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Europoj Pirmą Gegužės
Laukta Svieto Pabaigos

TIKĖTASI BAISIŲ DAR
BININKŲ SUKILIMŲ.

Didmiesčiai buvo prigrūsti 
kariuomenės ir tankų.
“Keleivis” eina į spaudą

1 gegužės dieną po pietų, to
dėl pilnų žinių apie Darbi
ninkų Šventę iš viso pasau- 

, lio da negali paduoti. Bet iš 
tų trumpų pranešimų, kurie 
jau spėjo mus pasiekti, aiš
kiai matosi, kad buržuazija 
šįmet buvo daugiau nusi
gandusi tos dienos, negu ka
da nors pirma. Sprendžiant 
iš pirmutinių telegramų, Eu
ropoje reakciniai elementai 
laukė beveik svieto pabai
gos. Ypač drebėjo Francu
zijos plutokratai. Į Paryžių 
buvo sutraukta net 14 batal- 
jonų kariuomenės su karo 
tankais, anuotomis ir kulka- 
svaidžiais, tartum francuzų 
sostinę butų apsupęs koks 
baisus priešas. O tuo tarpu 
tik ramus, beginkliai darbi
ninkai su savo moterimis ir 
vaikais ruošėsi paminėti sa
vo klasės šventę. Virš miesto 
lakstė orlaiviai su radio apa
ratais, kad galėtų informuo
ti kariuomenę apačioje, į ku
rias vietas reikia pulti

Kuboje Daug Areštų.
Pirmoji Gegužės—oficialė 

valstybės šventė.
Paskutiniais laikais Ku

boje pasidarė labai neramu. 
Matyt, masės nepatenkintos

“Revoliucija” Prieš . 5,000,000 Rusų Pa
šaukta Prie Ginklo.
Iš Maskvos pranešama,

NRA.
Tennessee valstijoj 56 biz-
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Lawrence’o Lietuviai
Nupirko Didelę Farmą.nieriai sudraskė “mėlynuo- , kad visa jaunųjų komunistų 

sius arus.” i lyga, iš viso 5,000,000 jaunų
Amerikos kapitalistai pra- žmonių, pašaukta mokintis 

‘ i ir griežtai aviacijos, vartoti ginklą ir 
1—-'ruoštis karui. Šita militarinė 

I ruoša truksianti ištisus 3 mė- 
■ nesiūs. Po trijų mėnesių bus 
laikomi kvotimai ir kiekvie
nas komsomolas, išlaikęs eg
zaminą, gaus medalį su už
rašu: “Vorošilovo Šaulys.” 
Generolas Vorošilovas yra 
Sovietų karo reikalų komi
saras.

Be šaudymo, komsomolai 
bus da mokinami taisyt ir 
operuot automobilius, trak
torius ir orlaivių motorus. 
Turės taip pat mokintis šok
ti parašiutais iš orlaivių ir 
sklandyt sklandytuvais, tai 
yra, skraidyt bemotoriniais 
orlaiviais.

Šitie ruošos darbai prasi
deda nuo 1 gegužės ir baig
sis rugpiučio mėnesy. Tuo
met prasidės egzaminai.

AmeriKos Kapi 
nauja valdžia. Jos laiko ją ^eda jau atvirai L 
Amerikos imperialistų įran- prįešintis savo valdžiai, kuri. 
kiu. Pereitą sąvaitę Hava- verčia juos pildyt NRA ko-1 
nos mieste buvo areštuota 7 . .

KUNIGAS VILIODAVO 
MERGINAS J NEDO

RYBĖS NAMUS.
Nesenai Ispanijoj buvo 

susektas kunigas, kuris rin- žmonės už sąmokslą nuvers- 
ko mergaites ir vežė į Ar- ti valdžią. Tarp suimtųjų y- nė? pomikorembkrną.“štei’ 

ra ir kareivių. Suimtas taip-,Tennessee valstijoj, nedide- 
gi ir Havanos universiteto uame Harrimano miestely, 
profesorius Juan Martmello,' - 
Anti-Imperiatistinės Lygos1 
pirmininkas. Kitam mieste 
suimta 50 kareivių ir civilių 
žmonių. Jie sąmoksląvę už
imti kareivines ir paskelbti 
“proletariato diktatūrą.”

Valdžia ypatingai ruošėsi 
pirmai gegužės dienai, nes 
tą dieną tikėjosi sukilimo. 
Tačiau daryti tą dieną de
monstracijas ir ramiai švęsti 
tą dieną niekam nedraudė, 
nes Pirmoji Gegužės tenai 
yra oficialė valstybės, šven
tė. Apskaitoma, kad vien tik 
Havanos mieste 1 gegužės 
demonstracijose dalyvavo 
40,000 žmonių.

I Kad nuraminti nepaten-

gentiną, neva į vienuolyną. 
Turimomis žiniomis, jis jau 
buvo išvežęs penkias parti
jas po keliolika mergaičių 
.17—23 m. amžiaus, jų tarpe 
buvo žinomo didiko don 
Pedro Gondalez duktė. Tė
vas nesulaukdamas iš duk
ters jokių žinių, kreipėsi į 
Argentinos konsulą klaus
damas ar yra toks vienuoly
nas. Bet konsulas atsakė, 
kad nežinąs tokio vienuoly
no. Tada don Pedro Gonda
lez kreipėsi į policiją ir pa
pasakojo visas tas aplinky
bes, kuriomis buvo išvežta 
jo duktė. Policija pradėjo 
sekti Įtariamus dvasininkus 
ir po kurio laiko sučiupo tik 
išplaukiančiame į Argentiną 
laive, kuriame vežė net ke
turiolika vienuolyno kandi- kintus žmones, valdžia su- 
dačių. Pasirodo, kad tai bu- darė iš universiteto profeso- 
vo kunigu persirengęs žino- _ rių patariamąją tarybą, pa- 
mas baltųjų vergių prekiau-'našią “smegenų trustui” 
tojas Jack Molip.

I -
į Washingtone, ir pradėjo ru; 
Į pintis darbininkų būklės pa- 

TiZ,a ka?kXse Fran- Amerikoj Gaudo Bu- gerinimu T^ tajbos pirmi-
; pintis darbininkų būkles pa- I * * m x t_ • •

cuzijos miestuose buvo riau
šių ; bet visus sumišimus, 
kaip visuomet, išprovokavo 
pati policija, puldama de
monstrantus ir ardydama 
darbininkų susirinkimus. 
Jeigu policija Savo nagų ne
kištų, darbininkai ramiai iš
siskirstytų ir jokių riaušių bos diktatoriui Machadai 

x x • ..'areštuoti. Naujoji Kubos
Mantes mieste, apie valdžia kaltina jį valstybės 

mylių nuo Paryžiaus, polici- į^do apvogimu ir nužudymu 
•a tvarką . yj revoliucionierių. Už šitą
ir 60 žmonių buvo sužeista, j žmogžudystę jam gręsia da- 
Suerzinti žmones sudaužė foar kirtis

Pabėgęs nuo sukilusių Ku- 
jbos žmonių ir armijoSj Ma- 
chado buvo apsigyvehęs 
puošniame New Yorko ąp- 
artmente, bet kaip tik dabar 
buvo duotas varantas jį su
imti, jis staiga dingo. Sako
ma, kad jam iš kalno buvo 
jau pranešta, kad varantas 
bus duotas, todėl jis ir pasi- 
sjėpė. Amerikoje yra nema
ža ir jo sėbrų, kurie padėda
vo jam diktatūrą Kuboj pa
laikyt ir žmones šaudyt, o 
armijai sukilus pabėgo. Nau
joji Kubos valdžia dabar 
konfiskavo visus jų dvarus 
ir prie to da padarė žingsnių 
visus juos čia areštuoti ir 
pargabenti Kubon atgal. A- 
merikos valdžiai nelabai tai 
malonus darbas, nes Macha- 
da buvo jos bičiulis ir ištiki
mas Wall Streeto kapitalistų 

, tarnas. . - . ■
GEN. GAIDA GAVO 6 MĖ

NESIUS KALĖJIMO.
Tūlas laikas atgal Čeko

slovakijoj buvo nuteista 
keliolika fašistų kalėjimam 
Jię apeliavo. Dabar apelia
cijos teismas kai kuriem jų 
da padidino bausmes. Pa- 

, vyzdžiui, karininkas Kobsi- 
nek, kuris buvo nuteistas 6 

. metams kalėjimo, dabar ga- 

. vo 9 metus. Generolas Gaida 
turės kalėti 6 mėnesius 
fašistine agitaciją.

ninkas yra Carlos de la Tor- 
re, senas Kubos revoliucio
nierius.

vusį Kubos Dikta
torių.

Jis kaltinamas valstybes ap
vogimu ir

Kubos konsulatas New Į pagandą Amerikoje. 
Kongresas jau paskyrė

13.ID8LS vaisryoes ap- m • — tt v • ±ir žmogžudystėmis, j * yrineS FūSIStlį Pro-

i Yorke išėmė Jungtinių Vals-j Kongresas jau paskyrė 
tijų varantą buvusiam Ku- (komisijų, fašistų propagan-

gatvių lempas, potamsiai pa
sistatė barikadas ir pradėjo 
mušti triukšmadarius polici- į 
ninkus. Riaušės tęsėsi iki 
vidurnakčio. Kartu su poli
cija prieš darbininkus išėjo 
net vienas kataliku kunigas 
kovoti. Žinoma, jis gavo į 
kailį ir turėjo bėgti į arti- 

. miausį viešbutį slėptis. Tuo
met žmonės išdaužė akme
nimis to viešbučio langus.

Reakcinė francuzų spau
da gąsdino visuomenę, kad 
“raudonieji” ruošią revoliu
ciją. Bet pažangioji spauda 
atkirto, kad “juodieji” ren
gia naminį karą.

Paskalų apie “revoliuci
jas” buvo visose Europos 
sostinėse. Turėdami nešva
rias rankas ir negryną sąži
nę, žmonių išnaudotojai vi
suomet dreba iš baimės ir 
sapnuoja revoliucijas. Tai 
pamatuota baimė. Madride; 
Vienoje, Berlyne ir kitur 
lauktta sukilimų. Bet sukili
mų nebuvo.

Maskvoje Pirmos Gegu
žės šventėje dalyvavo 1,- 
000,000 žmonių. Didžiausios 
iškilmės buvo Raudonoj 
Aikštėj.
BRAZILIJOJ NAUJA RE

VOLIUCIJA?
' Buenos Aires mieste gau
ta žinių, kad Brazilijoj kilu
si nauja revoliucija. Smulk-

dai ištirti. Komisija tyrinės 
netik hitlerininkų varomą 
propagandą, bet taip pat ne
va pačių amerikiečių veda
mą “sidabramarškįnių” ju
dėjimą, kuris reiškiasi dau
giausia pietinėse valstijose, 
kur seniau siautė “kliuksi- 
ninkai.” Manoma, kad ir 
“sidabramarškiniai” suside
da iš tų pačių elementų. Ty
rinėjimo komisija aplankys 
Philadelphiją, New Yorką, 
Bostoną, Detroitą, Chicagą, 
San Franciscą ir Los Ange- 
lesą.

ŽADA STEIGTI SENELIŲ 
PRIEGLAUDĄ.

is uz

PIRMUTINIS LIETUS NU
GĄSDINO ŽMONES.

Australijos šiaurės pakra
šty lietus yra didelė reteny
bė. Per 33 metus vietos žmo
nės visai nematė lyjant To
dėl kai anądien užėjo lietus, 
jaunesni gyventojai nežino
jo kas pasidarė ir tūli jų la
bai persigando.

--------------
TURKIJA STATO DE
ŠIMT POVANDENINIŲ 

LAIVŲ.
Graikų ir turkų vyriausy

bės pasikeitė raštais dėl nau
jos karo laivyno statybos. 
Turkija pranešė Graikijai, 
kad rengiasi pastatyti 10 po
vandeninių laivų. Graikija 
pranešė Turkijai, kad stato
si du naikintuvus.
NUŠOVĖ DU BĖGANČIU 

KALINIU.
Califomijoj pereitą sąvai

tę buvo nušauti du kaliniai, 
Wanta Stewart ir Walter 
Weyth, kurie kėsinosi bėgti 
iš San Quentino kalėjimo.

deksus ir gerbti “mėlynąjį 
arą,” kaip naujos ekonomi-

kur yra sukoncentruota pan- 
čekų pramonė, penkiasde
šimts šeši biznieriai pareiš
kė atsimetą nuo NRA ir vie
šai sudraskė 
arus.”

Spauda šitą 
“revoliucija,” 
ninkas gen. Johnsonas sku
biai nusiuntė tenai du valdi
ninku, kad šitą kapitalistų 
sukilimą kuogreičiausia už- 
glosčius, nes kitaip jis galįs 
apimti visą šalį.

“mėlynuosius

įvykį vadina 
o NRA virši-

Kiaulienos “Butle- 
geriai.”

Chicagos laikraščiai pra
neša, kad “butlegeriai” te
nai pradėjo pardavinėt kiau
lieną ant didesnės skalės, 
negu prohibicijos laikais 
degtinė buvo pardavinėja- 
ma. Prie to ^'ivetlė valdžia, 
kuri uždėjo ant skerdžiamų 
kiaulių mokesnį, vadinamą 
“processing tax.” Kiauliena 
dėl to mokesnio labai pa
brango. Taigi atsirado “but
legeriai,” kurie perka kiau
les tiesiai iš farmerių, patys 
jas skerdžia ir parduoda 
krautuvėms daug pigesne 
kaina, nes nemoka valdžiai 
mokesnio. Skerdyklos jau 
skundžiasi, kad tie “butle
geriai” atima joms labai 
iaug biznio.

Trockis Vėl Pra
puolė.

Žinios iš Francuzijos sa
ko, kad Trockis vėl dingo. 
Jis nesenai buvo surastas 
apsigyvenęs tarp miško, kur 
jis gaudavo laiškus svetimu 
vardu. Bet dabar toj vietoj 
•o jau nesą ir niekas neži
nąs, kada ir kur jis iš tenai 
’švažiavo. Kai kas spėja, 
kad francuzų policijai pade
dant jis slapta išsmuko iš 
Francuzijos ir nuvažiavo at- 
^al į Prinkipo salą Turkijos 
vandenyse.

NAZIAI GRŪMOJA KA
TALIKAMS.

- Kalbėdamas hitlerininkų 
nusirinkime Dortmunde, vo
kiečių propagandos ministe- 
-is GoebbeĮs pereitą sąvaitę 
apie katalikus pasakė: “Te- 
Tul tie ponai nemano, kad 
užsidėję dievotumo kaukę 
iie gali mus apgauti ir varyti 
agitaciją prieš musų valdžią. 
Mes tuos jegamasčius gerai 
pažįstame ir iš jų kaukių.”

Nori Pakelti “Revo
liucionieriui^ Algą.

Prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė pakelti profesoriui 
Tugwellui algą nuo $8,000 
iki $10,000 metams. Tug- 
well priklauso prie “smege
nų trusto’’ ir eina Agrikultū
ros sekretoriaus padėjėjo 
pareigas. Kuomet mokyto
jas Wirt padarė andai žiop
lą pareiškimą, kad tas “sme
genų trustas” planuoja “re
voliuciją,” tai profesorių 
TugweHą jis turėjo galvoj 
kaip didžiausi “revoliucio
nierių.” Jis pavadino jį A- 
merikos “Stalinu.”

Wirtas ir jo šalininkai ti
kėjosi tuo “sąmokslu” Tug- 
wellą sunaikinti, o tuo tarpu 
prezidentas reikalauja pa
kelti jam algą. Vadinasi, še 
jums per snukį, durniai!

DĖL JUODVEIDŽIŲ NORI 
UŽDARYT KONGRESO 

RESTORANĄ.
Washingtone yra valdžios 

pinigais užlaikomas restora
nas, kur kongresmanai val
go už dyką. Kadangi pasku
tiniais rinkimais į Kongresą 
pąteko juodveidžių, tai ir jie 
ta privilegija naudojasi. Bet 
baltveidžiams ponams tas 
nepatiko ir jie jau padarė į- 
nešimą, kad tas restoranas 
butų uždarytas, sakydami, 
kad perdaug jis valdžiai 
kaštuojąs.

ROOSEVELTAS PASIRA
ŠĖ NAMŲ PASKOLOS 

BILIŲ.
Pereitą subatą prez. Roo

seveltas pasirašė vadinamą
jį Home Loan bilių, kuriuo 
valdžia garantuoja $2,000,- 
000,000 namų paskoloms iš
leistų bonų procentus ir su
mą. Pirma tų bonų suma ne
buvo valdžios garantuota, 
todėl bankai nenorėdavo jų 
imti.“MONKEY GLANDŲ” 

SPECIALISTAS VEDĖ
JAUNĄ MERGINĄ.

Šiomis dienomis Rumuni
jos sostinėj Bukarešte apsi
vedė d-ras Voronovas, pa
garsėjęs visame pasauly 
“mopkey glandų” specialia- Į 7 metų prezidentavimo lai
tas. Jis yra jau 64 metų am- kas. Naujo prezidento rinki- 
žiaus, p jo žmona—20 metų, mai paskirti gegužės 24 d.

ČEKOSLOVAKIJOJ BUS 
RENKAMAS NAUJAS 

PREZIDENTAS.
Gegužės 27 d. pasibaigia 

Čekoslovakijos prezidento

Baisus Dalykai 
Kinijoje.

Užsienių spauda, rašyda
ma apie Kinijos gyvenimą, 
patiekia baisių žinių.

Ekonominiai sunkumai 
Kinijoj esą nepaprastai di
deli. Valstiečiai negali išsi
mokėti mokesčių. Mokesčiai 
renkami esą specialių eks
pedicijų, kurios išvyksta 50 
—80 asmenų būriais.

Daugely vietų valstiečiai 
metą savo ukius ir pasitrau- 
kią; jų ukius užima dvari
ninkai.

Masių skurdas esąs pasi
baisėtinas. Ryšy su tuom esą 
labai išsivystęs vergavimas. 
Per praėjusius metus Šansi 
provincijoj parduota vergi- 
jon 300,000 žmonių už 2 mi
lijonu dolerių. Esą vergų , . .. , .prekiavimo rinkos. Vaistė tuvlų ParaP1.J°s ™la*; Jau" 
ciai kasdien pardavinėja 
vergijon pačias ir vaikus. 
Dvarininkai visiškai sauva
liauja, savo darbininkus jie 
nuteisia plakti lazdomis ir 
net mirties bausme.

Užmokėjo arti $30,000, ga
vo 126 akrus žemės, daug 
gražaus miško ir gyvulių.
Lawrence’o lietuvių ne

priklausomoji parapija pe
reitą sąvaitę nupirko 126 
akrų farmą ties West Ando- 
ver, Mass., apie 5 mylios nuo 
Lavvrence’o. Ant farmos yra 
geros triobos, 36 melžiamos 
karvės, 2 arkliai, visos reika
lingos mašinos ir daug gra
žaus miško. Už visa tai už
mokėta $29,750.

i Tai yra pamatas busimai 
-senelių prieglaudai, už ku
rią “Keleivis” senai jau agi- 

’• tavo.
_l Šito projekto priešaky 

• stovi kun. Valadka, nepri- 
“ klausomos Lawrence’o lie-

j Kaip Ilga Yra “40 
Valandų Sąvaitė?” 

4
1 Washingtono valdžia pra
neša, kad dabartiniu laiku 
jau 393 pramonės šakoms y- 
ra nustatyti NRA kodeksai, 
ir kad iš tų 393 kodeksų vos 
tik 29 nustato mažiau kaip 
40 valandų darbo sąvaitei; 
gi visos kitos industrijos dir
ba 40 valandų į sąvaitę arba 
ir daugiau. Yra da tokių dar
bo šakų, kur dirbama 54 va
landos į sąvaitę. Ir vis dėl to 
reakcininkai rėkia, kad 
NRA kodeksai esą “socialis- 
tiški” ir “tvirkiną” darbi
ninkus.

RUMUNIJOJ SUIMTA 
DAUG KARININKŲ.
Austrų telegramų agentū

ra praneša privačiai iš Buka
rešto, kad balandžio 9 d. 
Rumunijoje suimta visa eilė 
aktyvių karininkų. Tie suė
mimai kelią ’ didelio susido
mėjimo. Pačiame Bukarešte 
suimti generalinio štabo pul
kininkas Precup ir generali
nio štabo majoras Nicoara. 
Taip<pat suimta eilė kari
ninkų Clausenburge ir Besa
rabijoje. Esą, karininkų suė
mimai padaryti ryšium su 
susektu sąmokslu pašalinti 
vieną karaliui artimą mote
rį. Šitų žinių iki' šiol oficia
lus sluoksniai nepatvirtino.

NAUJAS REKORDAS 
AVIACIJOJ.

Sikorskio dirbtuvėj (Brid- 
Teporte) pastatytas naujas 
skraidomas laivas pereitą 
sąvaitę, pakilo 16,000 pėdų 
aukštumon su 16,500 svarų 
kroviniu. Da niekas iki šiol 
tiek svorio nebuvo taip auk
otai iškėlęs.

Anglų spauda praneša, 
kad Nankino (Kinijoje) vy
riausybės galva maršalas 
Čenkaišekas paskutiniuoju 
laiku studijuojąs fašizmą ir 
norįs sukurti kiniečių fašis
tų partiją.

.nas, simpatingas, veiklus ir 
pažangus vyras.

“Iš kur gi jūsų parapija 
gavo tiek daug pinigų?” pa
klausė musų reporteris, kai 
kun. Valadka pabaigė aiš
kinti savo planus.

“Ogi susirinkom vieną va
karą ir Į porą valandų sudė
jom $11,000,” atsakė jisai. 
Sako, Rymo katalikai ati
duoda visus savo pinigus po
piežiui ir airiams vysku
pams, o mes dedam savo rei
kalui —.senelių prieglaudai.

“Gerai, o kas galės ta 
prieglauda naudotis?” buvo 
paklaustas kun. Valadka to
liau. “Ar vien tik jūsų para
pijos nariai, ar bus priimami 
visi lietuviai?”

“Aš stoju užtai, kad prie
glauda butų prieinama ly
čiai visiems lietuviams, ne
žiūrint kas kokių pažiūrų ar 
kur kas priklauso,” paaiški
no kun. Valadka.

Dabar bus daroma pa
stangų pritraukti prie far- 
moš kitas lietuvių organiza
cijas, kad kuo greičiausia 
atmokėjus pirmąjį morge- 
čių. Kada skolos nebus ir 
procentų nereikės niekam 
mokėti, tai farmos išlaiky
mas neturėtų būt sunkus, 
nes kaip labdaringą įstaigą, 
valdžia paliuosuoja ją ir 
nuo taksų. Maisto gi ir kitų 
reikalingų dalykų senukai 
galės pasigaminti ant far
mos patys. Malkų pirkti ne
reikės, o pieno, sūrių, mėsos , 
ir kiaušinių bus daugiau ne
gu seniai galės suvalgyt. 
Reikės tik užsiaugint ko
pūstų, bulvių ir kitų daržo
vių, o tai jau ne sunkus dar
bas. Turint tiek daug že
mės ir miško, galima bus da 
pastatyti salę šokiams bei 
užkandžiams ir padaryti 
puikią vietą išvažiavimams 
vasaros metu. Tik svarbu, 
kad farmai vesti iš karto bu
tų pastatytas nusimannantis 
žmogus.
UŽ 10 METŲ DŽIOVA BU

SIANTI IŠNAIKINTA .
Džiovininkų ligoninės Phi- 

lądelphijoj perdėtinis, d-ras 
Lawrence Flick, pranašau
ja, kad už 10 ar 15 metų bus 
jau uždarytos visos džiovi
ninkų ligoninės, nes ši liga 
busianti jau išnaikinta. ..

1
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SOCIALISTAS GRIGAI
TIS IR KOMUNISTAS 

MANUILSKIS.
Pruseika surado, kad tarp 

“dešiniųjų dešiniausio” so
cialisto P. Grigaičio ir Mas
kvos Internacionalo lyderio 
Manuilskio nėra jokio nuo
monių skirtumo. Manuilskis 
esąs tos nuomonės, kad dar
bininkai neprivalo stoti atvi- 
ron kovon su buržuazija, 
kuomet nėra vilties tą kovą 
laimėti. Taip jis pasakęs Ru
sijos kompartijos suvažiavi
me, teisindamas Vokietijos 
komunistus, kuriuos kai kas 
kaltina, kad jie pasidavė 
Hitleriui visai nesipriešinda
mi. Jie negalėjo pasipriešin
ti, aiškino Manuilskis, nes 
darbininkų masės jų nerė
mė, o buržuazija buvo prieš 
juos susivienijusi ir apsigin
klavusi.

Tai Manuilskio pareiški
mas.

O dabar pažiūrėkim, sa
ko draugas Pruseika, kaip 
tuo pačiu klausimu kalba 
draugas Grigaitis. Jo reda
guojamose “Naujienose” ne
senai buvę pasakyta, kad 
neprotinga buvo Austrijos 
socialistams imtis ginklo 
prieš Dolfuso armotas, ir 
taip pat neprotinga butų bu
vę Vokietijos socialdemo
kratams eiti prieš Hitlerį, 
kuomet jis jau atsistojo prie 
valdžios. Net ir susivieniję 
su komunistais jie vargiai 
butų laimėję kovą prieš na
cius, už kurių nugaros stovė
jo armija. Butų tik nereika
lingas kraujo praliejimas.

Tai tokia drg. Grigaičio 
nuomonė.

Koks gi tarp jo ir Manuil
skio skirtumas? Skirtumo 
nėra jokio, sako d. Pruseika, 
nes ir vienas ir kitas tvirtina 
tą patį, būtent: kur nėra vil
ties laimėti, tenai geriau pa
siduoti be kovos.

Bet “Naujienos” dabar 
sako, kad d. Pruseika klysta 
darydamas šitokį palygini
mą. Dalykas tame, kad čia 
visai ne politikos klausimas. 
Čia esąs klausimas, kaip ge- 

•riau žmogui elgtis, kuomet 
jį užpuola ginkluotas bandi
tas? Norint išgelbėt savo gy
vybę, kartais geriau yra ban
ditui nesipriešint Taip pa
darė ir Vokietijos socialde
mokratai. Kadangi taip pat 
nesipriešindami pasidavė ir 
vokiečių komunistai, tai Ma
nuilskis noroms-nenoroms 
turėjo pripažinti, kad jie pa
darė gerai.

Bet Manuilskio žodžius 
“Naujienos” skaito demago
gija, nes Vokietijos social
demokratų kapituliacijos ji
sai neteisina. Jis teisina tik 
komunistus, kurie pirmuti
niai nulenkė savo galvas 
Hitlerio kirviui. Socialde
mokratus jo Internacionalas 
smerkia, kam jie pasidavė.

Iš to jau kiekvienam aiš
ku, kad tarp drg. Grigaičio 
ir Manuilskio pažiūrų yra 
didelis skirtumas.

Drg. Grigaitis yra daug 
nuosakesnis. Jis nekaltina 
Vokietijos komunistų, kad 
jie nestojo ginkluoton kovon 
prieš Hitlerį. Jeigu socialde
mokratams nebuvo vilties 
tokią kovą laimėti, tai savai- 
mi aišku, kad ir komunistai 
nebūtų ją laimėję. Bet Ko- 
mintemo lyderiai kitaip į tai 
žiuri. Saviškius jie teisina, o 
socialdemokratus kaltina. 
Tai jau labai nenuosaku.

Bešališkas kritikas negali 
kaltinti nei Vokietijos so
cialdemokratų, nei komunis
tų, kad jie pasidavė milita
ristinei junkerių mašinai. 
Juk ne Hitleris perversmą 
tenai padarė, bet Thyssenų, 
J£ruppj K kitu magnatą ff

KELEIVIS, . SO. BOSTON
- * •--------- —

Antras Puslapis

nansuojami mifttaristai. Hit
leris buvo tiktai įrankis jų 
rankose. Jeigu nebūtų Hit
lerio, tai butų kas kitas jo 
vieton pastatytas. Ir pervers
mas butų lygiai toks pat, 
kaip yra dabar. Nes jį dikta
vo ne asmuo, bet ekonomi- 
iės sąlygos. Vokietijos kapi
talizmui rūpėjo sudaužyti 
darbininkų organizacijas ir 
jis butų padaręs tą patį be 
Hitlerio.

Atsilaikyti prieš organi
zuotą kapitalą Vokietijos 
darbininkai gal butų galėję 
tiktai laikydamiesi didelėj 
vienybėj, panaudodami ge
neralinį streiką ir kitokiais 
budais savo priešą parali- 
žiuodami. Bet tokios vieny
bės tarp jų nebuvo. Maskvos 
Internacionalas pylė auksą 
ir dėjo visas pastangas, kad 
sunaikinus Vokietijos so
cialdemokratiją. Kominter- 
no agitatoriai be paliovos 
skelbė Vokietijos darbinin
kams, kad visų pirma reikia 
sudaužyti socialdemokratų 
vadovaujamas unijas ir ki
tas organizacijas, o tuomet 
buržuazija pati pasiduosian- 
ti. Šitos beprotiškos agitaci
jos rezultatas buvo toks, kad 
darbininkų eilės Vokietijoj 
buvo baisiai demoralizuo
tos ir jokiu budu negalėjo 
susikalbėti, kuomet jas puo
lė gerai organizuotas prie
šas.

Taigi dėl įsigalėjimo Vo
kietijoj reakcijos daugiau
sia yra kalta Maskvos politi
ka. Bet Manuilskis apie tai 
užtyli.

KAIP APSAUGOT PA
SAULI NUO ŽMOG

ŽUDŽIŲ?
Rašydamas apie tris žmog

žudžius, kurie anądien Chi- 
cagoje buvo nužudyti elekt
ros kėdėj, kunigų “Drau
gas” sako:

“Tai nebuvo koks nelaimin
gas atsitikimas, bet didžiausia 
teismo bausmė, pritaikinta už 
didžiausi nusikaltimą — žmog
žudystę. Sunku butų surasti 
žmogų, kurio nejaudintų toks 
baisus Įvykis. Juk ir jie buvo 
žmonės, atėję į šį pasaulį dirb
ti, gyventi ir amžiną gyvenimą 
pelnytti. Deja, jie nesuprato 
gyvenimo tikrosios reikšmės, 
jie nežinojo, ar nenorėjo žinoti 
Dešimties Dievo Įsakymų.”

Taigi išeina, kad reikia 
tik visus išmokinti “Dievo į- 
sakymų,” o žmogžudžių vi
sai nebus. ,z

Bet pralotas Olšauskas 
netik žinojo tuos “Dievo Įsa
kymus,” o ir kitus jų moki
no, tačiau nusivedė Ustjaus- 
kienę į Birštono krumus ir 
pasmaugė. Šitą gerai žino ir 
“Draugo” redaktoriai. Tai 
kokiems gi galams jie rašo 
tokias nesąmones, kad kas 
žino “Dievo Įsakymus,” tas 
neužmuš žmogaus?

KIEK “UŽAUGO” KOMU? 
NISTV PER 15 METŲ?
Šiomis dienomis Clevelan- 

de įvyko Amerikos komu
nistų konvencija. Dabar jų 
spaudoje skelbiami visokie 
tos konvencijos raportai, 
manifestai ir atsišaukimai.

Peržiūrėjęs šitą “literatū
rą,” L. Pruseika savo “N. 
Gadynėj” rašo:

“Manifestų, atsišaukimu, at
virų laiškų rašymas pastatytas 
gerai. Ovacijų kėlimas vadams 
puikiai suorganizuotas. Drau
gas Browder pasisakė ‘turįs 
ambicijų’ patekti į kongresą ir 
sykiu su savim atsivesti dau
giau komunistų kongresmanų. 
Velijam jam geriausio pasise- 
kimo.-

“Bet kiekvienas protaujantis 
komunistas apie šią konvenciją 
pasakys:

Civilių darbų administracija (CWA) šią žiemą buvo pristačiusi prie darbo daug bedarbių ar
tistų, kad už gaunamą pašalpą pieštų paveikslus valdžios Įstaigoms puošti. Artistas vardu Paul 
Cadmus nupiešė vaizdą, kuris parodo, kaip išlipę krantan Amerikos jurininkai linksminasi ir gir
ti su moterimis stumdosi. Laivyno ministeris Swanson pripažino, kad paveikslas padarytas ar
tistiškai, tačiau jis jam nepatiko, kad jurininkai parodyti girti. Todėl jis liepė ji nukabinti nuo 
sienos ir užkišti į tamsų užkampį, kad beveik niekas jo nematytų.

“Ten nebuvo nei puse lupos 
prisiminta, kodėl partijai taip 
baisiai nesiseka masinėse ko
vose; kodėl ji neturi ryšių su 
miniomis, kodėl seni nariai ją 
apleidžia, o patyrusių draugų 
vietą užima visai žali elemen
tai; kodėl nėra vienybės komu
nistiniam judėjime; kodėl Aus
trijoje sukilo socialistai, o Vo
kietijoje komunistai nesukilo 
ir tt. i

“Kol partija, nuodugniai ir 
sąžiningai, nesukritikuos save 
tais klausimais, tol fašizmas 
augs daug greičiau, negu ko
munizmas.”

i

O komunistų “augimą” į 
lietuviškųjų sklokininkų va
das apibudina ve kaip: j

“...mums sako, kad Komu-į 
nistų Partija, kuri laike septin
tos konvencijos (1930 m.) tu
rėjo 7,545 narius, dabar jau ' 
turi 24,000 narių. Pernai ture-! 
jo 16,814. Vadinasi, auga. Da- 
leiskim, kad ir taip, nors mes 
gerai atsimenam, kad ir 1930 
metais buvo sakyta, jog narių 
yra apie 15.000. Tiek to su ta 
aritmetika. Bet kada atsimeni, 
kad 1919 metais, kada partija 
kūrėsi, ji turėjo 65,000 narių,' 
tai ‘daaugimas’ iki 24.000 na-' 
rių nėra džiuginantis apsireiš
kimas. Tik tiek teatsiekta per .. 
15 metų!”

s 

Yes, sir, tai “progresas” į 
atbulą pusę.

NORI PANAIKINTI AM
BASADORIUS.

Vienas kongresmanas 
Washingtone padarė įneši-1 
mą, kad butų panaikinti 
Jungtinių Valstijų ambasa-' 
doriai svetimuose kraštuose,! 
nes naudos iš jų nėra, o jų 
užlaikymas daug kaštuoja. I

Kalbėdamos šituo klausi-’ 
mu “Naujienos” sako:

“Valstybių pasiuntiniai šian-'“darbininkų tėvynėj” 
dien, iš tiesų, yra greičiau se-j joj 0 Jęa ’• ’’ - - 
neves liekana, negu naudingas į Amerikoj 
urėdas. Ambasadoriai atsirado. buržuazinę diplomatiją bol- riose vietose. Ir jis sako, kad
tais laikais, kada susisiekimas 
buvo sunkus ir nepatogus. Ke
lių iš vieno krašto j kitą nebu
vo. Jeigu vienos valstybės gal
va norėdavo pasiųsti praneši
mą kitos valstybės galvai, tai 
reikėdavo siųsti į kelionę gink
luotu ekspediciją, nes visur 
siautė plėšikai ir keliauti buvo 
pavojinga. Imdavo kelias sąvai- 
tes arba mėnesius, iki būdavo 
iš vienos šalies j kitą pristaty
tas laišlas.

r‘Tokiose aplinkybėse val
džios laikydavo savo įgalioti
nius svetimose šalyse, kad jie 
galėtų, reikalui atėjus, savo 
valdžias atstovauti derybose 
arba jų interesus apginti.

“Šiandien padėtis visai kito
kia, kada komunikacijos prie
monės — gelžkeliai, garlaiviai, 
aeroplanai, telegrafas, telefo
nas, radio — yra taip išvystyti, 
kad per kelias dienas žmogus 
gali nukeliauti ne tik iš vienos 
šalies į kitą, bet ir iš kontinen
to į kontinentą. Ima tik kelias 
minutas įvairių šalių užsienių

BESS
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ministeriams apsikeisti tele
gramomis arba pasikalbėti per 
telefoną. Ambasadoriams to
kiose apystovose nebėra kas 
veikti. Gyvendami svetimose 
šalyse, jie nežino, kas dedasi 
namie, ir labai dažnai jie visai 
nemoka susiorientuoti savo 
valdžių politikoje.

“Jie leidžia laiką daugiausia, 
svečiuodamiesi pas kits kitą ir 
dalindamiesi pliotkomis, kurių 
visuomet yra skleidžiama tiek 
daug sostinėse, arba dalyvau
dami smulkiose ‘diplomatinėse’ > 
intrigėlėse. Bet už tas ‘parei-! 
gas’ valdžioms tenka išmokėti 
didelius pinigus.

“Amerikos ambasadoriai yra 
dagi labiau bereikalingi, negu 
daugumos Europos šalių, ka
dangi čia ambasadoriais papra
stai skiriama žmonės, kurie 
mažai tenusimano apie politi
ką. o ypatingai apie tarptauti
nę politiką. Ambasadorių vie
tas Amerikos valdžia išdalina 
milionieriams, kurie yra davę 
daug pinigų laimėjusios parti
jos rinkimų kampanijai. Todėl 
mes matome ambasadorių ro
lėse turtingus automobilių fab
rikantus, plieno trusto šulus 
arba stambių bankų preziden
tus. Kas jiems galvoj politika? 
Turėdami daug pinigų, jie nori 
pasilsėti nuo biznio rupesnių ir 
duoti savo žmonoms ir dukte
rims progos susitikti su ‘aukš
tąja’ ponija.

“Vietoje politinių atstovų, 
valdžioms šiandien pakaktų tu
rėti svetimose šalyse nuolati
nius prekybos Įgaliotinius 
(konsulus). O kada atsiranda 
reikalas valdžiai su valdžia pa
sitarti kokiu nors svarbiu poli
tikos klausimu, tai jos vistiek 
siunčia - speciales misijas arba 
daro konferencijas.”

Įdomus tačiau dalykas, 
kad ambasadorių panaikini- 

Javų auginimas elektros 
pagalba. — Kadangi žmo
nių skaičius žemėje auga 
daug greičiau, negu maisto 
gamyba, tai tūli mokslinin
kai pradėjo daryti bandy
mų, ar negalima pagerinti 
javų auginimo elektros pa- 
galga. Suomijoj mokslinin
kas S. Lemstrom taikė elekt
ros energiją daržovių ir vai
sių auginimui ir sako, kad 
jam pasisekę pakelti derlių 
apie 50 nuošimčių. Jis paty
rė, kad saulėtoj dienoj elekt
ra augmenims kenkia, bet 
nakties laiku veikia labai 
gerai. Anglas vardu J. H. 
Pristley darė tokius bandy
mus Anglijoj. Jis suruošė 
tam tyčia stiklinius šiltna- 

__ ___________ ______  mius ir pakabino elektrifi- 
mo klausimas iškelta ne kuotą vielų tinklą apie 16 

Rusi- colių virš augmenų. Antrą 
o kapitalistų valdomoj tinklą pakasė po šaknimis ir 

. Nežiūrint kad abudu tinklu sujungė įvai-

ševikai yra griežtai pasmer
kę, ambasadorių panaikinti 
jie visgi nedasiprotėjo. Ir 
dabar atsiųstas Washingto- 
nan jų ambasadorius leidžia 
Rusijos darbininkų pinigus 
ir kelia buržuazijai banke
tus, kuriuose ant syk lėbauja 
po 800 dykaduonių. Kokia 
iš to nauda valstybei ir jos 
gyventojams?

uodams

Orlaiviais muša uodus.— 
Jungtinių Valstijų sveika? 
tingumo tarnyba pradėjo 
vartoti orlaivius 
naikinti. Kaip žinia, uodai 
veisiasi balose, kur stovi ra
mus vanduo. Į tokį vandenį 
uodai deda kiaušinius milio- 
nais ir iš jų išsiperi jauni 
uodai. Taigi takiomis vieto
mis valdžios orlaiviai lekia 
ir beria žaliuosius miltelius 
(paris green) su gesintomis 
kalkėmis. Žmonėms ir gy
vuliams toks mišinys neken
kia, bet uodus išnaikina.

Mokslo Žinios.
Jau 25,000,000 metų kaip 

žmogus atsiskyrė nuo bež
džionės.— Evoliucijos mok- 

! slas yra įrodęs, kad žmogus 
nėra barzdoto Dievo sutver- 

Į tas, bet išsivystęs iš žemes
nių gyvūnų, būtent iš tos jų 

• veislės, kuriai priklauso bež
džionės. Bet kaip senai žmo
gus nuo tų savo brolių atsi
skyrė, tikrai da nėra nusta
tyta. Šituo klausimu andai 
kalbėjo Lowellio Institute 
geologijos profesorius Dr. 
Kirthley F. Mather iš Har
vardo universiteto. Jo ma
nymu, žmogus atsiskyręs 
nuo beždžionės tame musų 
žemės laikotarpy, kurį geo
logijos mokslas vadina mio
cenu. Tai buvę apie 25,000,- 
000 metų atgal. Jis prieina

-prie to sekdamas randamais 
v žemėje suakmenėjusiais 

kaulais.

agurkų, žemvuogių, pupelių 
ir kopūstų derlius pakilo iki 
80 nuošimčių. Bet Ameriko
je valdžios daryti panašus 
bandymai nenusisekė. Har
vardo universitete tokie 
bandymai parodė, kad elek- 
ra dagi užmuša sėklas, jeigu 
vos tik pradėjus joms dygti 
duoti jos ilgiau kaip 20 va
landų. Anglijos žemės ūkio 
ministerija tačiau tęsia to
kius eksperimentus toliau ir 
sako, kad rezultatai gauna
mi neblogi.

Žvaigždės 60,000 kartų 
karštesnės už saulę. — Ame
rikos mokslininkų suvažia
vimas Philadelphijoj aną
dien Harvardo universiteto 
astronome Annie Cannon 
skaitė paskaitą apie naujus 
patyrimus astronomijoj. Ji 
sako, kad paskutiniais lai. 
kais buvo susekta tokių mil
žiniškų žvaigždžių, kurių 
karštis esąs 60,000 kartų di
desnis už saulės karštį.

Neskaitant Rusijos apsi
gynimo ir orlaivių bazių 
Vladivostoke ir Chabarovs- 
ke, rusai turi dar svarbių or
laivių bazių miesteliuose Us- 
suri, Nikolske, Grodekojoj 
ir įmanė. Be to, jie turį ke
turias pėstininkų divizijas, 
dvi raitelių divizijas ir dvi 
atsargos brigadas toj apy
linkėj.

Jūrių įlankoj arti Korėjos 
rubežiaus Rusija turi pasi
stačius eilę tvirtovių po va
dovybe Vokietijos militarių 
inžinierių. Sakoma, kad Vla
divostoko prieplaukoj rusai 
turį dešimts submarinų, ku
rie buvo atvežti gelžkeliu 
per Siberiją ir tenai sustaty
ti.

Amūro distrikte rusai turi 
tris pėstininkų divizijas. Či
toj, Daurijoj, Nerčenske, 
Strečenske ir Irkutske yra 
trįs pėstininkų divizijos ir 
vięna raitelių divizija. Be to, 
Čitoj ir Daurijoj yra orlaivių 
bazės. Rusijos tikslas yra su
laikyti japonų kariuomenės 
veržimąsi nuo Kinijos Rytų 
gelžkelio, kad neatkirstų Si
biro gelžkelio, kur dabar 
Rusija tiesia antrą liniją.

Karo žinovai sako, kad 
kilus karui, priešingos pusės 
stengsis viena kitą apsupti. 
Japonai briausis į Rusijos 
teritoriją arti Mančuli, kad 
užėjus Vladivostokui iš už
pakalio. Rusai gi stengsis 
užkirsti šį Japonų žygį, su
koncentruodami oro puoli
mus pietinėj Mandžurijoj, 
Korėjoj ii- pačioj Japonijoj, 
ir briausis per šiaurinę Korė
jos dalį, kad perkirtus Japo
nijos kariuomenės susisieki
mą.

Japonai turi du tikslu: 
vienas, atimti išlaukinę 
Mongoliją nuo Sovietų val
dymo, o antras, atkirsti Ki
niją nuo Rusijos, kad todvi 
valstybės negalėtų susijung
ti prieš Japoniją.

Apie šiuos rusų planus 
skelbia japonai, o apie japo
nų tikslus praneša rusai. Tai 
parodo, kad abidvi šalys ge
rai žino apie viena kitos pri
sirengimus.

T. J. Kučinskas.

Bešališkas tyrinėtojas ma
to, jog Rusų-Japonų karas 
yra neišvengiamas, nors ka
da ir kurioj vietoj jis prasi
dės,, negalima pasakyti.

Japonijos kareivių skai
čius Manchukuo - Mandžu- 
rijoj esąs tarp 60,000' ir 120,- 
000 ir nuc 300 iki 500 karo 
orlaivių. Iš 50 orlaivių ba
zių, kurias Japonija įsteigė 
nuo 1931 metų, dauguma 
randasi į šiaurę nuo Chang- 
chun. Svarbiausia bazė yra 
už Kinghan kalnų, ties Tsit- 
siharu.

Dabartiniu laiku kitos ba
zės steigiamos Kirino pro
vincijos rytuose, į vakarus 
nuo Vladivostoko. Svar- 
biausis jų tikslas — tėmyti 
Rusijos veikimą parubežyje.

Japonija yra labai susiru- 
pinus dėl Sovietų orlaivių 
bazės Vladivostoke, kuris y- 
ra netoli Japonijos miestų 
Tokio, Yokohama ir Osaka, 
kur randasi Japonijos di
džiausios karo pabūklų dirb
tuvės. Tolumas bus tarp 
1,000 ir 1,200 angliškų my
lių. Tokį atstumą rusai leng
vai galės nulėkti, nors ir rei
kės pražudyti kiek lakūnų 
bei orlaivių.

Visi pamenam, kaip du 
Amerikos lakūnai sujudino 
•Japoniją, kai juodu nulėkė 
iš Chabarovsko į Tokio be 
sustojimo. Japonija tuoj su
bruzdo stiprinti oro bazes 
ties Kobe ir Osaka, kur da
bar dažnai yra daromi karo 
orlaivių manevrai.

Kilus karui, rusai galėtų 
ne vien tik bombarduoti ja
ponų industrijos miestus, 
bet galėtų taip pat sunaikin
ti susisiekimo liniją per Ko
rėją. Nėra mažiausios abe
jonės, kad rusai stengtųsi 
subombarduoti Daireno ir 
Port-Arturo miestus, sunai
kinti tenai militarines prie
plaukas, taipgi pietų Man- 
džurijoj gelžkelį, kuris su
jungia Daireną su Mukdenu, 
Changchunu ir Charbinu į 
šiaurę.

Rusai taipgi dės pastan
gas sunaikinti naują gelžke
lio liniją už Vladivostoko, 
kurią Japonija nutiesė karo 
tikslams.

LIETUVOS-SOVIETŲ NEPUOLIMO 
SUTARTIES TURINYS.

kia, kad ji nepripažįsta Lie
tuvos sienų sulaužymo, koks 
buvo padalytas priešingai 
lietuviu tautos valiai, kad 
Rusija dėl Lietuvos teritori
jos laikosi nusistatymo, koks 
yra pareikštas 1920 m. tai
kos sutarty. Vadinasi, Rusi
ja nepripažįsta Želigovskio 
smurto ir visų iš jo išėjusių 
pasėkų. Ji ir toliau Vilnių ir 
Gardiną su atatinkamomis 
sienomis laiko Lietuvos teri
torija.

Pastaruoju laiku lenkai 
deda visas pastangas, kad 
Sovietų Rusija čia minimas 
savo notas atšauktų. Tačiau 
šios pastangos jokių vaisių 
nedavė: Rusija prailgino su
tartį taip, kaip ji buvo, be 
jokių pakeitimų, nors lenkai 
patys ir giriasi, kad jie su 
Sovietais yra geri draugai.

Tsb.

Kaip žinome, balandžio 
4 d. Lietuvos vyriausybė pa
sirašė nepuolimo sutarties 
su Sovietų Rusija pratęsimą 
dar 10 metų. Šita sutartis bu
vo pasirašyta demokratinės 
socialdemokratų - liaudinin
kų vyriausybės 1926 metais 
penkeriems metams, o da
bar Sovietų Rusija Lietuvai 
pasiūlė šią sutartį pratęsti 
dar 10 metų.

Lietuvos - Sovietų Rusijos 
pratęstos nepuolimo sutar
ties turinys yra toks: abi ša
lys pasižada gerbti viena ki
tos nepriklausomybę ir teri
torijos neliečiamybę. Abi 
šalys pasižada viena kitos 
nepulti ir nepadėti kitoms 
pulti, nei dalyvauti ūkiška
me boikote, jeigu toks prieš 
kurią nors valstybę butų da
romas. Visus kilusius ginčus 
abi šalys pasižada išspręsti 
taikinančios mišrios komi
sijos pagalba. Nepuolimo j 
sutarties pagrindan dedama' 
1920 m. liepos 12 d. Mask
voje pasirašyta taikos sutar
tis. Vadinasi, Rusija pripa-' 
žįsta Lietuvą tose sienose, 
kurios buvo nustatytos 1920 
m. Maskvoje, tai reiškia, su! 
Vilniumi ir Gardinu. Prie 
sutarties dar prijungtos dvi i 
notos. Vienoj iš jų Sovietų 
Rusijos vyriausybė pareiš-1

1 RHODE ISLAND BIJOSI 
NUDISTŲ.

Rhode Island valstijos se
natas priėmė bilių, kuriuo 
griežtai draudžiama kurti 
nudistų kolonijas toj valsti
joj. Girdi, nedora nuogam 
žmogui vaikščiot. Su dora 
kaip ten nebūtų, tik nepa
ranku, kad vykstant be keli
nių ant pikniko nėra kur 
paintės įsikišti.



No. 18. Gegužės 2 d., 1934 m. KELEIVIS, . SO. BOSTON

V

a

k

4

z

♦

#•

4

■

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

=
Trečias Puslapis

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
VĖLIAUSI ĮVYKIAI DETROITO 

PADANGĖJE.
Gegužės 6 d. bus svarbus tri- mastis buvo labai supykęs, 
jų SLA. kuopų susirinkimai.

Šią vasarą Detroite bus 
SLA. seimas. Jis jau nebeto
li, nes įvyks 25 birželio, to
dėl vieitos lietuviai jau ruo
šiasi svečių priėmimui ir jų 
vaišinimui.

Gegužės 6 dieną Detroite 
įvyks net trijų SLA. kuopų 
susirinkimai, kuriuose bus 
renkami delegatai į seimą ir 
svarstomas naujos konstitu
cijos projektas. Visi nariai 
turėtų šituose susirinikimuo- 
se dalyvauti, nes tai svarbus 
susirinkimai. Į seimą turi 
būt išrinkti geri delegatai, 
kad gintų didžiumos narių 
teises ir demokratijos prin
cipus.

“Jūsų liežuviai sustings ir 
gerklės išdžius.”

šiomis dienomis Detroite 
susitvėrė nepriklausomas 
Dailės Choras. Kadangi jis 
nepriguli jokiai partijai, tai 
apie jį susispietė daug gabių 
dainininkų iš visų srovių. 
Chorui vadovauja Žiūronas, 
kuris suorganizavo'ir radio 
pusvalandį. Sekmadieniais 
tarp 12 ir 12:30 vai. galima 
girdėti per radio lietuviškų 
dainų ir kalbų. Radio pus
valandį palaiko geros šir
dies biznieriai. Rodos, kas 
tame blogo. O tačiau tūliems 
politikieriams tas labai ne
patiko. Visų pirma radio 
pusvalandį pradėjo šmeižti 
komunistai per savo “Vilnį” 
ir “Laisvę,” o paskui į “ben
drą frontą” su jais stojo ir 
musų “nežer.otas tėvelis,” 
kuris iš sakyklos prakeikė 
tuos žmones, kurie klausosi 
arba remia lietuvišką radio 
programą. Tiems, kurie pa
dainavo keliatą dainelių per 
radio, jis pasakė: “Jūsų visų 
liežuviai sustings ir gerklės 
išdžius kaip Sacharos tyrai.” 
Tie žodžiai esą paimti iš 
“švento rašto,” todėl esą 
šventi ir tikrai išsipildysią.

. Velnias irgi paimtas iš 
“švento rašto,” todėl ir jis 
turi būt šventas.

Reikia pasakyti, kad sklo- 
kininkų vadas irgi paleido 
nuodingų dujų į tą chorą. 
Dėl visu šitų atakų radio 
pusvalandis turėjo sustoti. 
Tai ve, ką daro mūsiškiai 
politikieriai.
Kai kam “stebuklai” gelbsti. 

Klierikas turi jau naują 
Fordą.

Kitąsyk “Keleivyje” buvo 
rašyta, kad pas mus vienam 
šventoriuje klierikas įtaisė 
“Liurdo stebuklus.” Prilei
do į duobę vandens, pastatė 
molinę moteriškę ir prikalė 
baksą pinigams dėti. Be to 
da, ant aukšto kelmo buvo 
užsodintas Juras su grėblia
kočiu rankoj, lyg tykotų ko
kią varlę nudurti. Eidamas 
anądien pro šalį žiuriu, kad 
šlavikas pasiėmęs paipą kad 
leidžia tai leidžia vandenį 
tai molinei moteriškei į akis. 
Pasirodo, mat, kad stebuk
linga šventoji per žiemą pa
sidarė murzina, tai reikia 
nuprausti. Potam šlavikas 
atrito išmatų bačką su van
deniu ir žuvytėmis ir suver
tė į duobę. Sako, tas vanduo 
esąs švęstas, bet bačka labai 
nešvari. Bet “stebuklams” 
tai nekenkia. Netrukus atėjo 
tamsi moterėlė, atsiklaupė 
prie tos* duobės, sukalbėjo 
poterius,’ pasisėmus ranka 
vandens iš tos duobės srėb- 
telėjo ir kabarkšt — įmetė 
pinigą į skardinį baksą.

Pasirodo, kad šitie , “ste
buklai” tam tik ir yra įtaisy
ti, kad tamsuoliai dėtų pini
gus į baksą. O pernai jega-

i Hodurninkų Misija 
Chicagoje.

Salėj, Chicagoje, įvyko įdo- 
Salėj, Chcagoj, įvyko įdo
mus susirinkimas, kuriame 
hoduminkai atliko savo mi- 

Įsiją. Pats susirinkimo tiks-

kada aš šitą faktą “Keleivy-, 
je” paminėjau. Jis pasakė,; 
kad nuo-tų aukų aš badu pa- i 
stipčiau. Bet jis pats nepa- J _ _ 
stipo. Matau, klierikas jau į ląs buvo nukaitinti ir nuteis- 
nauju f ordų važinėjasi. Vie
toj mirti badu, d a storyn au
ga. Visgi “stehuklai” kai 
kam eina į sveikatą.

Dirbtuvėj pagimdė kūdikį.
Vienoj dirbtuvėj ant Rus- 

sell streeto buvo anądien ne
paprastas atsitikimas. Viena 
18 metų amžiaus mergina 
dirbo iki paskutinei minutei, 
pakol pajuto, kad garnys 
jau beldžiasi. Nuėjo į mote
tų prausiamajį kambarį, pa
gimdė mergaitę, paskui ap
sirengė ir išėjo namo. Pas
kui nuėjo į prausiamajį kita 
moteris ir žiuri, kad ant 
grindų guli kūdikis. Visas 
mėlynas, bet dar kvėpuoja. 
Pašaukė bosą ir sako, žiū
rėk, kas čia. Bosas suvyniojo 
naujagimį į drapanas ir pa
šaukė policiją. Ši nuvežė kū
dikį prieglaudon ir tuoj su
rado motiną. Ji buvo parė
jus namo ir jau gulėjo lovoje 
visai silpna. Ją nuvežė ligo
ninėn, kur ji kovoja su mir- 
čia, o beibė atrodo O. K.

Kiti atsitikimai.
Vieną darbininką čia prie 

darbo pritrenkė elektra. Iš
rodė visai negyvas, bet dak
taras atgaivino. Dabar jis 
vėl sveikas, tik nieko neatsi
mena.

Detroite policija šįmet ne
leido darbininkams 1 gegu
žės demonstruoti Grand Cir- 
cus Parke. Sako, žolę numi
na. Paskyrė kitą vietą.

Ateiviams, kurie ima pi
lietybės popieras, bus nupi
ginta mokestis per pusę. 
Taip paskelbė komisionie
rius Zubrick.* F. Lavinskas.

l

ALBANY, N. Y.
Kruvina tragedija Ambrozų 

šeimynoje.
Pereitą sąvaitę tarp lietu

vių čia pasklydo žinia, kad 
Juozas Ambrozas užmušė 
savo pačią Edną. Ir ištikrujų 
Ambrozų šeimoje įvyko kru
vina tragedija. Ambrozienė 
buvo nugabenta be žado li
goninėn, o Ambrozas areš
tuotas ir uždarytas policijos 
nuovadoje. Kol kas apkalti
nimas prieš jį da nebuvo iš
neštas, nes buvo laukiama, 
kas išeis su jo žmona.

Tarp Ambrozo ir jo žmo
nos senai jau ėjo nesutiki
mai. Ji buvo apskundusi jį 
teismui kad jis neduoda jai 
užlaikymo. Nors abudu gy
veno krūvoj, bet labai nesu
tikdavo. Jis miegodavo vir
tuvėj, o ji eidavo gulti su sa
vo 20 metų dukteria Zofija.

Pereitą sąvaitę Ambro
zienė vėl nuėjo į teismą skų
stis, kad vyras paslėpęs jos 
drapanas ir neduodąs ramy
bės, vis jieškąs priekabių. 
Teismas liepė jiems taikytis.

Sekantį rytą Zofija Amb- 
rozaitė pabudo ir pamatė, 
kad šalia lovos tėvas užsi
mojęs geležine paipą stovi 
prieš motiną ir ilgai nelauk
damas* jis kirto jai per petį. 
Ambrozienė suriko ir ginda
mosi išbėgo į kitą kambarį. 
Tėvas su geležine vamzdim 
Daskui. Ir taip jiedu vaikėsi 
iš kambario į kambarį, var
tydami ir laužydami rakan
dus, kol Ambrozienė įbėgo į 
prausiamajį kambarį. Tenai 
vyras ją pribaigęs.

Taip policijai pasakojo 
duktė.

.4

ti kun. Linkų.
Belukuriuojant vysk. Ho- 

duro atstovo, Juozas Nakro
šius, Šventos Marijos para
pijos pirmininkas, atidarė 
susirinkimą ir pradėjo aiš
kinti parapijos - bėdas, kun. 
Linkaus nuveiktus darbus ir 
kitus dalykėlius. Matyt, p., 
Nakrošius turi gerų norų, 
bet juos nesutvarko. Įdomu 
tai, kad prie galo savo aiški
nimo jis pareiškė, esą, jei 
norime kunigą turėti, tai tu
rėsime Hodurui bažnyčią 
aprašyti, nes toks yra lenkų 
vyskupo reikalavimas.

Baigus p._ Nekrošiui kalbė
ti, susirinkusių nuotaika bu
vo nejauki. Salėj šnabždėsis 
ir murmėjimas prieš lenkus. 
Viena moteris, p. Sinkuvie- 
nė, pareiškė: “Nesupratau 
dėl ko mums p. Nakrošius 
siūlo lenkams aprašyti baž
nyčią ir gauti lenką kunigą? 
Argi neturime lietuvių kuni
gų, kurie galėtų musų reika
lus tinkamai tvarkyt? Mums 
lenkų nereik...” Susirinkę 
Sinkuvienei pritarė.

Kitas klausia: “Na, kur 
tas Hoduro atstovas, ar jis 
ateis į susirinkimą ar ne?” 
Susirinkime neramumas.

Tuo tarpu “Sandaros” ra
štinėj buvo kun. P. P. Za- 
link, tai nesulaukiant Hodu
ro atstovo ir norint susirin
kimą nuraminti, p. Nakro
šius paprašė kun. Zalinką 
pakalbėti. Jis kalbėjo apie 
katalikų bažnyčios istoriją, 
celibatą, apie LTKB. eigą ir 
taip toliau. Jam dar bekal
bant, į salę įėjo ir lauktasis 
Hoduro atstovas, kun. S. Ci
bulsku

Pirmininko perstatytas, 
pirmiausiai paklausė, kurie 
iš susirinkusių moka lenkiš
kai kalbėti? Iš publikos bal
sai pradėjo šaukti: “Neno
rim lenkiškai... Kalbėkit lie
tuviškai... O negalit lietuviš
kai, tai bent angliškai.”

Kun. Cibulskis pradėjo 
kalbėti angliškai, bet angliš
kai blogai kalba. Aiškino, 
kad jis yra vyskupo atsiųs
tas ir, esą, jei norite, tai pa
sirašykite vyskupui, tai duos 
kunigą iš pradžių lenką, o 
vėliaus gal ir lietuvį gausite. 
Gal jus jau žinote, kad kun. 
Valadka, lietuvis, yra Ho
duro administratorius, o gal 
laikui bėgant jį Hoduras pa
darys vyskupu, tai tikiu, kad 
jums ir lietuvį kunigą parū
pins.

Kun. Zalink pastebėjo: 
Ką čia dabar su tais vysku
pais! Antai, Pittsburgho pa
rapijos susirinkimas buvo iš
rinkęs vyskupu kun. Vipar- 
tą, bet Vipartas kaž kaip at
sisakė vyskupauti ir dabar 
tik Dievas žino, kur jis ir ką 
veikia. Arba antai turėjome 
vyskupą Žukauską, bet da
bar jis jau tik kunigu tebėr!

Pastabos susirinkusius 
tenkino, nes jie gardžiai juo
kėsi ir tokioj nuotaikoj skir
stėsi. • X

Kun. P. P. Zalink.

PROVIDENCE, R. I.
Kad visi, tad ir mes ne- 

pasiliekam.
Didesnės lietuvių koloni

jos jau senai turi sudarytus 
komitetus antram skridimui 
į Lietuvą remti.

Providence’o lietuvių ko
lonija yra nedidelė, tačiau ir 
pas mus jau susidarė “Litua- 
nicos Antrosios” komitetas. 
Ir tuoj prasidės pinigų rinki
mas. Vietinis klebonas paža
dėjo duot dešimtinę. “Lietu
vių Amerikos Piliečių Pašel- 
pinis Kliubas” nutarė paau
kuoti $25.00, D. L. K. Gedi
mino pašelpinė draugystė 
pasisakė duosianti $15.00. 
Nekurie pavieniai irgi jau y- 
ra pasižadėję tam darbui 
padėti.

Trumpu laiku vėl įvyks 
komiteto pasitarimas ir bus 
sutvarkytas generalis vajus, 
kad butų galima surinkti 
kuo daugiausia pinigų.

Musų kolonijos yra pagei
daujama ir nutarta, kad iš 
visų Providence’o surinktų 
pinigų vienas ketvirtadalis 
butų skiriamas Dariaus-Gi
rėno paminklui statyti, o tris 
ketvirtadaliai “Lituanicai 
II.” Komitetas susideda iš 
sekančių žmonių: Pirminin
kas, Stasys Rusas; vice pir
mininkas, Edvardas čiočis; 
užrašų rašt, Bronius Simo
na vičius; iždininkas, Jurgis 
Tamašauskas; iždo globė
jai, J. Ciekevičius ir Anta
nas O. Avižinis. Patarėjas, 
klebonas J. Vaitekūnas.

Nomis.

i rengimas davė $46.52 pelno. 
Iždininkė K. Gaškienė pra
nešė, kad ji turinti ant blan
kų $20.00, kuriuos galės pa
siųsti su parengimo pelnu. 
Reiškia, viso bus jau pasiųs
ta ALTASS $122.27. Bet tai 
dar ne viskas iš Akrono ko
lonijos.

Dabartinių laiku komite
tas vėl planuoja kokį nors 
parengimą, tik nori surasti, 
kad nebūtų kitų draugijų 
parengimų. Komitetas labai 
dėkingas draugijų veikė
jams, ypatingai Jaunuolių 
Draugiškam Kliubui, kuris 7 
balandžio suvaidino kome
diją “Kas Bailys.” Nuošir
dus ačiū visiems.

V. T. Neverauskas. 
Komiteto sekretorius.

AKRON, OHIO.
Transatlantinio Skridimo 
Komiteto darbuotės.

Komitetas susideda iš or
ganizacijų bei draugijų at
stovų ir visuomenės veikėjų. 
Oficialiai dalyvauja SLA. 
198 ir 354 kp., SLRKA. 178 
kp., LSS. 20 kp. ir Akrono 
Jaunuolių Draugiškas Kliu- 
bas.

Suminėtos organizacijos 
yra prisidėjusios ir aukomis, 
SLA. 198 kp. $5.00, LSS. 20 
kp. $5.00, SLA 354kp. $2.00.

Komitetas darbuojasi į- 
temptai. Vasario mėnesyje 
pasiuntė centrui $55.75. Ba
landžio 7 d. surengtas pa-

Iš

SCRANTON, PA.
Lietuvių aviacijos vakaras.

Vietinis komitetas antram 
skridimui remt rengia “Card 
Party” ir šokius 10 gegužės, 
St. Marys svetainėje. Bilie
tai parsiduoda po 50 centų, 
todėl kurie norite paremti šį 
garbingą darbą, malonėkite 
atsilankyti ir kitus paraginti.

Visas šio vakaro pelnas 
eis “Lituanicai II”, todėl ku
rie nesate prisidėję prie Da- 
raus-Girėno skridimo, dabar 
vertėtų prisidėti nors prie 
antros “Lituanicos” finansa
vimo.

Taurų Kliubo auka.
Tauių Kliubas laikytame 

susirinkime balandžio 10 d. 
paaukavo tam reikalui $25 
iš savo iždo ir tarpe narių 
buvo parduota 50 bilietų po 
50 centų minėtam “card par
ty” ir šokių vakarėliui.

Naujas duonkepys.
Šiomis dienomis čia įsikū

rė nauja lietuviška duonke- 
pykla. Antanas Lapinskas 
yra savininkas. Jis. kepa tik
rai lietuvišką ruginę duoną. 
Jo trokas vežioja duoną ne 
tik po Scrantono miestą, bet 
pasiekia Dickson City ir 
Peckvillę, o jei biznis eis ge
rai, tai leis daugiau trokų ir 
į tolimesnius miestukus.

Lapinskas pirmiau duo
nos kepimu užsiėmė Naujoj 
Anglijoj.

W. A. Meškunas.

Antanas Mitchell.

AUKOS JANUŠAUSKO 
SKRIDIMUI LIETUVON.

M. čepauskas, Sudbury. Cana
da, $1.75 J

i M. Valuntas, Greenway, Ca
nada $2.00;

J. Baranovič, Riverton, Conn. 
$1.00;

Vin. Kundrotas, Nedrow, N. 
Y. $1.00.

Viso $5.75.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

“LITUANICOS ANTROSIOS”
KRIKŠTYNOS CBICAGOJE.

Balandžio 15 d. lakūnas 
Juozas Janušauskas atskri
do nauju aeroplanu iš Cali- 
fomijos ir nusileido Ford- 
Lansing Airporte, Lansing,- 
III. Buvo lietinga diena. AL
TASS valdyba ir daug inte
resantų nuvyko Į aerodromą 
pasitikti ir pamatyti orlaivį, 
kuriuo lakūnas Janušauskas 
skris į Lietuvą.

Balandžio 22 d., tame pa
čiame Fordo aeroplanų lau
ke buvo surengta aviacijos 
diena ir “Lituanicos II” 
krikštynos. Nors nebuvo ga
lima vienos sąvaitės bėgyje 
tą šventę tinkamai išgarsin
ti, vistiek žmonių suvažiavo 
labai daug. Oras buvo ne
pastovus, vėsus, iš ryto lijo. 
Nežiūrint to, suvažiavo ke- 
liatas tūkstančių automobi
lių. Įžanga į aviacijos lauką 
buvo 25c. nuo asmens.

Apie trečią valandą Įvyko 
“Lituanicos II” krikštynų 
ceremonijos. Venta Karta- 
naitė, ALTASS pirmininko 
A. Kartano duktė, sumušda- 
ma į propelerį bonka šampa
no, pakrikštijo orlaivi. Kru
tamu ir garsinių paveikslų 

maunt, Fox ir kitos, o taipgi pudžiai įvairus ir įdomiai at-

CHICAGO, ILL.
Dar apie D-ro Kazio Kas

pučio mirtį.
Balandžio 17 d. labai stai

ga mirtimi mirė plačiai ži
nomas chicagietis Dr. Kazys 
Kasputis. Sakoma; kad ve
lionis mirė širdies liga. Jis 
buvo nuėjęs į krautuvę po- 
pieros nusipirkti ir tenai kri
to.

Velionis buvo europietiš- 
kas inteligentas, studijavęs 
Rygos mieste, bet dentisto 
mokslą baigęs Chicagoje. Jis 
buvo labai draugiškas, atvi
ro budo, tik perdaug jautrus. 
Buvo didelis golfo ir šach
matų mėgėjas, o taipgi ne
blogas pianistas ir daininin
kas. Visuomet lankydavosi į 
lietuvių vakarus ir drąsiai 
sušukdavo “Valio,” jeigu 
programa jam patikdavo. 
Velionis buvo nevedęs, bet 
turėjo didelį buri draugų.

Dr. Kasputis ypatingai sa
ve buvo išgarsinęs, kada su
grįžęs iš Lietuvos pradėjo 
rašyti savo kelionės įspū
džius per “Naujienas” ant- 

Jgalviu “Vikingų Keliais.” Jo 
kompanijos, būtent, Para-j stilius lengvas, aprašyti iš
mauni, Fox ir kitos, o taipgi pudžiai įvairus ir įdomiai at- 
įvairių laikraščių reporteriai, vaizduoti. Žmones skaityda- 
nuėmė daugybę paveikslų, j vo juos su pamėgimu.
Kalbėjo “Naujienų” redak-Į Teko girdėti, kad velionis 
torius P. Grigaitis, “Drau-1 nepriklausė prie jokios pa- 
go” redaktorius L. šimutis ir šalpinės draugystės, jšsky- 
Lietuvos konsulas A. Kal
vaitis. Buvo perskaityta 
sveikinimo telegrama iš Wa- 
shingtono nuo Lietuvos at
stovybės, po kuria pasirašęs 
p. Bagdonas. Buvo ir dau
giau kalbėtojų, kurių čia nė

Pradedama Daugiau 
Rūpintis Juros 

Reikalais.
Tilc susikurusi nepr. Lie

tuva beveik jokio išėjimo į 
jurą neturėjo. Jai tada pri
klausė menkas juros ruože
lis prie Palangos. 1923 me
tais, atvadavusi Klaipėdos 
kraštą, Lietuva gavo platų 
išėjimą į jurą ir neblogą Pa
baltijo uostą Klaipėdą. Uos
tas imtasi gerinti, moderni
zuoti ir sulyginti su kitų Lie
tuvos kaimyninių valstybių 
uostais. Dabar per Klaipė
dos uostą eina nemažas kitų 
valstybių prekių tranzitas ir 
į ji gali įplaukti dideli jurų 
laivai ir net karo laivynas.

Tik pati juros nauda, jurų 
reikšmė Lietuvos visuome
nei aiškinti lyg ir buvo už
miršta. Kai kurios organiza
cijos buvo besiimą to darbo, 
manydamos šią vasarą pla
čiu mastu Lietuvoje surengti 
pirmąją juros šventę. DabAr 
juros reikalais daugiau Su
sirūpino pati susisiekimo 
ministerija, įsteigdama net 
atskirą jurų referenturą. Jos 
vadovu paskirtas buvęs ilga
metis Klaipėdos uosto direk
cijos pirmininkas inž. R. Vi
sockis. Referentura ne tik 
sąmonins juros reikšmę, bet 
plės ir laivininkystės, jūri
ninkystės reikalus. Be to, ji

studijuos • tautinio laivyno 
steigimo klausimą, kuris kas 
kart tampa aktualesnis.

Tsb.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

D. Navitskui. — Kiek at
simenam, pernai tokią far- 
mukių koloniją valdžia pro
jektavo kurti West Virgini
jos valstijoj vietos bedar
biams angliakasiams apgy
vendinti. Tuomet buvo spau
doj rašyta, kad Agrikultūros 
Departamentas išpirksiąs iš 
-farmerių apie 50,000,000 
akrų dirbamos žemės ir 
steigsiąs daugiau tokių kolo
nijų bedarbiams. Bet dabar 
apie tai nieko negirdėt. Jei
gu tamsta nori gauti žemės 
iš valdžios, tai patartume 
kreiptis laišku šiuo adresu: 
General Land Office, Wa- 
šhington, D. C. ’

Petrui Petruševičiui.—La
bai ačiū.

Mahanoyaus gyventojui. 
—Kad SLA. prezidento St 
Gegužio žentas yra lenkas ir 
priklausė lenkų parapijai, 
tai jo asmeniškas dalykas. 
Visuomenei tas neįdomu ir 
rašyt apie tai neverta.

J. B.— Maikio tėvas labai 
dėkingas tamstai už laišku, 
o ypač kad tame laiške buvo 
dvirublė.

rus daktarų draugiją. Tikrai 
nežinau, bet manau, kad 
daktarų draugija neturi pa- 
šelpos skyriaus, nes kitaip 
gal butų nereikėję prašyti 
adv. Bagočiaus iš Bostono, 
kad leistų savo lote palaido- 

paminėti negaliu, nes visą ti mirusį daktarų draugijos 
dieną tęsėsi kalbos įvairių narį. (Bagočius turi sklypą 
komitetų bei draugijų atsto- žemės Chicagos kapinėse, 
vų. kur yra palaidotas jo brolis.)

Reikia pasakyti, kad tvar- Laidotuvės įvyko 20 ba- 
ka buvo labai gera. Buvo į- landžio su laisvomis apeigo- 
taisytas labai geras garsia- mis. Velionis buvo palydėtas 
kalbis ir buvo geras “anoun- didelio būrio žmonių į tau- 
ceris,” kuris abiem kalbom 
—lietuviškai ir angliškai — 
gerai ir aiškiai skelbė eina
mąją programąA

Kai kurie biznieriai paau
kojo po keliatą šimtų dole- sto pratarė keliatą žodžių 
rilį laivo krikštynų dienoj. Dr. Draugelis, o vėliau prie 
P-nas J. Mackevičius, AL- kapo kalbėjo Dr. Strikolis ir 
TASS iždininkas, paklojo, “Naujienų” redaktorius P.

Prigaitis. Visų kalbos buvo 
pritaikytos laidojimo valan
dai. Man ypatingai patiko 
pasakymas drgo. Grigaičio 
apie velionies neturtą. Sako, 
“jeigu velionis butų ir daug 
dolerių sau sukrovęs, mes 
vistiek jį čionai į tokią pat 
duobę turėtume palaidoti.” 
Kas reiškia, kad nuo mirties 
niekas išsipirkti negali. Lai 
būna lengva Dr. Kaspučiui 
šios šalies žemelė.

A. B. V.

šimtinę, p-nas Narvidas — 
$50.00, konsulas A. Kalvai
tis — $25.00. (P-nas Ra- 
dziukinas kiek anksčiau pa
aukojo pusketvirto šimto 
dolerių.)

“Lituanica II-ja” visi no
rėjo pasivažinėti, bet, su
prantama, ne visų kišenius 
leido tai padalyti, nes “rai
das” kainavo $5.00. O visgi 
Juozas Janušauskas visą 
dieną vežiojo naujuoju oro 
milžinu, ant syk paimdamas 
po 10 pasažierių, pats būda
mas vienuoliktas. Daug kam 
neteko pasivažinėti, nes su
temo ir aviacijos, diena užsi
baigė. Kurie turėjo nusipir
kę bilietus ir neteko važiuo
ti, tiems buvo liepta atva
žiuoti į tą pačią vietą sekan
tį sekmadienį, kur Janušaus
kas paskraidins naujaja “Li
tuanica II” su magaryčiom. 
Kitais aeroplanais paskrai
dyti buvo galima už du do
leriu, vaikams po $1.00.

Buvo parašiutu šokimas. 
Trys armijos orlaiviai saliu
tavo Janušauską ir darė vi
sokias skraidymo štukas.

Žmonių pritarimas ant- 
ram skridimui nuolat auga. 
Čia buvo suvažiavę įvairių 
pažiūrų žmonės, išskiriant 
komunistus ir kai kuriuos 
“dzimdzinius.” Komunistai 
net lapelius platino atkalbi
nėdami žmones nevažiuoti į 
aviacijos’lauką.

Važiavęs.

tiškas kapines ir palaidotas 
šalia Dr. Karaliaus ir Dr. 
Domininko Bagočiaus. Lai
dotuvėse patarnavo grabo
rius J. Liulevičius. Prie kar-

I.

VISŲ ŽINIAI.
Už ”‘‘»okioR ruiies smulkius pa- 

gigarsinimns. kaip tai: pajieško. 
jimus apsivedimy, įvairius prane
šimas, pardavimus, {rirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2e už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e 
už žodį, išskiriant paieškoj i mus 
apsivedimą. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslo kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
tai pint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptą, 
reiki* pasiąoti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADtfAT
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[Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

* \/OKIETIJOS IMPERI-
i V ALIZMO PLANAI.

—Labas vakaras, tėve!
—Labas, Maike, labas. Ai

tai tu da ne džėloj?
—O kodėl aš turėčiau bū

ti “džėloj,” tėve?
—Ogi už svieto buntavo- 

jimą. Juk Pirma Mojaus die
ną visi cicilistai pasiunta. 
Gazietos rašo, kad šįmet 
daug studentų net į škules 
nėjo, ale vaikščiojo su rau
donom flagėm ir buntavojo 
žmones prieš ponus ir val
džią. Policija užpuolė ir su
varė visus į lakupą. Taigi 
mislinau, kad ir tu papuolei 
ant pakutos

—Nežinai, tėve, ka šneki. 
Socialistai Pirmą Gegužės 
nesiunta, bet švenčia tarp
tautinę savo šventę.

—O kam jums ta šventė 
reikalinga? Ar jums neuž
tenka panelės švenčiausios 
škaplernos atpuskų? Prie to 
da yra Kalėdos, Velykos, 
Keturiasdešimts Valandų 
nąbaženstva ir kitokios mi
sijos. Dabar da prasidės mo- 
javoš pamaldos. Ar tai to 
neužtenka?

—Ne, tėve, neužtenka, 
nes tos šventės ne darbinin
kų reikalams yra švenčia
mos. Per jas yra garbinami 
visokie šventieji, o kaip pa
gerinti darbo žmonių būklę, 
visai nekalbama. Taigi dar
bininkai turi įsteigę sau ats
kirą šventę ir jie ją apvaikš- 
čioja 1 gegužės dieną.

—Olrait, Maike, <

[vo girtas, tai išvadino mus 
durniais ir liepė visiems ty
lėti, o kai aš nenorėjau nusi
leisti, tai jis man uždėjo fai- 
ną. Taigi pas mus dabar kilo 
sporas: ar girtas gali trezvą 
sūdyt, ar ne. Mes ginčijomės 
visą vakarą, ale prie tolko 
negalėjom prieiti jokiu spa- 
sabu. Taigi aš noriu, Maike, 
kad tu man išvirozytum, 
kaip ant šito punkto reikia 
žiūrėti.

—Mano supratimu, tėve, 
tai jusu pirmininkas turėtu 
būt nubaustas už tai, kad 
giltas atėjo susirinkiman ir 
pakėlė betvarkę.

—Ale kaip bus, Maike, 
kad musų kanstitucija ant to 
nesutinka?

—O ką ji sako?
—Tenai parašyta, Maike, 

kad išsigerti su razumu nėra 
uždrausta.

—Jeigu jus padarėt girtą 
konstituciją, tėve, tai kam 
da kaltinat savo pirmininką, 
kad jis pasigėrė?

—Olrait, Maike, ale kokią 
jis tiesą turėjo vadinti mus 
durniais?

—O gal ir tas jūsų konsti
tucijoj yra įrašyta.

—Ne, Maike, šito tai nėra. 
Priešingai; tenai yra pasaky
ta juodu ant balto, kad musų 
susaidė susideda iš gerų ir 
davadlyvų vyrų, taigi dur- 
ninti mus niekas negali, 

j —Kaip aš matau, tėve, 
___  ____  0 kaip jus šito klausimo jokiu budu 

jus mislinat darbininkų gv- neišrišite. Geriau paduokit 
venimą pagerint? Ar jųsrei- vienas kitam ranką ir susi- 
kalaujat, kad alus ir šnap- taikykit. Juk gyvenimas 
sas atpigtų?______________ trumpas, argi užsimoka dėl

Juk gyvenimas 
sas atpigtų? trumpas, argi užsimoka dėl

—Ne, tėve, mes reikalau- kiekvieno mažmožio rietis? 
jam daugiau duonos.

—Bet išsigerti, Maike, ir
gi reikia.

—Socialistai tuo nesirūpi
na, tėve. Jie reikalauja tik
tai to, be ko žmonės negali 
gyventi.

—O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad jus turit mistei- 
ką. Jus reikalaujat duonos, 
o užmirštat apie dangaus 
karalystę.

—Po dangaus karalystę 
tegul sau žvirbliai skraido, 
tėve, o mes turim gyventi 
ant žemės, todėl reikia žiū
rėti, kad čia butų gerai.

—Tu taip nešnekėk, Mai
ke, ba mudu susipyksim.

—Pyktis nėra reikalo, tė
ve. Jeigu mano kalba tau 
nepatinka, aš galiu atsisvei
kinti.

—Veidiminut, Maike. Aš 
da norėjau vieno klausimo 
pas tave paklausti. Pereitą 
nedėldienį musų Sčeslyvos 
Smerties Susaidė turėjo mi
tingą ir musų čėrmonas bu-

Ar vadinsite vieni kitus dur
niais, ar išmintingais, vistiek 
lakui atėjus turėsite numirti 
ir viskas pasibaigs.

—Ju rait, Maike. Giltinė 
gali užklupti bile diena. Ge
riau numirti su čysta sume- 
ne, kad nebūtų baisu stoti 
ant paskutinio Dievo sūdo.

RADO NEGYVĄ PO 
LANGAIS.

Rešketienai (Tverų vai.). 
Kaime garsus vištvagis ii 
girtuoklis Jogminas rastas 
vieno piliečio palangėje ant 
suolelio negyvas. Šalia ras
tas bestovįs arklys.

PAVOGĖ ARKLIUS.
Širvintos, Ukmergės apsk. 

Kcvo iš 30 į 31 naktį Baro- 
džių kaime pavogė du ark
lius, kurių vertė per 900 litų. 
Vagių stropiai jieškoma ir 
manoma juos greitai sučiup
ti. Šioj apylinkėj pirma to
kia vagystė ir ji sujaudino 
gyventojus. .

(Spaudos rinkoj pasirodė la
bai įdomi knyga, kurios įdo
mesnes mintis ir pa tiekiam.)

I. Tikrieji Hitlerizmo 
kūrėjai.

Iš kur Hitlerio jėga ir kas 
Hitlerį remia? Kas stovi Hit
lerio užpakalyje ir jam dik
tuoja? Šie klausimai kyla 
pasižiurėjus į naujos Vokie
tijos gyvenimą, propagandą 
ir visą veikimą.

Daug kas mano, kad tai 
buvo Vokietijos vidurinė 
klasė, ši užmiršta socialė jė
ga, kuri apie nieką ikišiol 
negalvojo ir štai staiga pa
budo, išsiveržė į politinę 
sceną ir viską sugriovė, su
maišė. Taip atrodo iš tolo. 
Bet tai tėra paprasčiausia 
iliuzija.

Jėga, kuri išstūmė į politi
nės scenos vidurį Hitlerį yra 
stambioji pramonė, anglies 
ir plieno karaliai. Ne Vokie
tijos priemiesčių landynėse 
ir ne įstaigų raštinėse, bet 
didžiųjų kapitalistų rūmuo
se reikia jieškoti Vokietijos 
nacionalfašizmo augimo ii 
laimėjimo šaltinių ir gene
zės.

Prieš Hitlerio valdžion at
ėjimą ekonominis krizis tiek 
paaštrėjo, kad Vokietijos 
plieno trustui ėmė gręsti di
delis pavojus. Prieš kurį lai
ka bankrutavo “Nordwolle,” 
vilnų koncernas Bremene, 
kas paveikė Į visą Vokietijos 
ekonominį gyvenimą ir pri
vedė prie Danat banko ban- 
krutavimo. Dabargi krizis 
palietė visos Vokietijos eko
nominės struktūros pagrin
dus, plieno trustą, stambiau- 
-ią įmonę su 200,000 darbi
ninkų, kurie į rinką galėjo 
’šmesti dešimtis milijonų to
nų geležies. Plieno trusto 
bankrutas reikštų tautinę 
katastrofą. Tai butų pradžia 
monopolių sistemos galo; 
pradžia visos vokiečių eko
nominės suirutės.

Thyssen, Voegler, Flick, 
Otto Wclff ir kiti Rūro mil
žinai pajuto visą pavojų ir 
jie griebėsi paskutinių prie
monių jieškoti išeities. Ir to
dėl jie, o ne kas kitas, pada
rė nacionalfašistų revoliuci
ją-

Jie buvo svarbiausi nacio
nalfašizmo vadai, finansuo
tojai ir Hitlerio partijos in- 
piratoriai.

Hitleris nežengė nė vieno 
žingsnio nepasitaręs su

kitoj

Hitle-

trustc

MASALSKIS NUBAUS
TAS 12 METŲ KALĖJIMO

Mariampolės apyg. teisme 
buvo nagrinėjama geležin
keliečio Masalskio byla, ku- 
"is pernai kitiems geležinke- 
’iečiams siuntė paštu sprogs
tamąją medžiagą ir vienas 
geležinkelietis buvo nužudy
tas. Masalski kaltino pats 
Marijampolės , prokuroras 
Mikaila, gynė išjjaskyrimo 
adv. Bulota. Masalskis, tei
sindamasis, kaltino kitus: 
sprogstamąją medžiagą jis 
siuntęs tiems, kurie ardę jo 
’eimą, jį morališkai skriau
dę, etc.

Byla tęsės visą dieną ir 
vakare paskelbta teismo re
zoliucija, — Masalskis nu
baustas 12 metų sunk, darbų 
kalėjimo.

ŠIAULIUOSE NORĖJO 
PASIPLAUTI ŽILINS

KIENE.
Šiaulių mieste savo butey

skustuvu kėsinosi nusižudyti 
pil. T. Žilinskienė. Ji sunkiai 
susižalojo ir jos gyvybei grę
žia pavojus. Žudymosi prie* 
kastis — sunki ekonominė 
būklė.

Thyssenu ar jo draugais, organizacija. Čia randasi vi- 
Thyssen sistematiškai finan- vo judėjimo principai ir jė- 
save visuose rinkimuose na- ga. Visos tos organizacijos 
cionalfašistų partiją. Jis inspiratorius yra Thyssen su 
1929 m. pakvietė Hitlerį į savo draugais. O asmuo, ku- 
Duseldorfą, plieno trusto ris kuria visus planus, yra 
štabą, ir čia pirmą kartą Hit- Pabaltijo vokietis Alfredas 
erį įvedė į Rūro pramoni- Rozenbergas.
ninku taryba. Vėliau, 19321 Rozenbergo pląnai nėra 
m. Hitlerį pakvietė antrą utopinė fantazija, bet kate- 
<artą ir nustatė jam tolimes-'gcriškas imperatyvas, kurį 
nę veikimo programą. Pada-* diktuoja Vokietijos stam- 
•ytas pirmas žingsnis į Vo- Įbieji kapitalistai. To plano 
kietijos perversmą. Prezi
dento rinkimams 1932 me- 
ais Thyssen davė naciams 3 
milijonus markių. Be Thys
seno pinigų Hitleris nieka
dos nebūtų laimėjęs ir jo 
partija butų greit suirusi, 
kaip jau buvo bepradedanti 
irti 1932 m., kada pralaimė
jo 2 milijonu' balsų. 1933 m. 
sausio mėn. pradėjo įsigalė
ti Šleicheris ir jis visą hitle
rininkų partiją jau turėjo 
savo žinioj. Bet greitai Thys
sen sutaisė Hitlerio mašine
riją ir Hitleris paėmė val
džią.

Thyssen šiame perversme 
urėjo du ištikimus draugus: 

Hugenbergą, vieną iš plieno 
trusto direktorių, ir von Pa- 
peną.

Sausio mėnesio vidury 
Kelne įvyko slaptas pasitari
mas tarp Hitlerio ir Papeno 
barono von Schoederio na
muose. Baronas von Schoe- 
der yra geras von Papeno 
draugas. Čia Hitleris susitai
kė su Papenu. Bet po kelių 
dienų tas visas slaptas pasi- 
arimas išėjo viešumon ir są

mokslas prieš Šleicherį buvo 
susektas. Thyssen-Hitler-von 
Papen-Hugenberg, sudarė 
vienigą grupę, į kurią dar į- 
traukė prezidento sūnų, Os
karą von Hindenburgą, ku
ris iki to laiko buvo ištiki
mas Šleicherio draugas.

Staiga atsistatydino Šlei
cheris ir Hitleris paėmė val
džią. Thyssen laimėjo.

įvyko įsvoJĮuciją* bet ne 
vidurinės klases, o Thysseno 
revoliucija. Nacionalfašiz- 
mas valdo Vokietiją, bet na- 
eionalfašizmą valdo 
jėgos.

Thyssenas pastatė 
riui 6 sąlygas:

(1) Saugoti plieno 
interesus.

(2) z Saugoti anglies ir 
plieno sindikatus, Vokieti
jos monopolinio kapitaliz
mo bazę.

(3) Panaikinti katalikų— 
žydų panašius sindikatus ir 
valdžią suteikti Vokietijos 
sunkiosios pramonės atsto
vams.

(4) Sunaikinti socialistus 
ir uždaryti profesines sąjun
gas, kad tuo budu Vokietija 
galėtų išlaikyti konkurenci
ją pasaulinėje rinkoje.

(5) Įvesti infliaciją ir tuo 
panaikinti stambiosios pra
monės skolas.

(6) Skelbti progresyves 
imperialistines tendencijas 
užsienio politikoj ir tu'o bu
du padėti plėstis Rūro kapi
talams.
JI. Thysseno kontinentalinis 

planas.

Hitlerio užsienio politika 
vedama didžiausioj paslap
ty. Tai yra vieninga konspi
racinė sistema, nieko bendra 
neturinti su Vilhelmštrasse. 
kur yra užsienių reikalų mi
nisterija.

Oficiali užsienių reikalų 
ministerija, ministeris Neu- 
rath, valstybės sekretorius 
Biulov, senieji ambasadoriai 
ir diplomatai aklai tarnauja 
nacionalfašistų užsienių rei
kalų vykdomajam komite
tui. Niekas Vokietijoj nėra 
taip slepiama nuo visuome
nės, kaip užsienio politikos

autoriai nėra Vokietijos ro
mantikai profesoriai ar fa
natikai, bet Ruhras, šis mil
žiniškas žaliavos ir mašinų 
rezervuaras, kur koncent- 
ruojasi visos Vokietijos pro- 
duktyvės jėgos ir randasi vi
sa energija.

Šis energijos centras, eko
nominiame ir politiniame 
Vokietijos progrese sukurė 
moderniškąją pobismarkinę 
Vokietiją.

Iš čia išėjo jėga, kuri pa
naikino atskiras Vokietijos 
valstybes ir sujungė į vieną 
vienetą. Čia gimė pirmosios 
didžiosios industrijos dinas
tijos : Krupai, Thyssenai, 
štinnesai, Haniels, Stununs 
ir tt. Ruhro kraštas sudaro 
trustų grandinę, kuri nusi
tęsia iki Amerikos ir čia su
silygina su Morganais, Car- 
negies, Rockfelleriais ir 
Melonais. Jis sukurė Vokie
tijos eksportą ir padarė lygų 
Anglijos eksportui. Jis varo 
savo anglimis Vokietijos 
prekybos laivyną, elektros 
stotis, mašinų ir chemijos 
nramonę. Kiekvienas pro- 
duktyvės energijos atomas 
Ruhro krašte virsta ta dina
mine jėga, nauja agresyvi- 
nės, imperialistinės mašinos 
dalimi, kuri gręsia sunaikin
ti visą Europos pasaulį.

Tas pats Ruhro kraštas 
nustato Vokietijos užsienio 
politiką. Čia gimsta Vokieti
jos kolonijų ir ekspansijos 
politikos idėjos. Iš čia eina 
puolimas į visas puses. Iš čia 
veržiasi vokiečių ekspansija 
i Balkanus. Iš čia keliami 
Vokietijos pulkai į Afriką ir 
Tolimuosius Rytus. 'Iš čia 
’aimėjo Turkiją Krupas ir 
Deutsche Bank, kurie stato 
Bagdado geležinkelį. Iš čia 
mtriguojama Persijoj ir ver
žiamasi į Indiją ir Egiptą.

Thyssenui reikia daug, 
jam reikia viso kontinento. 
Jam reikia visos Europos no
gint išlaikyti konkurenciją 
su Francuzija, Anglija, A- 
merika ir Sovietų Sąjunga. 
Iš čia gimė didysis Thysseno 
•continentalinis planas.

Šis planas labai paprastas 
—tai yra tik suma ir įkūniji
mas visų individualinių ten
dencijų ir judėjimų, kurie 
kyla iš kapitalistinės dina
mikos. Thysseno planas rei
kalauja, kad Vokietija butų 
•eformuota ir suvienyta, 
kad visuose kraštuose gyve
ną vokiečiai butų vienos tė
vynės Vokietijos nariai. Vo
kietijai reikalingi visi Euro
pos kontinento rėzerVai ir 
žaliavos šaltiniai — Lota
ringijos geležies būda, Bel
gijos ir Olandijos anglis, 
Vakarų ir vidurinės Europos 
geležies fabrikai, Balkanų 
varis,- šiaurės Afrikos Fran- 
euzijos kolonijų metalai. 
Vokietijai reikalinga visos 
Europos rinka, Dunojaus ir 
iaurės Europos valstiečiai, 
didžioji Ukrainos zona, Pa
baltijo kraštai. Trumpai, 
Vokietijai reikalinga visa 
Zuropa. Ruhro kraštas, ku- 
ds Vokietiją padarė nacio
naline valstybe, nori ją pa- 
laryti kontinentaline impe
rija. Toks yra Thysseno pla
nas. To plano įvykdymui 
Hitleris buvo pašauktas sce
nom - “L. Ž.”

Sveikatos Skyrius
Sj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIU J) AKT AR U DRAUGU A.

BURNOS HYGIENA.

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

(Tąsa iš pereito numerio)
Per pirmus penkis mėnesius 

nesčios moterys turi ypač pasi-! 
rinkti valgį, nežiūrint kaip daug, 
bet kad tik butų šviežias, gry
nas ir tinkamas. Moterys tokia
me padėjime veik mažai gali 
valgyti, neturi apetito, vienok 
reikia bandyti daugiau valgyti. 
Tas principališkas užsilaikymas 
pagelbės kūdikiui pieninius dan
tis tvirtai suformuoti; tie dan
tys pradeda formuotis apie tre
čią mėnesį, kartais ir anksčiau. 
Paskutinius keturius mėnesius 
nėščia moteris turi padauginti 
valgį apie vieną penktą dalį, ne
gu normališkai valgo.

Medega augančiam kūdikiui 
gali ateiti tik dviem keliais: 
motinos masitu ar iš jos kūno. 
■Jeigu motina negauna jai reika
lingo maisto, tuomet jos kūnas 
nuo to nukenčia, nes gamta pir
miausiai aprūpina augantį kūdi
kį. Pavyzdžiui, augantis kūdikis 
išvystymui normališkų savo 
kaulų ir dantų, turi gauti užtek
tinai kalio, fosforo ir vitami
nų. O jei negauna iš motinos 
maisto, tai jos kaulai ir dan
tys turi nuo to nukentėti, nes jai 
tuomet nėra iš ko atnaujinti 
energijos dėl sistematiškos re
akcijos. Beveik keistai skamba, 
kuomet skaitome, kad nėščių 
moterų kaulai ir dantys genda, 
kuomet jinai negauna reikiamo 
maisto. Negi jos kaulai ir dantys 
tirpsta ir eina kūdikio dantų 
formuoti? Visai ne. Nepamirš
kime, kad dantys yra gyva kūno 
dalis taip, kaip ir kitos dalys. 
Nesčios moterys užtat silpnes
nės dantimis, kad gamta pir
miau tinkamu maistu aprūpina 
augantį kūdikį, negu motiną. 
Tokiu budu jinai gauna savo 
energijai atnaujinti tik tą, kas 
lieka nuo augančio kūdikio, o 
kūdikiui įėmus reikalingą mais
tą, pavyzdžiui kalio ir fosforo 
druskas, motinos dantys, negau

MANO PASTABOS.
Balandžio 16 dieną suka

ko jau treji metai, kaip suki
lę žmonės Ispanijoj nuvertė 
diktatūrą ir “Dievo patepta- 
sai” Alfonsas turėjo bėgti 
užsienin kaip vagis. Jis iki 
šiai dienai nedrįsta pasiro
dyt Ispanijos liaudžiai, ku
rią engė būdamas jos kara
lium. Taip būna su visais 
“tautos vadais,” kurių tauta 
niekad nerinko.

Visi reakcininkai ir juo
dašimčiai visuomet dengiasi 
“tautiškumo” skraiste. Ir 
Belgijos fašistai pasivadino 
“tautos legijonieriais.” Vi- 
zo mieste anądien jie už
puolė darbininkų organiza
cijos susirinkimą ir išprovo
kavo muštynes, kuriose bu
vo sužeista 30 žmonių. Dėl 
to susipratę darbininkai vi
suomet ir nekenčia tų gaiva
lų, kurie puošiasi tautiškom 
spalvom.

■ Per Louisianos valstiją 
anądien praūžė viesulas, ku
ris “rito triobas lyg bačkas,” 
sako telegramos. Tūli namai 
buvę nuvaryti po 'keliatą 
šimtų jardų nuo savo pama
tų. Daug žmonių buvę sužei
sta. Louisianoj jau nebe pir
mas toks įvykis. O vis dėl to 
žmonės tenai gyvena ir ma
no, kad geriau niekur nėra. 
Tai savotiškas fanatizmas.

Anksti nedėldienio rytą, 
15 balandžio, Washingtono 
gyventojai ramiai sau mie
gojo, bet moksliškas instru

dami jų užtektinai, liekasi visai 
silpni ir greitai pūna.

Nėščia moteris ir kuomet kū
dikis prie krūties, privalo prisi
laikyti prie šių valgių: daržovių 
turi valgyti du sykiu, arba dau
giau, į dieną, ypatingai lapuotų 
vaisių du sykius, arba daugiau, 
į dieną, tik kad butų švieži. Iš 
javų reikia vartoti grynų, rupių, 
ruginių miltų duoną, ypatingai 
torus, kurioms pasikartoja vi
durių užkietėjimas.

Iš mėsiško: žuvies ir paukščių 
nedaugiau kaip vieną skyį į die
ną. Iš pieno arba maslionkų rei
kia suvartoti vieną kvortą į die
ną, prie gaminimo valgių arba 
šiaip išgerti. Kiaušinius reikia 
vartoti vietoj mėsos, arba tiek 
daug valgyti, kiek apetitas tar
nauja. Kavos arba arbatos ne
gerti daugiau, kaip vieną puodu
ką į dieną. Vandens reikia gerti 
gan daug, bent šešis stiklus į 
dieną, bet prie valgio. Reikia pri
silaikyti nuo keptų valgių: pyra
gų, sezoniškų vaisių ir svaigo- 
nančių gėrimų. Reikia būti at
sargioms — nepersivalgyti. Rei
kia vengti bent kokio maisto, ne
sutinkančio su motinos sistema 
ir gaminantį dujas. Maistą rei
kia kasdieną mainyti, kad išven
gus monotoniškumo. Maistą 
kramtyti tol, kol labai smulkiai 
sukramtomas. Tas teikia dau
giau vertės ir išvengiama vidu
rių užkietėjimo, nes vidurių už
kietėjimas kenkia motinos svei
katai, tuo pačiu sykiu kenkia ir 
sparčiai augančiam kūdikiui. 
Antras dalykas, kai motina būna 
praradus savo reikalingą svorį, 
ji turi atbudavoti savo kūną ir 
turi užtektinai teikti medžiagos 
augančiam kūdikiui, kad jis ge
rai augtų ir sveikas butų. To
kiam laike motinai patartina, 
kad ji gertų pieną tarpe valgių, 
tai reiškia apie 10 valandą po 
pusryčių ir apie trečią valandą 
popiet ir einant gulti apie devin
tą valandą. Tas jai papildys rei
kalingų medžiagų kūno atbuda- 
vojimui ir priduos stiprumo.

(Bus daugiau)

mentas, seismografu vadi
namas, vietos universitete 
rodė, kad už 9,000 mylių tuo 
laiku vyksta smarkus žemės 
drebėjimas. Vėliau paaiškė
jo, kad šitas geologinis 
smurtas turėjo vietą po jūrė
mis, Rytų Indijų apylinkėj. 
Tačiau nei popiežius, nei vy
skupai, nei davatkos nieko 
apie tai nežinojo. Išvada iš 
to aiški: geriau tikėti “be
dieviškam” mokslui, negu 
“Dievo agentams.”

Raudonas Pipiras.

VYRAI NEŠA ANT PEČIŲ 
SAVO PAČIAS BAŽ

NYČION.

Bagaslaviškiai, Ukmergės 
apskr. Kiekvienų metų pa
vasaris ir ruduo bagaslaviš- 
kėnams — tikros maudynės. 
Mat, per miestelį tekančiam 
upeliui išsiliejus, patvinsta 
visa miestelio aikštė, kuri at
rodo kaip ežeras ir persikel
ti kiton miestelio pusėn įma
noma tik važiuotam ir rai
tam. Juokingai atrodo, kaip 
šventadieniais vyrai eina 
asilo pareigas, tik nešioja ne 
Kristų, bet., savo pačias ant 
pečių. O jau vaikai mokyk
lon turi šiuo metu arba neiti, 
arba tėvai turi juos ant pe
čių atnešti.

O tuo tarpu Bagaslaviškis 
yra labai svarbus susisieki
mo punktas. Čia susikry
žiuoja keturi vieškeliai — 
Musnikai - Ukmergė ir Gel- 
vonai-Širvintos.



No. 18. Gegužės 2 d.. 1934 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

V

Įvairios Žinios
DIDŽIAUSIA AMERIKOS 

BIZNIO KOMPANIJA.
Didžiausia privatinio biz-

STREIKAI.
Kapitalistų spauda skel-

SENATAS TYRINĖS KA
RO PROPAGANDĄ.
Washingono senatas nu-

J ieško Lietuvos Konsulatas. P AJ IEŠKOJIMAI.

Afganistano Šachui 
Išvogė Pačias Iš 

Haremo.
Nesenai Afganistano val

dovą Zahir Šachą ištiko dvi 
didelės nelaimės. Breli pro
vincijos maharadža pakvie
tė jį į svečius, nes ruošė di
delę kalnų ožių medžioklę. 
Zahir Šachas, mėgdamas 
medžioklę, išsirengė su savo 
dvariškiais pas maharadžą. 
Gerai pasisvečiavę ir pame
džioję jau rengėsi grįžti į so
stinę, bet staiga prapuolė 
Zahir Šacho žirgas, kuriuo 
jis buvo atjojęs. Visos pas
tangos surasti nuėjo niekais. 
Matyti, žirgas su brangiu 
balnu buvo pavogtas. Zahir 
šachas taip supyko, kad tuoj 
paliko maharadžą 
jam atkeršyti.

Grižus namo, 
naujas siurprizą^, 
dę dvariškiai pranešė, kad 
jam nesant, nakties metu 
kažkas išvogė haremą. Jo 24 
žmonos dingo be jokio pėd
sako.

Zahir Šachas turėjo gra
žiausias moteris, kurias bu
vo nupirkęs už tėvo deiman
tais apsagstytą kardą. Nusi
gandęs ir paraudęs iš pyk
čio. jis puolė į moterų kam
barius. tikėdamasis, kad at
ras. Bet jų nebuvo, tik vie
nintelis išlaužtas langas liu
dijo, kad pro ten jos buvo iš
vežtos.

Zahir Šachas turėjo daug 
priešų didiku tarpe, todėl 
manoma, kad kuris nors iš 
jų pasinaudodamas proga 
atkeršijo valdovui. Zahir 
Šachas pasiuntė pas įtarti
nus didikus savo šnipus, ku
riems įsakyta surasti pavog
tas, iš haremo žmonas, o ki
taip jie turės atsakyti savo 
galva. Dvariškis, kuriam bu
vo pavesta saugoti haremą, 

- jau pakartas.

ir nutarė

ii ištiko 
Nusigan-

nio kompanija Amerikoje y- ^ac 21,000 angliakasių įarė ištirti kapitalistų vėda
rą American Telephone & Alabamoje gryzo į darbą, 
Telegraph Company. Jos nes kon}PanlJos pakėlė algą 
turtas dabar siekia $5,000,- '40c. į dieną. Kol jie streika- 
000,000. Štai kiek jos virši-

* ninkai ima sau algos:
. . Prezidentas W. "S. Gilfor-

kloje ėjo mokslus lietuvis K. das 1933 metais gavo $206,- 
Bet pritrukęs reikiamų lėšų 250 algos ir $5,920 už “pa-

BELGIJOS KARALIAUS 
PASKOLA LIETUVOS 

STUDENTUI.
Prieš- porą metų Belgijos 

Aukštojoje prekybos moky-

vo, tai rašė, kad streikuoja 
tik 2,000, bet kai streikas 
pasibaigė, tai į darbą grįžta 

.net 21,000!

- ~. į Shenandoah’rio apylinkėj
ir neturėdamas is ko pasi- tarnavimus.” keturių Readingo kompani-
skolmti,. atsidūrė dideliam Vice-prezidentas Brace- jog kasyklų streikas taipgi 
varge. Jis buvo jau pasirįžęs len tais pačiais metais gavo pasibaigė.‘ Streikavo 2,300 zv <-. w w 1 v ' I ’ Zth 1 ZX V •
čiaus jam atėjo į galvą drąsi “patarnavimus. - į
mintis — kreiptis pagalbos j B. Ghererdi gavo $61,875 
į Belgijos karalių. Nieko ne- ir $320. 1
laukdamas jis parašė Alber- / 
tui I laišką, išdėtydamas sS-' $1,490.

pėsčias grįžti į Lietuvą. Ta- $61,875 algos ir $360 už mainerių.’ 
pians isim afAin i erai va Hrasi ” j ______

New Yorke sugryžo dar- 
jban 3,000 pirštinių siuvėjų, 

irA. W. Page, $49,500

vo bėdas ir prašydamas pa
skolinti porą šimtų frankų. 
Ir štai trečios dienos rytą at
ėjo pasiuntinys.

—Ar tamsta esi ponas K.? 
—paklausė atėjusis. !

—Taip, tai aš,*— atsakė 
K.

—Jo didenybė Belgijos 
karalius įsakė man perduoti 
tamstai šį laišką.

K. drebančiomis ranko
mis paėmęs atplėšė. Voke 
buvo 1,000 frankų ir paties 
karaliaus Alberto I ranka 
rašytas laiškas, kuriame jis 
reiškė pasitenkinimo, kad 
rados progos pagelbėti var
ge atsidūrusiam Lietuvos 
žmogui. Tsb.

Valdžia Ragins Žmo
nes Taisyt Namus.
Prezidentas Rooseveltas 

planuoja* naują vajų dar
bams kelti. Jis nori išjudinti 
privatinį kapitalą ir pavar
toti jį namų taisymui bei 
modernizavimui. Pereitą są
vaitę tuo reikalu jis jau tu
rėjo su savo ministeriais pa
sitarimą ir visi jie su tuo pla
nu sutiko. Planas yra toks:

Paprašyt Kongresą, kad 
išleistų tam tikrą įstatymą, 
kuriuo butų galima įkurti to- 
kuri garantuotų visas priva- 
kią valstybinę korporaciją, 
tinęs paskolas ir morgičius 
duotus namams statyt arba 
seniems taisyt. Korporacija 
pati pinigų neskolintų.

Dabar bankai ir privati
niai asmenys bijosi pinigus 
ant namų skolinti, kad ne
pražūtų; bet kuomet valsty
binė korporacija jiems ga
rantuos, kad paskolinti jų 
pinigai nežus, tuomet niekas 
skolinti nebijos.

Paskolos namų pataisy
mui turi būt nemažesnės 
kaip $200 ir nedidesnės kaip 
$2,000. Jos neš 5 nuoš. pa
lūkanų ir turės būt išmokė
tos per 10 metų.

Valdžia tikisi, kad įvedus 
šitokį planą, apie $1,500,- 
000,000 privatinio kapitalo 
nueis medžiagos pirkimui ir 
darbininkų samdymui. Tuo 
budu daug žmonių gausią

mą propagandą už karą ir 
ginklavimąsi. Gelt o n o j i 
spauda paskutiniais laikais 
pradėjo labai rėkti už didelį 
laivyną ir didelę armiją, nes 
Amerikai gręsiąs didelis ka
ro pavojus. Senatoriai sako, 
kad šita rėksminga propa
ganda yra vedama ginklų 
fabrikantų privatinei nau
dai. Šitai agitacijai ištirti 
senatas paskyrė tuo tarpu 
$15,000. Jeigu reikės, vėliau 
bus paskirta daugiau. Sako
ma, kad šitas tyrinėjimas 
gali privesti prie to, kad 
ginklų gamyba bus uždraus
ta privatiniems asmenims, oF. B. Jewett, $45,000.

E. F. Carter, $41,250.
, Vicc-prezidento pagelbi- 

ninkas Waterson, $41,250.
Kontrolierius Heiss, $41,- 

250.
E. S. Wilson, $33,000.
Adv. Folk, $33,000.
Inž. Charlesworth, $32,- 

000.
Kiti 104 viršininkai gau

na metams tarp $30,000 ir 
$10,000.

Visą šitą kompaniją kont
roliuoja Morganas. Tai yra 
didžiausia biznio įmonė ne
tik Amerikoje, bet ir visame 
pasauly.

Ohio valstijoj, Barberto- 
no miestely, susitaikė su 
kompanija 700 degtukų dar- pavesta pačiai valstybei, 
bininkų.

Bombėjaus mieste, Įvi
joj, kilo didelis medvilnės 
audėjų streikas. Kada poli
cija norėjo išvaikyti strei- 
kierių demonstraciją pereitą 
sąvaitę, įvyko smarkus mu
šis, per kurį buvo sužeista 10 
policmanų.

New Yorke pereitą sąvai- 
i mirė artis

tas Raymond Holland. Mie
gant sustojo širdis ir milais 
buvo visai netikėta.-

Įndj’.tę miegodamas

Tragedija Philadel- 
phijos Viešbuty.

Viename Philadelphijos 
viešbury prie Market streeto 
pereitą sąvaitę klerkas iš
girdo du šuviu. Jis pradėjo 
tyrinėt ir vienam kambary 
rado du lavonu, vyrą ir mo
terį. Vyras gulėjo skersai 
lovos, o moteris ant grindų^ 

. Ji turėjo peršautą kaktą 
tarp akių. Abudu apsirengę 
brangiom drapanom ir mo
teris turėjo du dideliu dei
mantiniu žiedu ant savo pir
štų. Policija-spėja, kad jiedu 
buvo “ne iš prastų”. Viešbu
čio knygoje buvo užsiregist
ravę kaip “Mr. and Mrs. C. 
Barry,” bet manoma, kad 
tai ne tikra pavardė. Čia vei
kiausia buvo vyras su sveti- 
simanytą■pavardę?'* Policija bus sutaisyta daug namų, 
mano, kad jis pirma nušovė 
ją, o paskui pats nusišovė, 
nes pištalietas buvo prie jo.
Kokiais motyvais tas pada
ryta, niekas nežino. '

NETOLI KAUNO KURIA
MA VASAROTOJŲ 

KOLONIJA.
Dauguma Kauno gyvento

jų neišgali nuvažiuoti į ku
rortus, todėl valstybės tau
pomosios kasos sumanė ne
toli Kauno, tarp Pažaislio 
miško ir Petrašiūnų, sukurti 
nuosavų vilų kurortėlį —po
ilsio vietą, kur žmonės iš 
Kauno galėtų nuvykti pail
sėti, saulėje pasikepinti, ty
ru oru pakvėpuoti' ir pasi
maudyti. Netoli Pažaislio 
miško bus pastatytos 45 ne
didelės vilos - vasarnamiai, 
kiekvienai šeimai po namu
ką. Šiuos namukus galės no
rintieji įsigyti nuosavybėn. 
•Jie kaštuos nuo 2,800 iki 4,- 
100 litų.

Toks kurortas, tai pirmas 
tes rūšies bandymas Lietu
voje. Jeigu jis gerai pasisek
tų, susirastų ir daugiau tin
kamų vietų tokiems poilsio 
kampeliams įsteigti. Tsb.

Clevelande streikuoja 8,- 
000 Fisher Body darbininkų, 
curie daro automobilių va- 
žiuotes. Jie reikalauja dau
giau algos ir unijos pripaži
nimo. Be to, tenai sustreika
vo gazolino išvežiotojai ir 
pilstymo stočių patarnauto

jai.
Chicagoje 27,000 vežikų 

kalba apie streiką.

Pereitą sąvaitę Alabamo- 
je, netoli Parrish miestelio, 
prie gelžkelio kompanijos 
anglių kasyklos įvyko unijis- 
tų susirėmimas su neunijis- 
tais. Buvo paleista apie 100 
šūvių ir unijistai kasyklą už
darė.

Vyrai — Ątyda!
Štai yra spėęialis pranešimas, kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “vidutamžį” ir jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinančio Toniko. 
Kad' suteikti galimumą tūkstančiams 
kurie dėl kokios nors priežasties ati
dėlioja užsisakyti

Nuga-Tone
tiesiog nuo distributorių. šį Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris už 
mėnesio treatmentą — bukite savimi 
gaukite butelį šiandien—garantuotas.

ma moteriške ir padavė pra-j^arbo, pagyvėsiąs biznis ir

PARSIDUODA BARBERNĖ
Geroje vietoje tarpe lietuvių, lenkų 

ir vokiečių, išdirbta vieta per 12 me
tų. Priežastis pardavimo — savinin
kas eina į kitą biznį. (9)

A. W. BARBER SHOP
709 Courtland avė., Bronx, New York

PARSIDUODA NAMAS
3 šeimynoms ir apačioje didelis sto

ras. ir vienam karui garadžus. Parsi
duoda pigiai. Matykit savininką. (0)

41 Alder Street. Lawrence, Mass. 
Telefonas 5797.

P ARSI DUODA FARM A.
Priežastis — senatvė. 130 akerių, 

juodžemė, geros ganyklos, budinkai 
geri, barnė 18 vietų karvėms, saila, 
šviesos ir kiti įrengimai. Bėgantis 
vanduo į barnę ir stubą. Stuba 8 kam
barių; pusantros mailės nuo mieste
lio, 5 minutės nueit į mokyklą. Su vi
somis mašinerijomis ir įrankiais, par
siduoda labai pigiai. Atvažiuokit pasi
žiūrėti, visuomet namieje.

GEORGE KAROLI.,
Box 322, .-Gilbertville, Mass.

Kurie gyvenat apie Bostoną, galite 
pasiklaust apie tą farmą pas Mr. 
Wandell, 196 Wood avė., Mattapan.

ČEPINSKAS Mykolas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y., dirbęs vagonų taisy
mo dirbtuvėse.

MARCINKEVIČIAI, Antanas ir 
Marė (Vasiliauskaitė), 1921 meta-s 
gyvenę 46 Clay st, Brooklyn, N. Y.

ULDUKIS Kazys, kilęs iš Kupiškio 
vai., Panevėžio apskr., Amerikon at
vykęs apie 1909 m., ilgai gyvenęs 
Bridgeport, Conn , iš ten neva dingęs 
be žinios. (10-2160).

GITTEMORE (gal Gitmeris ar Ga- 
tamoras), James (Jokūbas, Zigmas 
ar Ignas), gyvenęs Bostone ar apylin
kėje. (10-1536).

ŠARKIS Petras, kilęs iš Vyžonų m., 
Utenos apskr., Latfryno sūnūs.

JAKAVIČIENĖ - Kuzminskaitė, I- 
rer.a-Zofija, kilusi iš Kališo, Juliaus 
Jakavičiaus našle, gyvenanti Naw 
Yorke.

KAŠIUBA Juozas, gyvenęs Seattle, 
Wash., vėliau Brooklyn, N. Y.

VIZLENSKAS-Wizlens Stasys, gy
venęs* 134-51 161st st., Jamaica, N.Y.

ADOMAVIČIUS Ignas, kilęs iš Lū
šiškių k., Žiežmarių v., Trakų apskr., 
Amerikon atvykęs 1911 metais.

RAPALIS Stasys, kilęs iš Palangos, 
1914 m. gyvenęs Carmel, Pa.

BAGDONAVIČIUS Juozas, kilęs iš 
Panevėžiuko, Babtų, gyv. New Yorke.

MEGELINSKAS Bernardas, kilęs 
iš Žiežmarių v., Trakų apskr., Ameri
kon atvykęs prieš karą, gyvenęs 
Scranton, Pa.

KARALIAI, Mikas ir Petras, kilę 
iš Ožkasvilių km., Mariampolės vals., 
Mikas tarnavęs Amerikos kariuome
nėje Ft. Slocum ir Niagara, N. Y., vė
liau apsigyvenęs Shenandoah, Pa.

KLIUČNIKAS Stasys, Antano sū
nūs, kilęs iš Sėmeniškių k., Simno v., 
Alytaus apskr., gyv. Plains, Pa.

ŠAKALINIS Edvardas, iš Sugin
čių m., Kuktiškių v., Utenos apskr., 
gyvenęs No. Weymouth, Mass. ir Wa- 
terbury, Conn.

MARčIULAITIS Kazys arba Char- 
les May, gyvenęs Conn. valstijoj.

ŠVELNYS Petras, gyvenęs Water- 
bury, Conn., vėliau Wanamie, Pa. ir 
dirbęs Maine giriose.

SMIRNAVIČIUS-Smimoff Alek
sandras, gyvenęs Natrona, Pa., neva 
miręs Pittsburgh, Pa. kalėjime.

MAJAUSKAI, Adolfas ir Bronius, 
gyvenę Elizabeth, N. J., Bronius nu
sižudęs prieš kelis metus, betgi miri
mo data nežinoma.

Jieškomieji arba apie juos ką žinan
tieji prašomi atsiliepti į Consulate 
General of Lithuania. 11 Waverly 
Place, New York, N. Y.

PARDUODAM FARMĄ
Puiki vieta, 62 akeriai žemės, pui

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

PRANAS RAGAUSKAS
Old Town Farm, Lilyton Road, 

Harvard, Mass.

FARMA PARSIDUODA
104 akerių žemes, 9 ruimų stuba. 

geri tvartai ir budinkai, nauja saila. 
zištininkas, apie 200 vištų ir visi gy
vuliai 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.

APSIVEDIMAI.

DU VYRAI PAS MOTERĮ 
UŽMUŠĖ TREČIĄ.

Mažeikių kaime, Šiaulių 
apskričio, pas pilietę Pranc- 
kienę buvo užmuštas Marci- 
jonas Drigutas iš Tančiunų 
kaimo. Paaiškėjo, kad jį už
mušė kuolais Pranckienės 
kaimynai Motuzas ir Stan
kus.

LIETUVOS MODELIO 
PLŪGAI.

Išdirbu Lietuvos Modelio Plugus 
parduodu prieinama kaina.

FRANK A1TUTIS,
455 Cross Street.

BRIDGEWATER, MASS.

ir

ŽAIBAS ESĄS MUSŲ 
ENERGIJOS ŠALTINIS.
Amerikos filozofų drau^ 

gijos suvažiavime Philadel- 
phijoj Dr. George Crile iš 
Clevelando pasakė, kad visa 
varomoji musų gyvenimo 
jėga kilanti iš žaibų ir per
kūnijų. Žaibai pripildo ta 
energija visą orą, o iš oro 
mes ją šėmiam nitrogeno 
pavidale, sako Dr. Crile. Jei
gu netikit, galit jį kritikuot.

PAKELSIĄ LEDO KAINĄ.
Nors žiema šįmet buvo la

bai šalta ir ledo buvo pri
krauta labai daug, vienok jo 
kaina šią vasarą biedniems 
žmonėms busianti aukštes
nė, nes NRA prižiūrėsianti, 
kad ledo kompanijos viena 
kitos nekonkuruotų.

PAJIEŠKAU DARBO ANT BILE 
FARMOS.

Moku karves melžti, dirbau 3 metus 
ant vištų farmos, turiu dreiverio lais- 
nius; esu 22 mėtį amžiaus, nevartoju 
jokių svaigalų. Kam reikalingas, pra
šau parašyti. Adresas: (3)

ANTANAS BURINSKAS, 
NORTH WINDHAM, CONN.

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.

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 S L, 

Tewksbury, Mass.

Pajieškau dėdės Igno Karlausko, 
1923 metais jis gyveno Bostone ir nuo 
to laiko nebeturiu žinių. Kurie-žino 
kur jis randasi, prašau man pranešti, 
busiu dideliai dėkingas, arba jeigu ši 
žinia pasieks jį patį, malonės atsi
šaukti. Antanas Žakaras, Ketūnai, 
Kuršėnų paštas, Lithuania.

Pajieškau tėvelio Vinco Griciaus, 
prašau atsišaukti jį patį, arba kas ži
no kur jis randasi malonės pranešti jo 
adresą. Stanislava Gricaitė-Žakarienė, 
Ketūnai, Kuršėnų paktas, Lithuania.

Pajieškau Mortos Lukošiuniutės- 
Jonaitier.ės iš Kipštų kaimo, Meškui
čių parap. Pirmiau gyveno Pitts- 
burghe. Prašau atsiliepti; kas žinote 
kur ji randasi, malonėkit pranešti. 
Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. (0) 

Barbora Puidokienė, - — —
602 N. 7-th St, Philadelphia, Pa.

Pajieškau Antano Yenavičiaus, apie 
43 metų, pirmiau jis gyveno Brook- 
lyne, o porą metų atgal gyveno ant 
farmų aplink Woodbury, Conn. Kas 
žino kur jis randasi, prašau pranešti, 
arba pats lai atsišaukia. (0)

Jos. Gražulis,
175 E. "22-nd St., Bayonne, N. J.

Pajieškau brolį PETRĄ DŪDĄ, pa
eina iš Biečių kaimo, Kupiškio para
pijos, Panevėžio apskričio. 29 metai 
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno Law- 
rence, Mass. Jau 12 metų kaip nežino
me kur jis yra. šitas jo paveikslas.

Brolau prašau atsišaukti, kurie žino
te kur jis randasi, malonėkite praneš
ti tikrą jo adresą, gausite $5 atlygini
mo. Mrs Natalia Shrupsa (8)
218 Merrimack st., Methuen, Mass.Pajieškau draugo apsivedimui. Gei

džiama kad butų teisingas, doras ir 
mylintis gražų gyvenimų, ir kad butų 
kiek pasiturintis, apie 40—45 metų 
amžiaus. Aš esu našlė- ir turiu savo

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 dabąr 
randas, meldžiu pranešti jo adresą.

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

Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links
mos dainos. ■ Apart juokingų “Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi...................................... 10c.

nuosavybę. Platesnės žinios bus pra
neštos per laišką. Kam bus tinkama, 
prašau su pirmu laišku prisiųst savo 
paveikslą. Pareikalavus bus sugrą
žintas. A. S., P. O. Box 17,

Grove Hali Sta., Roxbury, Mass.

PAŽANGA
LAISVOS MINTIES. MOKSIA) 
IR KRITIKOS MĖNESINIS 
ŽURNALAS

Kaina $1.00 metams. 
Pusei metų 65 centai 
Vienas No. 10 centų

PAŽANGA
3352 S. Haisted St., Chicago, III.

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.

Vidurių Užkietėji
mas Išgydomas Be 

Gyduolių.
Visokios gyduolės ir pilsai, nors ir su
minkština vidurius laikinai, bet jų ne- 
suštimuliuoja ir gana tankiai žmo
gų- smarkiai nusilpnina, taip, kad vos 
gali paeit. Naujasis išradimas gydyti 
Užkietėjusius vidurius yra gamtos 
parūpintas, tai tam tikros sėklos va
dinamos Kazell’s Plantago Seeds. 

(Vartojant jas su maistu,gėrimu arba lillS, kuriuo reikalaujama vaisiais per neturį laiką, užkietėji-

TĖVAS UŽMUŠĖ DUKTE
RĮ IR PATS PASIKORĖ.

Rome, N. Y.
Ross, 68 metų amžiaus žmo
gus, pereitą sąvaitę čia už
mušė 19 metų dukterį, pri
mušė pačią ir pats pasikorė. 
Motyvas nežinomas.

Namų Statyba 
Pabrango.

Laikraščiai vėl rašo, kad 
namai turės pabrangti, nes 
naujų pastatyt taip pigiai 
jau negalima. Statybos me
džiaga ir darbininkai jau 
tiek pabrango, kad dabar 
namų beveik niekas jau ir 
nestato. Kai kurios paipos 

t dabar jau 200 nuošimčių 
- brangesnės, negu peniai bu

vo. Darbas pabrango nuo 10 
iki 20 nuošimčių. Amatnin- laivyrto raštinėms paveikslų, žvejybos Biuro žinioj, 
kai gauna jau $1.07 į yalan- nupiešė būrį girtų; juriainkį' -------------- t

i dą. Bendrai imant, statybos su mergomis. Paveikslas bu- VERMONTO VALSTIJOJ 
♦ brangumas dabar stovįs tik vo pakabintas Laivyno De- j PRISNIGO.
» 10 procentų žemiau 1929 partamente Washingtone, ’ Vermonto valstijoj, kuri 

metų, kuomet namų kainos bet vyriausybei jis nepatiko guli į šiaurę nuo Bostono, 
buvo pasiekusios aukščiau- ir ji liepė jį prašalinti iš pereitą subatą prisnigo apie 
šio laipsnio. akių. 3 colius sniego. . , .

Jošeph

NORI LAIVO ŽVEJYBAI 
TYRINĖTI.

Kongresan yra įneštas bi-

•--------------------------------------------------

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
oamėlynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mos t į ir jo patarimus, su ku- 
-ios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2 00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties ’Ą oz.—$3.00 ir 
■4 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.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

s

NEPATIKO GIRTI JURI- 
, NINKAI. <

Vienas bedarbis artistas, , , ____ r______________
pasamdytas CWA pinigais,'$500,000 laivui žvejybos rei- mas pranyksta pat. pe/sąve. vjdu-1 
kad nupieštų Amerikos karo kalams tirti. Laivas butų ™daugi4iTvartLPt nereikta"rSft 

la? pataria varto t geriausi daktarai, 
S. V. Valdžia ir Insurance kompani
jos. Pigiausiai galima gaut pas mus, 
20c baksas arba 6 bak.ai už vieną 
doleri. Prisiunčiame per 
$1.15 — 6 baksus, į Kanadą už $1.30 
šešis baksus. Kartu su ordeliu reikia 
prisiųsti ir pinigus.

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Herb Specialiat 

108 W. RRO\nWAY 
<! SO. BOSTON MAS9

paštą už

t

ė

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITU)

Bile blekėe darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gyarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St.. Worr«rter, Man.

253 Broadway

4

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

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

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

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

Adresuokit: “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos- 
ton, Mass. a

KELEIVIS
South Bastos, Mass.

■. 'V ! . . T



Šeštas Puslapis KELEIVIS, 50. BOSTON No. 18. Gegužės 2 d., 1934 m.

KARIJERISTŲSOCIALIZMAS. savo “didžiumą” tame sųva-Į TEISMAS NUBAUDĖ 
PROVOKATORIUS.

Kariuomenės teismo išva-
Pora desėtkų metų atgal 

rodėsi, kad socialistų tarpe 
yra tik teoretiniai skirtu
mai, kuriuos praktika leng
vai galėjo išlyginti.

Bet štai, 1917 metais Įvyk
sta rusų revoliucija. Pirmas 
revoliucijos* laimėjimo eta
pas tęsėsi vos keliatą mėne
sių.

Nualinta ligi elgėtystės 
šalies būklė ir revoliucijos 
priešai nedavė progos nau
jiems šeimininkams nei pa
sirodyti. Karjeristai kuo 
greičiausia griebėsi visų sa
vo “gabumų,” kad nedavus 
laikinai demokratinei rusų 
valdžiai atsistoti ant kojų. 
Iš visų geriausia rusų revo
liucijos priešams patarnavo 
Vokietijos kaizeris, prisiųs- 
damas i Rusiją užblombuo- 
tame vagone “proletarų dik
tatūros” tėvą Leniną. Kari- 
jeristų įsigalėjimo laiku man 
kaip tik teko gyventi Mask
voj ir būti visa to liudininku.

Maskvos gatvės buvo kim
šte prikimštos šineliais apsi
vilkusiais žmonėmis. Tuos 
šinelius dėvėjo netik buvę 
fronte ir šiaip kareiviai, bei, 
ir daugybė civiliu žmonių J se^e daugiau gal, negu jie 
kurie tą- “karžygišką” apre-, patys tikėjosi. Lenino Įsteig- 
dalą įsigijo nuo suvargusių; ta “proletarų diktatūra” pa- 
kareivių už kelias kapeikas išdaro tiek “populiari,” kad 
arba už gabalą duonos. i neilgai laukus ja užsikrečia

Nuvertus Rusijoj caro vai- j ivajrjM šalių avantiūristai, 
džią, šinelis užėmė aukš-i Tvirčiausiu Lenino pamėg- 
čiausią vietą, ir kuo jis atro-1 džiotoju _ pasirodo Italijos 
dė prastesnis, tuo lengviau į Mussolini. Jis Įsteigė savo 
su juom visur buvo galima J fašistinę diktatūrą Lenino 
pralysti.

Tuose kareiviškuose šine- 
liuose slėpėsi netik miesto ir 
kaimo beturčiai, bet taip pat 
ir visokie vadai. Štai, viena
me Maskvos skverų, vadina
mam “Sucharevaja Bašnia,” 
kelių tūkstančių minia klau
sosi kalbos kokio tai jauno 
šineliu apsivilkusio žmo
gaus.

Minia jo klausosi ir karts 
nuo karto entuziastiškai plo
ja. Bet štai, netoli jo atsiran
da antras kalbėtojas ir klau
sytojai pradeda rinktis apie 
naują oratorių. Jis, matyt, 
nepatenkintas pirmojo kal
ba ir paleidžia savo visą ora
torišką karštį: “Draugai!... 
Užtenka mums klausyti pa
mokslų! Mums reikia duo
nos. Gana jau mus smaugė 
ir pamazgas ant galvų pylė; 
jau laikas burnas atidaryti.” 
(Gal" kad tų pamazgų iri 
burnas papultų?—J. A.) 

Jo žodžiai maišosi su ker
štu ir apmauda prieš laikiną 
rusų valdžią. Nors ir nesu
maningi žodžiai, bet pilni 
keršto uždega minią ir ji 
jam ploja, tarsi visi butų nu
stoję nuovokos.

Ir taip po visą plačią nišų 
žemę šimtai panašių orato
rių hipnotizuoja mažai išsi
lavinusias, bet revoliucijos 
karščiu uždegtas praščiokų 
minias.

4‘rimti” inteligentai atvi-

LIETUVOS ELEKTRIFIKACIJA.
Jau kelinti metai kai kal-jkaląms 5—20 et. už kilovat- 

įbama apie Lietuvos elektri
fikaciją. Pralotas K. Olšaus-

žiavime, pradėję su žymia! 
mažuma ir paėmę . Į savo Į __ ____ _ _______ ____
rankas vadovystę viską nu- žiuojamoji sesija Šiauliuose 
manno, bet, dar daugiau, šiomis dienomis sprendė ‘ “'J“*“*’

į atstūmė visus rimtesnius to Mažeikių gyventojo Stanči- ”a mazetų-
. darbo rėmėjus nuo kokio vo Kinčinaitės bvla kalti- riIį^amas pinigus statymui i nors su jais bendradarbiavi-, namų provokacija.7 ’ T,o™s Ra.

J . . . . I Pernai rudenį policija
Bet da neužtenka ii to. Mažeikiuose padarė kratą 

Fašizmo prispaustose Euro- „ Butkevičių ir rad’ 
pos salyse socialistai uzpuo- komunistinių atsi-
lami ir skandinami kraujuo- Mykimų. ir sąrašą 29 žmo- 
se netik patys bet ir jų sei- ni ne;a prikiausančių bol. 
mynos, kaip tai Įvyko Aust- ^^ų komunistų partijai. 
OJOJ. Amerikos visuomene,.:Paaiškėjo, kad pil. St'anči- 
vadovaujama _ socialistų n . kas keršto sumetimais norė- 
darbo unijų, saukia piotes- j0 suprovokuoti Butkevičių 
rto mitingus. O kągi tuomet į dal. 29 žmones. Tas k: 
daro vienatiniai darbimn- lamacijas Butkevičiaus bu
kų vadai komunistai? Ogi tan bJuv0 nematant irgi 
5 Pa5V ki» !r europiu Stančikas įmetęs. Stančikui 
štai, tik su tuo skirtumu, kad ovokuoti dė o lė Kin. 
]ie da neturi savo rankose Jų 
kanuoliu, bet vartoja kumš- į 
tis ir kėdės. Tai ve, kaip jieI Kariuomenės teismas Stan- 
kuria “bendrą frontą.”

Tikras bendras frontas 
gali būti tik bendrai demo
kratiniu budu darbo ma
sėms susijungus ir einant 
prie vieno bendro tikslo — 
pasiliuosavimo iš po kapita
lo ir diktatūros.

J. A 11a.

valandą. Didėjant energijos 
vartojimui, suprantama, kai-Jie visur šaukė, kad rusai ir _______

kuo greičiausia baigtų karą rai pradeda kalbėti, kad tiki 
su vokiečiais, ir tuo jie pa- mokslinio socializmo keliais ■ 
traukė Į savo pusę netik ka- einant bus galima prieiti! 

prie geresnės ateities plačio
sioms darbo minioms. Neku- 
rie- jų tačiau kalba, kad ir 
socializmas nebus galima ki
taip Įgyvendinti, kaip tik 
griebiantis diktatūros prie
monių.

Apie ši dalyką reiktų pa
kalbėti atskirai, nes tai yra 
plačiai diskusuojamas klau
simas. Man čia norėjosi išsi
reikšti vien tik apie taip pla
čiai dabar vartojamą termi
ną “bendras frontas.”

ŠĮ terminą komunistai 
pradėjo vartoti kuomet jie 
liko “generolais be armi
jos,” ką aiškiai rodo ir jų pa
singos daryti “bendrą fron
tą” su “eiliniais” nariais per 
“vadų” galvas.

Tik vargas tame, kad so
cialistai tokių vadų neturi, 
per kurių galvas eiliniai no
rėtų daiyti bendrus frontus 
su karjeristais. Kiekvienas 

į socialistas gerai žino, kad 
minias stoti Į kovą už savo 
teises priverčia ne vadai, o 
pats gyvenimas. Vadai tik 
turi būti pasirengę reikalui 
ištikus pateikti minioms rei
kalaujamus planus, kuriais 
vaduojanties galima butų 
tinkamai atremti savo prie
šus ir pasiekti geidžiamo 
tikslo.

Socialistų tikslas ir sie
kiai, tai darbo žmonių tiks
las ir siekiai. Ir dėl to čia va
dai yra tik kaipo minios in
struktoriai ir padėjėjai, o ne 
diktatoriai.

Tiesa, kad pasiekus gei
džiamo rezultato, bendras 
darbo masių veikimas yra 
netik reikalingas, bet ir ne
atbūtinas, nes kitaip jis ne
gali bud pasiektas. Bet var
gas su mus “bendrafron- 
tiečiais,” kad jie kviesdami 
minias į bendrą frontą, pa
silaiko tik sau teisę jomis ko
manduoti, nežiūrint kaip 
prastai jie apie tai nusima
no.

Iš paviršiaus tėmijant ro
dosi, kad apie sudarymą 
bendro darbininkų fronto 
bent dabar, kuomet jau gy
venimas aiškiai parodė, kad 
visokie kerštavimai ne tik 
nedavė nieko gera, bet sude- 
moralizavo darbininkų eiles 
ir išauklėjo galingą priešą, 
turėtų paveikti Į didžiausius 
karštagalvius. Bet kol kas 
bendrafrontiečių tarpe da to 
nesimato.

Jie vis da klajoja apie sa
vo superiotitetą ant masių 
kaip “vienintėliaivadai,” ne
paisydami,kad tos masės jau 
senai juos pavarė šunims 
sieko piauti ir nei klausyt 
nenori ką jie kalba.

Da daugiau. Kuo mus ben- 
drafrontiečiai labiau tą 
frontą šveičia, tuo daugiau 
ant jo darosi juodų dėmių ir 
ant jų karjeristinių akinių 
auga vis storesnį sluoksniai 
dulkių, per kurias jau jie 
vienas kito pradeda nepa
žinti.

Bet ar tie jų nepasiseki
mai bent ko juos išmokino? 
Visai ne. Štai, jau man gy
venant šioje šalyje, per pas
taruosius septynis metus bu
vo mėginama sudaryti bent 
keli “bendri frontai.” O kas 
iš to išėjo? Kur šiandie*tos 
tūkstantinės organizacijos, 
Darbininkų Komiteto, Dar
bininkų Tarybų ir Darbinin
kų Lygos, ką apie metai at
gal buvo į Chicagą sušaukę 
iš visos šalies delegatus, kad 
bendrai suburtomis jėgomis 
rūpintis bedarbių būklės pa
gerinimu? Jie dingo. 0 kas 
tame kaltas, jei ne bendro 
fronto karštuoliai? Jie netik 

I kad apgaulingu budu sudarė

reivius, bet ir buvusius caro 
ištikimus žandarus ir Įvai
rius valdininkus, kurie da
bar turėjo eiti pamainyti 
fronte nuvargusius karei
vius. “Taika* be aneksijų ir 
kontribucijų” vis didesnį ir 
didesnį rado minių pritari
mą. Perspėjimai, kad stai
gus rusų pasitraukimas iš 
karo fronto gali privesti prie 
apgailėtinų pasekmių,* at
skirti rusus nuo sąjunginin
kų ir Įtraukti Į pilietinį karą, 
—vis mažiau ir mažiau rado 
pritarimo šinelių minioj. 
Galų gale karjeristai pasi
daro tiek drąsus, kad atvirai 
išeina prieš laikiną demo
kratinę rusų valdžią ir, ne
gavę visos Rusijos sušauk- 

i tam Steigiamam Susirinki
me didžiumos, užpuola ji ir 
išvaiko.

Tuo užsiliepsnoja pilieti- 
I nis karas, kuris nusineša 
j daugiau aukų, neg-u visi ka- 
jro frontai.

Dėl to karjeristams “pasi-

■ patys tikėjosi. Lenino Įsteig-

principais ir taktika, o po 
keliato metų gimė dar keli 
mažesni diktatorėliai. Leni
nas pagimdė Mussolini, o 
tas Hitlerį ir jo pabrolius. Ir 
taip nužengėme keliatą tūk
stančių metų atgal Į biblijos 
laikus. Karjeristai pavertė 
viso pasaulio organizuotų 
darbininkų darbą Babiliono 
bokšto griuvėsiais, iš kurių 
dabar lenda visokios šmėk
los.

“Bendras Frontas.” ,
Karštam komunistinės re

voliucijos upui atvėsus, iš jo 
pasidarė darbininkams tik 
tiek naudos, kaip iš atšalu- 

i šio vulkano lavos, kurios ug- 
; ningi stulpai besiverždami 
i viršun netik nusinešė daug 
bereikalingų gyvasčių, bet 

• taip pat sunaikino ir daug 
turto ateinančioms gentkar- 
tėms.

Minios netik neteko savo 
i organizacijų, bet ir laisvės 
į jas iš naujo organizuoti, o 
i sekdamos paskui pigios ru- 
šies politikierius liko suvis 

i sudemoralizuotos.
Socialistų teorijos pasiro

dė priešų nenugalimos nei iš 
i kairės, nei iš dešinės. Visi; 
kurie tik sekė paskui juodus 
ar raudonus diktatorius, li
kosi apvilti ir dabar yra be- 
spėkiai jiems priešintis. Da
bar jau ir vėl netik daugiau 
prasilavinę darbininkai, bet

i

Nori Atgaivinti Nebegyvą Šunį,

Moterų Psichologija,

^čiką nubaudė 3 metais ir 9 
mėn. sunkiųjų darbų kalėji
mo, o Kinčinaitę 10 mėn. 
kalėjimo.

Toji pat sesija dar spren
dė Vosyliaus ir Feldmano 
bylas kaltinamų komunisti
niu veikimu. Vosylius nu
baustas 12 metų, Feldmanas 
10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Lietuvis Scandinavian - Ameri- 
can Linijos Taryboje.

Juozas Januškevičia, tapo pa
skirtas' Skandinavų Amerikos 
Linijos, lietuvių skyriaus vedė
ju. Januškevičia yra gimęs ir au
gęs Amerikoj, sūnūs pavyzdin
gų tėvų, kurie gyvena Hartford, 
Conn. Jis yra nenuilstantis dar
buotojas lietuvių tarpe, puikiai 
vartoja lietuvių kalbą ir rašybą.

Daug metų kaip Skandinavų 
Amerikos Linija teikia lietu
viams keleiviams malonų ir 
mandagų patarnavimą, bet da
bar dar geriau aprūpins savo ke
leivius turėdami Januškevičių 
savo tarnyboje.

Keturios grupės.
Garsus anglų psichologas 

profesorius Herrick Water- 
house dalo moteris Į 4 gru
pes. Pirmajai grupei pri
klauso moterys, kurios turi 
vyriškų palinkimų, antrajai 
—moterys, kurios rūpinasi 
vien madomis, trečiajai gru
pei priklauso moterys, ku
rios yra beširdės, egoistės, o 
ketvirtajai — moterys-moti- 
nos.

Vyriškos moterys yra tos, 
kurios iš mažų dienų drau
gaudavo su vaikais, vėliau 
jieškodavo vyrų draugystės 
ir stengėsi juos pamėgdžio
ti. , Tekios moterys patinka 
tik silpnavaliams, subobėju- 
siems vyrams. Antroji gru
pė netik rūpinasi drabužių 
madomis, bet ir visa savo 
galvojimo būdą pritaiko 
prie madų. Trečioji grupė— 
egoistės, moka būti meilio
mis, jeigu tas joms suteikia 
kokią nors naudą. Vyrams 
ios patinka, bet ištekėjusios 
jos tampa blogomis žmono
mis. Ketvirtoji grupė — mo- . 
tinos, kurios jaučia, kad jų Gabris _ pirm pasninkas, 
pašaukimas būti motinomis. į 
Ištekėjusios jos būna ištiki- ™jį
momis žmonomis ir geromis' b. Dekšienė — turtų rast, 
motinomis.

Suvis dykai dasižinosite 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. Irvinu Avė.. Deslc. K., 

CHTOAGO. TLI..
!
i
Lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.
! Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.

730 McAlesten Avė. Waukegan, III.

m.-

WAUKEGAN, ILL.

Šios stoties statyba susi
domėjo daugelis užsienių 

Į firmų siūlydamos savo dar
ybą ir kapitalus, bet stoties 
į klausimas dar nėra galuti- 

■ nai išspręstas, nes kitiems 
1 perleisti statvba neišsimoka. 

Tsb.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti nauja 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street,

CHICAGO, ILL,

i
1

įi

630 —8th St., Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius, 

720—8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai:

Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln st.

Knygiai: 
K. Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chicago, III.
M. Valentukonis, 830 Prescott S., 

IVaukegan, III.
Maršalkos:

J. Stočkus; J. Visockis. 
Susirinkimai būna paskutinį 

vergą kožno mėnesio, 7:30 vakarti, 
Liuosybės svetainėje, Waukegan.

galingos elektros stoties. Sa
koma, kad tuomet buvę ir 
planai pagaminti, bet nieko 
nešėję... Kur tos aukos din
go, niekas nežino.

Dabar visi sako, kad Lie
tuvos elektros kaina yra 
perbrangi ir ją būtinai rei
kėtų atpiginti, bet nepasta
čius didesnių elektros stočių, 
kurios butų varomos van
dens jėga ar vietinėmis dur
pėmis, elektrą atpiginti nesą 
galimybės.

Technikai, inžinieriai ir 
ekonomistai tą dalyką nuo
latos gvildena. Pabaigoje Į Matulioniu 
kovo mėnesio ekonominių Į čius Už tai iš Lietuvos kalė- 
studijų draugijoje buvo susi-;jimų Sovietų Rusija pasiėmė 
rinkę profesoriai, ekonomis-Įapįe 20 kaliniu komunistei, 
tai, inžinieriai bei teisinin
kai, kuriems inž. p. Jankevi
čius padarė pranešimą, kaip 
tas dalykas stovi. Komisijos 
per 2 metus darbuotasi tyri
nėjant vietas, kur butų gali
ma upių srovę ikinkvt Į elek
tros gaminimo darbą, ir kiek 
kainuotų ten pagamintos 
elektros kilovatas. Inžinie
riai padarė net 16 stambes
nių stočių projektų pritaiky
tų įvairioms Lietuvos vie
toms. Vienas iš labiausia tin
kamų komisijos nužiūrėtų 
projektų yra elektros stoties 
statymas Nemune, ties Mer
gaičių sala. Šita stotis, jei 
galėtų būti tuoj pradėta sta
tyti, galėtų būti baigta 1937 
metais. Ji galėtų pagaminti 
tiek energijos, kad užtektų 
Lietuvos miestams, mieste
liams ir daugeliui kaimų ap
šviesti, ir dar nemažą ener
gijos kieki ji galėtų duoti 
pramonei.

Pačios stoties pastatymas 
kainuotų apie 21,900,000 li
tų, o tinklų pastatymas, su
jungti miestams, kainuotų 
7,700,000 litų. Bet kad Lie
tuvos upėse žiemą mažai 
vandens, o pavasariais per
daug, tai toji stotis ne visuo
met galėtų tinkamai veikti, 
todėl reikėtų dar pastatyti 
pagelbinę stotį Ežeriečių 
upyne (netoli Kauno), kū
renamą durpėmis. Jos pasta
tymas kainuotų apie 3,900,- 
000 litų. Tokiu budu šį pir
mą komisijos projektą Įvyk
dyti reikia 32,000,000 litų.

Elektros kaina butų lie
sai apie 47 centus iš pradžių, 
o vėliau tik 34 centai kilo- 
vatvalandai, o pramonės rei-

VALDŽIA RŪPINASI 
KUNIGAIS.

Kaip žinome, praeitą va
sarą tam tikromis derybo- 

; mis Lietuvos vyriausybė iš 
i Sovietų Rusijos kalėjimų iš- 
Į laisvino ir i Lietuvą sugrąži- 
;no 12 kunigų su vyskupu T. 

ir 4 pasaulie-

Dabar išlaisvintieji kunigai 
beveik visi jau turi parapi
jas Lietuvoje.

Kalbama^ kad šiuo laiku 
Lietuvos vyriausybė vėl pra
dės derybas su Sovietų Ru
sija, dėl likusių 50 kunigų 
lietuvių ir 50 žydų rabinų 
Lietuvos piliečių išlaisvini
mo. Manoma, kad šie vy
riausybių pasitarimai bus 
sėkmingi ir vasarą kalina
mieji kunigai jau grįš i Lie
tuvą.

Per Velykas Romoje apsi
lankiusiam vyskupui T. Ma
tulioniui popiežius perdavė 
padėką Lietuvos vyriausy
bei už rūpinimąsi lietuvių 
kunigų išlaisvinimu. Tsb.

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

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 

, ir podagrų. Tai yra 
padaryta sudėtinė, 
kurią vartoja po visą 
pasaulį kaipo pagel
bą nuo reumatiškų 
skausmų.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ-

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

PORTERS DRVG COMPANY
1608 Milwaukee Avė., Dept. R-7, 

CHICAGO, ILL.

T

t

ket-

Galit pamatyt visą
Lietuvą fta#

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslą. Įrišta j stiprias * 
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 S2. Pinigus siųskit money order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

332$ S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL



Septintas Puslapis

«

tvarkymu.

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

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia Tupi Baisus “Smegenų Trustas

*

Lietuvių - Lenkų 
Klausimas Vis

Gyvėja.
Jau kuris laikas, 1 

sienių spauda rašo ir Lietu-i ekonominis gyvenimas. Mai-! 
voje kalbama apie galimą stas labai brangus, o gyven- 
santykiu užmezgimą su len- tojai uždarbių negauna. Til- 
kais. Tos kalbos plačiai pa-! žės apylinkių gyventojai 
sklido daugely Europos vai-lanksčiau ateidavo Lietuvon 
stybių. Francuzijos užsienių ir čia pigiai maisto produktų 
reikalų ministerio kelionė i nusipirkdavo. Tačiau Vokie- 
Varšuva irgi rišaųia su Lie-1 tijos valdžia uždraudė jiems 
tuvos-Lenkijos santykių su- eiti į Lietuvą, perėjimo pun- 
tvarkymu. ktuose pastatė griežtą kont-

Pastaruoju laiku vokiečių rolę.
spaudoje pasirodė eilė strai- Negalėdami maisto pro-1 
psnių, kuriuose sakoma, kad (Juktn pas save atsinešti, bu- ! lietuvių-lenkų santykių klau-iriai Lietuvos gyy^to-!

a*kštėn. \ o- ateina į Lietuvą nors pi- 
kieciai tikina, kad Lietuvos g-įaį pavalgyti. Panemunėje, 
problema Lenkijai reiškia■ Tilžės tilto, kaip grybai! 
ir Pilsudskio problemą. Pil- ■ p0 netaus dygsta valgyklos, 
sudskis jaučiasi esąs vilnie-; 
tis, taigi “lietuvis.” (Jis kilęs 
iš Švenčionių apskr.) Jam 
žodžiai “lenkas” ir “lietu
vis” reiškia tą patį ir jis no
rėtų, kad tarp Lenkijos ir 
Lietuvos butų atsteigta isto
rinė unija. Todėl, esą, siena 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
Pilsudskiui atrodo neturinti 
prasmės, o uždaryta siena 
esanti “barbariškumas.”

Anglų spauda praneša, 
kad nežiūrint visokių užgin- 
čiųimų, lietuvių ir lenkų vi
suomenės veikėjai vedą de
rybas likviduoti nenormališ- 
ką būklę tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Tsb.

PRŪSŲ LIETUVIAI NORS 
PAVALGYT ATEINA 

LIETUVON.
Vokietijoj dabar siaučia 

kai už- nepaprastai sunkus krašto 
u spauda rašo ir Lietu-i ekonominis gyvenimas. Mai-

kurios visos gerai1 verčiasi. 
Ypatingai tilžiškiai prašo 
įieno, kurio Vokietijoj labai 
;unku gauti. Tsb.

štai namas Washingtono priemiesty, kur gyvena prof. Felix 
Frankfurter ir kitas prezidento Roosevelto “smegenų trustinin- 
kas.” Reakcininkai vadina šitą rezidenciją “revoliucijos lizdu.” 
Čia esą kalami visokie “baisus” sumanymai Roosevelto adminis
tracijai. Illinojaus kongresmanas Britten, didelis atžagareivis, 
anądien pavadino ši triobesį “raudon-namiu.” Taigi reakcininkai 
visur turi susitvėrę sau baubą visuomenei gąsdinti. Lietuvoj bu
vo “plečkaitininkai,” o Amerikoje—“smegenų trustas.”

Kriminalinė Byla Su Politine Priemaiša..
Pernai vasarą Vokietijos 

pasieny netoli Eitkūnų buvo 
nušautas ūkininkas Kichas 
su žmona ir dukterimi. Vo
kietijos policija, atsigabenu
si šunis, jieškojo piktadarių. 
Šunys sekė į Lietuvos pusę’ir 
vokiečių policija padarė iš
vadą, kad Kichus nužudė 
Lietuvos pilietis ‘Vištartas. 
Vokietijos pusėje buvo su
imti Lifetuvos piliečiai Kmi- 
taitis su žmona. Vokiečiai 
prašė, kad Lietuva jiems iš-

* BIJO KUNIGŲ PER
TEKLIAUS.

Vienas lietuvis dvasiškis 
lankydamasis Romoje ga^o 
audienciją pas popiežių. Ta 
proga kaip praneša užsienio 
spauda, jis prašęs popiežių 
kreiptis į Lietuves ir Lenki
jos vyriausybes, kad jos da
rytų žygių iš Sovietų paleisti 
apie 60 Lietuvos ir apie 100 
Lenkijos katalikų x kunigų. 
Daugiausia tie kunigai esą 
uždaryti į koncentracijos 
stovyklas ir kertą miškus.

Lietuvos dvasiškos sferos duotų Vištartą, arba Lietu- 
tuo reikalu esančios irgi su- voje jį teistų. Vištartui Lie- 
sidomėjusios, bet, kartu rei- tuvoje buvo sudalyta byla, 
škiančios baimės, kad jei vi- jis buvo suimtas ir Marijam- 
si kunigai iš užsienio sugrįž- polės apygardos teismo nu- 
tų Lietuvon, tai vietinių ku- baustas kalėjimu ligi gyvos 
nigų tarpe galįs prasidėti ne-galvos; vokiečiai Kmitaitį 
darbas dėl dvasininkų per- su žmona nubaudė po 8 me- 
tekliaus, nes ir dabar Lietu- tus kalėjimo, 
voj kunigų yra pakankamai.

Dėl Kunigo Turtu 
Kilo Tikra Velniava.

Per naujus metus pasimi
rė Rokiškio apskr., Onuškio 
parapijos klebonas kun. J. 
Čivinskas. Kun. Čivinskas 
buvo didelis lupikas ir pel- 
nagrobis, todėl susikrovė 
daug turtų — namų, žemės 
ir kt. Palikimas stambus, ir 
todėl juo susirūpino giminės 
ir kiti pretendentai. Kilo 
ginčas. Bažnyčiai klebonas 
nieko nepalikęs. Įpėdiniai, 
kraustydamies iš klebonijos 
pasiėmė su savim viską, aiš- 
kindamies, kad tai esą miru
sio kunigo. Parapijiečiai tuo 
nepatenkinti ir kelia ginčus. 
O įpėdiniai tarp savęs nesu
sitaria ir palikimo nepasida
lina. Klebono turtas siekiąs 
200 tūkstančių litų. Nors kle
bonas pasimirė sausio 1 d., 
bet iki šidl dėl palikimo te- 
bevargstama.

X _______________________ _

Daugiau Suvaržys 
Organizacijas.

Ministerių kabinetas da
bar baigia svarstyti naują 
Lietuvos draugijų įstatymą. 
Pagal ji, draugijas galės 
steigti’ ir jų nariais būti tik 
Lietuvos piliečiai. Nebus lei
džiama steigtis tokioms or
ganizacijoms, kurių veiki
mas gali kenkt Lietuvos val
stybės arba lietuvių tautos 
:nteresams, arba gali suda
lyti pavojų valstybės saugu
mui, viešajai tvarkai, rim
čiai, padorumui, žmonių 
sveikatai ir tt. Labdaringo
sios draugijos ar ugniagesių 
organizacijos, kurios norės 
gauti valdžios pašalpą, turės 
veikti pagal vidaus reikalų 
ministerijos sudarytą Įstatų 
pavyzdį. Dabar veikiančios 
Lietuvos organizacijos, šį įs
tatymą paskelbus, turės ata
tinkamai persiorganizuoti ir 
per tris mėnesius persiregis
truoti vidaus reikalų minis
terijoje, suderinant savo įs
tatus su naujuoju draugijų 
įstatymu.

Pelno, tikybinėms, moks
leivių, kilmės -organizaci
joms šis įstatymas nebus tai
komas. • Tsb.

Tautiška Komedija 
Teisme.

Arba kaip nešiodami Vy
tautą patriotai pasigėrė ir 

susimušė.
Šiomis dienomis Mariam- 

polės teisme buvo spren
džiama juokinga byla dėl 
1930 metų įvykių.

Kaip žinia, tais metais 
Lietuvos tautininkai nešiojo 
Vytauto paveikslą po Lietu
vą, kad sukėlus žmonių*pa
garbą ir gyviems “tautos 
vadams.”

Vieną tokį paveikslą bū
rys šaulių atlydėjo į Šuns
kus. Juos pasitiko Šunskų 
girininkas su 8 eiguliais. Čia 
visi pradėjo gerti ir ginčytis, 
kuris Lietuvos kunigaikštis 
buvo narsesnis.

Besibardami įsikarščiavo 
ir pradėjo šaudytis ir kapo
tis, kaip tikri senovės Lietu
vos bajorai. Kovęsi narsiai 
ir drąsiai ii’ rezultate buvo 
sužeistų. Kadangi Šunskų 
“bajorų” riteriškumas buvo 
nevietoj, tai Marijampolės 
teismo prokuroras 12 “bajo
rų” patraukė 
siais.

Marijampolės 
teismas šią bylą 
Juodišių, Diškoną ir Rederį 
nubaudė po 1 mėn. arešto, o 
kitus išteisino.

kaltinamai-

apygardos 
sprendė ir

DAR APIE TRAGEDIJĄ 
GRUZDŽIUOSE.

ŽMONA BE MAŽKO NE
PASMAUGĖ SAVO VYRĄ

Kauno gelžkelių salėj aną
dien kilo didelis triukšmas:t

staiga salėn įėjus moteris

STATISTINĖS ŽINIOS
Kovo mėnesio pradžioje 

Lietuvoje pinigų buvo apy
vartoje 101,006,600 litų, tai
gi apie 50 litų ant žmogaus.

ROPAS NORI PARDUOTI 
DVARĄ IR APLEISTI 

LIETUVĄ.
Teko sužinoti, kad buv. 

Klaipėdos prokuroras Ropas 
nori likviduoti savo dvarus 
ir, jei teismo organai leis, 
išvykti iš Lietuvos. 20,000 lt. 
užstatą už Ropą padėjus 
grovienė Plioterienė.

Pernai Lietuvoje buvo už
registruota vos tik 4,089 mo
toriniai vežimai, būtent: 1,- 
569 automobiliai, 556 tro- 
kai, 394 busai ir 1,570 mo- 
torcikliai.

SPROGDINAMAS AK
MUO UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Netoli Panevėžio, Šilaičių 

laukuose sprogdinamas ak
muo sužeidė pil. Kairį. Ne
laimingasis ligoninėje neil
gai pasikankinęs mirė.

Aukso fondas Lietuvos 
valstybės banke 1 balandžio 
buvo 54,000,000 litai, o sve
timos valiutos fondas —13,- 
460,000 litų. Tas auksas ir 
svetima yaliuta padengia 
lietuvos lito 75 nuošimčius.

Pernąi Lietuvoje pastaty
ta 1,426 nauji tiltai, kurių 
vertė siekia 220,500 litų.

SUIMTAS PINIGŲ FAB
RIKANTAS.

Kovo 12 Rokiškio gyven
tojas Šliakas nuėjo į Lietu
vos banko skyrių iškeisti de
šimties litų banknotą. Iždi
ninkui banknotas pasirodė 
įtartinas, nes buvo labai nu
blukęs. Buvo iškviesta poli
cija ir Šliaką areštavo. Jo 
bute buvo padaryta krata ir 
rasta chemikalų, šafirogra- 
fas ir atspausdintų bankno
tų. Buvo areštuota jo meilu
žė Balčiūnienė ir. Ziharas, 
bet po kratos paleisti.

k

Gruzdžiai. Šioje valsčiaus ėmė smaugti vieną vyrą, ku- 
avivaldybėje tarnavo rast, 

i’etravičius. Tai buvo jaunas 
’nteligentiškas vaikinas, bai
gęs 8 kl. gimnazijos. Prieš 
porą mėnesių jį iš tarnybos 
atleido. Naujos tarnybos ne- 
javyko gauti.

Šių metų balandžio 3 d. 
užėjo į valsčiaus raštinę ir 
oaprašė sekretoriaus Tumė
no atestacijų. Šis parašė. Ta 
atestacija Petravičius nebu- 
zo patenkintas ir prašė para
šyti kitą. Tumėnas nesutiko. 
Tada Petravičius ištraukė 
brauningą ir dviem šūviais 
rieto j Tumėną nušovė. Vals
čiaus tarnautojai nespėjo 
nei susivokti, kaip Petravi
čius išbėgo į gonkas ir ten 
aaleido sau kulką į galvą ir 
sunkiai susižeidė. Nuvežtas 
igoninėn už poros dienų 
mirė.

Petravičius buvo nevedęs, 
□ Tumėno liko žmona ir ma
čas vaikutis.

- i

ZARASUOSE DIDELIS 
NEDARBAS.

Šiais metais Zarasuose y- 
patingai buvo maža darbo. 
Kai kurie net savos rūšies 
specialistai dirbdavo tokį 
darbą, koks pakliūdavo, net 
dėl malkų piovimo eidavo 
varžytinės. Dabar visi su ne
kantrumu laukia vasaros, 
nes šiemet žadama nugriau
ti visas esamas miesto centre 
lūšnas.

ŽMOGŽUDYS KIAUKA 
NORĖJO BŪTI HITLE

RININKŲ DIDVYRIU.
Tilžietis Kiauka pereitą 

vasarą Nemune ties Kaunu 
nakties metu trimis revolve
rio šūviais nušovė klaipėdiš
kį baidokininką Jonkę ir kė
sinosi nužudyti jo žmoną. 
Lietuvos policija žmogžudį 
tuojau sugavo ir perdavė 
teismo organams.

Dabar žmogžudį teisė 
Kauno apygardos teismas. 
Teisme paaiškėjo, kad Kiau
ka Jonkę nužudęs, norėda
mas apiplėšti ir tais pini
gais sumokėti savo asmeniš
kas skolas, kurių buvo apie 
18,000 litų. Vėliau Kiauka 
šito savo prisipažinimo vie
šai užsigynė ir teismui sakė, 
kad Jonkę nužudęs politi
niais sumetimais, jis esąs 

plačiai įrodinėja, kad Ki- na^^lfasis as ir negalėjęs 
ehus nužudęs ne jis, o hitle-^Mj’ *af> bendrau- 
rininkąi, kurie toj apylinkėj ’a. ?u Kai žydai kal-
jieškojo marksistu ir žvdu. Vedave>,. hiHenninka, 
Kiehai buvo maiksistai, ir J“?8, persekioja,
hitlerininkai juos nužudę. a‘Jo'’ke kalboms pi i-
Mancma, kad šios bylos me- ardavo; be to, dar Jonkę 
tu gali paaiškėti daug įdo-! tar«sl?>. kaip nukonkuruoti 
miu dalyku iš Vokietijosvok,’.ecl.us .!r “■ ,Todel tais 
smogikų gyvenimo. Tsb. | J10“™*8. Jon.ktę. V "“T

į dęs. Teismas vistiek rado 
■ Kiauka kaltu ir nubaudė vi- 

KALBANT APIE RICKŲ, ,Sam amžiui sunkiųjų darbų 
KULIPKA PER LANGĄ, kalėjimu. Tsb.

Dabar nuteis
tas Vištartas padarė di
džiulį skundą Lietuvos ape-Į 
liacijos rūmams, kuriame

rį geležinkeliečiai turėjo iš
gelbėti. Paskui moteris pra
dėjo tą vyrą plūsti ir keikti. 
Paaiškėjo, kad ji smaugė sa
vo vyrą. Ji dikta, o vyras 
smulkus, tai ir įveikia.

Užpuolimo istorija tokia:, 
žmona -su kažkokiu vaikinu 
§uo vyro buvo pabėgus Bra- ‘ Purplių kaime, Telšių val- 
zilijon, bet vaikinas ją Bra- sčiuje, į ūkininko Rimkaus 
zilijoj pametė. Atlaidus vy- langą kažin kas šovė apie 10 ( 
ras nusiuntė žmonai pinigus valandą vakaro. Kulka atsi-i 
iš Brazilijos grįžti. I 
grižo, bet sugrįžus pradėjo duobę. Tą naktį pas Rimkų Povylas Virkutis,

MAŽEIKIUOSE NUSIŠO
VĖ KORESPONDENTAS.

Dėl nežinomų priežasčių 
Žmona mušė į pečių, išmušdama' Mažeikių miestely nusišovė 

' _ ~ . ” ' ' , 27 metų
gyventi su kitu vaikinu iš buvo apsinakvojęs luokiškis amžiaus, buvo kelių laikraš- 
Petrašiunų. Kadangi vaiki- žydas ir dar viena moterėlėj čių korespondentas, 
nas pinigų neturi, tai siunčia Visi tuo laiku šnekučiavo' Nelaimingasis paliko žmo- 
meilužę pas vyrą pįnigų rei- apie Rickų. ną ir vaikučius,
kalauti. Ta ir užpuolė vyrą 
smaugti, tačiau vyras neda
vė nei cento.

NUGRIAUS CERKVĘ.
Šeduvos miestely esanti 

rusų cerkvė bus šią vasarą 
nugriauta.

ŽMONES NETURI KUO 
SĖTI LAUKŲ.

Šėtos apylinkėj daug ūki
ninkų aimanuoja dėl sėklų. 
Kai kurių gali ir laukas ne- ( 
sėtas likti, nes savų pinigų Į 
ūkininkai neturi, o pasisko-Į 
linti nėra kur.

s

UŽDARĖ DVI DRAU
GIJAS.

I
Šiomis dienomis Panevė

žio apskr. virš. Staškevičius 
uždarė dvi draugijas: Kovai 
su džiova ir moters sveika
tos draugiją. Draugijos buvo 
vedamos žinomo daktaro 
Domaševičiaus. Dr. Domą-, 
ševičius uždarymą apskun-. 
dė.

KRAŽIUOSE NUSIŠOVĖ 
UGNAGESIU VIRŠI

NINKAS.
Šiomis dienomis nusišovė 

Kražių ugnagesių komandos 
viršininkas J. Stačkauskas. 
Savižudystės priežastis ne
aiški. Laidotuvės buvo labai 
išmilgingos. Palaidotas taip 
vadinamuose “siratkapiuo- 
se.”'

DIDELE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengi, ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART99
Išplauks iš New Yorko

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

III A

B

i

& 
KTREČIOS KLESOS IRINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą..................> 97’50
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal........H6700

frotini juti. VtUt. Talinu

D«l informaciją kraipkifat j:
PETER BARTKEVIČIUS 

678 N. M*in St, Mostelio, Maa.

MR. PAUL MOLIS 
1730—24A St, Datroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS ;

■ 17» S. Heleted St, Chicago, 10. 
OHIO LITHUANIAN PUBLISH. 

. ING CO. DIRVA
K. S. KARPIUS 
6820 Sapcrioe An, Omlatd, O 

•“žJiSRPR—

„m,
1200 Chnoa St, Pitttborsh, fe.

'GRIPSHOLM
Gegužės 28 
Liepos J,im.
( KLAIPĖDĄ
pra

Bengiamos Liet. Lai v. Agentu
x. Sąjungos Amerikoje 

g \ Modemiškuoju, baltu Motorlaiviu
• iizm i. a*

BOSTOM, IO STATI SHL—VORK, 2 ĮSTATE STR.-G0CAGO, IBI NO-MKHICAN AVL 
Broiiurfclė apie ekskunijas limitai bui suteikta veltui ant pareikalavimo.—-•

I

i

Amerikos *•*»»
DIDELĖS EKSKURSIJOS

OlHl l LIETUVA J

■-=®l

Kiti
Išplaukimai

“Kl’NGSHOLM” Geg. 7
DROTTNINGHOLM” Geg. 18 

; • M. L. KUNGSHOLM Birželio 4
S? S. DROTTNINGHOLM Biri. 12

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės i vietinius agentus arba i

SVVEDISH AMERICAN L HM E

CGSM/GKA-rtMi TRAVEL
SERVICE

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

A. 9. TREČIOKAS
197 Adau, St, Neverk, N. J.

JOHN SBKYS
433 Peri: St, Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU
193 Grand St, Broeklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 

14 Vtrnoa St, Worc**»rt. Maee
AVA’S!k£K'5įs”v'a‘ '

342 W. BSrey, Sfc. Boatoa, Mace.

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

—į, m ■■—.■it —.........  , — ,..i ■— ■ ■ —

I
I

y

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tieka m ų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųihj eilča:
TAUTIŠKOS, šKMINIiKOS IR DARBININKIŠKOS. 

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

, Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuoiti sava layrynų Minėta knyga.

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

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

2
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Vietinės Žinios
Išplėšė $16,924 išSeara- 

Roebuck kompanijos.
Spears, Roebuck & Co. a w x

krautuvėj šį panedėlį buvo beveik visai valandai buvo

South Bostone buvo sustoję 
gatvėkariai.

Šį panedėlį South Bostone

GĄSDINA DARBININKUS 
GINKLAIS.

Boston Common parkas
1-mą gegužės paverstas į 

karo stovyklą.
Bostono buržuazija šįmet 

1 gegužės dieną matė reika
lo aiškiai’pasisakyti, kad ji 
yra mirtinas darbo žmonių 
priešas.

Kaip žinia, Pirmoji Gegu
žės yra tarptautinė darbi
ninkų šventė. Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cija ją sumanė, o Tarptauti
nis Darbininkų Kongresas 
Paryžiuje ją užgyrė. Taigi ji 
yra pripažinta abiejuose 
kontinentuose, Amerikoj ir 
Europoj, ir yra darbininkų 
švenčiama visame pasauly. 
Tai yra tarptautinės musų 
vienybės ir solidarumo die
na. Tą dieną darbininkai 
rengia mitingus, tariasi apie 
savo klasės reikalus, reika
lauja geresnių gyvenimo są
lygų, protestuoja prieš ka
rus ir tt.

Argi tame yra kas bai
saus? Jeigu buržuazija gali 
turėti visokių “patriotiškų” 
ir “valstybinių” švenčių, per 
kurias ji ruošia paradus ir 
demonstruoja savo ginkluo
tas jėgas; jeigu kunigai gali 
turėti visokių bažnytinių 
švenčių ir sakyti pamokslus 
apie “velnius,” “dievus” ir 
kitokius galus, tai kodėl ne
gali turėti savo klasės reika
lams pašvęstos dienos dar
bininkai, didžiausia ir svar
biausia gyventojų dalis?
* Sveikas protas sako, kad 
netik gali, bet ir privalo tu
rėti,

0 tačiau kada tik ateina 
Pirmoji Gegužės, reakcinin
kai visuomet pradeda ner
vuotis. Darbininkų vienybės 
šventė jiems išrodo didžiau
sia šmėkla. Šįmet reakcinė 
Bostono buržuazija nusiėmė 
savo veidmainybės kaukę ir 
atvirai parodė, kad šitą 
šventę ji gatava paskandin
ti darbininkų kraujuose. 
Gatvinė jos spauda jau iš 
kalno pradėjo rašyt, kad ant 
Boston Common, kur darbi
ninkai susirinks pažymėti 
savo šventę, bus sutraukta 
250 ginkluotų policmanų. 
Pavyzdžiui, sj panedėlį Bos
tono “Herald” pirmam pus
lapy rašė: “Ginkluotas gazi- 
nėmis bombomis, naktinė
mis lazdomis ir maišto šau
tuvais, 250 policmanų bata- 
lijonas rytoj bus išrikiuotas 
ant Boston Common, kur 
patriotinės ir komunistinės 
organizacijos turės priešin
gus mitingus.”

Straipsnio antgalvis aiš
kiai sako, kad trokas bombų 
ir šautuvai yra skiriami 
“raudoniems.” Kuomet dar
bininkai pusba(įžiu gyven
dami krauna kapitalistams 
milionus, tai gerai, bet kuo
met jie susirenka 1 gegužės 
savo reikalus apkalbėti, tai 
jau tuomet jie ir “komunis
tai,” ir “raudoni,” ir jie puo
lami iš visų pusių.

Ar gi tai neparodo, kad 
viešpataujančioji kapitalis
tų klasė yra pikčiausis dar
bininkų priešas?

SUSTREIKAVO 10,000 .. 
ODOS DARBININKŲ.

Streikas apima Lynną, Wo- 
burną, Salemą, Peabody 

ir Danversą.
Gegužės 1 dieną Bostono 

apylinkėj prasidėjo odos 
darbininkų streikas, kuris 
daugiausia palietė Lynno, 
Wobumo, Salemo, Peabody 
ir Danverso garbames. Nori
ma ir Norwoodą pritraukti 
prie streiko, bet kol kas da 
norwoodiečiai šito klausimo 
nesvarstė.

Streikas turėjo prasidėti 
jau panedėlio rytą, bet dar
bininkų unija davė fabri
kantams da pusę dienos ap- 
sisvarstyti, ar jiems geriau 
pripažinti darbininkų reika
lavimus, ar turėti streiką. 
Darbininkai reikalauja pa
kelti algas 25 nuošimčiais ir 
pripažinti uniją.

Iš pradžių fabrikantai sa
kė. kad jie nekuomet nepri- 
Dažinsią National Leather 
Workers unijos, nes tai butų 
“priešinga NRA nuosta
tams.” Tuose nuostatuose 
esą aiškiai pasakyta, kad 
darbininkai gali priklausyti 
kokiai tik jie nori unijai, tai 
kaip esą galima pripažinti 
tik vieną? Darbininkai atsa
kė, kad jie tik tos vienos no
ri ir todėl tas pilnai sutinka 
su NRA patvarkymu.

Šį - panedėlį fabrikantai 
sutiko uniją pripažinti, bet 
algas pakelti atsisakė. To
dėl šio utarninko rytą prasi
dėjo streikas. Nuo pat ryto 
streikieriai jau išėjo ant pi- 
kietų, kad streiklaužiai nei
tų dirbti. Streikui vadovauja 
Joseph Masseda, vadinamas 
odos darbininkų “Napoleo
nu.” Streikas apima iš viso 
38 cdos dirbtuves.

Bus namų savininkų pro
testo mitingas.

Sekantį utaminką, 8 ge
gužės, kaip 8 vai. vakare, 
Tremont Temple salėj įvyks 
didelis namų savininkų pro
testo mitingas prieš miesto 
valdžią, kuri jau tariasi at
imti visus namus iš biednų 
žmonių, kurie neturi kuo už
simokėti mokesčių. Negana 
to, politikieriai da planuoja 
pristatyt South Bostone ir 
kituose Bostono distriktuose 
naujų namų valdžios pini
gais, kas iš senesnių namų 
atimtų visus gyventojus. Gi 
pataisyti senesnius namus 
taip, kad jie galėtų konku
ruoti su naujais namais, be
veik neįmanoma, nes sunku 
gauti paskolą tokiam patai
symui; o jeigu kam ir pasi
seka paskolą* gauti, tai kaip 
tik žmogus užsideda naują 
stcgą ar langus sudeda, mie
stas tuojaus užkelia mokes
čius. žodžiu, kuo daugiau 
namų savininkas įlenda * į 
skolą, tuo daugiau mokesčių 
valdžia ant jo krauna. Prieš 
šitokią beteisę reikia visiems 
protestuoti. Todėl į šitą pro
testo'mitingą turi susirinkti 
ir lietuviai.

mokamos darbininkams aPSUEtoję gatvėkariai. nes vie- 
..t?r0 lnas automobilistas nuvertė

L? v “ L P“?' telefono stulpą ir telefono
... - vielos nukrito ant gatvėka-

rių vielų linijos. Tuo budu 
pasidarė “short circuit” 
reikėjo išjungti elektrą.
J

gų. Kas nors iš saviškių, ma
tyt, painformavo apie tai 
banditus, nes paskirtoj mi
nutėj ir vietoj banditai lau
kė pinigų. Kaip tik moteris 
su vyru įnėjo su pinigais 
tarpdurin, du banditai tuo- 
jaus juodu užpuolė ir pagro
bę pinigus išbėgo laukan, 
kur jų laukė automobilius. 
Automobiliuje sėdėjo da trįs 
banditai, kurie buvo gink
luoti. Visi pabėgo. Vėliau jų 
automobilius buvo rastas pa
mestas Cambridge’uje, neto
li Centrai Skvero. Jie nese
nai buvo pavogę jį iš Matta- 
pano automobilių parduotu
vės.

Paskleidė $10,000 netikrų 
pinigų.

Paskutinėmis • dienomis 
Bostone ir kituose Massa- 
chusetts miestuose pasklydo 
daugybė netikrų popierinių 
pinigų. Tik vieną dieną į vi
sokius bankus pateko $10,- 
000 klastuotais banknotais 
po $5, $10 ir $20. Jie plati
nami krautuvėse, saliunuose 
ir tarp kitokių biznierių. Ap
gavystė išeina aikštėn tik ta
da, kada biznieriai nuneša 
savo pinigus į bankus.

Visi banknotai padaryti 
Federal Reserve vardu. 10- 
d derinės turi Alexandro 
Hamiltono paveikslą. Juo
doji pusė padaryta gana vy
kusiai, tačiau užpakalinė ar
ba žalioji pusė išėjus nela
bai aiškiai ir subraižyta. Jei
gu palyginti su tikruoju pi
nigu, pasirodo aiškus skirtu
mas. Tas pats su 5-dolerinė- 
mis ir 20-dolerinėmis.

Ir Bostone “gaudo” 
Dillingerį.

Amerikos policija nusista
tė sugauti pagarsėjusį ban
ditą Dillingerį, kuris aną
dien buvo vienoj vietoj Va
karuose jau apsuptas, bet 
nušovė du žmones ir skinda
mas sau kelią ugnim ir švinu 
ištruko. Apskaitoma, kad iki 
šiol jis jau yra užmušęs apie 
35 žmones. Todėl po visą ša
lį dabar yra saugojami visi 
keliai ir hoteliai. Bostono 
policija irgi turi užstačius 
savo tinklus ir laukia, ar ne
įlėks į juos sunkiai pagauna
ma žuvis. Kas jį sugaus, tam 
bus didžiausis unaras. Bet 
Dillingeris veikiausia sėdi 
kur nors nuošalioj vietoj ir 
juokiasi, kad jo jieško tenai, 
kur jo visai nėra.

Fordo dirbtuvė Somervillėj 
imsianti daugiau darbininkų 

Bostono priemiesty So
mervillėj yra Fordo dirbtu
vėj kur sudedami ir malevo- 
įami Fordo automobiliai. Jų 
gatavas, tik nedažytas dalis 
atveža iš Detroito. Sakoma, 
kad nuo 1 gegužės šita For
do dirbtuvė Somervillėj pra
dėsianti dirbti po 16 valan
dų į parą ir priimsianti daug 
darbininkų. Bus išleidžiama 
po 400 automobilių į dieną.

ir
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Vėl prasidėjo šviesos 
, “taupymas.”

Pereitą nedėldienį Bosto
ne ir visoj Massachusetts 
valstijoj vėl laikrodžiai bu
vo pavaryti vieną valandą 
pirmyn, kad žmonės anks
čiau iš ryto keitusi ir tuo bu
du “taupytų saulės šviesą,” 
nors ištikrujų šituo budu 
saulės šviesa nėra taupoma, 
bet, priešingai,, da daugiau 
ja naudojamasi.

Ištikrujų, visas šitas “švie
sos taupymo” reikalas yra 
didžiausia nesąmonė. Jis bu
vo sugalvotas karo metu, 
kuomet žmonės turėjo dirb
ti fabrikuose ilgas valandas 
vakarais ir sunaudodavo 
daug elektros šviesos. Kad 
sutaupius kiek elektros, bu
vo nutarta darbas pradėti 
viena valanda anksčiau iš 
ryto, kuomet nereikia žibu
rių, ir anksčiau jį baigti va
kare. Tuomet šitokia prakti
ka turėjo pamato. Bet da
bar, kuomet fabrikai dirba 
tik pusę laiko ir valdžia nori 
da daugiau darbo valandas 
trumpinti, toks “šviesos tau
pymas” netik ne vietoje, bet 
išrodo tikra hipochondrija. 
Iš vienos pusės varoma pro
paganda, kad įmonės kuo 
daugiausia, vięįjp pirktų ir 
vartotų, o iš kitos pusės įsta
tymas reikalauja pavaryti 
laikrodžius, kad mažiau bu
tų suvartojama elektros.

Be to, šitas kvailas įstaty
mas pridaro ir,.keblumo ne
maža. Nes piliečių laikro
džiai rodo vięną laiką, o 
traukiniai eina visai kitokiu 
laiku. Su busais da kebliau, 
nes vieni jų vaikščioja “day- 
light” laiku, kiti — “stand- 
ard” laiku? kas( reiškia visą 
valandą skirtumo.

Todėl kitos valstijos, kaip 
Maine ir Connecticut, net į- 
statymais uždraudė rodyti 
viešose vietose laikrodžius 
su “skulės šviesos” laiku, o 
New Hampshire valstijoj 
skiriama net $500 pabauda 
už pavarymą laikrodžio pir
myn.

SLA. 359 kuopa paaukavo 
$25 “Lituanicai Antrajai.”

Galutinai sutvarkius Už
gavėnių vakaro pelną, SLA. 
359 kuopa nutarė tuojaus 
pasiųsti $25 skridimo rengė
jams. t

Taipgi buvo renkama cen-l 
tro valdyba, kur didžiuma! 
narių nubalsavo už Bagočių,! 
Gugį, Vinikąj Bučinską ir 
kitus progresyvius.

Delegatu į seimą tapo iš
rinktas Adolfas Nemaksy, 
So. Bostono realestatinin- 
kas. P.

Maldene policija suėmė 
dvi “kortų pares,” iš viso 
1,200 žmonių, kuria susirin
kę lošė dėl $100 prizų.

Paskutinėmis dienomis 
Bostono parkuose rasta jau 
5 negyvų, kūdikių lavonai. 
Manoma, kad tai vis netekė
jusių motinų kūdikiai.

GEGUŽINĖS ŠOKIAI
Įvyks Lietuvių M. Žinyčios 
svetainėj, Subatoje, Gegu- 
žės-May 5 dl, 1934 m., 7:30 
vai. vak. Turėsime geriausią 
orkestrą, kuri kiekvieną pil
nai palinksmins. Prašom at
eiti. Suaugusiems bilietai 25 
centai. Rengia L. M. ž. Ko- 
mitetaę.

PARSIDUODA KARAS, 1929 metų 
Packard motoras ir tires geri. Par
duodu už $275.00.

MRS. M. JONAITIS
196 E SL,

•PARDUODU FORNIŠIUS
Parduodu padėvėtus fomišius. Tu

riu greitai parduoti. Kreipkitės pas, 
W. MORKŪNAS

1159 Dorchester avė., Dorchester.

So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

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

R. J. VASIL
409 Broadway, Room 4. 

SOUTH BOSTON, MASS.

I
I

l

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

No. 18. Gegužės 2 d., 1934 m.

X

Dr. John Repshis
(REPAYS) 

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. 

CAMBRIDGE. MASS.CASPER’S 
BEAUTY PARLOR 

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

Duodu geriausios rųšies 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

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

CASPER’S
BEAUTY SHOP

Duoda Permanent 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. 
Medžiagą vartojame pagal reika
lavimą.

CASPER BEAUTY SHOP 
Kampas L Street ir Sixth St, 

SOUTII BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 4645.

C0LLINS
BEAUTY PARLOR

KAZLAUSKIENĖS 
PERMANENT WAVE 

Kerą—Tonic—Curls .... $7 
Frcderics 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.

j

DR. G. L. K1LLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 7

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston 26SS.
DAKTARAS

4. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

■ a

Joseph Casper
. (KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADYVAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

Tel. Univereity >466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENT1ST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS. .1

Politikieriai susimušė.
Woburno miesto taryboj 

anądien įvyko tarp politikie
rių muštynės. Visų pirma su
sikumščiavo aldermanas 
Golden su tarybos pirminin
ku Poweru, o paskui, posėdį 
uždarius, susirėmė korido
riuje aldermanas McGarry 
su aldermanu Goldenu. Visa 
tai prasidėjo iš diskusijų, 
kuriose vieni kitus pradėjo 
pravardžioti įžeidžiančiais 
žodžiais, t

Gimimų skaičius nukrito iki 
žemiausio laipsnio.

Jau nuo 1924 metų Massa- 
chusėtts valstijoj pasireiškė, 
gimimų mažėjimas. Perei
tais metais gimimų visoj val
stijoj buvo tik 63,443, tuo 
tarpu kaip 1932 metais gimė 
68,518 kūdikių. Vadinasi, 
vienais tik metais žmonių 
prieauglis sumažėjo 5,075. 
galvomis.

1931 metais kiekvienam 
1,000 gyventojų gimimų iš
puolė 16.2, gi 1932 metais 

15.9, o pernai vos tik 
’ , I

Gyventojų skaičius tačiau 
Lee, 22 metų amžiaus vaiki- neina da mažyn, nes ir per- 

daržinė- nai gimimų buvo dar 12,611 
nas. daugiau negu mirimų. įj

Tunely susikūlė gatvėkariai.
Tunely po Adams skveru 

anądien susikūlė du gatvė
kariai ir trys žmonės buvo 
sužeisti. Nelaimė įvyko dėl 
to, kad tunely dirbo darbi
ninkai ir vienas" gatvėkaris 
turėjo sustoti pakol jie atims 
įrankius. Tuo tarpu atbėgęs 
antras gatvėkaris to nepa
stebėjo ir smogė pirmajam į 
užpakalį.

t_____________

‘ Jaunuolis pasikorė. jau til 
Prie Neponset avė., Dor- 14 

chesteryje, pasikorė Francis

Į Washington streetą per 
Šveicariją.

Bostonietis vardu George 
Cobb parašė andai laišką 
vienai firmai, kurios ofisas 
randasi ant Washington 
streeto, vos keli blokai nuo 
to bakso, į kurį laiškas buvo 
įmestas. Bostono paštas nu
vežė tą laišką į Šveicariją, o 
Šveicarijos paštas pridėjo 
savo antspaudą ir prisiuntė 
jį tai firmai į Bostoną! Laiš
kas tuo budu padarė 9,000 
mylių, kol pasiekė adresatą 
už kelių blokų.

■' • " -■ -----------

Teisėjas Zotolli nubaudė 
metais kalėjimo tūlą Jorda
ną užtai, kad tas turėdamas 
darbą ėmė iš miesto pašalpą 
kaip bedarbis.

A.J.NAMAKSY i 
Real Estate & Insurance j 

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

Office Telephone Res. Telephone t 
So. Boston 3357 Jamaica 2031-M } 
Residence: 251 Chestnut Avenue i 

Jamaica Plain, Mass.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausią Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinam? . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS
0PT0METRISTAS

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

BAY VIEW
M0T0R SERVICE

Telephone
i So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metą 

Kainos nuo $645 iki $1045 
F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

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

nas. Jį rado negyv 
je. Motyvas nežin

Pinigu Siuntimas
Per

A. F. SW E ET ROS AGENTŪRĄ 
NUS1UNČIAME PINIGUS I VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.

Ypatingai gerai pa tarnaujam į 
LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

A. F. SVVEETRA
135 NEWBURY ST., LAWRENCE, MASS.& R Y S
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Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRAB0R1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. l aidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mų.

' 258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS

Tel. Brockton 4110

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų- Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712. 
534 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

7 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 paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 12.50

KELEIVIS
253 Broadvay So. Boston, Mass.




