 
reikalauja. Viena arba dvi taisy
klės turi visai mažą reikšmę.

Čionai paminėsiu keliatą būti
nai reikalingų taisyklių.

Visų pirma tinkamas ir šva
rus maistas, tinkamas mankšti- 
nimąsis, švaruš oras, geras poil
sis, miegas prie atdarų langų ir 
doras pasilinksminimas. šie 
principai labai svarbią rolę lošia 
normališkam žmogaus užsilaiky
mui. Be tų principų arba taisyk
lių žmogus negali normališkai 
jaustis ir noramliškai negali iš
vystyti savo kūno dalių. Be abe
jonės, darbininkui žmogui labai 
yra sunku tuos principus pildyti, 
vienok reikia bandyti, o bandy
mas blėdies nepadarys; be to, 
bandant daug ko gera galima 
nuveikti.

Tie principai yra labai svar
bus nėščioms moterims. Moteris 
turi stengtis kuo geriausiai už
silaikyti, kuomet jinai yra nėš
čia ir kuomet susilaukia kūdi
kio ir ji turi prie krūties, nes kū
dikiui reikia suteikti švarios ir 
sveikos medžiagos jo išvystymui 
ir subudavojimui normalių ir 
sveikų kūno dalių. Kiekviena 
motina nori, kad jos vaikas butų 
sveikas, tvirtas ir gražus. Taigi, 
tame svarbiausią rolę lošia mai
stas. Reikia nepamiršti, kad mo
tina turi valgyti švarų maistą 
nevien dėl sveikatos, bet ir dėl 
jos besivystančio arba augančio 
kūdikio. Patartina valgyti se
kančius valgius: pieną, Įvairius 
pieniškus valgius, kiaušinius, 
daržoves, įvairius vaisius, įvai
rius valgius pagamintus iš miltų 
ir sutaisytus su sviestu arba 
Smetona.

(Bus daugiau.)
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Įvairios Žinios.
Japonų Ultimatumas 

Sovietams.
Japonai okupuosią Toli
muosius Rytus iki Baikalo.

Japonų laikraštis “Ni- 
hon,” reiškiąs kariškų sferų 
nuomonę, praneša sąlygas, 
kuriomis Japonija galinti 
bendradarbiauti su SSSR.

“Nihon” nurodo šiuos še
šis punktus, kurie turi ulti
matumo formą.

Japonija reikalauja:
(1) kad Kominternas su

stabdytų savo veikimą Japo
nijoje, Korėjoje ir Mandžiu- 
rijoje; (2) Japonijos pilie
čiams turi būti suteikta vi
siška laisvė gyventi ir dirbti 
ir prekiauti SSSR Tolimuose 
Rytuose ir Sibire; (3) Japo
nams turi būti duotos, privi
legijos žvejoti SSSR vande
nyse; (4) caro skolos turi 
būti tuojau sumokėtos su 
nuošimčiais, 94,200,000 auk
so ienų suma; (5) japonams 
turi būti sumokėta 21 milijo
nas už Įvyki Nikolajeve ant 
Amūro 1920 m., kada buvo 
nužudyta keliolika japonų 
piliečių; (6) raudonosios 
kariuomenės dalys turi būti 
atitrauktos nuo Mandžiuri- 
jos sienų ir kariuomenės 
skaičius Sibire sumažintas.

“Jei Sovietu vyriausybė 
atmes musų teisingus reika
lavimus, pareikštus šiais 
6-šiais punktais, Tolimųjų 
Rytų okupacija yra neišven
giama net iki Baikalo eže
ro” — rašo “Nihon.” “Tai 
nebus užpuolimas ar karo 
paskelbimas, bet tik kova 
užtikrinti taikos sutartis, ku
rias sudarė su mumis SSSR” 
—baigia japonų laikraštis.

> _____________

Baisiausia Karo 
Įrankis Juroje.

Londono “Sunday Chro- 
nicle” praneša sensacinę ži
nią, kad anglų admiralitetas 
labai slaptai išmėgino naują 
karo įrankį, kuris savo pa
vojingumu pralenkiąs visus 
iki šiol išrastus. Tai esąs

Dolfusas Už Įkaitus Ispanijos Liaudis 
Nori Atlyginimo.

Jei užsienis ji kritikuos, jis 
suimtus socialistus kan

kinsiąs.
Londono “Times” kores

pondentas iš Vienos prane
ša, kad Dolfusas su suimtai
siais socialistais elgiasi kaip 
su įkaitais. Esą “švelnumo ir 
kantiškos pagelbos” pritai
kymas suimtiems pareis nuo 
“Vakarų socializmo” laiky
mosi.

Nepasiduoda 
Reakcijai.

Po revoliucijos visuomet 
kįla reakcija. Kai veikian
čioji revoliucijos jėga išsi- 
eikvoia, tai senosios, tvarkos 
šalininkai ir liaudies priešai 
mėgina atsigauti ir puola re
voliucionierius.

Taip yra ir Ispanijoj. 
Žmonėms nuvertus savo 
priešą karalių Alfonsą ir pa- 
baudus jo rėmėjus kunigus, 
dabar šitie jucdi gaivalai 

ir iš-

Varšuva Ir Jos Gy
ventojai.

“Gazeta Warszawska” 
paskelbė įdomių statistinių 
duomenų apie Varšuvą 1929 
—33 metais. Per tą laikotar- 

_pį Varšuvos gyventojų skai
čius padidėjo 74,000. Šių 
metų sausio 1 d. Varšuvoje 
buvo 1,200,000 gyventojų—1

PARDUODAM FARMĄ . D Ą ||E'd|f (T |I]|* A 1
Puiki vieta, 62 akeriai žemės, pui-l 1 AalJL£«d 

kus didelis sodas, 8 karvės, 3 priau
gančios, 2 arkliai, vežimai, farmos 
mašinos, visi budinkai nauji, stuba 20 
ruimų ir gaselino stotis. Prie didelio 
kelio. Parduodu pigiai, nes noriu greit 
parduot. Platesnių žinių norint, klaus
kite laišku. (8)

FRANAS RAGAUSKAS
Old Town Farm, Lilyton Road,

Harvard, Mass.

JUOZAS MILVIDAS, paskutiniu 
laiku gyvenęs Lawrence, Mass., labai 
svarbiame reikale, laišku arba asme
niškai, lai tuojaus atsišaukia šiuo ad
resu: Adv. F. J. BAGOČLUS,

253 W. Broadway, So. Boston, Mass.Lenkų Išlygos Tai
kai Su Lietuva.

Anądien lenkų radio iš 
Vilniaus paskelbė, kokiom 
išlygom Lenkija galėtų su 
Lietuva taikytis.

Lenkai reikalauja štai ko:
Lietuva turinti atsisakyti 

nuo savo reikalavimo, kad
Vilnius jai butų grąžintas, i Kitaip tariant, jeigu Va-

Lenkai tačiau nenori, kad stenPasL^M?btl. *
Lietuva savo pretensijų prie r, .. . , . i • ~ • 
Vilniaus visai išsižadėtų. Ji bV‘’? geimai
galinti savo i ___
pasilaikyti, tik reališką jų ‘f8!?.1: J-erau ou- gų-monarcnistu
Lemo rai'kia norinti i fpn deliskų Dclfuso darbų. Prie, atsako streikais.

ri, kad suimti jų draugai Au- naujo pažaboti liaudį. Bet 
. -. .. L” Haudis tenai reakcijai nepa-

rZikabivirnm šinami, tai jie, Vakarų sočia- siduoda ir i kiekvieną kuni- leiKaiayimus nepl.ivalo sraerkti bu. ------,gų-monarchistu užsimojimą
prasme reikia perkelti i teo- — - . •• - ,
retiška plotmę. ... ' jsmgam atyejy, jis suimtuo-

Tokiu budu Lietuvos pre- pasiūlymas ypatingai adre- Q 
tensijos (suprask, Vilnius) ■suojamas Anglijos visuome- į 
liktų ateičiai, dėl kurios abi ; nei. 
šalys — Lietuva ir Lenkija 
—turėtų savo vilčių, kurių 
įgyvendinimas pareitų nuo 
aplinkybių.

Tokiomis sąlygomis Len
kija. reikia suprasti, tiktų 
derėtis su Lietuva. Tiek pra
nešė Vilniaus radio.

Tiesa, tai yra gana aišku, 
bet, musų žiniomis, tokis 
aiškumas bene pirmą kartą 
yra pareikštas ir tai Vil
niaus. ne Varšuvos. Kiek iš 
anksčiau žinoma, Lenkija ir 
tokio “nusileidimo” nebuvo 
linkusi daryti, nes ji pareikš
davo, kad jai Vilniaus klau
simas baigtas. Lenkija daro 
“pažangą”?

PAMINKLAS DARIUI 
GIRĖNUI.

Lietuvos visuomenė taip 
buvo sujaudinta Dariaus ir 
Gyrėno ir “Lituanicos” tra
gedija, kad šitam nepapras
tam Įvykiui Įamžipti rodo 
dideli duosnumą. Dar nebu
vo nei rimto raginimo, nei 
propagandos Dariaus ir Gi
rėno paminklui aukoti, o jau 
šiam reikalui yra suaukota 
apie 110,000 litų (dabarti
niu kursu apie 18,000 dole
rių). Šiais bepinigės bei kri
zės laikais neturtingai musų 

(visuomenei nėra maža 
kažkoks 10. tonų sunkumo i jį.
laivas, pilnas prikrautas 
sprogstamos medžiagos ir 
valdomas elektrinių bangų 
pagalba. Nuleistas vandenin 
šis laivas nepaprastu greičiu 
plaukia į pažymėtą tikslą. 
Jei laivas mėgintų nuo šio 
“pasiutėlio”, saugotis, jis 
taipogi pasuktų kita krypti- -.- . .
mi ir vytųsi laivą. Jeigu pa-į didvyriams lakūnams pa- 
galiau neįvyktų sprogimas, rninklas...
šį automatinį laivą galima Atrodo, kad tas pamink- 
“atšaukti.” Mėginimai davę a.s Nikiai turėtų būti n di- 
labai gerų rezultatų. Anglų dingas ir gražus. Jau meni-

- - ninkai ir architektonai yra
(nemokamai) paruošę ke
liatą projektų. Kuris projek
tas bus priimtas, tuo tarpu 
nėra galutinai žinoma. Vie
ta paminklui jau galutinai 
parinkta: ant Aleksoto kal
no, netoli aerodromo, reiš
kia, ties ta vieta, kur didvy
riai karstuose ir svetimu lėk
tuvu baigė savo didingąją

laikraštis pažymi, kad tai 
esąs ginklas, kuriam juroje 
iki šiol nėsą lygaus savo pa
vojingumu.

IR

po vieną ar keliatą litų. Yra 
stačiai jaudinančių aukoto
jų: pavyzdžiui vienas naš
laitis piemenėlis atsiuntė au
ką 8 litus, su savo rankute 
rašytu laiškučiu, kuriame 
pareiškia, kad aukoja viso 
mėnesio savo “algą,” kad 
butų gražesnis ir didesnis

JAPONŲ DIDIKAI NU
TEISTI UŽ “KOMU

NIZMĄ.”
Tam tikras japonų discip

linarinis teismas šiomis die
nomis teisė 9 japonų didi- ... ... ,
kus, kurie buvo kaltinami' 
simpatijomis komunistams. 
Iš grafo Tošišigės sunaus 
buvo atimta teisė paveldėti 
tėvo titulą. Be to, dviem gra
fams, dviem vikontams ir 
keturiems baronams buvo 
pareikštas papeikimas.

Tikrenybėj jie nieko ben
dra su komunizmu neturėjo, 
tik buvo priešingi dabarti
nei militaristų politikai. .

KOMINTERNAS IR ANG
LIJOS NEPRIKLAUSO
MOJI DARBO PARTIJA.

Anglijos nepriklausomo
sios darbo partijos ir Ko- 
mintemo derybos nutruko. 
Nepriklausomieji nesutiko 
būti Maskvos klusniais ver- 

ir be atodairos vykdyti 
irektyvas.

FARMA PARSIDUODA
104 akerių žemės, 9 ruimų stuba, 

--------—-------- - <=>. -. . geri tvartai ir budinkai, nauja saila, 
400,000 žydų ir 800 tukst vištininkas, apie 200 vištų ir visi gy- 

- - - — Įvuliai ir farmos mašinos ir Delco
Ligth elektriką. Priežastis pardavimo 
—žmogus serga 3 metai. Viskas par
siduoda labai pigiai; platesnių infor
macijų klauskit laišku. (9)

M. Yechinevich
R. D. 1, Edmeston, N. Y.

i . - . . ,. Nuo kovo mėn. pradžios
Ispanijoje įvyko daugybė 
streikų. Streikavo, tarp kitų, 
transporto, dujų įmonių, e- 

’lektros stočių, metalurgijos, 
Atsakydamas į tokį bar-(laikraščiu ir statybos darbi- 

barišką to klerikalo pareis- ninkai, bet visuotinis strei- 
kimą, socialistinis Londono kas, kuriuo visą laiką buvo 
darbiečių “Daily Herald” grąsinama, neįvyko. Visuo- 
ilgame editoriale pabrėžia, tinis streikas neįvyko dau- 
jog Dolfuso nukreiptos akys giausia todėl, kad socialistai 
į Vakarų Europą tebėrodo, ir anarchistai negalėjo susi- 
kad jis vis atkakliai, bet ir .tarti tarp savęs, 
bailiai nori Vakarų demo-J 
kratijos paspirties: “Visai 
pamatuotai jis labai jautrus 
tuo, kad visos laisvos šalys 
smerkia jo terorą ir despo
tizmą. Jis mielai nori atsi
pirkti nuo kritikos ir įsigyti 
paspirties. Kaina, kurią jis 
per ‘Times’ siūlo, yra ‘švel
numas ir kantiška pagelba.’ 
Niekados dar nebuvo pada
ryta ciniškesnio ir piktesnio 
pasiūlymo už šitą, kurį daro 
vyras., besišvaistąs su krikš
čionišku tikėjimu ir jį politi
nės kovos vertybiniu objek
tu statąs. Bet Dolfusas nesu
pranta Didžiosios Britanijos 
tautos charakterio. Jis nesu
pranta, kad juo piktinasi ne 
tik ‘Vakarų socialistai,’ bet 
kiekvienas demokratiškas 
vyras ir kiekviena demokra
tiška moteris kiekvienoj de
mokratiškoj šaly, kiekvie
nas padorių .įsitikinimų as
muo. Jis nesupranta, kad 
toks pasiūlymas, kaip šis, 
kurį jis dabar daro, musų 
tautą ne įtikina, bet verčia 
juo biaurėtis. _

“Mes nepriimsime iš krik
ščioniško Dolfuso nei švel
numo, nei gailestingumo. 
Tas jam savaime privaloma.

“Ne socialistų vadai, ne 
šucbundistai, ne vargan į- 
stumtos moterys ir vaikai 
stoja šiomis dienomis j)rieš 
teismą, bet pats Dolfusas ir 
jo kolegos. Jis bus pasmerk
tas už savo darbus.”

Tokį antausį davė krikš
čioniškam budeliui Anglijos 
Darbo Partijos organas, di- 
džiausis laikraštis visame 
pasaulyje.

Su streikais kovoti kleri- 
kališkai-reakcinė vyriausy
bė 8 kovo paskelbė “aliar- 
minį stovį,” kuris ir dabar 
da neatšauktas. Iš klerikalų 
ir kitokių reakcininkų orga
nizacijų buvo papildyta ci
vilinė gvardija ir smogiamo
ji policija. Visų pažangiųjų 
darbininkų organizacijų vy
riausios būstinės buvo užda
rytos. Statybininkų streikas 
Madride, — ten streikavo. 
60.000 žmonių, — buvo likį- 
viduotas, pasodinus abiejų 
pusių vadus Į kalėjimus ir į- 
sakius darbininkams grįžti į 
darbą. Tačiau reakcinės vy
riausybės,, kaip Reuteris nu
rodo, laukia sunkios dienos. 
Socialistų valdoma Katalo- 
nija yra griežtai nusistačiusi 
prieš diktatūrą, kuri siektų 
nuslopinti mases. Socialistai 
žūt būt nori išrūpinti geres
nes sąlygas darbininkams, 
kurių minnĮ minios gyvena 
pusbadžiais. Ir reakcininkų 
kova su socialistais yra ypa
tingai sunki, nes socializmu 
yra giliai persisunkusios di
delės ispanų masės.

krikščionių. Žvdų skaičius 
per tą penkmetį žymiai pa
šoko. Ta proga laikraštis pa
žymi, kad prieš 100 metų 
žydai sudarė tik 26 nuoš. 
lenkų sostinės gyventojų 
(dabar jie sudaro 34 nuoš.).

Nors gyventojų skaičius 
Varšuvoje padidėjo, tačiau 
sutuoktuvių nei gimimų 
skaičius nepadidėjo, bet, 
priešingai, ėjo mažyn. Per 
ketverius. . metus gimimų 
skaičius Varšuvoje sumažė
jo beveik 30 nuoš. Tačiau 
šiek tiek sumažėjo ir miri
mų skaičius.

Bedarbių skaičius Varšu
voje nuo 1929 iki 1933 metų 
padidėjo beveik 126 nuoš. 
Statyba smarkiai sumažėjo 
ir net kone visiškai apmirė.

Nežiūrint krizės, teatrų 
lankytojų skaičius padidėjo, 
tuo tarpu kinų lankytojų 
skaičius žymiai sumažėjo. 
Žymiai sumažėjo ir skaičius 
žmonių, naudojančių tram
vajus. Elektros ir dujų var
tojimas taip pat smarkiai su
mažėjo. Net vandens sunau
dojimas sumažėjo.

ĮSIKŪRĖ ŽYDIŠKI FA
ŠISTAI.

Kovo 1 d. įsikūrė Šiauliuo
se žydų fašistų vado Žabo- 
tinskio organizacija “Brit- 
Hachajal.” Kliubui patalpa 
išnuomota Varpo gatvėj Nr. 
18, p. Riazanskio namuose. 
Organizacijos įkūrimu labai 
uoliai rūpinosi p. Skibelskis.

JUZĖ PlšKINIUTĖ pajieškau tė
velio Juozo Piškino, jis paeiną iš Uk
mergės apskr., Gelvonių vatečiaus, 
Graždžėniškių kaimo. Prašau atsi
šaukti, turiu svarbų reikalą apįe ūkę. 
Kurie žino kur jis randasi, ms* 
pranešti. Rašyt šitokiu adresu

Mary Paulson
64 Whitney st., Roxbury

>nėkit
(7)

Mass.

ią, pa-

29 metai

Pajieškau brolį PETRĄ DU 
eina iš Biečių kaimo, Kupiškio para
pijos, Panevėžio apskričio, 
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno Law- 
rence, Mass. Jau 12 metų kaip nežino
me kur jis yra. Šitas jo paveikslas.

Farma Pardavimui.
7 karvės, 2 jaunos, namas, 

44 akeriai žemės, visi nauji 
įtaisymai, įrankiai ir maši
nerija, nauja barnė. Kaina 
Pigi- (9)

PETRAS ŽYGELIS
Shawsheen St., 

Tewksbury, Mass.

čeverykų Taisymo Dirbtuve
Gerai įtaisytas čeverykų taisymo 

biznis, per ilgus metus gerai apgy
ventoje apielinkėje. parsiduoda. Turi 
gera uždarbį. Priežastis pardavimo 
paaiškinsiu ant paklausimo. (7)

J. LIUTKEVIČIA
1 Rice Sųuare, Worcester, Mass.

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

Nuža-Tone

tomas iš visų Kauno vietų ir 
tolimų apylinkių; naktį bus 
apšviečiamas ir kartu rodys 
lakūnams nakties skraidy
muose nusileidimo vietą.

Paminklas bus šiemet pa
statytas ir iškilmingai ati
dengtas liepos m. 17 dieną, 
“Lituanicos” tragedijos me
tinėmis sukaktuvėmis. Tsb.

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas praąalinimui pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su AN’CHOR Pain-Ex- 
pelieriu skaudamą viei . 
skausmas yra. Pain-Expe1leris 
persisunks į pačias nesmakiimtj 

ifa ’ ’ "

peerų 
ti kad

kur- ♦ pats

___
h* palaimintai palengvinimas netrukus 
ateis.
į Visuomet laikykite bonkute Pain-Ex- 

pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tilt pa jaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 3Sc. ir 70c-— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

ŠVEICARIJOJ RUOŠTAS 
KOMUNISTŲ PER

VERSMAS.
Šveicarijos vokiečių dien

raštis “Berner Tageblatt” 
praneša apie Šveicarijos ko
munistų rengtos revoliuci
jos planus. Tuose planuose 
buvo, visų pirma, atsižvelg
ta į ypatingą Šveicarijos ge
ografinę padėtį. Planai bu
vę parengti užsienio komu
nistų centre. Juose nurodo
ma, kad Šveicarija, savo 
tarptautinės sudėties savy
bių dėka, skatinanti savo 

, šiaurės ir pietų kaimynų im- 
i perialistiškus siekimus. Ko- 
I munistų perversmas galįs 
privesti prie greitesnio Vo- 

; kietijos ir kitų kapitalistiškų 
valstybių susikirtimo. Jis 
galįs būti lengvai sukeltas 
revoliucine akcija. Esą, toks 
revoliucinis judėjimas Švei
carijoje sukelsiąs tokį pat 
revoliucinį judėjimą visoje 
Europoje. Esą, Šveicarija 
turinti būti komunistų judė
jimų skleidimo centras*

Iš tikrų šaltinių teko suži
noti, kad atatinkami val
džios organai Lietuvoje už
draudė platinti žinomą Hit
lerio knygą “Mein Kampf.”

|«V •

Brolau prašau atsišaukti, kurie žino
te kur jis randasi, malonėkite praneš
ti tikrą jo adresą, g-ausite $5 atlygini
mo. Mrs Natalia Shrupsa (8)

218 Merrimack st., Methuen, Mass.

MILŽINIŠKOS SUMOS 
HITLERIO SMOGIKAMS.

Švedijos socialistų laik
raštis “Socialdemokraten” 
išspausdino straipsnį apie 
hitlerininkų kariuomenę. 
Laikraštis savo išvadoje pa
brėžia, kad praeitais metais 
SA ir SS grupių išlaikymas 
kaštavęs 891,538,000 mar
kių, Eilinis narys gaunąs 
kasdien riu^Tpūsė^iki-^marr 
kių, o vadai — iki 700 mar
kių per mėnesį. Burių ap
ginklavimas, aprengimas ir 
karo medžiaga kaštuojanti 
kasmet 793,000,000 markių. 
Jaunimo organizacijų išlai
kymas kaštuojąs 42,000,000 
markių.

VOKIEČIAI STERILIZA
VO LATVĮ.

Reuteris praneša, kad vo
kiečių teismas pirmą kartą 
įsakė sterilizuoti svetimšalį. 
Teismas nuteisė sterilizuoti 
vieną latvį, kuris buvo už
puolęs anglę. Sterilizuotasis 
latvis, kaipo užkietėjęs sek
sualinis nusikaltėlis, dar tu
rės atsėdėti 6 metus sunkių
jų darbų kalėjime.

ATKAKLUS BURŽUJUS.

aiškinti

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

Marijona Orentienė po tėvais Mari
jona Jusaitytė, pajieško savo brolio, 
Vinco (William) Jusaičio, angliškai 
William Cheap ar Cheapp. Jis tarna
vo Amerikos armijoj laike visasvieti- 
nės karės, ir buvo paliuosuotas iš ka
riuomenės 1918 ar 1919 metais. Prieš 
karę jis gyveno Minnesota valstijoj, 
po karės vėl ten nuvažiavo ir gyveno 
ant farmos. Jei kas žino kur jis dabar 
randas, meldžiu pranešti jo adresą.

Marijona Orentienė, (8)
1828 N. Main avė., Scranton, Pa.

Pajieškau sunaus Jono Abromavi
čiaus, i913 metais jis gyveno lllinois 
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.

LEONAS LAURINAITIS, apie 6 
pėdų aukščio, Švenčionių apskričio, 
Tvieračiaus parapijos. (Čia jo paveik -

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

12215 So. Halsted st., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našles 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, Kenosha, Wis.

REIKALINGA GASPADINĖ
Našlė ar augusi mergina, esame du 

šeimynoj, vaikas 15 metų ir aš pats. 
Turiu namą $9,000 vertės. Jeigu mo
teris turėtų kiek pinigų ir gero budo, 
užrašyčiau jai pusę namo. Kurios no
rėtų platesnių žinių, atsakysiu laišku.

John Venskus (8)
19 Hill Park avė.. Pittston, Pa.

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.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
ršDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy- 
Iuolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil
vio Nemalimo. Nenoro Valgyti, Strė- 
iu ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie
mėčio, Nemiegojimo, Galvos Skaus- 
no ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
r kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy- 
luolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
r šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
<itų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
•er paštą visur.

KAZELL’S BOTANICAL CO.
Wholesale Botanic Druggiats

118 W. BROADWAY
«nUTH BOSTON. MASR

PAŽANGA
LAISVOS MINTIES, MOKSLO 
IR KRITIKOS MĖNESINIS 
ŽURNALAS

Kaina S 1.00 metama.
Puaei metų 65 centai 
Vienas No. 10 centų

PAŽANGA
Halsted St, Chicago, III.

“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 — 
parankiau.

Adresuokit: 
253 Broadway, 
ton, Mass.

253 Broadvay

kaip kam

“Keleivis”, 
South Bos

KELEIVIS
South Boston, M* m,



Šeštas Puslapis KELEIVIS, .SO. BOSTON

Mano Įspūdžiai iš Lietuvos t

(Tąsa iš .“Kd.” No. 16.) .

Nuvažiuoji į turgų, turi 
užsimokėti už vietą, o jei ką i 
parduodi, reikia mokėti sky
rium. Daug biednų moterė
lių atsineša ką nors parduo
ti, ir jos moka po 60 centų 
už vietą. Bet biznis žinote 
kaip einasi: kur pardavėjos 
jaunesnės, ten da sukinėjasi 
būrelis žmonių ir ši tą nu
perka. Bet vargas toms, ku
rių veidai raukšlėti ir Rud
nios įžiuros; jos tankiausiai 
nieko nepuldavusios^ iššalu
sios per dieną parsineša vis
ką atgal. Ir prie to dą žuvo 
už rinką užmokėti pinigai.

Statant cukraus fabriką 
Marijampolėj, darbininkai 
sustreikavo. Išėjo valdžios 
atstovas ir sako streikie- 
riams: “Išsirinkit atstovus ir 
susitaikysim.” Bet kaip iš
rinkti atstovai suėjo vidun, 
streikieriai jų daugiau jau 
nematė. Atstovai pasitarimo 
kambary gavo skaudžiai 
plakti nagaikomis, potam iš
vežė juos į Kauną, iš kur, 
sakoma, dar negryžo. Tūli 
policininkai dar ir dabar su 
pasigerėjimu pasakoja: “Ot, 
kad davėm tiems nenuora
moms, tai davėm!”

Tiesiant geležinkelį iš 
Telšių į Kretingą, darbinin
kai buvo labai išnaudojami. 
Nors žemaičiai kantrus, ta
čiau sustreikavo. O kadangi 
kelią tiesė svetimšalė firma, 
tai valdžia pasiskubino gin
čą išlyginti, net patsai prez. 
Smetona malonėjo dalyvau
ti vietoje. Bet kad firmos 
pietus buvo svarbesni, negu 
darbininkų reikalavimai, tai 
ir liko ginčas išrištas firmos 
naudai.

Tūlos Balbieriškio mote
rys eina į miškus pasirinkti 
ir parsinešti kurui sausme- 
nų, nes čia už 3—4 kilomet
rų prasideda valdiški miš-, 
kai. Pasirinkti pasausių mal
kų leidžiama už mažą mo
kestį per tūlą laiką, tik ne
valia įsinešti nei peilųko, 
kad kartais ko nenupiau- 
tum. Kelias tolimas, tai kad 
apsimokėtų atėjimas, mote
rys susiriša naštą kokią jos 
gali pakelti. Na, moteriškei 
parnešti malkų naštą 4—5 
kilometrus, prašau įsivaiz
duoti, ką tai reiškia! Bet 
kari matytumėt nešėjų apsi
rengimą žiemos metu ir iš
girstumėt jųjų pasipasakoji
mus, "kaip gyvena ir minta, 
tai rodos,: imk ir sykiu su 
jomis-šaukis į dangų, kam 
Dievas laiko tokius žmones, 
jei nėra jiems kaip gyventi?

Taip, gerbiamieji, Lietu
va laisva! Darbininkai lais
vės betgi nedaug turi. Jiems 
nevalia rengti susirinkimų; 
nei būreliais kalbėtis; neva
lia rengti prakalbų nei dis
kusijų savo reikalams aptar-Į 
ti; nevalia rištis į unijas nei 
streikuoti; nevalia turėti 
laisvos darbininkiškos spau
dos; nevalia balsuoti val
džią renkant; nevalia val
džios darbų kritikuoti. Mer- 
dėk badaudamas, bet nede
juok, tuomet būvi geras lie
tuvis.

Lietuviai turintieji Ame
rikos pilietybę (ar kitų ša
lių), Lietuvoj skaitomi sve
timšaliai ir turi mokėti po 5 
litus taksų kas mėnesį, ne
paisant kiek jie yra pasidar
bavę ir aukavę Lietuvai, ir 
gyvena savo atsineštais pi
nigais. čia jau darosi pikta! 
Nes viešėdamas Lietuvoj 
kasdien keiti dolerius ant li
tų, tai jau aišku, kad turtini, 
o ne skriaudi Lietuvą; 
čiaus

met svečiai taip apiplėšiami, I ir ką pavalgyti?” jie tuoj 
tai jau biauru! Juk iš tiesų reikalauja: “Kur tavo leidi- 
mes lietuviai Amerikai esą-Imas?” Šitokie patvarkymai 
me svetimšaliai. Mes čia už- j mums nepatiko, c ____
sidirbam sau pragyvenimą, 
išsiunčiam daug dolerių į 
Lietuvą ir Lietuvos ponai tik 
Amerikos lietuvių doleriais 
susisuko sau patogias gūž
tas. Kiek man žinoma, Lie
tuvos aukų rinkikai ištraukė 
iš mus nemažiau $1,012,675. 
Reiškia, mes skriaudžiam ir 
išnaudojam Ameriką ne 
vien tik savo naudai, bet ir 
savo giminių bei savo tėvy
nės labui. Tačiau Amerikos 
valdžia tokiais mokesčiais 
mus neapkrauna, kokiais ap
krauna mus Lietuvos .val
džia. O ką mes gaunam ten 
nuvažiavę? Randam savo 
gimines merdėjančius skur
do gelmėse! Gelbstint kiek 
galim! Tai juk irgi turtini
mas Lietuvos. Tačiau jie ne- 
sisarmatina statyti kabliu
kus pavidale visokių leidi
mų, kad daugiau išnaudojus 
vientautį iš Amerikos. Vie
toj kad paklaustų: “Ar turi 
kur pirmą naktį pernakvoti

i
I

o Lietuvos 
“laisvė” tik nervus gadina, 
tad ir sugrįžom atgal, nors 
išvažiuodami iš Amerikos 
jau manėm ten pasilikti.

Kaune, žinoma, matyt 
daug pagerinimų, daug nau
jų trobesių. Tiesą pasakius, 
tai bankas, paštas, tūli vieš
bučiai, teatras ir muziejus— 
perdaug jau šaunus ir per- 
brangųs sulyg Kauno didu
mo ir Lietuvos žmonių ne
turto. Kauniečiai, žinoma, 
didžiuojasi, kad jų mieste 
pastatyti keli gražus rūmai. 
Bet reikia juk. neužmiršti, 
kad pinigai tiems rūmams 
turėjo būt išlupti iš vargšų 
kaimiečių; ne vienam jų gal 
paskutinė karvė buvo atimta 
ir parduota iš varžytinių, o 
jis tų rūmų niekad nei pa
matyti negaus.

Taigi, jeigu Kaune yra 
kiek “progreso,” tai jis reiš
kia skurdžių kaimiečių pra
kaitą ir ašaras.

Leono Sūnūs.

SENA IR VIS NAUJA ISTORIJA.
Vėl kalba apie Lietuvos- 

Lenkijos santykius.
Pernai rudenį suėjo 13 

metų, kai Lenkija pagrobė 
apgaulingu budu Lietuvos 
sostinę Vilnių. Šį tarptautinį 
smurtą įvykdė 1920 m. spa
lių 9 d. lenkų generolas Želi
govskis, apsimesdamas neva 
sukilėliu, kadangi tik prieš 
dvi dienas, spalių 7 d. Su
valkuose buvo iškilmingai 
pasirašyta, Tautų Sąjungos 
atstovams dalyvaujant, lie
tuvių-lenkų karo paliaubų 
sutartis, einant kuria Vil
nius buvo pripažintas Lietu
vai. Toks biaurus sutarties 
sulaužymas sukėlė prieš len
kus bendrą pasaulinį pasi
piktinimą, (Ne tiesa. Popie
žius Želigovskio žygį palai
mino.—Red.), tačiau Tautų

jokius santykius su Lenkija, 
kol Suvalkų sutartis nebus 
atstatyta ir Vilnius jai grą
žintas. Lenkai kalbino ir ge
ruoju, grasino ir piktuoju. 
Tačiau Lietuva žino, kad 
teisė ir teisybė yra jos pusė
je ir kad nusileisti, padarytą 
skriaudą atitaisyti privalo 
tik grobuonis nusikaltėlis.

Šiais metais pasaulinėj 
spaudoj taip pat girdėti bal
sų, kad lietuvių-lenkų gin
čas busiąs artimiausioj atei
ty išspręstas. Lietuva iš savo 
pusės nuo pat Vilniaus pa
grobimo valandos yra pa
reiškusi, kad ji galės ištiesti 
ranką Lenkijai tik grąžinus 
Vilnių. Jei lenkai galvoja ki
taip, tai jie vėl klysta. Todėl 
ginčo išsprendimas priklau
so tik nuo. lenkų. Kai jie ati-

Lietuvos Ministeriai.
Per šešiolika metų nuo 

pirmosios vyriausybės susi
darymo, Lietuvoj pasikeitė 
iš viso 15 ministerių kabine
tų. Pirmąjį kabinetą sudarė 
Vilniuje 1918 m. lapkričio 
11 d. prof. Voldemaras, o 
dabar valdo penkioliktasai 
kabinetas su p. J. Tubeliu 
priešaky. Kabinetu gyvavi
mas buvo labai nevienodas. 
Ilgiausia valdo dabartinis J. 
Tūbelio kabinetas, kuris yra 
valdžioj nuo 1929 m. rude
nio. Beveik trejus metus — 
nuo 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo ligi 1929 m. ru
dens — išsilaikė keturiolik
tas ’ kabinetas, sudai-ytas 
Voldemaro. Trečias gyvavi
mo ilgumu buvo šeštas kabi
netas, kurį buvo sudaręs d r. 
K. Grinius, išbuvęs valdžioj 
beveik dvejus metus. Trum
piausiai išsilaikė trečias ka
binetas, ,kurį buvo sudaręs 
klerikalas P. Dovidaitis. Jis 
valdė tik keturias sąvaites,

Per tą visą laiką ministe- 
riavo iš viso 72 žmonės, 
skaitant su dabartinio kabi
neto nariais. Kai kurie iš jų 
buvo ministeriais po keliatą 
kartų.

Ministeriais pirmininkais 
buvo šie žmonės: Ernestas 
Galvanauskas 4 kaltus, My
kolas Sleževičius—3 kartus, 
Voldemaras — 2 kartus, o 
kiti, būtent, P. Dovidaitis, 
K. Grinius, adv. Tumėnas, 
Vyt. Petrulis, Leonas Bistras 
ir J. Tūbelis — po vieną kar
tą. Partiniu atžvilgiu tie 72 
ministeriai taip skirstosi: 
krikščionių bloko buvo 21, 
tautininkų 16, liaudininkų 
9, nepartinių 11, socialde
mokratų 6, santarviečių 3, 
mažumų 6..

UTENOJ APVOGĖ 
“PROGRESĄ.”

Utenoj nakties Jaiku v« 
gys įsilaužė į ‘^Progreso 
krautuvę ir išplėšę spintą 
pavogė 200 litų pinigų.

S.L.A. REIKALAI.
“SANDARA” IR BAGO

ČIAUS LAIŠKAS.
“Sandara” 13-tame nume

ry paskelbė savo skaityto
jams baisų dalyką. Kažin 
kas parodęs jai laišką, kurį 
adv. Bagočius rašė vienam 
savo pažįstamam SLA. na
riui, sakydamas, jog kai ku
riems SLA. seimo delega
tams nakvynę galima busią 
parūpinti pas pažįstamus 
lietuvius ir viešbučio nerei
kėsią samdytis.

Tas laiškas įvarė “Sanda
rai” tokio priepuolio, kad jai 
čia pasirodė ir SLA. konsti
tucijos laužymas, ir šalies įs
tatymų peržengimas, ir to
kia baisi konspiracija, kad 
SLA. prezidentas turėtų be
veik paskelbti karo stovį ir 
Bagočių pakarti.

Tik pagalvokit:
“Bagočius bando nusipir

kti sau dalį SLA. delegatų,” 
ji sako. Jis užtikrinąs savo 
pusės delegatams pragyve
nimą ir kelionę. Jie busią į 
Detroitą “veltui nuvežti ir 
per-sąvaitę laiko užlaikyti.”

PRANAŠAUJA GERUS 
METUS.

Zarasu apskr., netoli De- 
Įgučių, Murmuliškių viekie-
■ my, ūkininko Miškinio Jono 
j iš penkių senų avių viena 
!avis atvedė vieną avinuką,
■ antroji du avinukus, trečioji 
! tris avinukus, ketvirtoji ke- 
Į turis ir penktoji penkis avi- 
i nukus, iš kurių vienas tuojau 
į krito, o keturi sveikutėliai 
auga.

Apylinkės ūkininkai iš to 
sprendžia, kad šie metai bus 
vaisingi.

va-

Sąjunga nieko negalėjo pa-įduos Vilnių Lietuvai, tą pat 
daryti, nes neturėjo jokios:dieną užsimegs ir santykiai, 
materialinės jėgos ir buvo Lenkai tai jau gerai supran- 
priversta pasitenkinti tik ta, bet ar padarys jie iš to 
orctestais ir reikalavimais, būtinų išvadų? Tsb.
Bet lenkai nepaklausė, ka
dangi matė, kad Tautų Są
junga nepajėgs priversti jų 
iš Vilniaus pasitraukti. Lie
tuva, po Želigovskio smurto, Į 
paskelbė, kad ji neįeis į jo-' 
kius santykius su Lenkija, 
kol Vilnius nebus jai grąžin
tas. Šio nusistatymo Lietuva 
’igsiol ir laikosi.

Lenkai, laužydami Suval
kų sutartį ir grobuoniškas 
įsiverždami į Vilnių, tikėję^ 
si, kad Vilnių paėmus Liūs 
lengva priversti Lietuvą šio
kiu ar tokiu budu susidėti 
su Lenkija. Tačiau apsiriko. 
Lietuva, kaip vienas žmo
gus, šoko didžiausiu pasiry
žimu gintis ir ties Giedrai
čių ir Širvintų miesteliais 
1920 m. spalių mėn. pabai
goje sutriuškino besiver
žiančius gilyn į Lietuvą Že
ligovskio pulkus. Pats Želi- 
govskis vos nepakliuvo į ne
laisvę. Ir Vilnius butų buvęs 
tada atvaduotas, jei nebūtų 
įsikišusi Tautų Sąjungos 
komisija, kuri sustabdė sėk
mingą Lietuvos kariuome
nės žygiavimą pirmyn. (Tai
gi matome, kad ir Tautų Są
junga laikė lenkų pusę. — 
Red.) Nuo to laiko tarp a- 
biejų kariuomenių susidarė 
dabartinė administratyvinė 
linija, per kurią štai jau 13 
metų kai nėra jokio susisie

ta- kimo.
policija reikalauja iš Daug kartų mėgino Lenki- 

tavęs da extra leidimo ir se- ja visokiomis priemonėmis 
kioja lyg kokį prasikaltėlį, užmegsti santykius su Lietu- 
Žinoma, jeigu svetimšaliai va, bet be jokio pasisekimo.

__ Lietuva tvirtai laikosi pir-daro tenai pragyvenimą ar 
biznį, tai kas kita; bet kuo-
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ATSAKYMAI.
REDAKCIJOS

A. Kutuliui. — Tamstos 
prisiųsto pranešimo apie S. 
L A. kuopos vakarėlį nespė
jome į pereitą numerį įdėti.

T. Tiesai. — Ačiū už laiš- 
“^u aukštais‘ką ir straiPsnelius> tačiau 

“Keleivin” jų nedėjome, nes 
kai kas galėtų klaidingai 
juos suprasti ii- galėtų kilti 
nereikalingi ginčai.

V. Prelgauskui. — Įdėsi
me vėliau.

Kun. P. P. ZalinkuL — 
Prie progos išspausdinsime.

D-rui A. K. Rutkauskui.— 
Tamstos konverte mums bu
vo prisiųstas be parašo pra
nešimas apie vakarienę Arė
jui - Vitkauskui. Kadangi 
“Keleivis” pasieks Chicagą 
jau po tos vakarienės, tai ne
matėme prasmės tą praneši
mą spausdinti.

M. Kudirkienei. — Ačiū 
už laišką, bet “Keleivin” jo 
nedėsime, nes kol gyvi e- 
sam, pagyrimų nereikia.

Socialistui. — Sunaudosi
me vėliau.

Tautmylai. — Kaltinti jū
sų minimą kunigą tokiais 
nusikaltimais per laikraštį 
neparanku. Jeigu jis ištiesų 
taip eikvoja parapijos turtą, 
tai parapijos pareiga yra 
prižiūrėti, kad jis to nedary
tų. Kritika laikrašty nieko 
nepagelbėtų.

Puskatal iki u i.
rodosi, 
tarp kun. Linkaus ir parapi- 
jonų turėtumėt kaip nors iš
rišti vietoje. Visuomenei šis 
klausimas visai neįdomus, o 
įsileidus jį laikraštin, gin
čams nebūtų galo.

Ir prirašiusi šitokių nesą
monių, “Sandara” daro iš
vadą, kad jeigu Bagočius 
bus išrinktas SLA. preziden
tu, tai jis atsiimsiąs tuos pi
nigus iš SLA. 
įuošimčiais.”

Tai jau netik kvaila, bet ir 
šlykšti insinuacija.

O tuo tarpu Bagočiaus lai
škas. yra visai paprastas da
lykas. Tokios rūšies susira
šinėjimai yra darcmi prieš 
zisus musų suvažiavimus. 
Musų žmonės pinigų daug 
teturi, todėl jie visuomet ta
riasi ir susirašinėja, kaip pi
giau nuvažiuoti ir kaip pi
giau seimo metu pragyventi. 
Tokiu tikslu buvo rašytas ir 
šitas Bagočiaus laiškas. Kas 
gi čia bloga?

Bet “Sandara” turbut bi
josi, kad socialistai šįmet 
nepadarytų taip, kaip Pitts- 
burgho seime padarė jos pa
čios politikieriai, kurie fi
nansavo delegatų keliones ir 
mokėjo už hotelius, kad su
darius savo didžiumą.

Nėra jokia paslaptis, kad 
sandariečiai daro tokius pat 
planus ir dabar. Viena SLA. 
kuopa Bostone anądien ga
vo iš Chicagos instrukcijų, 
kad rinktų kuodaugiausia 
“savų” delegatų, o kelionės 
lėšos ir pragyvenimas Det
roite busią apmokėti. Tam 
tikslui esąs įkurtas sandarie- 
čių fondas, kurin esą sudėta 
jau $1,500. Net “Tėvynės” 
štabas esąs “aptaksuotas” ir 
turįs mokėti nuo savo algų 
tam tikrą mokestį delega
tams finansuoti.

Jeigu “Sandara” kelia to
kį didelį lermą dėl paprasto 
Bagočiaus laiško, o apie sa
vo politikierių slaptas ma
chinacijas tyli, tai čia turi 
būt viena iš dviejų: arba ji 
nežino, kas darosi jos pačios 
pastogėj, arba ji pamėgdžio
ja tą čigoną, kuris nutvertas 
prie svetimų vištų pats šau
kė: “Laikykit vagį!”

I. Z. Lukošiūnas.

Mums
kad nesusipratimus

»

Frank Ricickio 
MOST1S

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta,. 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 

į Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku- 
I rios pagalba išsigydysit. Mosties kai- 
' na $1.00 ir $2.00.
: F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
I Ji suteikia didelę pagalbą, iš vidaus ir 
jis viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu- 

; rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausi palengvi
nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir 
'A oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems, nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS

3 Rose Street, Hartford,, Conn.

WAUKEGAN, ILL.
Lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.
•Jos. Mačiulis — nirmininkas, 

906 Prescott St. Waukegan, III. 
Gabris — pirm, pagelbininkas,

, 730 McAJesten Avė. Waukegan, III.
Gavau nuo vyčių generolo b. j. Masiliūnas — užrašų rast, 

paviestką, kad jo batai jauD818T 1(kh p]**’ waukegan, 
nuplyšę. Taigi siunčiu 2 d O- 630 —8th St., Waukegan, III.
leriu, tegul senis apsiauna K. Vaitiekūnas — kasierius, 
naujais kamašais. Bet tegul ,2('~8th st’ 1 ’j-j 1- - j i i Kasos Globėjai:didelėm Vlgadom savo kūną Emilija Kernagis—720 Vine Place

" St. Dambrauskas—835 So. Lincoln st.
Knygiai:

K. Dambrauskas, 118—lOth St., 
North Chciago, III.

M. Valentukonis, 8:10 Prescott S., 
Waukegan, III.

Maršalkos:
J. Stočkus; J. Visockis. 

Susirinkhnai būna paskutinį

į I
i 

s

i

i

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI
~ . i

f III.

Kiek Kainuoja Da
bar Pragyvenimas 

Lietuvoje.
I Praeitų metų rudenį javai 
Lietuvoje buvo visai pigus. 
Paaiškėjus derliui, kuris pa
sirodė nelabai koks, javai 
pradėjo brangti ir paskuti
nėmis dienomis jų kainos da- 
negirdėtai šiemet pakilo. 
Rugių centneriui (100 sva- 
rų) moka po 14—15 litų, 
kviečių po 19 lt., miežių po; 
14 lt., avižų po 12 lt. Bulvių 
centneriui dabar moka po 4 
—5 litus.

Galvijų kainos taip pat 
truputį pakilo. Raguočių gy
vo svorio centneris dabar po 
25 lt., lašinių kiaulių gyvo 
svorio centneris po 45 lt Ge
rą arklį galima nupirkti už 
200—300 lt.

Maisto produktų kainos 
tokios: rūkyto kumpio kilo
gramas 1.70 lt, lašinių klg. 
4 lt, dešrų kilogramas 3—4 
lt., veršienos klg. 1.20 It De
šimtį kiaušinių galima gauti 
už 1 litą, kilogramą sviesto 
už 3 lt, kilogramą varškės 
už 1 litą. Didelį lietuvišką 
sūrį galima nupirkti už 1.50 
lt Kilogramas reiškia 2 sva
ru.

Sodžiuose arba mažuose 
miesteliuose maisto produk
tai dar pigesni. Pragyventi 
mėnesį tuo tarpu vienas 
žmogus gali Kaune už 150— 
200 litų, provincijoj už 80— 
100 litų, o sodžiuose daug 
pigiau. Amerikos doleris da-l 

Tek.mykščio nusistatymo neiti įlbar Lietuvoje 6 litai.

perdaug nelepina. Tegul nu
siperka gerą rąžančių, b a 
ant svieto dabar didelis ne- 
pakajus, tai nežinia, kada 
galim atsistot Juozapato pa
kalnėj. :

John Shimkus, ‘

t

ket- 
. -j,, vergą kožno mėnesio, 7:30 vakare,

CniCagO, 111. Liuosybės svetainėje, Waukeegan.

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščioniu gadynės.1

7
* •4ASS.

Ypatiagai dabartinė
ĮiM’uiraUyt, ąes tik tada g

Kayga didelio formato, turi 
—100; audimo apd.—$1.25, I 
arba “Money Orderį*. Adree

i¥

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

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

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

Eilės, Dainos ir Deklamacijos apie 
didijį karų, 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 karų. 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 SL So. Boston, Mass.

Dykai!
Suvis dykai dasižįnosite savo ateiti 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (11)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 N. Irriag Are.. Desk. K, 

CHICAGO. TLL.

kiefcviemM turėtu 
■®ti Dieve bėrimą.

popieroą apdarais 
popieriai dolerį

KNYGOS NUPIGINTA KAINA
Iki Gegužės 15, 1934.

Dar turim daug likusią įvairią knygą ir jas išparduoda m visai 
nupiginta kaina iki gegužės 15 d., 1934. Malonėkite pasirinkti 
kokios patiks iš čia teikiamo surašo:
Įvairios Pasakos, Dr. Basanavičiaus. Pusi. 300, apdarytos 

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

dabar už ......................................................................... $1.25
Iš Gyvenimo Lietuvišką Vėlią-Dušią bei Velnią — Dr. Ba

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

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

Kaina $1.00; dabar už............................................ 50 centą*
Lalio žodynas — Lietuvią Anglą ir Anglą Lietuvlą, pusi.

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

nystę, amatninkystę ir visokius būtinus reikalus gyve
nime. Pusi. 392. Kaina $2.50; dabar už ................... $1.26

liaujas Pilnas Orakulas, paveiksluota burtą moną knyga, 
didelio formate, nauji laida, są pilna Saliamono nosimi.
Pusi. 414. Vienintelė knyga lietuvių kalba, kuri apima 
burtų ir monų šaką, taipgi delnažinystės. Kaina $3.00; 
dabar už .7.......................................................................... $1.50

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

Ganioji P. Bėro knyga “Dievo Galybė,“ čia eina klausimai: 
zoologija, botanika, geologija, fizika, chemija, gyvulių 

o fiziologija, augalą fiziologija. Dvejose knygose, pusi.
apd. Kaina $4 06; dabar už......................................... $2.60

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygą užsakymu, sekama 
adresu:

“AUŠRA”
MS3 SO HALSTED ST, CHICAGO, U.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Vienintelė Moteris Laikrodininkė.

Lietuvos Pavasaris.
Lietuvos pavasaris yra 

daug malonesnis ir gražes
nis už kitų kraštų pavasa- 

I rius. Tai vienu balsu pripa- 
; žįsta svetimšaliai, kuriems 
tenka šiuo laiku lankytis 
Lietuvoje. Šalčiausi Lietu
voj mėnesiai yra gruodis ir 
sausis, tuo tarpu kai pietų

• Amerikoje tuo laiku būna 
[didžiausi vasaros karščiai. 
Jau vasario mėn. pabaigoje

• saulutė gana jaučiamai pa-' 
tiko du nepažįstamus vyrus, i šildo kailiniuotą Lietuvos. 
kurie ją užkalbino, klausda-i žmogelį. Kovo mėn. pra-:

- _ ‘ I
mieji giesmininkai — kuk
lus vieversėliai.

Kaip Buvo Apiplėš
tas Lieplaukės 

Klebonas.
“Keleivy” jau buvo trum

pai rašyta, kad 16 kovo 
Lieplaukėj buvo apiplėštas 
klebonas. Dabar “L. Žinios” 
paduoda daugiau smulkme
nų. Buvę taip.

Apie 11 valandą nakties 
klebono gaspadinė išsiuntė 
tarnaitę į miestelį. Grįžda
ma klebonijon, tarnaitė su-

mi, kur einanti. Jai atsakius, | Ežioje jau parskrenda pir- 
kad eina klebonijon, vyrai 1 
pasisakę taip pat turį reika-! 
lą pas kleboną. Visi kartu į-i 
ėjo į prieangį. Čia tarnaitė,; 
parodžiusi klebono kamba-į 
rio duris, pati įėjo į kitą; 
kambarį.

Vyrai pabeldę į klebono 
kambario duris ir paklausti 
—“kas ten,” atsakė: “zak
ristijonas, kviečia pas ligo
nį.” Kai klebonas atidarė 
duris, tuoj į jį buvo įremtas 
revolveris. Vienas plėšikas 
stovėjo prie durų saugoda
mas, o antras, suvaręs visus 
likusius į tą patį kambarį, 
pradėjo daryti kratą. Per 
kratą plėšikai pasiėmė du 
aukso laikrodžius, portfelį, 
naujas klebono kelnes ’ir 
brauningą. Paskui, priėjęs 
prie klebono plėšikas parei
kalavo duoti 1,000 litų. Kle
bonas atsakė tiek pinigų ne
turįs, turįs tik 50 litų. Tuos 
plėšikas padėkojęs pasiėmė. 
Po to plėšikai sėdosi vaka
rieniauti; išsitraukė pusbon
kius; kvietė išgerti kleboną, 
bet tas atsakė negeriąs. Pa
vakarieniavę plėšikai atsi
prašė klebono už sutrukdy
mą ir išeidami pasakė: 
“Kad daug galvų nesuktu
mėte, pasakysime, kad mu
du vadinamės “Lietuvos E- 
relis ir Liumpendas.” Be to, 
vienas dar mandagiai pata< toriaus), kiek pats Patago- 
rė klebonui nesinervuoti ir nijos galiukas su Ugnies sa- 
nebėgti skambintu policijai, lomis nutolęs į pietus nuo 
nes telefonas pradedąs veik- pusiaujo. O Ugnies salose 
ti tik 7 vai. ryto. i vra kpr kas šalčiau, negu

Tsb.

Šiame vaizdelyje parodyta p-lė Martha Wittnauer, kuri sako
si esanti vienintelė moteris laikrodžių biznyje visame pasauly. Ji 

Kovo pabaigoj grįžta ir i turi savo laikrodžių krautuvę N ew Yorke, o laikrodžių dirbtuvę 
ti sparnuočiai: Juodai Šveicarijoj, iš kur ir ji pati yra kilusi.kiti sparnuočiai: 

žvilgantieji linksmi varne- ‘ "
nai (špokai), kurie tuojau Atgyja Linų UklS. 
pradeda švilpauti apie inki
lus medžių viršūnėse; pasi- 

odo ir pempės. Truputį vė
liau 1 
gandrai, 
'Jogų, i 
kregždės, pagaliau lakštin
galos ir gegutės, taip mėgs
tančios baltai žydinčiuose 
vyšnių soduose pačiulbėti ir 
pakukuoti.

Medžiai sprogsta, krauna rjnjęos reikalavimus paten- 
ziedus, žole žaliuoja, javai Rudavo veik vieni rusai sa
kyta laukuose, švelnus veje- dumnineu 
bai glosto veidą ir kutena; Dabar, Tolimuosiuos Ry- 
sn5įV . . .'tuos pakvipus karo pavoju-

Visur skamba paukščių Sov. Rusija susilaikė su 
balsai, dūzgia ore biteles, Hnų eksportu> juos namie su. 
1 mkdamos medų. _ i naU(j o ja įvairiems karo- pa-

Pavasans Lietuvoje nėra sirengimo r€ikalams. Sovie- 
nei perdaug trumpas, nei ]jnu eksportuj sustojus, 
penlgas. O yra kraštų, kur pasaufinėje rinkoje linų kai- 
pavasario beveik nematyt, na ėmė kilti. Lietu-

voje pirkliai ėmė važmėti po 
kaimus pas ukninkus ir su-

Lietuvoje prieš didijį karą 
| linų gamyba, ypač Šiaurinė-

pasirodo raudonkiįkiai Je L>etuvoje buvo gana gera 
, kurie kalena ant Pastaty‘a- Is ūkininką: 
ilgauodegės kielės, ?an.a gerą Peln« tu' «la™

- - - - - Lietuvos linų marke buve
ne blogiausia. Pastaraisiais 

'keliais metais linų pluošte 
' kainai pasaulinėje rinkoje 

labai nupuolus, linų pradėta 
mažiau sėti. Pasaulinės linų

I

kur tuoj po smarkių žiemos 
šalčių prasideda beveik stai
ga vasai a, ai ba kur pavasarį pirkinėti užsilikusius nepar- 
at>ioja ilgi nemalonus lie- fjuotus ijnus. Pas ūkininkus 
tųs.

Pietų Amerikos gyvento
jai nemaža nustebs patyrę, 
kad Lietuva yra tiek pat į 
šiaurę nuo pusiaujo (ekva-

‘atsirado netikėtų pinigu.
I Todėl šiais metais ūkinin
kai mano vėl pradėti linus 
sėti. Nors prie jų daug dar
bo, bet tas darbas gal apsi
mokės. Žemės Ūkio Rūmai 
taip pat ūkininkams pataria 
linus sėti ir parūpina page
rintas sėklas, instruktuoja 
apie jų tinkamiausį augini- 

: mą ir pluošto gaminimą.
KULTŪRINIAI ŪKIAI. | a -----------------
T. > ........ . AR GALIMA SKOLAS PA-Lietuvoje kultunmai ūkiai, KEiST1 KALĖJIMU.

apygardos

Plėšikai, kurie neabejoti- Lietuvoje, 
nai buvo Balsys ir Kazlaus
kas, išsinešdino iš kleboni
jos apie 12 vai. Antrą valan
dą klebonas išdrįso nueiti yra gamybiniai ir pavyzdin- ( .
pašto agenturon ir paskam- gieji. Gamybinių ūkių tiks- Manampolės 
binti Telšių policijai, kuri las — gaminti sėklinę bei |eismas> remdamasis Napo- 
tuojau atvykusi, dėl tankaus veislinę medžiagą, ją gerinti įeono kodeksu, vieną suban-
ruko nieko negalėjo padary- ir skleisti apylinkės ukinin- krutavusį prekybininką nu- 
ti. kų tarpe.

. --------;------  I Pavyzdingiems , ūkiams . . . . - .
RINKS ŽINIAS APIE SU- statema viena sąlyga — pa- ?*lai ^°.^ĮU ^eismo sprendimu 

GRIAUTAS KARO LAIKU rodyti apylinkės ukinin-
BAŽNYČIAS. . 1

Kilo sumanymas surinkti, ,^e ūkiai steigiami
žinias apie sugriautas di-i išparceliuotų dvarų cente 
džiojo karo metu bažnyčias ruošė, nedidesmuose kaip 
Lietuvoje. Prof. Volteris, 80 ha. Uz hektarą mokama 
palaikydamas kontaktą su nuomos mokesčio po 10 litų, 
kurija, nori gauti visur do- __ _ .
menys apie sugriautas baž- APIPLĖŠĖ JJKIN1NKĄ 
nyčias. Ypatingai brangi ir 
meniško stiliaus buvo Rau
dondvario bažnyčia, kurią Perskautas atvežė andai į 
pastatė grafas Tiškevičius. Telšius parduoti malkų ir 
Yra žinių, kad Lietuvoje gavo 800 litų. Grįžtant jam 
drauge su bažnyčiomis žuvo namo plėšikai pastojo kelią, 
daug vertingų istorinių do- apmušė jį ir atėmė visus pi- 
kumentų. Tsb.'nigus.

baude 2 mėn. kalėjimo ir 
nuo skolų atleido. Kredito-

STENG1AMASI ATGAI
VINTI LIETUVIŠKAS 

KANKLES.
Senovės lietuviai labai 

plačiai vartodavo savo liau
dies kanklių muziką. Tik 
svetimųjų vergijon lietu
viams patekus, daug musų 
liaudies papročių svetimieji 
išnaikino. »

Atgavus nepriklausomybę 
buvo pradėta ir kanklių at
gaivinimo reikalais rūpintis. 
Kaune yra Įsisteigusi kank
lininkų draugija. Ji kreipėsi 
i visuomenę prašydama su
teikti žinių apie dabartinę 
kanklių padėtį Lietuvoje. A- 
merikoje gyvenantis lietu
vių muzikos istorikas - kom
pozitorius žada apie kankles 
parašyti veikalą. Lietuvos 
muzikos istorijai labai svar
bu turėti kuo daugiausiai 
žinių apie senuosius kankli
ninkus, jų kankliavimo bū
dą ir įvairius kanklių tipus.

Tsb.

ŽĄSLIŲ ŽMOGŽUDŽIAI 
JAU SUGAUTI.

Kovo 18 d. Raseinių apsk. 
Tytuvėnų valse, policija 
Irauge su šauliais, suėmė 
Žąslių banditus — Armoną 
r Milini. Pirmasis per susi
šaudymus buvo užmuštas 
dietoje, o antrąjį suėmė gy- 
;ą. Jie buvo beeiną į Žemai- 
ijos gilumą, kur yra dau
giau besislapstančių plėši
nį, norėdami sudaryti bend- 
ą didelę plėšikų gaują.

NUTEISĖ PLĖŠIKĄ.
Šiaulių apygardos teismas 

kovo 19 d. nuteisė 8 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo 
plėšiką Tadą Montvydą, ap
kaltintą keliomis žmogžudy
stėmis.

NEŽMONIŠKAS “ŽMOGAUS GLOBOS 
DRAUGIJOS? ELGESYS.

Ji siūlo hariauj.anr.ioms mo- Žinios” 21 kovo laidoje: 
tinoms su vaikais “pasi

karti.”
“Aną dieną į “L. Žinių” 

redakciją atėjo O. Stančaus- 
Pereitą rudenį Lietuvoje kienė gyv. Aukštaičių g. 52, 

susitvėrė “žmogaus Globos 
Draugija,” kuri pasistatė sa- ’ ”
vo tikslu “šelpti moraliai ir 
materialiai visus [ 
reikalingus.” Nors ją dau
giausia rėmė valdžia, bet ji 
rinko ir da teberenka aukas 
iš visuomenės. Ji surinko jau 
daugiau kaip 30,000 litų 
“patriotiškam” savo darbui. 
Ji reklamuojasi laikraščiuo
se, kad užlaikanti valgyklą, 
maitinanti 500 žmonių ir ki
taip remianti vargšus. Da- . .
bar da ji steigsianti inteli- skurdi, kad jos netu-
gentams bedarbiams stovy- nrĮcl0S n^1 Pac!os vulgyt, 
klas, kur jie už valgį galės ]?el savo kūdikiams paduoti, 
tai draugijai atidirbti. Žada.Į.1’ S1^P nežmoniškai tos 
steigti prieglaudą alkoholi-'draugijos ponai iš jų tycio- 
kams ir kitokiems iškrypę- JaSL”

80, Eimontienė, gyv. Višins- 
61, Rakauskienė, gyv. 

našalnns; Panerių III, Babrauskienė, 
p -gyv. Panerių III, Mikulskie

nė, gyv. Patrimpo g. 25a ir 
Montvilienė, gyv. Panerių g. 
III ir verkdamos skundėsi, 
kad Žmogaus Globos drau
gijoj, kai jos paprašiusios 
vaikams maisto, ponas Bur
ba pasiūlė eiti joms pasikar
ti.”

i 'O tų moterų padėtis esan- “ • y • 1 y • • y y • .

ŽIAURIOS MUŠTYNĖS.
Kauno priemiesty Viliam- 

polėj vienas pilietis susiki
virčijo gatvėje su žmona ir 
ėmė muštis. Pagaliau vyras 
žmoną peiliu subadė ir pali
ko. Policininkas norėjo nusi
kaltėli suimti, bet jis su pei
liu ir ant policininko šoko. 
Tada pašalietis kirto iš už
pakalio tam piliečiui pagaliu 
ir kritusį policininkas suė
mė. Supiaustyta žmona pa
dėta ligoninėn.

liams, o vėliau steigsianti da 
ir elgetoms prieglaudą, kur 
stipresni elgetos turės dirbti, 
o palėgeliai gausią uždyką 
duonos.

Taigi išrodo, kad ši “Žmo-Įprie Minties Rato, iškasė ca- 
gaus Globos Draugija” Lie- ro kariuomenės patrankos 
tuvos vargšams yra tikra pa-'sviedinį. Minėtas sviedinys 
laima. ' rastas vieno metro gilumoje

Bet ve ką rašo “Lietuvos' ir perduotas policijai.

IŠKASĖ CARO BOMBĄ.
Kauno kanalizacijos dar- 

ibininkai, bekasdami kanali- 
Įzacijos kanalą Vydūno ai.,

MIRĖ BEGERDAMAS.
Panevėžyje, “Švyturio” j 

traktieriuje, Kazys Audrilio- 
nis užėjo pasismaginti, ir po 
Doros valandų besėdėdamas 
ir begerdamas degtinę, vie
toje mirė.

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVA
«► f.

į Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

s.
s.
s. 
s. 
s.

iVisa kelione juromis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

(per Copenhagą)

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

S. UNITED STATĖS ..
S.
S.
s.
s.

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

... Gegužės 12

.. . Gegužės 26
. ... Birželio 16
.... Birželio 30
.........Liepos 21

DIDELĖ EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATĖS”
Iš New Yorko Gegužės 12 d.

T

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 
vpatiškai vadovaujama Juozo Janush'o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
Iš New Yorko Birželio 30 d.

„d J ukinin- buvo labai nepatenkinti ir
kams gero ūkininkavimo pa- apygardos teismo sprendi- 

— ■ mą apskundė apeliacijos rū
mams. Apeliacijos rūmai šią, 
bylą sprendė ir Marijampo
lės apygardos teismo spren
dimą panaikino, t. y. pripa
žino, kad skolų negalima 
pakeisti kalėjimo bausme, j

—
SERGA LAISVAMANIS.

Kretingoj serga buvęs ap
skrities veterinarijos gydy
tojas Šalkauskas, senas žmo
gus, laisvamanis. Davatkos 
deda visas pastangas jį “at
versti.”

X •

ANT KELIO.
Micaičių kaimo-ūkininkas

Amerikos
DIDELĖS EKSKURSIJOS ’AM 

l LIETUVĄ J
Bengiamos Liet. Laik Agentų

Sąjungos Amemkoje

Modemiškuoju, baltu Motorlaiviu 
'GAIPSHOLM*
Gegužės 28 
Liepos 5, lm.

I klaiMdą

“DROTTNINGHOLM” Geg. 18 
M. L. KUNGSHOLM Birželio 4

S. S. DROTTNINGHOLM Birž. 12

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės Į vietinius afentus arba i

SVVEDISH AMEOtCAN LINE
Boston, io statė shl-nev york, 21 statė str.- Chicago, is
BroJiuržlė ek$kunijas Tamstai bus suteikta veltui ant pamikaiaviroo. —'

6SST17TTGĄHT"
Išplauks iš New Yorko 

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

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą..................? 97,5°
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal........^167 °°

Pridedant Jung. Palte. Taksui

De! informacijų Itraipkites j:
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Montello, Mus. 

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

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Haltted St., Chicago, III. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS
6820 Supetior Avė., Cleveland, O. 

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

MR. A. VARASIUS
206 Ali Nationa Banlc Building 

1200 Carson St^ Pittsburgh, Pa.

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

SCANDINAV1AN AMERICAN LINE
27 Whitehall SL, 248 VVashington St., 130 N. LaSalle St.. 

New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, 111.
D

COSMOPOr.TTAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Graad St., Brooklyn, N. Y. 

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

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St., Beooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS

14 Vernon St., Worcester, Mass. 

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
342 W. B’vay, So. Boston, Mass.

H AMBURG - AMERICAN UNE 
NORTH GERMAN LLOYD

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

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrų. Tai yra 
padaryta sudėtinė, 
kurių vartoja po visų 
C šaulį kaipo pagel- 

nuo reumatiškų 
skausmų.

j PASKIRTA ŽIURKIŲ 
SĄVAITĖ.

Kauno miesto savivaldy
bė nuo balandžio 30 iki ge
gužės 6 d. paskelbė žiurkių 
sąvaitę. Žiurkių sąvaitės me
tu Kauno gyventojai bus ra
ginami įvairiais budais žiur
kes galabyti.

I

Galit pamatyt visą 
J urfaicnsiLietuvą tik bž

t 
» •i
»
♦

i į

i
*

♦ i 
i

*
Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
• J. A ?»■

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

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

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

Adresuokite:

Kiti 
HPLA’JKIMAI

“KUNGSHOLM” Geg. 7

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

AQUITANIA 
BERENGARIA

IŠBANDYK RU-SX ANT MUSŲ 
I KASTŲ.

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon
ką. Jeigu Jums nepagelbės, Jums ne
kainuos nieko. Prisiąskit tik Jūsų var- 

į <ią ir adresą, užmokėsi pastoriui, kaip 
: ijs atneš Jums bonką RU-EX į namus. 
Vartok kaip nurodyta ir jeigu nebus 
Jums naudingas, mes atiduosim atgal 
jums pinigus. Vieninteliai platintojai:;

I PORTERS DRUG COMPANY 
Į 1608**Milwaukee Are, Dept. R-7, 

CHJCAGO, ILL.

Geįružės 
vadovaus
No 16 <i. ekskursiją—p. S? Bergas. Abu 
patyrę ekskursiją vadovai ir Cunard 
Linijos tarnautojai. Iš Southamptono 
keleiviai traukiniu vyk* j Londonu, o 
iš ten tiesioginiu laivu i Klaipėda. Ek
skursijų vadai pasirūpins keleivių pa-

Puikiausiais ekspresiniais laivais 
Išplaukia ii New Yorko per 

South am p toną

3 d. ekskursiją asmeniškai 
p. Pijus Bukšnaitis, o birže-

CUNARD LINE

Gegužės-May3 d- 
Birželio-June 16 d.

togumu ir kelionės reikalais.
Tai išimtina 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 į

33 STATĖ STREET 
BOSTON, MASS.
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RUGSĖJO MĖNESĮ PRASIDĖSIĄS 
ŠĖTONO VIEŠPATAVIMAS.

160 METŲ TURKAS NE
SIDUODA KVOSTI.

Turkas Zaro Aga yra pa-
Taip skelbia Wilbur Voliva, 

kuris tiki, kad žemė yra 
plokščia.

Melskitės, davatkos ir 
škaplerninkai, nes jūsų die
nos jau baigiasi. Rugsėjo 
mėnesį žlugs visas krikščio
niškas pasaulis ir prasidės 
Šėtono viešpatavimas.

• '• JL1Šitą naujieną • skeTbia vi
siems krikščionims Wilbur 
Glenn Voliva, apaštališkos

garsėjęs kaip seniausis žmo- 
Pasiremdama tuo pagei- gus pasauly. Dabar jis turįs 

davimu, Lietuvos Pasiunti- jau 160 metų. Mokslininkai 
nybė Washingtone prašo A- mano, kad žmogus negali 
merikos lietuvių studentų taip ilgai gyventi, todėl Dr. 
kliubus bei draugijas prane- (Voronovas, garsus “monkey 
šti jai reikalingas žinias šiuo ■’ 
adresu: Lithuanian Lega- 
tion, 2622 — 16-th Street, 
N. W., Washington, D. C.

2 METŲ VAIKAS KA
LĖJIME.

Varginga moteris vardukatahkų bažnyčios galva, Bri nsusi«edė 2 metų
kuris tiki, kad musiske žeme, vaikutį j Central Park Ne„ 
yra plokščia kaip biblijos Yorke‘Vaikas iškasė žemėj 
apas. O kad ateina velnio lduobelę Policmanas pamaJ. 

kai alyste, tai ne jis pats pi a-, b. nuveda motiną su vaiku 
simanęs, bet pats D'evas, teismam Teisėjas liepė už- 
jam šitą sekretą j ausj pa-; mokėti jaj $2 pįbaudoFs arba 
sakęs. .... ! atsėdėti dieną kalėjime.

Voliva yra vadas religines Įjvįejų dolerių ji neturėjo, 
sekles, kuri turi Įsikūrusį todėl buv0 ^aĄta kalėji- 
Illinojaus valstijoj koloniją man. Kartu su ja buv0 uždJa_ 
vardu ZionCity, kas lietu-| tas fa. jos vaįkutis 
viskai reikštų Siono Miestas.1_____________
Tą koloniją suorganizavo 
tūlas Alexander Dowie, bet 
Voliva jį nuvertė ir jau 27 
metai pats ją valdo. Jis yra 
to miestelio majoras, dvasi
nis kolonistų vadas ir vy- ‘ 
liausis bažnyčios kunigas. | Reikalaukim, kad valdžia 
Sakoma, kad kolonistai yra' atmokėtų uždarytų bankų 

pinigus.
Washingtone dabar yra į- 

neštas Kongresan vadina
mas McLeod’o bilius, kuriuo 
reikalaujama, kad federali
nė valdžia atmokėtų žmo
nėms pinigus, kurie buvo už
daryti bankuose, i

glandų” specialistas, nutarė 
nuvažiuot Turkijon ir persi
tikrinti, ar ištiesų tas turkas 
yra toks senas, kaip apie ji 
rašoma. Bet Z aro Aga ant 
to nesutiko. Jis bijo, kad 
daktaras jį egzaminuoda
mas nepadarytų jam ko 
nors.

Bostone susekta Hitlerio 
pinigais užlaikomas fašizmo 
propagandos -lizdas. Val
džia tyrinėjo jo agentų veik
lą.

Majoras Mansfieldas pra
dėjo tyrinėt gatvių valymo 
kontraktus. Čia esą daug 
suktybių.

Cambridge’uja bus 1 gegu
žės prakalbos.

Sekantį utaminką, 1 ge
gužės, Cambridge’aus lietu
vių socialistų kuopa ruošia 
prakalbas. Gegužės 1 diena 
yra tarptautinė darbininkų 
šventė. Susipratę darbinin
kai tą dieną visame pasauly 
daro demonstracijas, mitin
gus, svarsto savo reikalus ir 
daro planus ateičiai; Tai yra 
tarptautinė - musų klasinės 
vienybės švęntė. Nuo jos ne
atsilieka ir lietuviai darbi
ninkai. Taigi visi yra kvie
čiami į šias prakalbas susi
rinkti: jos prasidės 8 valan
dą vakaro, adresu 631 Mas- 
-aehusetts avė., netoli Cent
rai skvero, aukštutinėj salėj. 
Kalbės “Keleivio” redakto- 
-ius Michelsonas.

Prasidėjo Federal National 
banko prezidento byla.
Šį utaminką prieš federa- 

linį teisėją Hugh D. McLel- 
laną prasidėjo kriminalinė 
uždarytojo Federal Natio
nal Banko prezidento Da
nieliaus C. Mulloney byla. 
Jis kaltinamas pasiglemži- 
mu $13,000 banko Šerais ir 
neleistinu išėmimu iš banko j 
apie $160,000 pinigų. Bylai' 
šaukiama apie 75 liudinin-1 
kai.

CASPER’S
BEAUTY PARLOR

Nugydau 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 Hill Station 
DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: Geneva 3668

Tai. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nekėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBR1DGE, MASS.

Vietinės Žinios
M ilčius ir Matusevičius 

sunkiai nubausti.
Du jauni South Bostono 

lietuviukai, kurie už 15 cen
tų užmušė girtą airį, šį pane- 
dėlį buvo nuteisti ilgiems 
metams kalėjiman. A. Mil- 
čius, 20 metų amžiaus vai- 

____ ___________________ (kežas, pasmerktas kalėti nuo 
daryti bankuose, priklau-' 10 iki 15 metų, o Juozas Ma

lančiuose Federal Reservai. j tusevičiukas, 17 metų vaikė- 
Dalis sDaudos ir visuomenė zas, gavo 8 metus.

sudėję apie $10,000,000 tai . 
kolonijai įsikurti. Jie pasta-' 
tė namus, dirbtuves, bažny
čią ir mokyklas, kuriose vai
kams aiškinama, kad žemė 
yra plokščia, nes jeigu ji bu
tu apskrita, kaip “bedie
viai” skelbia, tai visi nuo jos 
nusiristų. į

Bet šventraščio fanati- £)aijs spaudos ir visuomenė zas, gavo 8 metus.
kams ir ant plokščios žemes karštai tam biliui pritaria,' Jiedu buvo kaltinami tuo, 
nesiseka gyventi. Jų kolom- be|. yra b. OpOZicijos. Stam- kad 18 vasario pasigavo ant 
ja paskendo i skolas ir resy- v turčiai, kurie bankuose ‘ Broadvvay girtą airį, tūlą 
veris jau grąsma parduoti ją' • • v ° - -t
iš varžytinių. Kolonistai, su
dėję tiek pinigų, pradėjo ne
rimauti ir bruzdėti prieš sa-

savo pinigų nelaiko, tam bi- O’Donoghue, įsitempė jį į 
liui priešingi. Pats Roosevel- tamsų užkampį 
tas davė suprasti, kad jis ir-nmauu ir Drazaeu prieš sa- gi jam nepritariai nes vaJ. 

vo vadą. Todėl jam ir pnsi- negalinti būt atsako-
?aP,n.a.v0’ vkad a ema Jau minga už bankus, kurie jai 
krikščionybei galas. Nuo nepriklaus0. Bet biliaus ša. 
rugsėjo menesio prasidėsiąs linfnkai nurod kad valdžia
Šėtono viešpatavimas, nes 
tą mėnesį kolonija busianti 
parduota už skolas. Voliva! wL . ,. . .. i namie pinigų, nelaikytų, betžada važiuoti per Ameriką d-. . bF k d' ios
smlrn rinkti P>p tn iia !uetU i UanKUS, O KdUd Jie JOSaukų r n t. Be to, j s sa paklausė, jų pinigai žuvo, 
si turįs du revolveriu ir ge- r
ruoju “pragaro 
niams” nepasiduosiąs.

turi būt atsakominga, nes ji 
varė agitaciją, kad žmonės

LIU 11 Į

pasiunti-; Žemesniųjų' Kongreso ru- 
iąs. mų komisija šitą bilių jau

Sako, Darbai Jau 
Pagerėjo.

Darbo Departamento sek-

užgyrė ir nėra abejonės, kad 
jis bus priimtas abiejų butų, 
bet prezidentas gali jį atme
sti. Bet jeigu žmonės karštai 
stos už bilių, tai Kongresas

retorė Perkins išleido mene-'galės padaryti jį įstatymu 
sinį savo raportą, kuriame sumušdamas prezidento ve- 
skaitlinėmis parodo, kad per,to.
kovo mėnesį darbai tiek pa- Todėl visi turėtume rašyti 
gerėjo, kad dabartiniu laikų savo kongresmanams bei 
samda susilygino jau su senatoriams ir prašyti, kad 
1930 metų gruodžio mene-1 jie balsuotų už McLeod’o bi- 
siu. Sako, per pereitus metus 
darbo gavo 2,750,000 žmo
nės, o šįmet per kovo mėnesį 
buvo pasamdyta 419,500. 
Kiek per tą laiką buvo atlei
sta, raportas užtyli, bet sa
ko, kad nuo pereitų metų 
kovo mėnesio iki dabar A- 
merikos darbininkų algos 
pakilo apie $79,000,000 me
tams. Išrodo baisiai didelė 
suma. Tačiau jeigu atsimin
sime, kad už algą dirba apie 
30,000,000 žmonių, tai kiek
vienam išeis tik po $2.63 me
tams. Jeigu prie visų val
džios ir NRA pastangų al
gos tik tiek tepakilo, tai lai
mėta visai nedaug.

ir pradėjo 
kraustyt jo kišenius. Kada 
tas pasipriešino, jie taip jį 
sumušė, kad jis buvo nuvež
tas ligoninėn be žado ir te
nai mirė. Bet užpuolikai ra
do pas jį tiktai 15 centų ki- 
šeniuose.
Areštavo 27 pikietininkus.
Pereitą pėtnyčią^ Canal 

gatvėj policija užpuolė strei
kuojančius Columbia Up- 
holstering Co. darbininkus, 
kurie pikietavo dirbtuvę, ir 
27 jų suėmė. Mat, teismas y- 
ra davęs tai kompanijai in- 
junctioną, kuriuo streikuo
jantiems darbininkams 
draudžiama ties ta dirbtuve 
rinktis, tartum ir miesto gat
vė butų kompanijos nuosa
vybė. Areštuoti daugiausia 
žydai. *

Bostone susektas Lindber- 
gho vaiko “kidnaperis”?
East Bostone andai buvo 

areštuotas tūlas William 
Lardner, kuris norėjo iškeis
ti tenai netikrą $100-d deri
nę. Jis buvo užtai nuteistas 3 
metams į Leavenwortho ka
lėjimam Vežant jį vienam 
detektivui į Leavenvvorthą, 

Jis prisipažino buvęs nese
nai Šveicarijoj ir parodė 
auksinę diržo sagtį, kurią jis 
nupirkęs tenai už $30. Pri
važiuojant prie Leaven-

lių.
Bostono ir apylinkės lie

tuviams patartina rašyti sa
vo senatoriui Walshui. Pe
ticijos forma gali būt kad ir 
šitokia:

Senator David I. Walsh, 
Senate Building, 
Washington, D. C.
Dear Senator

We, the citizens of Mas
sachusetts, who have lošt 
a great deal of money in ., - T _> x •• 
the closed banks appeal to worth°- 
you to help us by voting 
for the McLeod Bill when 
it cdmes before Senate.

Very truly yours, 
(parašai)

Pasirašyti gali keliatas ar 
net keliolika žmonių. Kuo 
daugiau parašų, tuo geriau.

Harvardo universitete bus 
dėstoma rusų kalba.

Šią vasarą Harvardo uni
versitete bus duodamas rusų 
kalbos kursas, kuris tęsis 12 
-ąvaičių. Kursui vadovaus 
orof. Samuėl H. Cross. Tai 
bus pirmutinis toks bandy
mas, bet manoma, kad jis 
turės pasisekimo, nes daug 
amerikiečių dabar pradeda 
interesuotis biznio progomis 
Rusijoj ir to krašto kalba 
jiems labai reikalinga.

Bostono majoras Mans
fieldas pareikalavo, kad re
zignuotų miesto finansų ko
misijos pirmininkas Frank 
Goodwin, kuris kritikavo 
majorą dėl algų kapojimo 
viršininkams.

Arlingtone ant high schoo- 
lės vieną rytą pasirodė iš 
nakties pakabinta didelė 
juoda vėliava su giltinės gal
va. Policija mano, kad tai 
buvo išdykusių vaikėzų špo
sas. i-’i ■ /

Panedėlio naktį Dedhame 
užsidegė garažas ir įvyko 
smarkus gazolino sprogi
mas, nuo kurio sudrebėjo 
namai net Hyde Parke ir 
West Roxburyje.

Pereito nedėldienio naktį 
Westone įvyko Susišaudy
mas tarp policijos ir penkių 
gengsterių. Sakoma, kad 3 
gengsteriai buvo policijos 
pašauti ir susmukę, bet sėb
rai įkėlė juos automobiliun 
ir pabėgo.

Ties Sųuantumu pereitą 
nedėldienį sprogo Cambrid
ge’aus turtuolio Parkerio 
Morano greitoji jachta “Nio
bi II.” Ugnis ją sunaikino.

Gegužės 7 d. Bostone atsi
darys dentistų suvažiavi
mas, kuris tęsis iki 10 gegu
žės.

Kas nori turėti gerą laiką?
Prašome ateiti į Lietuvių 

M. Žinyčią, Subatoj, Balan- 
džic-April 28 d., 1934 m., 
7:30 vai. vak., ir jus galėsite 
šokti iki vėlumai; bus gera 
orkestrą. Rengia L. M. Žiny- 
čios Komitetas.

f

Apsivedė ir nusižudė.
Keliatas dienų atgal Glou- 

cesteryje apsivedė tūlas 
Woodbury su tūla Olive Col- 
son. Jiedu paėmė šliubą, at
važiavo į Bostoną, pasisam
dė čia nakvynamį ir abudu 
nusinuodijo. Juos rado lovo
je abudu apsikabinusius ir 
jau nebegyvus. Abudu buvo 
tik 23 metų amžiaus.

Numirė nuo išgąsčio.
Pereito nedėldienio naktį 

Brightone mirė nuo išgąsčio 
Alice Downing, 80 metų am
žiaus moteris. Sakoma, kad 
apie 1 valandą naktį jos a- 
nukė Virginia susipešė su 
savo meilužiu ir ėmė klykti. 
Senė to klyksmo taip nusi
gando, kad išbėgo ant pia- 
zos ir krito negyva.

Nubaudė 10 armėnų.
Šį panedėlį teisėjas Zatol- 

li nubaudė 10 Bostono armė
nų dėl buvusių andai riaušių 
ant Boylston streeto tarp 
armėnų bolševikų ir tauti
ninkų.

Norintiems Keliauti į Lietu
vą ar atvežti iš Lietuvos.
Aš sudarau ir gaunu iš val

džios įstaigų visus reikalingus 
kelionėje dokumentus, nedaro 
skirtumo kur gyvenate. Reika
lus rutvarkiau per laiškus arba 
atsikreipus j mano ofisą ypatiš- 
kai. Atstovauju visas laivų kom
panijas ir parduodu laivakortes 
ant visų laivų. Kreipkitės sekan
čiu antrašu:

K. SIDABRAS.
• 308 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

PARDUODU FORNIŠIUS
Parduodu padėvėtus fornišius. Tu

riu greitai parduoti. Kreipkitės pas, 
W. MORKŪNAS

1159 Dorchester avė., Dorchester.

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.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS I’ROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASK 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

CASPER’S
BEAUTY SHOP

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

CASPER BEAUTY SHOP
Kampas L Street ir Sixth St., 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 4645.

C0LLINS
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.

Joseph H7. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADVVAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

I 
i

I
I
«

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and F1LLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta, j

Jeigu norite, kad Jūsų automo- ! 
bilius ilgai teikytų, duokit patai- i 
syt mums. Darbas geras, kaina ) 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų | 
karas gerai trauktų, imkite gaio- i 
linų pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mų.

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

DR. G. L.
, 60 Scollay Sųuare, Room 22 
BOSTON Telef. Lafayėtte 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 DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

į
i

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBR1DGE, MASS.

LlETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

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- 
siunėiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampas Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

A.J.NAMAKSY |< 
Real Eatate & Insurance ; 

366 W. BROADWAY, Room 1 | 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Telephone Res. Telephone l 
So. Boston 3357 Jamaica 2031-M j

Residence: 251 Chestnut Avenue ! 
Jamaica Plain, Mass. I

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
■ LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

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

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Marteno K nyra 
GONORĖJA 

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

DR. MARGERIS M1 Sa. HalsUd Street, 
CHICAGO, ILL.

savo diržą ir atidavė jį de-! 
tektivui. “Tu buvai man ge-‘ 
ras,” sako, “tai aš tau ati- 

‘ duosiu tą sagtį, nes kalėjime 
i jie viską iš manęs atims.”
1 Sugryžęs Bostonan detek- 
tivas viską papasakojo savo 
vyresniems ir parodė auksi-Į 
nę sagtį iš Šveicarijos. De
tektyvų vyriausybė tuo susi
domėjo. Tuoj atsiminta, kad 
apie tą laiką Šveicarijoj bu
vo pasklydę tie pinigai, ku
riais Lindberghas užmokėjo 
$50,000 savo vaiko “kidna- 
periams.” Taigi prieita išva
dos, kad Lardner gali būti 
vienas tų “kidnaperių,” ir 
gali būti, kad tą sagtį jis nu
pirko Šveicarijoj Lindber-

AMER1KOS LIETUVIŲ 
f STUDENTŲ ŽINIAI.
Lietuvos universiteto stu

dentų atstovybė Kaune pa- Reikia padėt aiškiai savo 
reiškė noro sueiti į glaudes- vardą, pavardę ir adresą, 
nius santykius su lietuviais Peticiją geriau butų para- 
studentais Amerikos univer- sius ant mašinėlės; bet kas 
sitetuose bei kolegijose, moka gerai angliškai rašyt, 
Siekdama kalbamo tikslo, gali ir ranka parašyti. Tą 
studentų atstovybė, visų pir- lengvai gali padaryti kiek- 
ma, pageidautų žinoti, ku- vienas mokyklą lankąs jau

nuolis ar jaunuolė. Tik ne
reikia laukti ilgai. Padaryki
te šią sąvaitę, o gal gausite 
savo pinigus, jeigu jų turite gho pinigais. Tardymas ve- 
uždarytame banke. {damas toliau.

riuose universitetuose bei 
kolegijose yra lietuvių stu
dentų kliubų bei šiaip drau
gijų, ir norėtų gauti tų kliu
bų bei draugijų adresus. | damas toliau.

Lietuvis Blekorius
(T1N SMITU)

Bile blekės darbą padaras arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, vtogams paipas. varinuis boi
lerius sunitnofo. prakiurusius už
lopau, .taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbe darau prieinamiausią 
kaina- Darbų gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
'' 'A'hitnev St.. U'-ir-Mfer

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE i

Telephone 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ | 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų
Kainos nuo $645 iki 11045 

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Aatoolobilius ir | 
Trokus visokių iidirbysėių. « 

| Peter Trečiokas ir
j Joe Kapočiunas — savininkai,
j ’ Taisymo ir demonstravinm vieta: j 

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

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKAITAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksimose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadvay So. Boston, Mass.




