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Alabamoj Kulkasvaidžiais 
Šaudo Darbininkus.

DETROITE TŪKSTAN
ČIAI ATLEIDŽIAMI 

IŠ DARBO.

. Trockini Nėra Vietos SLA. RINKIMŲ
DAVINIAI

i
SLA. viršininkų 

jau pasibaigė ir 
suskaičius balsus 
šitokie daviniai:

Prezidento urėdui:
Adv. F. J. Bagočius 2652

Pasauly.
Jis negali gyvent Francuzi- 

joj ir nėra kur jam išvažiuot
Trockis Franzucijai pasi- 

sumažėja, tuojaus išmeta už darė valstybinė problema.!
vartų. Taip ve Hudsono au-lMe,do. « , trumpam laikui, 
tomobilių kompanija šiomis‘tik pasigydyt, ir dabar ne-'

rinkimai 
komisijai 
pasirodė
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Gimdymo Kontrolės. Valdža Nutarė Mažint

Flinte streikuoja 20,000 au
tomobilių darbininkų. Gali 

kilti generalinis streikas.
Alabamos gubernatorius 

davė kapitalistams valstijos 
miliciją streikams laužyt. 
Pereitą sąvaitę ties Ishkoo- 
da geležies kasykloj, milici
ninkai pradėjo šaudyti į 
streikuojančius rudakasius 
ir du maineriu užmušė, o 12 
sužeidė. Žinios sako, kad 
kelias į Raudonąjį Kalną 
(Red Mountain), kur randa
si geležies kasyklos, yra ap
statytas iš abiejų pusių mili
cijos kulkasvaidžiais. Tenai 
streikuoja jau 8,000 rudaka- 
sių. Pirma kasyklų kompa
nijos puolė sustreikavusius 
darbininkus savo privati
niais galvažudžiais, bet dar
bininkai juos atmušė. Tuo
met gubernatorius pasiuntė 
kompanijoms miliciją.

Montanos valstijoj tuo pa
čiu laiku sustreikavo 3,000 
variakasių.

Milwaukee mieste apskel
bė streiką Globė Steel Tube 
kompanijos darbininkai. Jie 
reikalauja 20 nuošimčių 
daugiau algos.

Syracuse, N. Y., Middle- 
towne, Conn. ir Norwoode, 
Ohio, sustreikavo 6,000 Re- 
mingtono typewriterių kom
panijos darbininkų.

Laivų statytojų streikas 
Camdene, N. J., pasibaigė 
darbininkų laimėjimu. Kom
panija turėjo pripažinti uni
ją, sutrumpinti darbo sąvai
tę iki 36 valandų ir pakelti 
atlyginimą beveik 15 nuo
šimčių. Šį panedėlį jau su- 
gryžo darban 3,300 laivų 
statytojų.

Pirštinių dirbėjai Glovers- 
villėj, Johnstowne ir kituo
se miesteliuose, N. Y. valsti
joj, taipgi laimėjo streiką ir 
šį panedėlį grįžo darban. 
Streikavo daugiau kaip mė
nesį. Iškovojo 10 nuošimčių 
daugiau algos.

Bet didelis streikas prasi
dėjo Flinto mieste, Michiga- 
no valstijoj. Visų pirma te
nai sustreikavo 5,000 darbi
ninkų Fisher Body dirbtu
vėj, kur yra daromos Buicko 
automobiliams važiuotės 
(bodies). Sustreikavo jie dėl 
to, kad kompanija išvarė iš 
darbo 25 unijistus, kurie da- 

* lyvavo darbininkų demonst
racijoj. Paskui metė darbą 
ir 15,000 Buicko fabriko 
darbininkų. Tuo budu nedi
deliame Flinto mieste pasi
darė 20,000 streikuojančių 
darbininkų. Negana to, da
roma pastangų da iššaukti 
generalinį streiką, kas reikš
tų 40,000 streikierių. Strei
kas atkreiptas prieš General 
Moters korporaciją, kuriai 
priklauso Buicko. Chevrolet, 
Cadillaco, Ponthiaco ir kitų 
automobilių fabrikai.

Automobilių kompanijos 
šįmet padarė didelių pinigų, 
tačiau darbininkus spaudžia 

. kaip įmanydamos. Pakol 
darbo yra, tai verčia dirbti 
sušilus, o kai tik kiek darbo

•y

lomoDiiių Kompanija sioinis.~ i , .
dienomis atleido 10,000 dar-| ?ah J° nusikratyt. Jis buvo X. Strumskis

Susirinkę anądien Bosto
no apylinkės kongregacio- 
nalistų bažnyčių kunigai 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama, kad dakta
rams butų leista teikti šei- 

1919 mynoms patarimai, kaip ap-

Pašalpą Bedarbiams.
VIETOJ TO, REMS VISO

KIUS BIZNIERIUS.

bininkų. Chryslerio dirbtu
vėse žmonės kas diena atlei
džiami ir paskui samdomi 
atgal pigesnėmis kainomis. 
O pelno Chrysleris šįmet tik
tai per 3 mėnesius padarė 
$3,303,850.

Madride Studentai 
Mušasi Su Žandarais

Ispanijos sostinėj klerika- 
liškai - monarchistiška val
džia uždarė universiteto pa
mokas, kad studentai nega
lėtų susirinkę ruošti prieš- 
valdiškų demonstracijų. Bet 
toks klerikalų elgesys da 
daugiau studentus suerzino 
ir jie surengė didelį protesto 
mitingą prieš valdžią. Mitin
go metu ant universiteto bu
vo iškelta raudona vėliava. 
Kada žandarai norėjo vėlia
vą nukabinti, studentai pra
dėjo svaidyt į juos universi
teto rakandais per langus. 
Darydami “tvarką,” žanda
rai sukėlė didžiausias riau
šes ir pradėjo šaudyt į orą, 
kad nugąsdinus studentus. 
Galų gale universiteto rūmai 
buvo policijos užimti ir rau
dona vėliava nuimta.

namų taisymas bei naujų 
statymas, ir šitoj pramonėj 
galės gauti darbo apie 1,- 
000,000 žmonių.

Bet Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas Green 
ispėja Rooseveltą, kad da
bartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra 10,000,000 
bedarbių ir jokia statyba ne
galės jų darbais aprūpinti, 
Jiems būtinai reikalinga tie
sioginė pašalpa. Jeigu val
džia tą pašalpą nutrauks, 
milionai šeimynų su vaikais 
turės mirti iš bado.

Amerikos Darbo Federacija 
prieš tai protestuoja. Sako, 
10,000,000 bedarbių neturės 

iš ko gyventi.
Prezidentas Rooseveltas 

nutarė keisti savo ekonomi
nę politiką. Jisai nusistatė 
mažinti tiesioginį bedarbių 
šelpimą, o duoti daugiau pa
ramos visokiems biznie
riams, kad jie pradėtų sam
dyti darbininkus. Tuo budu 
bedarbiai dirbsią produkty
vi ir naudingą visuomenei 
darbą.

Panašiai galvojo ir Hoo- 
verio administracija, kuri 
bedarbiams nieko neduoda
vo, bet dalindavo milionus 
visokioms kapitalistų kor
poracijoms, kad jos turėtų 
kuo samdyti darbininkus.

Bet Hooverio politika pa
sirodė klaidinga. Korpora
cijos ėmė iš valdžios milio
nus, tačiau darbininkų ne
samdė. Ir kaip jos samdys, 
kad jos negauną užsakymų 
savo produktams? Pasaulio 
rinkos; uždarytos, o namie 
žmonės negali išpirkti visų- 
gaminių, kuriuos mašinos? 
taip greitai gamina.

Rooseveltas ėmėsi kitokių 
būdų kovai su depresija. Jis 
išreikalavo iš Kongreso $3,- 
300,000,000 viešiems dar
bams. Jis tikėjosi, kad pa
leidus tuos pinigus apyvar
ton, žmonės pradės pirktis 
reikalingų sau dalykų, krau
tuvės pradės reikalauti iš 
fabrikų prekių, fabrikai pra
dės samdyti darbininkus, ir 
taip galų gale įsisiūbuos vi
sas biznis.

Bet dabar Rooseveltas 
grįžta atgal prie hooveriz- 
mo. Tas verčia manyti, jog 
dabartinė administracija įsi
tikino, kad jos daromi eks
perimentai neduoda pagei
daujamų vaisių.

Socialistai iš pat pradžių 
sakė, kad iš NRA nieko neiš
eis, nes kapitalistinės siste
mos pataisyti negalima. Ji 
savo amžių jau atgyveno ir 
dabartinėms sąlygoms nebe
tinka. Mašinų išsivystymas 
reikalauja, kad valstybės 
ūkį vestų pati visuomenė, 
o ne kapitalistų korporaci
jos, kurioms rupi tik savo 
pelnas, o ne visuomenės la
bas.

Dabar Roosevelto planas 
yra taikomas trim kryptim, 
būtent: (1) duoti biznie
riams paskolų; (2) garan
tuoti bankams ir paskolos 
kompanijoms jų duodamas 
namų statybai ir senų triobų
  r  , 
(3) tęsti dar nekurį laiką 
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sisaugoti nuo vaikų. Apie 
200 delegatų, atstovaudami 
apie 40 bažnyčių, pripažino 
kaip vienas, kad gimdymo 
kontrolė yra reikalinga ne
tik šeimos laimei, bet ir vi
sos šalies labui, nes skaitlin
gos darbininkų šeimos didi
na bedarbių armiją ir ap-

jau pasislėpęs ir apsigyve
nęs nuošalioj vietoj svetima 
pavarde, bet kaip pradėjo pažangieji, Strumskį-—tauti- 
susirašinėti su savo minties ninkai su sandariečiais, o

Gatavecką—komunistai.
Vice-Drezidento urėdui:

A. Mikalauskas ......  2627
J. Mažukna ............. 1545  x . .....
A. S. Trečiokas....... 1226 sunkina visą valstybę.

Sekretoriaus urėdui:
M. J. Vinikas ..........  3845
J. Miliauskas (kom.) 806
M.A. Raginskas(taut.) 791

Iždininko urėdui:
Adv. K. Gugis (soc.) 2499
Adv. J. Lopatto(san.) 2103
P. Mažeika (kom.) .... 625

Iždo globėjai:
S. Mockus ..............
J. Januškevičius.......
J. Slikas ..................
J. Bučinskas ...........
E. Mikužiutė ...........
B. žolynas...............

Daktaras-kvotėjas:
Dr. J. Stanislovaitis
Dr. I. B. Braniušas ..
Dr. A. L. Graičiunas

draugais, kaip pradėjo gauti 
iš tų daugybę laiškų, polici
ja jį tuoj susekė ir patyrė, 
kad jis organizuoja “Ketvir
tą Internacionalą” pasaulio 
revoliucijai kelti. Kadangi į- 
važiuodamas į Francuziją 
jis buvo pasižadėjęs į politi
ką nesikišti, tai už to pasiža
dėjimo sulaužymą valdžia 
įsakė jam tuoj iš Francuzi- 
jos išsikraustyti. Bet Trockis 
nesikrausto ir valdžia nega
li jo niekur deportuoti, nes 
nėi viena šalis nenori jo įsi
leisti. Iš pradžių buvo žinių, 
kad Turkija sutikusi leisti 
jam vėl apsigyventi Prinki- 
no saloje, bet tokio leidimo 
iki šiol da nėra išleidusi. 
Tuo tarpu francuzų spaudo
je kas diena keliamas triukš
mas dėl Trockio. Dešinieji 
laikraščiai puola valdžią, 
kam ji Trockį įsileido, o kai
riųjų organai protestuoja 
prieš valdžią, kad ji taip 
“prastai vaišina niekuo ne
kaltą svečią.”

Peruvijoj Sustreika
vo Kunigai.

Peruvijoj, Pietų Ameri
koj, šiomis dienomis įnėjo 
galėn naujas įstatymas, ku
ris duoda teisės šeimynoms 
skirtis, jeigu vyras su žmona 
negali sugyventi. Kas susi
tuokęs išgyveno trejetą me
tų, tam teismas gali duoti 
divorsą. Tai yra geras įsta
tymas, bet jis baisiai nepati
ko dvasiški jai; mat, valsty
bės teismas čia statomas 
aukščiau bažnyčios: kuni
gas suriša porą “moterystės 
sakramentu,” o teisėjas gali 
tą “sakramentą” sulaužyt ir 
“surištą” porą vėl paliuosuo- 
ti.

Protestuodami prieš šita į- 
statymą, kunigai apskelbė 
“streiką.” Limos mieste ta
po uždarytos visos bažny
čios ir sustabdytas skambi
nimas varpais. Laisvi žmo
nės iš to klerikališko streiko 
juokiasi. Sako, ant valdžios 
supyko, o Dievui streiką ap
skelbė.

BEDARBIUS VAIŠINA 
GAŽINĖMIS BOMBOMIS.

Wichitos mieste, Kansas 
valstijoj, keliatas šimtų be
darbių įtaisė protesto de
monstraciją dėl sumažinimo 
jiems atlyginimo prie šelpia
mųjų darbų. Valstijos gu
bernatorius pašaukė milici
ją, kuri išvaikė bedarbius 
gazinėmis bombomis.
BONUSO ARMIJA REN
KASI I WASHINGTONĄ.

Washingtone yra susirin
kę jau 600 karo veteranų ir 
kas diena atvyksta vis dau
giau. Jie gyvena būdose ir

RUSAI APŠAUDĖ JAPO
NŲ LAIVĄ.

Japonų kariuomenės pra
nešimas sako, kad plaukiant 
Amūro upe japonų garlai
viui pereitą subatą, rusai 
pradėjo nuo kranto šaudyt 
iš šautuvų, vieną japonų ju
rininką užmušdami, kitą su- 
žeisdami. Japonu valdžia 
nusiuntė protestą Maskvai.

BOMBA DOLLFUSSUI.
Salzburge, Austrijoj, pe

reitą sąvaitę buvo padėta di
delė bomba gelžkelio stotv, 
kur turėjo atvažiuoti darbi
ninkų budelis Dollfussas. 
Bet šnipai bombą užuodė ir 
ją prašalino. Ji buvo taip už
taisyta, kad butų sprogus 
paskirtą valandą.

KUBOJE BOMBOS IR 
ŠAUDYMAI.

t

Cienfuegos mieste.-Kubo
je, pereitą subatą bombo
mis buvo sugriauti dviejų 
politikierių namai. Kada 
sprogimo vieton susirinko 
daug žmonių, kareiviai pra
dėjo šaudyt virš ju galvų, 
kad išsiskirstytų. Minia iš
bėgiojo. Havanos mieste 
taipgi buvo šaudymo. Rin
koje tenai kilo muštynės. 
Kareiviai pradėjo šaudyt į 
besimušančius ir viena žmo
gų užmušė, o kelis sužeidė.

J Gataveckas........... 682
Rinkimuose Bagočių rėmė
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ORLAIVIŲ DARBININ
KAI VIS STREIKUOJA
Buržuazijos spauda perei

tą subatą paskelbė, kad 
streikas, orlaivių dirbtuvėj, 
East Hartforde, jau pasibai
gęs. Bet pasirodo, kad tai 
melas. Kompanija buvo pa
darius darbininkams pasiū
lymą, kad jie šį panedėlį 
grįžtų darban senomis sąly
gomis, bet darbininkai to 
pasiūlymo nepriėmė ir, ra
šant šią_ žinią, streikas da nė
ra atšauktas. Streikuoja iš 
viso 1,400 darbininkų ir 
streikas tęsiasi jau nuo 10 
balandžio.

Sustreikavo Uostų 
Darbininkai.

Pacifiko pakrašty, nuo 
Seattle, Wash., iki San Die
go, Cal., pereitą sąvaitę su
streikavo visi uostų darbi
ninkai. San Francisco uoste 
įvyko susirėmimas su polici
ja. Buvo sužeisti 6 policma- 
nai ir 8 streikieriai. Galves- 
tono uoste į streikierius šau
dė privatiniai laivų kompa
nijos sargai. Vienas streikie- 
ris buvo nušautas, o kitas 
sužeistas. Dėl to 3 sargai bu
vo areštuoti ir kaltinami 
žmogžudyste. Portlando uo
ste, Oregono valstijoj, strei
kieriai užpuolė garlaivį, ku
rį krovė streiklaužiai. Kilo 
muštynės su policija; vienas 
policmanas buvo primuštas, 
o kitas numestas nuo laivo į 
vandenį. Seattle mieste 
streikuojantįs darbininkai 
įmetė jūron uosto superin
tendentą Grugerį. San Diego 
uoste vienam streiklaužiui 
pramušta galva ir jo gyvybė 
esanti pavojuje.

Tuo tarpu laivų statymo 
dirbtuvėj Camdene, N. J., 
streikas pasibaigė darbinin
kų laimėjimu. Kompanija 
buvo priversta pakelti algas. 
Streikavo 3,000 darbininkų.

REIKALAUJA PANAI
KINTI 256,000 VETE

RANŲ PENSIJĄ.
Dabartiniu laiku Ameri

koje yra 687,000 karo vete
ranų, kuriems valdžia moka 
pensiją. Šįmet jiems bus iš
mokėta $133,000,000. Dau
gelis jų turi gerą darbą, ta
čiau ima pensija kaipo “su
žeisti.” Todėl biznierių or
ganizacija, žinoma kaip Na- 
tional Economy League, rei
kalauja šelpiamų veteranų 
surašą peržiūrėti ir svei
kiems pensiją panaikinti. 
Jos žiniomis, dabar yra 
256,000 visiškai sveikų vete
ranų, kurie ima pensiją.

SUGAVO 6 “KIDNA- 
PERIUS.”

Pereitą sąvaitę Californi- 
joi “kidnaperiai” pagrobė 
aliejaus magnatą Gettle ir 
pareikalavo $75,000 išpirki
mo. Prasidėjo derybos tarp 
giminių ir žmogvagių. Jiems 
besitariant, kur padėti rei
kalaujamus pinigus, valdžia 
tylomis apsupo visus tinklu 
ir 6 “kidnaperius” sučiupo. 
Pavogtas milionierius jau 
liuosas. o jo grobikai užda- 
»yti kalėjimam

PIRMUTINIS “ORO 
TRAUKINYS” SO

VIETUOSE.
Maskvoje pereitą nedėl

dienį buvo bandomas pir
mutinis “oro traukinys,” 
susidedąs iš vieno aeroplano 
ir trijų sklanditųvų, suka
bintų ilga plieno viela. Trau
kinys pakilo iki 2.500 pėdų 
aukštumos ir lakstė pusę va
landos.

Audėjai Kalba Apie 
Streiką.

Lawrence, Mass. — Perei
tą subatą čia susirinko Unit
ed Textile Workers unijos 
delegatų konferencija, kur 
buvo atstovaujama visa 
Naujoji Anglija ir New Jer- 
sey valstija. Iš delegatų pra
nešimų pasirodo, kad kom
panijos visur laužo NRA ko
deksus ir da labiau išnaudo
ja darbininkus audeklinėse, 
negu pirma, kol nebuvo 
NRA kodeksų. Delegatai 
buvo tokios nuomonės, kad 
noroms nenorams, audėjai 
turės streikuoti.

PROTESTUOJA DĖL MAI
STO NAIKINIMO.

New Yorko republikonų 
moterų organizacijos komi
tetas išnešė protestą prieš 
Roosevelto valdžią, kuri ty
čia naikina emonių maistą. 
Sako, gyvuliai yra superka
mi ir žudomi, o dirbami lau
kai užperkami ir paliekami 
nesėti. Visa tai daroma tuo 
tikslu, kad sumažinus mais
to išteklius. Bet tuo pačiu 
laiku valdžia steigia mažas 
farmukes ir kuria ant jų be
darbius, kad jie gamintų 
valgomus produktus.

t •

Ateivybė Nukrito 
Žemiau Kvotų.

Valstybės Departamentas 
Washingtone praneša, kad 
ateivybė Amerikon beveik 
visai sustojo. Pereitais me
tais buvę išpildyta vos tik 8 
nuošimčiai visų kvotų. Štai 
kaip išrodo imigracijos ma
žėjimas :

1930m. atvažiavo 141,000 
1931m.
1932m. 
1933m.
Pernai imigracija 

nuo 1932 metų dėl to, kad į- 
sivyravus Vokietijoj fašistų 
diktatūrai, Vokietijos žmo
nės pradėjo bėgti Amerikon.

n 
n
99

54,000
9,000

23,068 
pašoko

DARBAI IR BIZNIS VĖL
< . SUMAŽĖJO.

• Standard statitikos kom
panija New Yorke skaitlinė
mis parodo, kad ši mėnesį 
biznio apyvarta ir dirbančių 
darbininku skaičius vėl su
mažėjo ir dabar stovi jau ke
liais nuošimčiais žemiau, ne
gu balandžio mėnesy buvo.

_ [ Bet tai esąs sezoninis reiški-
barakuose. Jų^ygio tikslas nys. Vasaros laiku biznis ir nuošimčius, palyginus su ko- 
- reikalauti pilno bonuso. 'darbai visuomet sumažėją

STATYBA SUMAŽĖJO.
Statybos • firma F. W. 

Dodge Co. New Yorke pra
neša, kad balandžio mėnesy 
namų statyba nukrito 26

vo mėnesiu.

$3,000,000 KOVAI SU
BANDITIZMU.

Justicijos Departamentas
Washingtone reikalauja a- modernizavimui paskolas; 
pie $3,000,000 kovai su ban-| (3) tęsti dar nekurį laiką 
ditizmu. Sako, reikia įsteig- viešuosius darbus, nuolatos 
ti 170 sekimo biuru ir pa- juos mažinant.
samdyti 270 seklių; be to,' Šią sąvaitę prezidentas 
reikia 20 šarvuotų automo- kreipėsi į Kongresą, prašy- 
bilių, 200 greitųjų automo- ' damas tuos jo sumanymus 
bilių, neperšaujamų liemė-į užgirti ir paskirti jiems rei- 
nių ir daugybės ginklų. kalingų pinigų. Jo manymu, 

jeigu valdžia garantuos ban- 
Pereitą subatą Providen- kams ir paskolos kompani- 

ce’o mieste ugnis sunaikino į joms - jų skolinamus ant 
visą bloką namų tarp Wey-(“inorgečių” pinigus, tai na- 
bosset, Orange ir Middle mų savininkai galės lengvai 
gatvių. gauti paskolų, prasidės senų

PARAGVAJAUS ORLAI
VIAI META BOMBAS.
Bolivijos - Paragvajaus 

karas Pietų Amerikoje vis 
dar eina. Pereitą nedėldienį 
Paragvajaus kariuomenės 
orlaiviai nulėkė virš bolivie- 
čių pozicijų ir numetė daug 
bornbų.

ŠVEDIJOJ DIDELI 
KARŠČIAI.

Švedijoj pereitą sąvaitę 
užėjo tokie -karščiai, kokių 
nebuvo jau per 134 metus,.

4
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Susivie- 
i liaudį 
Susivie- 
išgirstų

JI NORIMA IŠMEST Iš 
TEISĖJŲ.

“didžiausia nelai-

Tageblatt,” 
Zeitung”'* ir 
Zeitung,” ku-
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APIE “RADIO KUNIGĄ” 
COUGHLINĄ

Amerikoje yra pagarsėjęs 
kun. Coughlin (ištark: Kaf-l

rodos, kad dau- '
Susivienijimui blė-1

Vaizdelis parodo, kaip Arkansas valstijoj kaliniai vartojami mulų vietoje žemei arti. Čia jie
parodyti traukiant plūgą, kuriuo bulvės yra sodinamos ant baudžiamos farmos. šiomis dienomis 
gubernatorius šitą vergiją uždraudė, nes visuomenė pradėjo labai protestuoti.

Vaizdelis parodo, kaip Arkansas valstijoj kaliniai vartojami mulų Vietoje žemei arti. Čia jie 
parodyti traukiant plūgą, kuriuo bulvės yra sodinamos ant baudžiamos farmos. šiomis dienomis

330,000 ėmėjų. Dabar gi, 
kai hitlerininkai paėmė visą 
66 milionų Vokietiją į savo 
rankas ir ėmė savo organą nuli. V/UUKIiAlIl IldldlA. nai- j . . 1 1 X* • • •

lin), kuris kas nedėldieniS'P.navarta..bruk‘Jvlslem8’.J0 
kalba nėr radio ivairiais die. I cirkuliacija netik nepakilo, Kama pei įacuo įvaniais cue , , <a1]mn^ain nakar “v
nos klausimais. Nuosakumo 2>et. f? .a „V 
tuose io pamoksluose neJ Beobachterio tau nespaus- S Kartart S merkta dinama nei 330’000 e^em’ 
karitaliŽus ir nurėkta kata Ipliwių' 0 reikia žinoti> kad 
tikL bolševikų agitatoriui 
Bet apsisukęs jis pasmerkia t 
taip pat ir bolševizmą, 
kritikuoja atskirus pelna- 
grobius, bet pelnagrobių sis
temą užtaria. Tai yra mulki
nimas žmonių. Coughliną 
galima prilyginti prie pa
garsėjusio anais metais e- 
.vangelisto Billy Sunday. 
Skirtumas tik tas, kad Billy 
Sunday kalbėdavo mitin
guose ir mušdavo tik “vel
nią,” o kun. Coughlin blaš
kosi prieš mikrofoną ir ata
kuoja bankininkus bei poli
tikierius. Bet kaip vienas, 
taip ir kitas iš savo pamoks
lų daro didelį biznį. Kun. 
Coughlin turi suorganizavęs 
lygą toms jo radio valan
doms remti. Sakoma, kad ši
ta lyga ir kiti jo rėmėjai 
kas sąvaitę sudeda jam tarp 
$25,000 ir $30,000, o išlaidų 
jis turįs kas sąvaitę apie 
$14,000. Taigi išeitų, kad 
jis uždirba tais pamokslais į

- - odininkai turi imt jį privers- 
■r1-*įtinai. Jeigu ne prievarta, jis 

^1tiqs Į šiandien neturėtų nei tiek 
skaitytojų.

O jeigu paimti da visus 
socialdemokratus ir komu
nistus, kurių pirma kiekvie
nas skaitė po keliatą savo 
partijos laikraščių, o dabar 
jų visai nebeturi, tai vokie
čių spauda bus netekusi mi
lionų skaitytojų.

Kodėl taip pasidarė?
Atsakymas nesunkus: 

žmonės žino, kad spaudos 
laisvė panaikinta, laikraš
čiai negali teisybės rašyti, 

i bet visi kaip vienas turi gir- 
ti diktatūrą, todėL niekas ir 

! nebenori jų skaityti. Netik 
(nebenori skaiyt, bet stačiai 
boikotuoja tokią spaudą.

“ORGANIZUOTOSIOS 
VISUOMENĖS” 

UŽTARĖJAI.
Ilgus savo skvernus pasi- 

tarp $11,000 ir $16,000 kož- kėlę, kunigai iš Chicagos 
ną nedėldienį. klebonijų išėjo ginti “orga

nizuotąją visuomenę” nuo... 
VOKIEČIŲ LIAUDIS AT- socialistų.

SISAKO SKAITYT SUFA- 
ŠISTINTĄ SPAUDĄ.
įsivyravus Vokietijoj tau

tininkų (nacių) diktatūrai 
tenai pradėjo nykti laikraš
čiai. Darbininkų spaudą su
naikino pati nacių valdžia, 
gi sufašistintų buržuazinių 
dienraščių patys žmonės ne- ■ 
nori skaityt. “Petit Pari-j 
sien” korespondentas iš Ber-! 
lyno praneša, kad dėl skai
tytojų sumažėjimo žlugo jau 
visa eilė buržuazinių laik
raščių Vokietijoje. Visų 
pirma sustojo “Vossische 
Zeitung,” kitąsyk labai po
puliarus dienraštis. Paskui 
užsidarė “Hamburgischer 
Korrespondent,” kuris ėjo 
net nuo 1784 metų. Buvo lik
viduotas net ir extra patrio
tiškas “Angrif,” kurį leido 
pats propagandos ministeris 
Goebbels.

“Berliner 
“Koelnische 
“Frankfurter 
rie nesenai buvo labai po
puliarus ir įtakingi Vokieti
jos dienraščiai, dabar vos 
tik alsuoją.

Daugiau smulkmenų apie 
vokiečių spaudos nykimą 
paduoda “Lietuvos Žinių” 
korespondentas iš Berlyno. 
Jis rašo:

“štai kaip iliustraciją, aš 
jums patieksiu vokiečių, Berly
no, didžiųjų dienraščių tiražus.

“Savo laiku Berlyne labiau
sia skaitomas '“Berliner Mor- 
genpost” 1932 metais turėjo 
560,000 kasdieninio tiražo (su
prask : cirkuliacijos.—“Kel.”), 
o 1934 m. kovo mėnesy tik 
341,000. “Berliner Zeitung am 
Mitag” anksčiau turėjo 165,- 
000, gi 1934 metų pradžioj 97,- 
000, o kovo mėnesy tik 91,000.

“Vokiečių deutchnationalų 
(nacionalistų) “Berliner Loka- 
lanzeiger” anksčiau turėjo 
250,000 egzempliorių tiražą, 
šių metų pradžioj nukrito iki 
170,000 egz., o kovo mėnesy 
beturėjo 165,000 egzemplio
rių.”

Net oficialus hitlerininkų 
organas “Voelkische Beo- 
bachter” nei kiek nepakėlė 
savo cirkuliacijos įsivyravus 
fašistiška jai diktatūrai. Pir
ma, prie demokratinės tvar- 
koft^tag Jaikraštis turėjo

KELEIVIS, . SO. BOSTON

Arkansas Valstijoj Kaliniai Aria Laukus APIE JUROJE GYVE
NANČIUS ŽMONES

gul tik kuri parapija, vadi
nas, “organizuota visuome
nė,” pareikalauja iš savo 
klebono aiškių atskaitų, jis 
tuoj apšauks ją “bolševi
kais” ir “bedieviais.” Juk ir 
ta pati Chicaga yra pagarsė
jusi kunigų kovomis su orga
nizuotais parapijonimis. Bu
vo net kraujo praliejimų. 
Taigi kunigų “Draugo” kal
bos apie “organizuotąją vi-j 
suomenę” yra gryna dema
gogija.

Tik pasiklausykit, ką apie 
tai rašo Marijos kavalierių 
organas “Draugas:”

“Amerikos lietuviai socialis
tai, bekovodami prieš dešiniuo
sius ir kairiuosius (fašistų ir 
bolševikų) diktatorius, patys 
diktatūros liga apsirgo. Jau ke
lintu atveju socialistų dienraš
čio redaktorius, neatsiklausęs 
organizuotosios Amerikos lie
tuvių visuomenės, sudaro ko
mitetus ir veikia visų lietuvių 
vardu. Pats pasirenka žmones, 
žinoma, tokius, kurie jo dikta
tūrai pasiduoda ir sauvališkai 
veikia. Taip buvo su ALTASS 
komiteto sudarymu, 
norint suorganizuoti komitetą 
antrajai Lietuvių Dienai pa
saulinėj parodoj rengti.

“Socialistų noras diktuoti lie
tuvių visuomenei ypatingu bu
du pasireiškė praėjusį šešta
dienį, kada susirinko pernykš
čio Lietuvių Dienos komiteto ir 
Jurgelionio organizuojamo ko
miteto nariai, kad pasitarti šių 
metų Lietuvių Dienos reika
lais. Socialistai: Jurgelionis, 
Vaivada, Mileris ir kiti labai 
aiškiai ir atvirai pabrėžė savo 
nusistatymą prieš organizuo
tąją lietuvių visuomenę.”

Toliau iš “Draugo” pasa
kojimo matyt, kad “organi
zuotąja visuomene” jis skai
to davatkas ir visokius brost- 
vininkus. Iš tokių elementų 
kunigai norėtų sušaukti ma
sinį susirinkimą ir lai tas su
sirinkimas sudaro naują Lie
tuvių Dienos Komitetą.

Socialistai, suprantama, 
negalėjo su tuo sutikti. Nes 
kiek gi davatkos ar škapler- 
ninkai gali nusimanyti apie 
tokį svarbų dalyką, kaip su
rengimas Liet. Dienos pa
saulinėj parodoj? Juk tai ne 
parapijos pikniką surengti. 
Čia reikia žinoti, kaip su
burti geriausias lietuvių kul
tūrines jėgas ir kaip jas de
monstruoti šimtmečio Pro
greso Parodoj, kad nereikė
tų rausti iš gėdos.

Taigi socialistams čia ru
pi lietuvių, garbė, ne “orga
nizuotosios visuomenės” pa
niekinimas.

Kam ne kam, bet kuni
gams kalbėti apie “organi
zuotąją visuomenę” visai 
neišpuola, nes jie niekad jos 
draugai nebuvo ir nėra. Te-

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
EIS TIK SU KLERI

KALAIS.
Pereitame “Keleivio” nu

mery mes jau rašėm apie at
vykusius iš Lietuvos tris sve
čius — Babicką, Vitkų ir 
Kemešį — kurių tikslas esąs 
organizuoti čia pagalbą Vil
niui.

Po to kunigų Federacija 
paskelbė “Darbininke” savo 
pranešimą, kad ji nutarusi 
oaimti tuos svečius savo ži
nion ir kad jie dirbsią vien 
tik su ja, ta klerikališka fe
deracija.

Dėl šito klerikalų praneši
mo “Naujienos” sako:

“Mes irgi neabejojame, kad 
Kemėšis yra klerikalas ir eis su 
klerikalais ranka už rankos. 
Taigi didelei daugumai aktin
gosios amerikiečių visuomenės 
jo misija bus svetimas daly
kas.”

Žinoma, “boba iš ratų — 
ratams lengviau.” Bet vis 
dėl to reikia stebėtis klerika
lų elgesiu: būdami mažumo
je, jie turi drąsos, su kitomis 
srovėmis nepasitarę, glemž- 
tis Vilniaus “gynimą” savo 
monopolin ir be jokios sar
matos viešai skelbti, kad jie 
“nepripažįsta kito Vilniui 
Vaduoti Sąjungos centro A- 
merikoie, kaip tik Federaci
jos, centrą.” . _

Nusideginę Antro Trans
atlantinio Skridimo sabota
žu, musų klerikalai, matyt, 
nori atitaisyti savo vardą 
Vilniaus “gynimu.”

Bet ir čia jie neatitaiso
mai pavėlavo, nes Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyriai A- 
merikoje senai jau veikia ir 
susikompromitavusių kuni
gų Federacijos “pripažini
mas” jiems visai nereikalin
gas. Pripažinimą jiems yra 
davusi pati Vilniui Vaduoti 
Sąjunga Lietuvoje.

DIDŽIAUSIA $LA. 
NELAIMĖ.

Šitokiu antgalviu “Tėvy
nė” 19-tame numery įdėjo 
vieno SLA. kuopos organi
zatoriaus laišką, kur sako
ma, jog—

“Didžiausia Susivienijimo 
nelaimė yra skleidimas spaudo
je ir žodžiu visokių gandų ir 
prasimanymų Susivienijimo 
reikalais. Kad ir didžiausi Su
sivienijimo priešai negalėtų 
tiek musų organizacijai pa- 
kenkti,- kiek pakenkia neva jos 
draugai visokius blogus daly
kus apie Susivienijimą skleis
dami visuomenėje. Nejaugi tie 
veikėjai, kurie tik blogai apie 
Susivienijimą rašyti ir kalbėti 
gali, gyvena kur nors ant mar-
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Sovietų Žvalgyba 
GPU Busianti Pa

naikinta,

so ir nesusitinka su žmonėmis, 
kad negirdi kaip neprigulinti 
prie Susivienijimo net rimti 
žmonės apie musų organizaciją 
atsiliepia ?

“Patapčiau tokiems 
nijimo prieteliams eit 
pajieškot naujų narių 
nijimui. Tuomet jie
kiek blogo visuomenėje pasėta 
musų organizacijos nelaimei, 
kaip griežtai žmonės nusistatę 
prieš Susivienijimą' ir nei ne
svajok juos prirašyti prie mu
sų organizacijos. Lengva blogą 
sėklą pasėti, bet ją išravėti la
bai sunku.”

Laiško autorius tačiau ne
paduoda nei vieno tų gandų, 
kurių jis taip nusigandęs.

Blogi gandai, žinoma, ga
li organizacijai pakenkti, 
bet vargiai gandus galima 
vadinti 
me.

Mums 
giausia 
dies yra padaręs paskutinis 
Pittsburgho seimas, kur 
“tautiškai nusiteikę” politi
kieriai sumynė demokrati
jos principus ir atmetė vi
suotinu balsavimu išrinktus 
viršininkus.

Nesenai visą pasaulį aplė- tikrai buvusiais dalykais, 
kė žinia, kad Škotitjoj, Loch Sakysim, graikai turėjo mi- 
Ness’o ežere, pasirodęs kaž- tų apie Herkulį, kuris savo 

, koks baisus gyvūnas, prime- nepaprasta jėga žudydavęs 
inąs pasakų smakus. Šitą bai- kažkokius baisūnus; turėjo 
suną, esą, mačiusių plau- karžygį Tesėją, kuris nužu- 

jkiant ežero paviršiumi dau- dęs Minotamą, kuriam kraš- 
gelis žmonių, vadinasi, ko- tas kasmet turėdavęs siųsti 

Ikios nors apgavystės čia ne- suryti po 12 jaunikaičių ir 
galį būti. Kai kurie Londono mergaičių; vokiečiai turėjo 
zoologiniai muziejai net ė- karžygį vadinamą Zigfridą, 
mė ruošti ekspedicijas, kad kuris taip pat nužudęs kaž
kokiu nors budu šitą iš seno- kokį smaką ir išsimaudęs jo 
vės laikų užsilikusį sutveri- kraujuose; pagaliau šv. Jur- 
mą gyvą ar negyvą sučiuptų gis taip pat nuduria kažkokį 
ir parsigabentų į muziejų, smaką, kuriam suryti buvusi 
Jeigu šiaip kam pavyktų su- patekusi net kažkokia kara- 
gauti šitą baisūną, tai už tai laite. Mes, lietuviai, taip 
buvo žadama gražaus atly- pat turime ne vieną pasaką 
ginimo. Ištisi būriai žmonių apie drakonus, slibinus ir 
ėmė traukti į Loch Ness’o kitokius baisūnus. Taigi, pa- 
ežero pakrantes, kad nors sakojimų apie kažkada gy- 
truputį galėtų pažvelgti ir venusius smakus gali užtikti 
pamatyti, kaip tas baisūnas apsčiai.
nardo ir plaukioja po ežerą. Pagaliau, jei mes pažvelg- 
Bet vėliau pasirodė, kad tumėm į senovės kronikas, 
Loch Ness’o ežere jokio kuriose buvo sužymima 
smako nėra, kad čia tebuvo svarbesnieji pasaulio įvy- 
tik didelis žmonių mulkini- kiai, tai taip pat rastume ne 
mas, kažkeno kažkokiais vieną pažymėjimą, kad, štai, 
tikslais sugalvotas. O kiti čia ir čia, tokioj ir tokioj ju- 
vėl nurodė, kad tai galėjęs roj, ežere ar vandenyne bu- 
buti retos rūšies juros ark- vęs matytas smakas ir tt. 
lys, kurių vienoj kitoj juroj Vadinasi, ir kronikos, kurios 
ar ežere esą galima užtikti, juk, rodos, turėjo žymėti tik 
žodžiu, šiandien niekas ne- grynai istorinius dalykus, 
patikėjo tuo, kad Loch Ness nuo šitokių pasakojimų ne 
'ežere galėtų dar gyventi visuomet apsisaugodavo, 
kažkoks smakas, kokius mes Dar įdomesni pasakoji- 
bežinome tiktai iš pasakų, mai yra apie vandeny gyve- 
(Iš tiesų, ant žemės pavir- nančius žmones. Man rodos,

Slaptoji bolševikų policija 
turėjo 15,000 vyrų kariuo

menę.
Lenkų “Gazeta Polska” į- 

dėjo savo korespondento 
Maskvoje platesnį straipsnį 
apie G. P. U. ir numatomą jo 
panaikinimą. Koresponden
tas pažymi, kad G. P. U. ga
lia remiasi 15,000 kariuome
ne, kuri nuo rusų kariuome
nės vadovybės yra nepri
klausoma. G. P. U. priklauso 
tik liaudies komisariato ta
rybos ir turi visišką veikimo 
laisvę. G. P. U. turi ir visą ei
lę ūkiškų ir panašių įmonių. 
Didelė G. P. U. galia pasi
reiškė gausiais mirties 
sprendimais.

Tarp kitko, pereitų metų 
pavasarį buvo ; 
valdininkai, žemės ūkio ko
misarai su vicekomisaru Ko- 
nar-Palaščuku priešakyje. 
Laikraščio korespondento 
žiniomis, Sovietų Rusijos vy
riausybės nariams G. P. U. 
jau senai labai įsipyko, bet 
ji iki šiol nebuvo likviduo
ja, kadangi daugelyje vietų 
i Sovietu Rusijoje vis dar pa- . , , - ... . ,. . . . z. . -
sireiškė neramumų, taip patlk« but« Pf k,ld?3 P° Pasauli augusi žvynais (kojų, vadi- 

lir pačioje komunistu parti-!”? mu8^ dvidešimtame am- naši jie neturi). Vienas ki- 
jjoje kildavo opozicija. L 
visais pavojais G. P. U. greit

Dabar padėtis tiek pakitę-'sakysim, prieš ke etą ar tojų buvę pagauta:
_ _ x . L-rk 11 r* ii tr o cimfu vviririi tni IzOo Kili m InilznYY^i

baisių gyvūnų, tikrų smakų, pastūmėm ne vieną žmogų, 
drakonų ir kt.. bet tai buvo kuris pilnai tiki, kad ir di- 
prieš daugelį,daugelį milijo- džiujų jurų dugne, kaip ir 
nų metų, tais laikais, kai tik- mes čia ant žemės pavir- 
rojo žmogaus ant žemės pa- šiauš, gyveną žmonės. Nuo 
viršiaus galėjo dar visai ir galvos iki kojų jie, esą, turį 
nebūti). (žmogaus kūno pavidalą (to-

Bet įsivaizduokit dabar kią pat galvą, krutinę, ran- 
tokį dalyką: jeigu šitoks kas ir kt.), o nuo klubo pra- 

Igandas apie gyvenantį sma- sidedanti žuvies uodega, ap-

gu' žiuje (kur į tokius dalykus tas dar jums papasakos dau- 
IJ nelabai norima tikėti ir juos gybę atsitikimų, kuomet šen 

(tuojau imama patikrinti), arba ten tokių juros gyven- 
: jie net 

i jo, kad buvo nutarta vietoje 'keliolika šimtų metų tai kas buvę laikomi' tam tikruose 
( dabartinės G. P. U. įsteigti .tuometę butų atsitikę? Ogi vandens pripiltuose induose 
vidaus komisariatą. G. P. U. I panrascjausias daiktas: be- ir rodomi žmonėms. Beveik 
kaip savarankiškas valdžios veik visi (gal butų tik su ma-,visos tautos turi pasakų ir 

(organas, busiąs panaikintas.',zomis. išimtinus) butų pati- padavimų apie juroj gyve- 
\Didelė G. P. U dalis bus ke«’ kad Anglijoj tikrai gy-.nancius žmones. Mes taip 
inkorporuota j vidaus ko.'Venąs smakas, baisus gyvu-pat turime gražų senovės 
misariatą. Kalėjimus ir konJ?38! kuris (vėliau bepasako- padavimą apie Jūratę ir Ka- 
centracines stovyklas perim-'Jant tįkrai taip butų buvę styti . Jūrate, esą, juros gy- 
siąs teisingumo komsariatas. i pagražinta ryjąs žmones, ventoja, įsimylėjusi j Kasty- 
G. P. U. vidaus apsaugos ka-,° 8*’butM k?rahus "et P"' !> zemes gyventoją, jį suvi- 
riuomenė busianti .panaikin-|v.erstinai turls kasmet, šaky- liejusi ir nusitempusi į juros 

Įsim, po vieną ar daugiau dugną, j gintarinius rumus 
C P TT rHlic o-plpyinkp žmonių jam nusiųsti ir tt. O ir tt. Vadinamosios undinės 

liams saugoti pefeisianti į dfr. v|liau'. ba abei°; b“fJ taip pat yra ne kas kita, kaip 
susisiekimo komisariato ži- atsiradęs ir koks nors karzy. tik žmonių fantazijos sukur- 
nią. Iš pasienio G. P. U. ka- ?laarba Šventasis, kuns nu- tos gražios, juroj gyvenan- 
riuomenės dalių bus sudaiy-'.zudo?mak«’' tu° Wlbeda-cios mergaites. Tos mergai- 
ti-specialus sienų apsaugos ™?s žmones nuo baisios ne- tęs, esą, kai kad pamistan- 
pulkai. Naujai steigiamasis' lalra.esi b 18 ‘,a81: W ir se- cios ir žemes gyventojus, 
vidaus komisariatas neužim- "oves laikp- t?(P krikščiony- juos suviliojančios ir nusiga. 
siąs kitų komisariatu atžvil-'bes ar?? mes anorne daugy-benanmos pas save jurų dug- 
giu jokios išimtinės' padė-lbe?.toklM Pasakojimų, kunępan. 
ties. Ateityje suėmimai ir.taciau zn10m1 buv0 lalkoml 
kratos bus daromi teismo 
organų įsakymu.

To projekto autorius esąs 
naujas vyriausias Sovietų 
Rusijos valstybės gynėjas 
Akulovas, kuris buvo paskir
tas pereitą vasarą. Jis buvo 
kartu G. P. U. kolegijos pir
mininkas.

“Gazeta Polska” kores
pondentas numato, kad dek
retas, kuriuo bus panaikin
ta G. P. U., pasirodys jau 
artimiausiu laiku.

AR IŠNYKS BALTOJI 
RASĖ?

Lietuvoje einąs “Musų 
Rytojus” gąsdina savo: skai
tytojus, kad mes, baltieji 
žmonės, galim išnykt. Sako:

“Visoj žemėj šiandien pri- 
skaitoma 2,030 milijonų žmo
nių. Iš jų vienas trečdalis, tai 
yra 680 milionų, yra baltosios 
rasės. Baltoji rasė gyvena dau
giausia Europoj. Iš Europos 
baltieji per kelis paskutinius 
šimtmečius išsiplatino po visą 
pasaulj.

“šiaurės Amerikoje gyvena 
apie 150 milijonų baltų žmonių, 
pietų Amerikoj
Afrikoj — 6 milijonai, Austra
lijoj — 7 milijonai. Tačiau gi
mimų atžvilgiu baltuosius toli 
pralenkia spalvotos rasės. Kas
met pasauly gimsta apie 61 mi
lijonas vaikų, bet baltų iš jų 
yra tik 17 milijonų, o likusieji 
44 milijonai yra spalvuotų ra
sių žmonės ar maišyti.

“Amerikoj greitai platinasi
negrai ir raudonodžiai.”-

Iš kur “Musų Rytojus” sė
mė tas žinias,, mes nežino
me, bet jos nėra tikslios. 
Jungtinių Valstijų gyvento
jų surašymas parodo, kad ir 
iuodveidžiai. ir raudonvei
džiai čia platinasi beveik 
vienodu greitumu.

Štai visų gyventoju prie
auglis Jungtinėse Valstijose 
dešimties metų laikotarpy:

1920 m. buvo 105,710,620
1930 m. buvo 122,775,046

Vienu juodveidžių:
1920 m. buvo 10,463,131
1930 m. buvo 11,891,143

Raudonveidžių:
1920 m. buvo .... 244,437
1930 m. buvo .... 332,397
Tiesa, azijatai - veisiasi 

greičiau, negu indo-europie
čiai : bet užtai pas juos ir 
mirtingumas nepalyginamai 
didesnis. Kinijoj, pavyz
džiui. kas metąi milijo^ri (tų atstovas Lenkijoje Anto- kuri vidaus reikalų sekretorius 
žmonių žūsta nšd bado, pot- novas - Ovsenko nuo parei- Ickes reikalauja prašalint iš vie- 
vinių ir ligų. įgų atleidžiamas. ,tos už netinkamą elgesį.

SOVIETŲ PASIUNTINYS 
LENKIJAI ATLEIDŽIA

MAS IŠ PAREIGŲ.
“Tass” praneša, kad SSSR 

į atstovas Graikijoje, Davtia- 
j nas, skiriamas SSSR atstovu 
t

Lucius Malnrin, federalis A-
■ "• , M

į Lenkiją. Dabartinis Sovie- menkos teisėjas Virgin sak»e,

šičia taip pat rasime ne 
vieną senovės kroniką, ku
rios paduoda daugybes atsi
tikimų, kad vienu ar kitu lai
ku tikrai buvę sugauta juros 
gyventojų žmonių, vyrų ir 
moterų. Daugelį tokių atsiti
kimų pagal senovės kroni
kas yra sužymėjęs Th. D. 
Gronen’as, kurių kai kuriuos 
ir mes čia paduodame.

Štai vienoj Niderlandų 
kronikoj pažymėta, kad 
1403 metais netoli Haademo 
sugauta juros moteris, kuri 
dar “ilgai gyveno, bet pasili
ko nebylė ir neišdavė jokio 
garso.” 1525 metais buvusi 
pastebėta juros moteris Ti
beto upėj, netoli Romos mie
sto, kurios, tačiau, nors ir 
buvę daug vargo padėta, su
gauti nepavykę. 1526 me
tais Frieslande buvęs sugau
tas juros vyras, kuris po to 
taip pat dar ilgai gyvenęs, 
bet kalbėti negalėjęs.

ŠJ'
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO - AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI
Rezoliucija duoklių klau

simu.
Daugeliui atrodo, kad mes 

siuvėjai mokame perdaug 
dideles unijai duokles — 50 
centų į sąvaitę. Ištiesų, tai 
ne mažos duoklės. Bet ko
munistai pasiūlė rezoliuciją, 
kad unijos nariai visai ne
mokėtų duoklių, kuomet ne
dirba. Kada pradeda dirbti, 
tai nuo to laiko turi ir duok
les mokėti. Paviršutiniai žiū
rint, atrodo, kad tai neblo
gas daiktas: nedirbi — ne
mokėk ir duoklių. Bet kuo
met pažiūri giliau, tai pasi
rodo kas kita. Šiais metais 
Brooklyno — New Yorko 
kliaučiai, galima sakykt, vi
siškai sustoję, nebuvo. Be
veik visos dirbtuvės šiek 
tiek dirba. Bet po kiek dar
bininkai uždirba, tai nesino
ri ir sakyti. Dilba tai dieną, 
tai pusę dienos sąvaitėje, 
uždirbdami po porą-trejetą 
dolerių. Ar galima iš to pra
gyventi? O kadangi žmogus 
šiek tiek dirba, tai jis negali 
gauti nei “bedarbiij stam- 
pos,” ką komunistų rezoliu
cija siūlo, ir kaipo tokis turi 
mokėti pilnas unijai duok
les.

Taigi šitoji rezoliucija la
bai panaši į senatoriaus 
Wagnerio bilių darbininkų 
apdraudos reikalu. Tas bi
lius sako, kad darbininkas 
turi būti išdirbęs tam tikrą 
kieki metų vienoje kompa
nijoje, kad galėtų gauti pa
šalpą kuomet nedirba, o jei
gu darbdavys nesamdo dar
bininkų nustatytą laiką, tai 
jo darbininkai negali gauti 
ir apdraudos.

Keliatas metų atgal dar 
mokėjome mažesnes duok
les. Tada vienoje unijos 
konvencijoje (nepamenu 
kurioje), kilo sumanymas 
pakelti duokles. Komunistai 
stojo už pakėlimą. Brookly
no delegatas K. Jankaitis 
argumentavo už pakėlimą 
štai kaip: Girdi, anksčiau ar 
vėliau komunistai užims A- 
malgameitų Uniją ir jeigu 
tuomet reikės kelti narinę 
mokestį, tai mes sukelsime 
prieš save narius ir patys sa
ve diskredituosime. Todėl 
geriau yra dabar tai padary
ti ir “suversti kaltę ant Hil- 
mano mašinos.”

Taip ir padarė. Dabar gi, 
šitame susirinkime, prieš 
kalbamą komunistų bevertę 
rezoliuciją buvo pasiūlyta: 
kita rezoliucija, kad numa-i 
žinti duokles. Komunistai^ 
pasipriešino ir antrąją re
zoliuciją atmetė.

Iš to, kad komunistai prie
šinosi duoklių mažinimui, 
matyti, kad jie vis dar tikisi 
Amalgameitų Uniją “užka
riauti.”

H

i v

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

bininkams yra labai geras ir 
tik tą bilių turime remti. Bet 
gi Lunden’o bilius yra tik 
darbininkų apdraudos bei 
pašelpos bilius; apie darbi
ninkų teisę organizuotis 
dirbtuvėse jis nieko nesako.

Susirinkimo pirmininkas 
irgi lyg ir nesuprasdamas 
skirtumo tarp to, ką Buivy
das ir kiti komunistai kalbė
jo ir kas buvo išskaityta iš 
kalbamojo laiško, sudarė to
kią situaciją, kad dargi ir 
laiškas nebuvo priimtas — 
pirmininkas visai * neatsi
klausė, ką susirinkimas ma
no daryti su laišku. Iš to 
gauni išvadą, kad musų 54 į 
A. C. W. of A. skyrius yra 
priešingas, kad darbininkai 
galėtų liuosai organizuotis į 
unijas.

Beje, dabar įvyksta A. C. 
W. of A. konvencija Roche- • 
story, todėl butų gerai, kad j 
kitų lokalų delegatai tėmy-j 
tų, kaip musų delegatai gins 
tas rezoliucijas, kurias jie 
pervarė musų lokale ir nusi
ves į konvenciją.

Gegutė.

ii
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IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
LAWRENCE’O LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAPIJOS

PRIEGLAUDOS NAMO

Atidarymo Apeigos Įvyks Nedėdioje,

Į LIETUVĄ SKRIS LEIT. VAITKUS.
LAKŪNAS JANUŠAUS

KAS PASITRAUKĖ.
ALTASS Komiteto pareiš

kimas.
Visa plačioji lietuvių vi

suomenė nepaprastai susi
domėjusi antruoju transat
lantiniu skridimu, kuris turi 
įvykti šią vasarą. Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio 
skridimo Sąjungos (AL
TASS) valdyba, kuri visą 
laiką turėjo labai glaudų 
kontaktą su visuomene, pa
sišovusią rengti antrąjį skri
dimą, šiomis dienomis buvo 
nustebinta netikėtu įvykiu.

Lakūnas James-Janušaus- 
kas rezignavo.

ALTASS valdyba, išklau
siusi pranešimo apie lakūno 
James-Janušausko rezigna
ciją, nutarė ją priimti.

Netenka abejoti, kad po 
tokio ilgo ii- sunkaus darbo, 
ALTASS valdybai buvo la
bai sunku skirtis su lakunu 
James-Janušausku. Bet sąly
gos, kurias jis pateikė, buvo 
griežtai nepriimtinos. AL
TASS valdyba buvo privers
ta tai padaryti.

ALTASS valdyba, puikiai 
žinodama, kokios reikšmės 
visai lietuvių tautai turi šitas 
transatlantinis skridimas, 
suprantama, negalėjo nulei
sti rankų. Tuojau buvo im
tasi naujų žygių, kad skridi
mo darbas nė vienai minutei 
nebūtų sutrukdytas. .Tą pa
čią dieną buvo nutarta pa
siūlyti transatlantinį skridi- 

■ mą be sustojimo į Kauną at
likti Amerikos karo aviaci
jos leitenantui Feliksui Vait
kui. Jį visuomenė jau turėjo 
progos pažinti per pernykš
tę aviacijos dieną Chicago
je. Tai jaunas, kompetentiš- 
kas, išėjęs aukštąjį mokslą 
lakūnas, dėl kurio gabumų 
netenka abejoti.

ALTASS valdyba tvirtai 
tiki, kad transatlantinis skri
dimas tikrai įvyks šią vasa
rą. Visas platusis lietuviškas 
pasaulis, nekalbant jau apie 
Amerikos lietuvių visuome
nę ir pačią Lietuvą, tik ir 
laukia to momento, kai Li- 
tuanica Antroji pasikels vir
šum vandenyno ir, be susto
jimo, lėks į Kauną.

Štai dėl ko ALTASS val
dyba, pranešdama plačiąjai 
visuomenei apie šį nelauktą 
įvykį, tvirtai tiki, kad jau 
daugiau, kaip įpusėtas dar
bas bus tęsiamas toliau ir

bus baigtas. Kaip jau visuo
menei žinoma, yra nupirktas 
didelis gražus lėktuvas, ku
riam nepersenai duotas Li- 
tuanicos Antrosios vardas. 
Lituanica Antroji, už kurią 
jau sumokėti visi pinigai, y- 
ra naujausios konstrukcijos 
moderniškas lėktuvas. Litu
anica Antroji yra ALTASS 
valdybos žinioje. Lėktuvui 
dar trūksta keliato instru
mentų, kurie, paprastai rei
kalingi tolimierrts transat
lantiniams skridimams.

ALTASS valdyba neabe
joja, kad šitą kilnų tikslą, 
kuris reikalingas visai lietu
vių tautos garbei pasiekti, 
visuomenė rems ir toliau. Vi
sos kolonijos raginamos ir 
toliau su tokiu pat pasiryži
mu rengti aviaciįos dienas, 
kurias dabar lankys leite
nantas Feliksas Vaitkus. Vi
suomenė turi suprasti, kad 
antrasis transatlantinis skri
dimas — ne vieno asmens 
reikalas. Tai visos musų tau
tos reikalas. Ir dėl to lakūno 
James-Janušausko pasitrau
kimas negali sutrukdyti šio 
didelio ir kilnaus darbo, ku
riam jau tiek daug padėjo 
viso pasaulio lietuviai. Kaip 
pirmųjų musų transatlanti
nių lakūnų mirtis nenugąs
dino antrojo skridimo ren
gėjų, taip dabar, palyginti 
mažas įvykis, neprivalo nė 
trupučiuko atšaldyti visuo
menės jausmų.

šią vasarą Lituanica Ant
roji, sekdama Dariaus ir Gi
rėno keliais, turi nusileisti 
Kaune. ALTASS valdyba 
prašo visuomenę pasitikėti 
naujuoju Lituanicos Antro
sios valdytoju, Įeit. F. Vait
kum, kuris, visos lietuvių 
tautos vardu, pasiryžo drą
siai šio garbingo ir kilnaus 
tikslo siekti.

Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjun
gos Valdyba,

A. G. Kartanas, Prez.
P. Grigaitis, Vice-prez. 
Wm. J. Kareiva, Vice-pr. 
Michael Narvid. Vice-pr. 
Antanas Vaivada, Sekr. 
Justin Mackiewich, Ižd. 
A. Bacevičius,
Bronė Bitautienė, 
Dr. A. L. Davidonis, 
Adv. A. A. Dobbs, 
J. Hertmanavičius, 
A. Račkiene, 
Paul Šaitimieras,
Adv. Konnie J. Savickus, 
Geo. J. Stungis.

GEGUŽĖŠ-MAY 20 I)., 1934 M. Prasidės 11 vai, ryte. 
PRIEGLAUDOS PATALPOSE

ARGILLA ROAD, ANDOVER, MASS.

PROGRAMA SUSIDĖS IŠ DVIEJU DALIŲ.
1. —11 VAL. RYTE—MIŠIOS, ŠVENTINIMO APEIGOS, PAMOKSLAS.

Dalyvaus Tautiškos Bažnyčios Kunigai.
2. —PRAKALBOS. BUS GERIAUSI KALBĖTOJAI: Advokatai, Datkarai, Lai 

kraštininkai, Visuomenės Veikiejai, Vietiniai ir Aplinkinių Miestų.
šia proga, Lawrence’o Lietuvių Tautiška Parapija kviečia visus geros valios lietuvius, prita

riančius tam darbui atsilankyti i šj parengimą.BALTIMORE, MD.
Kaip mes šventėm Pirmą 

Gegužės.
Besirengiant švęsti Pirmą; 

Gegužės, Lietuvių 218-tasj 
Amalgameitų unijos skyrius Į 
balandžio 30 d. surengė pra-i 
kalbas. Kalbėjo L. Pruseika, 
kuris pasakė gerą prakalbą. 
Gegužės 1 dieną Socialistų 
Partijos skyrius ir įvairios 
unijos surengė prakalbas 
ant pleciaus prie miesto sa
lės. Platformą įtaisė kalbė-: 
tojams stovėti gerą, apstatė 
raudonomis vėliavomis ir iš
kabino vieną amerikonšką 
vėliavą. Programa pradėta 
lygiai 12 vai. dieną. PirmL 
ninkavo “Marvland Leade- 
rio” sąvaitraščio redakto
rius. Kalbėjo Marylando val
stijos Socialistų Partijos se
kretorius Dr.S.M. Neustadt; 
John Hopkins Unniversiteto 
ekonomijos profesorius Dr. 
Broadus Mitchell; Moterų 
rūbų siuvėjų atstovė Angelo 
Banbace; Bedarbių lygos 
pirmininkas Dr. Frank Tra- 
ger (taipgi John Hopkins 
Universiteto profesorius); 
M. Polin atstovavo Work- 
men’s Circle, o W. Toole — 
Socialistų Partiją.

Visi kalbėtojai pasakė 
daug teisybės ir ragino žmo
nes organizuotis ir šviestis, 

i kad butų galima geriau su
tvarkyti ekonominį žmonių 
gyvenimą.

Komunistai surengė eise
ną ir maršavo, bet nedaug jų 
buvo. Jie irgi norėjo eiti prie 
miesto salės, bet policija jų 
neleido, kad nesukeltų triuk
šmo, ir nustūmė juos į kitą 
pusę gatvės. Mat, pernai 
(1933. m.) komunistai at- 
maršavę rado socialistus lai
kant prakalbas^ tuoj pradė
jo baubti, staugti ir kilo su
sirėmimas. Šįmet jie (komu
nistai) atmaršuodami irgi 
rėkavo ir kumščias kilojo ir, 
žinomas daiktas, butų suar
dę socialistų gražų susirinki
mą.

Vakare Alcazar salėje 
rubsiuvių amalgameitų jung
tinė taryba surengė Šaunų 
balių. Nors visi nariai turėjo 
pirkti biletus, tačiau nevisi 
j salę sutilpo. Tai tiek iš mu
gą kolonijos apie darbininkų 
šventę — pirmą ge

“Kel.” Kor ■

Iš Lawrence’o išvažiuosime bendrai Rusais ir Mašinomis, 10 vai. ryte, nuo Tautiškos Bažny
čios. Kurie norėsite važiuot Busais, kreipkitės iki subatos vakaro i Tautiškos parap. Kleboniją.

Nuo Bostono važiuot Route 28 iki Andover. Nuo ten bus pažymėtas kelias iškabomis.
Nuo Lowell’io imt Route 133 iki privažiuosit didelę iškabą, kur bus nurodomas kelias i farmą.

PITTSBURGH, PA.
30 metų spaudos atgavimo 

minėjimas.

į šie veikėjai: P. Dargis, Juo- 
Įzas Vencius, J, Gilius, Zin- 
j kus, Paulionis ir J. Kuizinas. 
I Visi lietuviai esate kvie- 

Šiais metais sukanka SOlčiami šiame parengime da-
metų nuo lietuvių spaudos i lyvauti ir drauge tinkamai 
atgavimo. i paminėti šias svarbias su-

Kad tinkamai atžymėjus 
šias sukaktuves, SLA. 353 ir; 
104 kuopos su Lietuvių Tau
tine šv. Jurgio parapija ren
gia iškilmingą koncertą ir, 
prakalbas. •

Parengimas įvyks gegužės 
27 dieną 7:30 vai. vak. Liet. 
Tautinės parapijos svetainėm 
je, 105 South 19-th street, 
South Side miesto dalyje.

Programą išpildys geriau
sieji Pittsburgho ir apylin
kės dainininkai, muzikantai 
ir kalbėtojai. Jono Vainaus- 
kio orkestrą gros įvairias 
liaudies meliodijas, pritai
kintas šventės nuotaikai.

Rengimo komisijon įeina

BROOKLYN, N. Y.
Keistutis Michelsonas lai

mėjo kontestą.
Gegužės 5 d. buvo Brook- 

lyno Boys’ High School kon- 
testas, kuriame dalyvavo ir

kaktuves. Įžanga paprasta. | vienas lietuvis, Keistutis Mi- 
Rengimo Komisija.' chelsonas, musų visuomenės

CHICAGO, ILL.
Užpuolė ir apiplėšė dviejų 

draugijų susirinkimus.

“Draugas” praneša, kad 
6 gegužės dieną Chicagoje 
buvo užpulti dviejų katali
kiškų savitarpės pašalpos 
draugijų susirinkimai, kurie 

i buvo laikomi šv. Mykolo pa- 
i rapijos svetainėje, 83-rd st. 
i ir Brandon avenue kertėj, 
i Užpuolime dalyvavo 4 gink
luoti banditai, kurie pagro
bę per abu susirinkimu apie 
$877.00 ir pabėgę.

i
i
i
I

darbuotojo Vinco Michelso- 
no sūnūs.

Draugai Vincas ir Marė 
Michelsonai auklėja sūnelį 
Keistutį, kuris nuo pradinės 
mokyklos iki high schoolės 
eina vis su pasižymėjimais. 
Gegužės 5 d. jisai pasakė 
gana radikališką prakalbą 
mokyklos auditorijoj, už ką 
gavo medalį.

Kai aš pasveikinau Keis
tutį dėl jo laimėjimų, tai jis 
man atsakė: “Aš pasižymė
siu ir tarpe lietuvių!”

Keistutis lietuviškai kal
ba labai gražiai, kas tarpe 
Amerikos jaunimo yra rete
nybe

Jis stengiasi laimėti mo
kyklos stipendiją ir galimas 
daiktas, kad jam tai pavyks.

Kitą metą šiuomi laiku ti
kiuosi Keistutį matyti uni
versiteto studentu.

Garbė tėvams auginant 
tokį sūnų. Linkiu jam ir to
limesnių pasisekimų sie
kiant aukštesnio mokslo.

Keistučio Draugas.

I

BUS DIDELIS ĮVYKIS—SENELIŲ 
PRIEGLAUDOS

LAWRENCE, MASS.
Jau visuomenei yra žino

ma iš pirmesnių pranešimų, 
kad Liet. Tautinė parapija 
čia nupirko seneliams prie
glaudos namus. Tam reika
lui daugiausia darbavosi 
pirmininkas B. Žuromskis ir 
kiti. Vieta yra viena iš gra
žiausių Naujojoj Anglijoj. 
Ji buvo įrengta milijonie
riaus Woodo. Paprastas ūki
ninkas to įtaisyti niekad ne
galėtų. Vienos “banės” pa
statymas kainavęs apie šim
tą tūkstančių dolerių. Gyvu
lių tvartas turi tokius įren
gimus, kokių sunku rasti; 
turi suvestas “surpaipes,” 
elektrą, ąžuolines karvėms 
grindis, vanduo po kiekvie
nos karvės nosim, lubos nu- 
palašytos, grindys iš cemen
to, mėšlui atimti yra įtaisy
ta mašinerija, ir tt.

Gyvenamas seneliams na
mas yra trijų aukštų. Visur 
įvesta apšildymas. Ūkio rei
kalams yra visos mašinos. 
Dirbamos žemės yra daug, 
taip, kad produktuojant ir 
saviems žmonėms remiant, 
visuomet užteks daržovių, 
pieno ir kitų reikmenų.

yra įneštas kong.l katalikų muštynes su hitleri- Tas turtas įsigytas Law- 
bilius, kuris dar- ninkais Berlyno priemiesty, ’rence’o Tautinės parapijos

i

A. F. of L. prezidento 
Green’o laiškas.

Sekretorius perskaito laiš
ką nuo A. F. of L. preziden
to Green’o. Laiške aiškina
ma, kad Kongrese yra įneš
tas bilius, kuris reikalauja, 
kad darbininkai dirbtuvėse 
galėtų liuosai organizuotis į 
tokias unijas, kokios jiems 
patinka, ir kad darbdaviai 
darbininkų negalėtų už tai 
persekioti. Green’as prašo 
musų lokalo ir visų organi
zuotų darbininkų, kad dary
tų visokį spaudimą į savo 
kongresmanus ir reikalautų, 
kad balsuotų už tą bilių. Ir 
ką jus manote, kaip komu
nistai šiuo klausimu pasiro
dė? Išėjo prieš! Tuo jaus 
Buivydas, lyg nesuprasda
mas laiško turinio, pradėjo

alSKUlLl, kad, girdi, dabar

Vokietijos naciai uždrau
dė Berlyno kataliku vysku
pui. leisti laikraštį, nes jame 
buvo išspausdinta žinia apie

ATIDARYMAS.
sumanymu. Bet ji kooperuos 
su visuomene ir norės, kad 
visi butų lygus dalyviai, ka
da vėliau bus viskas sutvar
kyta.

Iškilmingas prieglaudos 
atidarymas įvyks 20 gegu
žės dieną. Visų apylinkių 
lietuviai yra kviečiami daly
vauti ir prisižiūrėti tam lab
daringam lawrenciečių už
manymui.

Lietuviai savo turto yra 
visur išmetę, bet nelaimės 
dienose jų niekas neatjau
čia. Kada badas ir šaltis pa
sidaro nebepakeliamu, tai 
lietuvis neranda pastogės, 
kurioje jis galėtų susiramin
ti. Todėl Įsigijome gerai į- 
rengtą ūkį, kad pasenę turė
tume prieglaudą. Atidarome 
duris ir kviečiame visus 
Naujos Anglijos lietuvius 
•imtai tuo susidomėti.

Tikimės, kad trumpoj at- 
sityje ir kitos kolonijos pa
seks musų darbą. Norin
tiems dalyvauti jos atidary
mo dienoje, žiūrėkite šio 
‘Keleivio” numerio skelbi
me nurodytų kelių.

Kviečia visus apylinkių 
ietuvius Tautinė parapija, 

Lavrence, Mass.

WATERBURY, CONN.
Aviacijos diena Connecticut 

valstijoj.
Kad pagelbėjus drąsuo

liui J. Janušauskui nuskristi 
į Lietuvą, Aviacijos diena į- 
vyks gegužės 20 d., nedėlio
ję, Statford, Conn., netoli 
Bridgeporto.

Malonėkite visi lietuviai 
Aviacijos iškilmėse daly
vauti.
Waterburiečiams žinotina.

Masinis mitingas įvyks 
gegužės 17 d., 7:30 vakare, 
48 Green street svetainėje. 
Bus susitarimai važiuot iš 
Waterburio' į aviacijos vietą 
didelėmis grupėmis, busais. 
Malonėkite visi ateiti į susi
rinkimą. J. Ažunarit.

Clevelande tapo apkaltin
ti 6 bankininkai užsidariu
sių Union Trust ir Guardian 

įTrust bankų.

♦

TMD. SEIMAS BUS DETROITE. ’
v Per daugelį metų Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos seimai 
buvo laikomi drauge su Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje seimais. Laikydamiesi 
to seno įpročio, šiemet taipgi 
TMD. seimą šaukiame tuo 
pat laiku ir tame pačiame 
mieste, kur bus laikomas 
SLA. seimas.

Šiemet Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos seimas bus laiko
mas birželio 26 dieną, tai y- 
ra antradienio vakare (užsi
baigus SLA. sesijoms), Det
roite. (Vieta bus paskelbta 
vietoje, SLA. seime).

Skelbdami šį TMD. sei
mą, prašome visų kuopų ir 
veikėjų šios kultūrinės orga
nizacijos susidomėti šiuo 
svarbiu reikalu ir imtis rim
to darbo organizacijos rei
kalų tvarkyme^ Kiekvienos 
kuopos valdybos yra būtina 
pareiga kogreičiausiai su
šaukti kuopos susirinkimą ir 
apsvarstyti kuopos ir visos 
organizacijos reikalus. To
kiuose susirinkimuose turi 
būti atkreipta rimta domė į 
dabartinę organizacijos bu-

klę, apsvarstyta delegatų 
siuntimas seiman ir padary
ti rimti įnešimai seimui. Nė
ra būtina seiman siųsti tik 
tokius asmenis, kurie yra ge
ram stovy kuopoje ir ku
riems kuopa turėtų apmokė
ti kelionę. Šis seimas bus, 
taip sakant, draugiško po- 

ibudžio pasikalbėjimas orga
nizacijos reikalais, todėl ja
me galės dalyvauti visi, ku
rie tik prijaučia šiai kultūri
nei organizacijai ir yra ar 
buvo jos nariais, nežiūrint 
ar jie turės kuopų įgalioji
mus, ar ne. Taigi ir kuopos, 
laikydamos susirinkimus ir 
svarstydamos delegatų sei
man siuntimo reikalą, priva
lo atkreipti domę į SLA. sei
man važiuojančius delega
tus ir įsakyti jiems dalyvauti 
TMD. seime, jei tik toki de
legatai prijaučia TMD. rei
kalams ir yra ar buvo jos na
riais.

TMD. Centro Valdyba: 
K. S. Karpavičius, pirm., 
P. Bukinaitis, vice pirm., 
M. L. Vasil, sekretorius, 
A. B. Strimaitis, iždin.



*

Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

—Na, tai gud mornink, keti, kad yra geros dvasios 
Maike! Į ir piktos. Geros visuomet

—Labas rytas, tėve. Kaip ctan<rinci r 
z tavo sveikata.

—Nešlekčiausia... O kaip 
tau, Maike, ar ne markatna 
ant dūšios?

—O kodėl tu, tėve, man 
tokį klausimą statai?

—Gazietos rašo, kad cici- 
listams labai nesiseka. Prū
suose juos sufaitavo Hitle
ris. o Austrijoj Dolfusas su
ardė jų krepasti. Taigi aš 
norėjau žinoti, Maike, kaip 
tu dabar fylini po tokių pri- 
potkų. Gal žėlabą nešioji?

—Ne, tėve, socialistai 
verkti nemano, kad vienoj- 
kitoj vietoj gražiems jų tiks
lams padaryta laikinų kliū
čių.

—Ale žiūrėk, kiek jūsiš
kių išmušė! O katrie liko gy
vi, tai tuos sureštino ir į džė- 
lą sukišo. Tai matai, Maike, 
kad buntavotis prieš katali
kiška valdžią nereikia.

—Tai nebuvo joks “bun- 
tas,” tėve. Tai buvo kova už 
žmogaus teises ir už geresnį 

. rytojų.. O tokia kova visuo
met reikalavo ir reikalauja 
aukų.

—Maike, jeigu jus būtu
mėt geri žmonės ir prieš vy
riausybę maištų nekeltumėt, 
tai niekas jums nesipriešin
tų ir mušti negautumėt.

—Klysti, tėve. Arklys nie
kad nesipriešina, o ar jis ne
gauna mušti? Juo daugiau 
kas savo sprandą lenkia, tuo 
daugiau jis būna skriaudžia
mas. Taigi reikia kovoti už 

• lygybę kad kiti negalėtų 
tau ant sprondo joti.

—Jes, Maike, aš sutinku, 
kad faituotis reikia, ale fai- 
tą reikia vesti už gerus daik
tus, tada visi pritars ir nie
kas nesipriešins.

—Tėve, tu jau pasenai, o 
gyvenimo visai nesupranti. 
Ar gi yra pasauly toks daly
kas, kuris butų visiems ge- 

1 ras?,
—Ogi šnapsash
—Yra milionai žmonių, 

kurie prieš jį kovoja, tėve. 
Tokio dalyko, kuris visiems 
butų geras, visai nėra. Todėl 
negali būt ir ramybės pasau
ly. Kur tik nepažiūrėsi, vi
sur kovoja priešingos jėgos. 
Ir taip yra ne vien tarp žmo
nių, bet visoj gamtoj. Gėlė 
nespėjo pražydėt, o kirmi
nas jau šliaužia ją naikint 
Žuvis ryja žuvį, paukštis 
drasko paukštį. Saulėtą die
ną ir nakties ramybę visuo
met sudrumsčia audros ir 
perkūnijos. Todėl pas žmo
nes išsidirbo net dualistinė 
Religija. Žmonės pradėjo ti-

f

Mokslininkas Prikė
lė Šunį “Iš Numi- 

. rusių”
Mokslininkas Dr. Robert 

E. Cornish įdorė Californi- 
jos universitete, jog mirtis 
nėra joks “dūšios su kunu 
persiskirimas,” o tik tam ti
kra biocheminė permaina 
gyvūno kūne. Tą permainą 
galima tam tikru butu “at
mainyti” ir gyvūnas vėl bus 
gyvas. Tuo tikslu Dr. Cor
nish numarino šunį. Pašau
kė kitus moksilininkus, ku
rie šunį ištyrė ir pripažino, 
kad jo širdis sustojusi ir jis 
tikrai jau nebegyvas. Tuo
met Dr. Cornish pradėjo da
ryti savo eksperimentus ir 
šunį prikėlė. Jau ketvirta 
sąvaitė šuo gyvena, ėda ir 
eina stipryn. Bet tas labai 
nepatiko fanatikams. Juk 
tai griauja religijos pama
tus, žmonės pradės nebeti
kėti bažnyčios mokslui apie 
mirtį. Ir jie sukėlė tokį 
triukšmą, kad universiteto 
vyriausybė liepė D-rui Cor- 
nishui su savo eksperimen
tais iš anatomijos patalpų 
išsikraustyt. Vis dėl to jis į- 
rodė, kad tas “bažnyčios 
mokslas” apie gyvybę ir mir
tį nieko nežino. Po to jau 6 
žmonės pasisiūlė D-rui Cor- 
nishui, kad jis juos numarin
tų ir vėl atgaivintų. Jeigu

SOVIETŲ SPAUDA GIRIA PABALTIJO\ 
VALSTYBES

stengs jį apjuodinti. Taikos 
draugai, kaip jie bebūtų toli 
nuc Rytu Eurppos. jam pri
tars, o SSSR ir toliau nenu- ■ 
krypdama varys savo kovą 
prieš karą.”

“Pravda,” sustodama pla
čiau ties SSSR kova, dėl tai
kos, pareiškia, kad visame 
kapitalistiniame pasaulyje 
einančios smarkios ginklavi
mosi lenktynės. Fašistiški 
“žmonijos gelbėtojai” atvi
rai skelbia reikalą “nuleisti 
kraują.” Tokių neprašytų 
“gelbėtojų” objektas esąs, 
visų pirma, mažosios valsty
bės. Tuo momentu SSSR su
stiprinanti prieš karo pavo
jų nukreiptų savo veiksmų 
grandinę nauja grandimi, 
kuria yra pasirašytas proto
kolas. SSSR kreipėsi į Pa
baltijo valstybes ne atsitikti
nai. Tai Rytų Europos sri
čiai gresiąs ypatingas pavo
jus iš įvairių perėjūnų, pa
našių i ponus Rosenbergus, 

i nusės, kurie įsivaizduoją Pa
baltijo valstybes, kaip perei-

stengiasi mums padėti, o pi- kartais atgaivinti nepasisek- 
ktos visuomet kenkia. Vėl- tų, tai jau jie iškalno paliuo-
nias, pavyzdžiui, keršija 
Dievui ir griauja jo karalys
tę. Taigi matai, tėve, kad 
pasauly nėra tokio dalyko, 
su kuriuo visi sutiktų. Kuo
met socialistai nori pagerin
ti dartųninkų gyvenimą, tai 
žmonių išnaudotojai puola' 
socialistus ir muša juos.

—Aš žinau, Maike, kad tu 
visada socialistus teisini. Bet 
ieigu jie tokie geri, tai kodėl 
jie netiki į Dievą? Jeigu jie 
nesipriešintų Kristaus moks
lui, tai Austrijos katalikiška 
valdžia jų nebūtų užpuolus.

—Bet ar tu nežinai, tėve, 
kad kunigai su valdžia nu
kankino patį Kristų?

—Bet tai buvo žydų kuni
gai, ne katalikų.

—Bet Kristus irgi buvo 
žydas, tėve. Vadinasi, kuni
gai nukankino saviškį. O už 
ką? Užtai, kad jis gynė pri
spaustuosius, o smerkė jų

suoja jį nuo atsakomybės, 
paaukodami savo gyvybę 
mokslo ir civilizacijos labui. 
Tačiau mokslininkas pareiš
kė, kad kol kas jis daro sa
vo bandymus tiktai su žeme
sniais gyvūnais ir žmonių 
neima.

Kaune Sušaudytas 
Banditas Milinis. 
'• ' ------------------

Balandžio 19 d. Kaupe 
karo lauko teismas nagrinė
jo bandito Juozo-Milinio by
lą.

Milinis gimęs Panevėžio 
apskr., Naumiesčio valsčiu
je, Tarnagalos kaime, jau 
keturis syk buvo baustas už 
įvairias vagystes ir plėšimus.

Atlikęs pirmą bausmę, su 
plėšiku Armonu sudarė gau
ją. Pasvaly apiplėšė ginklų 
parduotuvę, kur įsigiję 7 re-

Sovietų spauda gyvai ko
mentuoja nepuolimo paktų 
protokolų pasirašymą tarp 
SSSR, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. “Izviestijos” pažy
mi, kad tarptautinės prakti
kos šviesoje politiniu atžvil
giu nepuolimo paktai tarp 
SSSR, Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos įgavę laiko atžvilgiu 
įeribotą pobūdį. Be jokių 
ąlygų, be užpakalinių min- 
nų. be dviprasmiškų pasta
bų SSSR ir trys Pabaltijo 
valstybės kartą ant visados 
ustiprinusios savitarpio san
tykiuos? nepuolimo ir nesi
kišimo principą. Sovietų 
iiplomatija galinti su pasi- 
iidžiavimu nurodyti į savo 
aikios iniciatyvcs greitumo 
■vykdymą. To naujo tarp
tautinio akto aiškumas ir jo 
greitas sudarymas galįs pa
simauti pavyzdžiu ir pamo
ka tiems buržuaziniems po
rtikams, kurie esą linkę ap-i 
’upti mistišku miglotumu 
japrastą, aiškią iniciatyvą.

Sovietų visuomenė sveiki- namajį kiemą, placdarmą, 
įanti tą faktą, kad Lietuva, 
Lavija ir Estija greitai ir be 
jokių sąlygų palaikė Sovietu 
niciatyvą, kas liudija, kad 
Dabaltijo valstybėse augąs 
SSSR vaidmens supratimas 
‘aikos palaikymui Rytų Eu
ropoje ir Pabaltijo valstybių 
įepriklausomybės apsaugo- 
imui. “Tegul tas paktas bus 
įauju įspėjimu tiems, kurie 
šiuri į mažas valstybes, kaip 
' pageidaujamą įrankį savo 
imperialistiški politikai,” 
•ašo toliau “Izviestijos.” 
‘Kaip kiekvienas Sov. Są
jungos taikus aktas, balan- 
ižio 4 d. protokolas ras at
balsį toli už savo veikimo 
•ibų. Taikos priešai pasi

Sveikatos Skyrius
Šj skyrių ved* >

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

GALVOS SKAUDĖJIMAS.

prispaudėjus. Tą patį, ką’ volvenus ir apie 500 šovinių, 
tuomet Kristus darė, šian-’ pradėjo plėšikauti. Vogė iš 
dien daro ir socialistai. Dėl j ūkininkų lašinius, Biržų ap- 
to viešpataujančioji klasė skirtyje pavogė ^apie^ 100 
ir juos persekioja. I -- "2 2

—Na, o kaip tu rokuoji, aPsk1r: ko.vo.7 d- ŽUVT*
Maike, . ką šiandien darytų ’ vienkiemini ir susitiko su po- 
Kristus, jeigu jis ateitų ant A^į0
žemės?

—Jis visų pirma prisira
šytų prie socialistų, tėve,.ir

skriaudžiamus darbininkus, policijos nuovados vachmis- 
—O ką jis kunigams paša-'^3 Žukauską. Raseinių aps., 

į Tytuvėnų miške Armonas 
buvo nukautas, o Milinis su
imtas gyvas.

Už tuos, nusikaltimus karo

ir juos persekioja. įsiurbiamųjų, kotelių. Trakų

suimti, bet Milinis su Armo- 
nu pradėjo iš revolverių šau- 

’dyti ir užmušė Kauno polici- 
jafe“ kovot?’už SelmistraJiM iš Ž«sĮ>y

kytų?
—Jis paimtų botagą ir 

gerai išpertų jiems kailį.
—Už ką?
—Ogi užtai, kad prisiden- ^uko teismas pasmerkė J. 

gę jo vardu jie žmones iš-'-^!kn? ir anksti rytą
- - ... (Milinis buvo sušaudytas.naudoja ir karus laimina. 

Tau, tėve, irgi tektų per pa
kinklius, kad kardą prie šo
no valkioji.

—Maike, aš mislinu, kad 
tu mane fulini. Aš nueisiu 
pas zakristijoną pasiklaust^ 
ką jis ant to pasakys. -

—Laimingos kelionės, tė- k®^vf^į vaikų, 
ve

15 METŲ TĖVAS TURI 
4 VAIKUS.

Oskosh, Wis. — čia gyve
na Lawrence Runke, 15 me
tų amžiaus jaunuolis, kuris 

.senai jau yra vedęs ir turi 
Jo žmona 

.yra 17 metų. Bet pereitą są- 

. vaitę teismas davė jiems di- 
- o. i vorsą. nes jaunas tėvas pasi-

NUSIŽUDE SUSITARĘ, skundė, kad jo jaunutė žmo- 
Jamestovvn, N. D. — Pe- na nežiūri savo vaikų ir visi 

reitą sąvaitę čia buvo rasti jie turėjo būt atiduoti vaikų 
nusišovę 20 metų amžiaus prieglaudon.
Jack Gotham ir 19 metų 
Miss Alma Marie Johnson. 
Abudu/ buvo Jamestowno 
kolegijos studentai. Vaikino 
galva gulėjo ant mergaitės 
kelių, o rankoje buvo revol
veris. Abudu mylėjosi, o ve
sti neturėjo pinigų. Mano-

ŠVENTOJ ŽEMĖJ ŽUVO 
20 ŽMONIŲ.

Iš Jeruzalės pranešama, 
kad milžiniška banga iš Ga
lilėjos juros užliejo Tibero 
miestelį žydų žemėj ir daug 
ramų nunešė nuo pamatų, 

ma, kad dėl to ir užbaigė gy- Šitoj nelaimėj žuvo 20 zmo- 
venimą. nių.

Isavc “pasistumėijimo i rv- 
tus” planams įvyktyti. SSSR 
esanti suinteresuota savo 
sienų ramumu ir Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės 
apsaugojimu ir sustiprini
mu. Baigdamas, laikraštis 
pareiškia, kad taika Rytų 
Europos Pabaltijo srityje 
galinti būti sugriauta iš kitų 
valstybių pusės. Štai dėl ko 
pasirašytas protokolas dar 
galėtu įgyti didesnės galios, 
iei ir kitos valstybės prisidė
tų prie Sovietų vyriausybės 
iniciatyvos. Tačiau kokia 
bebutu kitų valstybių politi
ka, SSSR vis tiek tęsianti ir 
toliau kovą už taikos palai
kymą.

■■ .y ■ ^.7 :
i LIETUVOS ŽVĖRYS, PAUKŠČIAI, 
i AUGALAI IR JŲ APSAUGA.

Senovėj Lietuva buvo gar- 
:i neįžengiamais miškais, 
kuriuose veisdavosi galybės 
zisokių žvėrių, paukščių ir 
augdavo įvairių augalų. 
Amžiams bėgant, miškai re
tėjo, o žvėrys, paukščiai ir 
lugalai nyko, niekeno ne-

ta 1920 m. ties Jonava, o pa
skutinis bebras — 1922 m. 
Dubysos žiotyse, prie Nemu
no. Gana daug dar yra šer
nų, barsukų ir kitų smulkes
nių žvėrelių. Pokariniais lai
kais priviso gana apsčiai vil- 
kų, kurie yra naikinami, 

saugomi, o visų žudomi ir kiek tik galima. Lapių yra 
taikinami. Lietuvos žemėse nemaža, lygiai kaip kiškių 
buvo didžiausias Europoj. ir kurapkų. Iš retesnių pauk- 
miškas, Baltavėžio giria, ku- j ščių pasitaiko tetervinų, 
rios plotas buvo daugiau kurtinu, erelių, sakalų. Iš ki- 
kaip 1,000 keturkampių ki- tų laukinių paukščių dau- 
lometrų. Tai buvo vieninte
lis Eurojoj miškas, kurio ne
buvo palietusi žmogaus ran
ka. Dabar tas miškas pri
klauso Lenkijai. Baltavėžio 
giria buvo garsi da ir tuo, 
kad ten veisėsi Stumbriai 
(buffaloes), kurie kitur Eu
ropoje jau buvo senai išny
kę. Prieš pasaulinį karą 
Stumbrių ten buvo apie 700; 
karo metu buvo žymiai ap
naikinti, o per bolševikų 
lenkų karą 1920 m. galuti
nai buvo išžudyti. Nepri
klausomoj Lietuvoj didžiau
sios girios yra Kazlų Rudos 
miškai ir Žalioji giria Pane
vėžio apskr., o lenkų oku
puotam Vilniaus krašte — 
Rūdninkų miškai, vadinami 
Gudų šilu.

Nepriklausomos Lietuvos 
miškuose dar pasitaiko įvai
rių retesnių žvėrių, paukščių 
ir augalų. Kuršių kopose, 
Klaipėdos Krašte, ir keliose 
kitose vietose dar yra brie
džių, kurių medžioklė yra 
uždrausta. Apytikriai, brie
džių Lietuvoj dar yra apie 
100. Stirnų pasitaiko labai 
dažnai. Jų gali būti keli tūk
stančiai. Medžioti galima 
tiktai ožius, ir tai tik labai 
trumpą laiką. Yra dar elnių 
ir danielių, nors nedaug. I turą trečiam terminui ir ei- 
Paskutinis lokys (meška) siąs jau kaip “trečios” parti- 
Lietuvoj buvo užmuštas jos kandidatas. Republiko- 
1910 m. ties Druskininkais, nų partijai yra pranašauja- 

‘ Paskutine lūšis buvo nušau-|mas žlugimas.

giausia peri Lietuvoj ančių, 
tuo tarpu kai žąsis ir gervės 
Lietuvoj peri tik labai reto
se vietose. Gulbės niekur ne
peri.

Žvėrims ir paukščiams ap
saugoti kelios vietos yra pa
skelbtos rezervatais, kur 
medžioklė visiškai uždraus
ta. Vienas rezervatas yra 
Žuvintos ežeras su apylin
kėmis, Marijampolės apskri
ty, o kitas — miškuose neto
li Kauno, kur laikomi keli 
briedžiai.

Iš retesnių augalų Lietu
voj dar visai nesenai augo, 
visoj Europoj jau išnykęs, 
agaro riešutas — vandeni
nis augalas. Šiuo laiku jo 
jau nėra, nors jo vaisių — 
riešutų dar randama ežeruo
se. Saugesnėse miškų vieto
se pasitaiko ir laukinių vyn
uogių, nors šiaip vynuogės 
Lietuvoj neauga. Tsb.

LA FOLLETTAS KUR- 
SIĄS NAUJĄ PARTIJĄ.
Laikraščiai rašo, kad Wis- 

consino senatorius La Fol- 
lettas nutaręs nusikratyt re- 
publikonizmo vardo ir kurti 
‘‘trečią” partiją. Šį rudenį 
jisai statysiąs savo kandida-

Rašo J. P. Poška, Gydytojas ir 
Chirurgas, Chicago, ID.

Galvos skaudėjimas yra daž- 
niausis atsitikimas žmogaus gy
venime. šis varginintis apsireiš
kimas paliečia visus: ir senus ir 
jaunus, mažus ir didelius. Gal 
būt, nerasi žmogaus, kuris nebu- 
:ų kada nors turėjęs skausmo 
galvoje.

žmonis taip pripratę prie šios 
kasdieninės “ligos,” kad mažai 
tekreipia dėmesio į priežastis, 
nuo kurių skaudėjimas gali pa
eiti. Visa, kas yra daroma, tai 
kuogreičiausiai paimama ar tai 
kokių pilių arba miltelių, kurie 
buk tai prašalina skaudėjimą ir 
viskas baigta. Taip, tie vaistai 
prašalina galvos skaudėjimą, bet 
neprašalina nei priežasties, nei 
ligos, kuri iššaukia tą nemalonų 
apsireiškimą. Tos pilės, tie mil
teliai tiktai užnuodija nervus, 
kurie neša žinią smegenims, kad 
žmogaus kūne kas nors nebevei
kia taip kaip turėtų veikti, kad 
tas žmogus privalo jieškoti prie
žasties arba ligos savo kūne ir 
kuogreičiausiai prašalinti ją. 
Bet žmogus nenori to suprasti. 
Jis pirmiausia paima patentuotų 
nuodų, užnuodija nervus, galva 
nustojo skaudėti, o liga tegul 
plėtojasi. Taip tie atsitikimai 
pasikartoja per metus, kol pra
gaištinga liga išsisiūbuoja, ap
imdama visą žmogaus kūną ir 
paguldo jį j lovą arba ir ant mir
tino patalo, žinoma, jeigu galva 
skauda nuo išsigėrimo, nuo per
šalimo arba nuo persivalgymo, 
tai tas visiems-yra žinoma, bet 
jeigu galvos skausmas pasikar
toja be žinomų -.priežasčių, tai 
reikia jų jieškoti, nes aišku, kad 
kokia nors pavojinga liga skver
biasi j žmogaus kūną ir pamažu 
naikina sveikatą.

Svarbiausios ligos, kurios iš
šaukia galvos skaudėjimą, yra, 
maždaug, šios: džiova arba tu- 
berkulozas, akmenys tulžies pūs
lėje, inkstų ligos arba nephritos, 
įvairios širdies ligos, kraujo nu
silpnėjimas arba anemia, alko
holizmas, kepenų ligos, visokios

nervų ligos, reumatizmas ir sme
genų tumorai. Pas moteris gal
vos skaudėjimas dažniausiai pa
sitaiko nuo gendančių lyties or
ganų. šiame atsitikime mote
rims skauda viršugalvį ir smil
kinius. Nusilpusios akys, kurios 
reikalauja akinių, nenormalus 
priešakiniai sainusai irgi pa
gimdo galvos skaudėjimą, šių 
laikų rūpestingas ir sunkuą gy
venimas sudaro pavojingą aukš
tą kraujo spaudimą, kuris pasi
reiškia galvos skaudėjimu, nes 
nuo aukšto kraujo spaudimo 
genda širdis ir inkstai.

žmonės. kurie nesisaugoja 
nuo aukšto kraujo spaudimo 
dažniausia miršta nuo širdies, 
arba inkstų ligos, arba nuo apo
pleksijos. Bet jeigu laiku patė- 
mija kraujo spaudimą ir pasi
duoda gydytojo priežiuron, tai 
gali gyventi taip ilgai, kaip ir 
kiti.

Brangieji, matote, kaip yra 
svarbu žinoti nuo ko skauda gal
vą, kaip svarbu surasti ligą pa
čioje jos pradžioje kol ji nesu
naikina žmogaus sveikatą. Tai- 

!gi, rūpinkimės savo sveikata, 
i savo vaikų sveikata ir savo visos 
į tautos sveikata, nes tiktai svei
kame kūne randasi sveikas pro- 

' tas.
Baigdamas noriu patarti — 

nepasitikėti stebuklingais vais
tais. nepasiduoti į apgavikų ran
kas. Pajutus savyje ligos apsi
reiškimus, kreipkitės prie savo 
tautiečio, prie savo brolio lietu
vio gydytojo, kuris nuoširdžiai 
patarnaus ir, jeigu bus galima, 
pagelbės geriau, negu svetim
tautis, nes lietuviui reikia gy
venti savųjų tarpe. Yra blogos 
valios žmonių, kurie siunčia mu
sų lietuvius pas svetimtaučius; 
jie taip daro užtai, kad gauna 
atlyginimą; už kelius dolerius 
parduoda savo tautietį. Tokių 
žmonių reikia saugotis, nepai
sant koki jie nebūtų, nes jie yra 
musų tautos, musų gerovės prie
šai. kaip netikri vaistai arba pa
ti liga.

Saugokime savo sveikatą, nes 
ji yra musų didžiausias turtas.

NYKŠTUKŲ REIKALAVIMAI.
Kuo mažesnis žmogus, tuo 

didesnė bėda.
“Juo mažesnis žmogus, 

tuo didesnė bėda” — šiomis 
dienomis pareiškė garsus 
vengrų nykštukas Gont, kal
bėdamasis su reporteriu. Vi
siškai neįtikėtina kiek ru-' 
pesniu ir darbo slegia žmo
gų, kuris iš viso teruti 3 pė
das aukščio.

—Žiūrėkite, — skundžia
si p. Gont, — mes esame ga
na apleisti. Valdžia mumis 
nesirūpina, nors iš viso pa
saulyje yra 10,000 nykštukų. 
•Jeigu mes sušauksime visų 
10,000 nykštukų kongresą 
Budapešte, visuomenė ir val
džia turės išgirsti musų rei
kalavimus. O tie reikalavi
mai jau nėra tokie paprasti. 
Reikalinga mažiems žmo
nėms įrengti ir mažus, že
mus butus, nes tokios ‘aukš
tos kazarmės,’ kaip aukšti 
žmonės kur gyvena, visai ne
tinka nykštukams, ypač jų 
psichologijai. Jiems klaiku 
tokiuose butuose.

—Mes taipgi reikalauja
me — sako ponas Gont, — 
kad ir ūkiškuoju atžvilgiu 
mes butume kitaip traktuo
jami. Argi mes galime, pa
vyzdžiui, restorane mokėti 
lygiai už pietus tokią kainą, 
kokią moka didelis žmogus? 
Juk jis dvigubai tiek suval
go. Kodėl mes turime auto
buse arba tramvajuje mokė
ti pilną bilietą, kai daugelis

vaikų, visa galva už mus 
aukštesnių, pusę bilieto te- 
perka? Mes norime, kad vi
sur iš musų butų imama tik 
pusė kainos.

Šis Budapešto kovotojas 
už nykštukų teises vis dėifo 
turi laimę. Kavinėje, kur jis 
nuolat susitinka su savo 
draugais, stovi keliatas sta
liukų žymiai trumpesnėmis 
kojomis, negu kiti stalai, 
kad nykštukams butų pato
giau vaišintis. Be to, p. Gont 
toje kavinėje už kavą visuo
met moka tik pusę kainos.

Bet šis nykštukų apaštalas 
dar turi toli siekiančių pla
nų. Jis nori netik suorgani
zuoti viso pasaulio nykštu
kus, bet ir jų “giminę” ap
saugoti nuo išmirimo ir nuo 
didžiųjų išnaudojimo. Ypa
tingu įstatymu esą reikia 
uždrausti vestis mažiems su 
dideliais. Nes nykštukai esą 
apsigimę menininkai ir to
kios sutuoktuvės galinčios 
sunaikinti pasauliui daug da 
nesukurto meno.

Ponas Gont mano, kad tas 
viskas turi rūpėti ir vyriau
sybėms, todėl ir jos turinčios 
prisidėti prie nykštukų orga
nizavimosi.

Ar šitokie planai neverti 
didelės galvos?

t

Jeigu susilaukęs 20 metę am
žiaus žmogus nėra revoliucionie
rius, tai sukakęs 50 metę jis jau 
bus suakmenėjusi mumija, 

llernard Shaw.
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Įvairios Žinios.
i

Hitlerininkų tarpe FA"
Eina Aštrios Kovos.

Paryžiuje leidžiamas vo
kiečiu laikraštis “Pariser 
Tageblatt” praneša, kad 
Hitlerio ministerių kabinete 
vyksta įdomus dalykai. Vi
dujiniai sunkumai darosi 
kaskart didesni. Nėsa n* 
vieno klausimo, dėl kurio 3 
ministeriai vienaio galvotų. 
Visi kovoja prieš visus ir 
kiekvienas prteš kitą. Minis- 
teris Rohemas — smogikų 
vadas — reichsverui paskel
bė atvirą kovą. Jis būtinai 
noris užimti reichsvero mi- 
nisterio vieta, bet reichsve- 
ras laikosi štalhelmo.

Smogikams buvusios iš
siuntinėtos slaptos karinės 
instrukcijos, bet šios instruk
cijos kaž kokiu budu pate
kusios i užsienio karo atsto
vu rankas. Tekiu budu Ro
hemas nebegali pasitikėti 
net smogiku štabu. Reich
sverui reikėjo 185,000 smo
giku naujajai 300,000 vyrų 
armijai, bet armijos šefas 
gen, Frič pareiškęs, kad jis 
visos grupės neimsiąs iš 
smogiku, nes tie gali armijoj 
padaryti perversmą Rohemo 
naudai. Vyrai pasirenkami 
iš Įvairių grupių. Tokiu bū
du Vokietijos viduje vyksta 
tyli kova, kuri, žinoma, pi
liečiams neskelbiama.

SIMOKINĘ VYRAI.
Amerikos laivyno naujo

kų didžiumą sudaro vyrai, 
kurie yra lankę kolegijas ar
ba high schooles. Taip sako 
Bostono Recruiting Station, 
kuri renka naujokus rytinėj 
Naujoj Anglijoj.

Šiais metais tarp 1 sausio 
ir 15 balandžio čia 1,000 vy
rų padavė aplikacijas norė
dami įsirašyti laivynan. Iš 
to skaičiaus 91 vyras buvo 
priimtas ir prisaikintas lai
vyno tarnybai. Tarp tų 91 
vyrų trys yra turėję po metą 
ar du kolegijos, trisdešimts 
yrai baigę high. schoolę, o 
penkiasdešimts astuoni yra 
buvę high schoolėse nuo vie
nų iki trijų metų. Bendras jų 
apšvietos rekordas atitinka 
dviem high schoolės me
tams.

Nors griežto apšvietos rei
kalavimo laivynan Įsirašant 
nestatoma, bet aukščiau pa
duotos skaitlinės parodo, 
kad pamokinti jaunuoliai 
engviau pereina visokius 

bandymus ir kvotimus, ko
kie yra statomi kandidatams 
i jurininkus.

SOVIETAI SIUNČIA VO
KIETIJON PINIGUS.
Jau buvo savo laiku rašy

ta, kad pulkai vokiečių ko
lonistu Rusijoj, negalėdami 
pakelti bolševikų discipli
nos, pametė savo ukius ir iš
vyko Vokietijon. Taigi Vo
kietija pareikalavo, kad So
vietų valdžia atlygintų jiems 
už paliktus jų turtus. Kovo 8 
d. buvo pasirašyta sutartis, 
kad Sovietų Rusijos valsty
bės bankas persiųs i Vokie
tiją 100,000 į-ublių iš Sovietų 
Rusijos emigravusiems vo
kiečiu ūkininkams. Turimo
mis žiniomis, Sovietų Rusi
jos valstybės bankas jau iš
siuntė Į Vokietiją 100,000 
rublių.

Nušauti Du Estų 
Karininkai.

Jie norėjo pereiti į Sovietų 
Rusiją.

Iš Talino “Elta” praneša, 
<ad šiomis dienomis estų 
pasienio sargybiniai nušovė 
Peipuso ežero srityje du ka
rininku, kurie norėjo slaptai 
peržengti sieną Į Sovietų Ru
siją. Kada sargybiniai parei
kalavo parodyti dokumen
tus. karininkai pradėjo šau
dyti ir ėmė bėgti. Sargybi
niai paleido i bėgančius apie 
50 šūvių. Karininkai buvo 
nušauti. Abu nušautieji yra 
estų piliečiai. Estų valdžios 
organai dabar aiškina, ko
kios priežastys vertė tuos 
karininkus bėgti Į Sovietų 
Rusiją.

SUOMIJOJ NUTEISTI 
KARININKAI, KURIE 
NUPLĖŠĖ RAUDONAS 

VĖLIAVAS.
Šiomis dienomis Suomi jo i 

pasibaigė taip vadinamoji 
“vėliavų byla,” kurioje keli 
juodašimčiai karininkai bu
vo kaltinami dėl nuplėšimo 
audonų vėliavų, kurios bu

vo iškabintos socialdemo
kratų suvažiavimo proga 
Ta m pero mieste.

Kalbamasai socialdemo
kratų kongresas įvyko pe
reitų metų 15 gegužės dieną. 
Norėdami ta įvykį gražiai 
pažymėti, vietos darbininkų 
srganizacijos papuošė visą 
miestą raudonomis vėliavo
mis.

Juodašimčiams tas nepati- ’ 
ko, todėl jie nutarė tas vėlia
vas nutraukti ir sunaikinti. 
Šitam “patriotiškam” dar
bui pasisiūlė keli apsaugos 
korpuso karininkai su pulki
ninku Pajari priešaky. Prie 
jų prisidėjo ir šiaip “patrio
tų.” Ir pirma, negu darbi
ninkai apsižiūrėjo, juoda
šimčiai vėliavas nudraskė.

Darbininkų organizacijos 
sužinojo piktadarius ir pa
traukė visus juos teisman. 
Išviso apkaltintųjų suolan 
buvo pasodinta 11 žmonių.

Teismas nuteisė pulk. Pa- 
iari 20 dienų naminio areš
to, kitiems 8 karininkams 
buvo Įteiktas raštiškas pa
peikimas, o du civiliai gy
ventojai buvo perduoti civi
liai!) teismui. Be to, pulk. 
Įeit. Pajari ir kiti 8 karinin
kai turi sumokėti 680 mar
kių nuostoliams padengti.

Geriausios Veislės Vista.

Čia parėdyta Plymouth Rock veislės višta, kuri vištų parodoj 
New Yorke buvo pripažinta geriausia veisline višta. Su ja čia sė
di aktorka Marie Feliąue.

SMULKIOS ŽINUTĖS
Imigracijos komisionie

rius McCcrmack reikalauja 
pataisyti imigracijos Įstaty
mą ta prasme, kad lengviau 
butų galima deportuoti pra
sikaltusius svetimšalius
kad nebūtų skiriamos šeimy
nos dėl pilietybės klausimo, 
kaip tai dabar dažnai pasi
taiko.

Fašistai Pašventino “Klaipėdos Vėliavą”
Vokiečiai tautininkai atvirai tsų tautą apie kovą rytuose ir 

ruošia žygį pasigrobti 
Lietuvos uostą.

Vėliausi įvykiai Vokieti-

Gegužės mėnesio pabai
goje Ženevoje susirinks da 
viena nusiginklavimo kon
ferencija, kur Anglija mė
gins pravesti bent kokį gink- 

įr' lavimosi aprubežiavimą.
i

{apie rytų pakraščių ištiki- 
imybę.”

Patetiškais žodžiais kreip- 
j.'damasis į naujai pašventin-joj rodo, kad naciai (tauti-if13“1^18 I n, £1 P. v 

ninkai) tikrai ruošiasi atsi- veįmV^’i .^kėtojas 
imti iš Lietuvos Klaipėdos ^o:, Tu, klaipedecių

i rvn I’ ti 4- v v si t 01

ęraštą.
Šiomis dienomis Vokieti- 

; os lytų sąjunga Hamburge 
lašventino “Klaipėdos vė- 
iavą.” Šia proga buvo ypa
tingai kurstoma prieš Lietu
vą.

“Hamburger Tageblatt” 
vėliavos pašventinimo cere
monijas aprašo šitaip: “Vo
kietijos rytų sąjungos nau
jas Klaipėdos grupės simbo
lis — Klaipėdos vėliava —

i sušu-
Tu, klaipėdėčių vėlia

va, buk tikra tavo išpažin
tojų ištikimybe.”

Laikraštis praneša toliau, 
kad Bennewitz perdavė tą 
“Klaipėdos vėliavą” Klaipė
dos krašto nacių grupės-va
dui, baronui Tabe. Vėliava 
yra geltonai raudonos spal
vos, su Klaipėdos miesto ir 
vokiečių riterių herbais. Iš
kilmė buvo pabaigta, sušu
kus: “Sieg Heil” Hitleriui.

lc* — JlYlčl 1ĮJ tsCl V eilei Vd .

‘Potzenhofo’ aludėje buvo; PAJIEŠKOJIMAI. 
iškilmingai pašventinta. Pa-;
šventinimo ceremoniją atli
ko tos sąjungos (naciu) gru-

i

PARSIDUODA KELIOS .MAŽOS 
• FARMUKĖS nuo 20 iki 40 akerių, 

npą Vadas Bpnn?wit7 Jis sa- Pr’e ^ero kelio, tarp didelių miestų, ' , • v,, . . ’ d 80 mailių nuo Detroito. 40 mailių nuo
VO kalboje ryškiomis spalvo- Flint; labai p-ražios apielinkės. Vienas 
mis vaizdavo “negirdėtą pa-{Į™ P^nką, tik turi but.neženo-
sienio vokietybės skurdą.” 
Bennewitz pareiškė: “Vė
liava įpareigoja ne tik kovo- 
i, pašauktus kovai, bet rei
kalauja to simbolio suprati
mo vidujine prasme. Todėl 
mes norime šią Klaipėdos 
vėliavą pašventinti, pasiža
dėdami nuolat kalbėti Į mu-

ir mokėt fordu važiuot. Daugiau 
paaiškinsiu Iaiška. (0)

J. DERMEITIS,
R. 3, Box 101, CARO, MICH

Pajieškau pusbrolio Jono Aleliuno, 
gyveno DeKalb, III. Paeina iš Kabelių 
kaimo, Velykių valsčiaus, Panevėžio 
apskr. Kas žino kur jis randasi, pra
šau pranešti, arba pats lai atsišaukia 

Jos. Aleliunas, (0)
King street, W. Hanover, Mass.

PARS1DUODA 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.

Pajieškau Mortos Lukošiuniutės- 
Jonaitienės 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.-

Farmos Brangsta.
Chicagos žiniomis, vaka

rinėse ir pietinėse valstijose 
žmonės pradeda daugiau 
oirkti farmas ir todėl jų kai
nos jau pusėtinai pakilusios. 
Ne vadoj už akrą žemės mo
kama nuo $40 iki $50. Ne- 
braskos ir Texas valstijose 
farmų kainos šiandien esan
čios 23 nuošimčius aukštes
nės, negu pernai buvo. In
dianoj geriausia parsiduoda 
nedidelės farmos, po 40—50 
akrų. Taip pat ir Califomi- 
joj.

PROVOKATORIAI VO 
KIEČIU KOMUNISTU 

PARTIJOJ.
Žymus Vokietijos komu

nistų partijos žmogus, kuris 
buvo vyriausiojo partijos va
do Telinano sekretorius, Al- 
fred Katner, nesenai ati
dengtas, kaip ilgus metus 
buvęs nacių šnipas. Susekę 
jo parsidavimą Hitleriui, ko
munistai jį nušovė. Nacių 
valdžia, atkeršydama už tai 
suėmė 4 komunistus ir juos 
užmušė, “bandant jiems pa
bėgti.” Vienas užmuštųjų y- 
ra Šeer, kuris po Telmano 
suėmimo buvo užėmęs parti
jos vado vietą.

Kiti du stambus Vokieti
jos komunistų veikėjai, Wal- 
ter Otto ir Fritz Bezeke, at
virai Derėjo i hitlerininkų ei-

OLANDŲ SOCIALDEMO
KRATŲ NUTARIMAS.
Olandijos socialdemokra

tų partija Utrechte buvo su
šaukusi savo kongresą, kuris 
priėmęs svarbų sprendimą 
dėl partijos tolimesnės poli
tikos. Centro komiteto pa
tiektoje rezoliucijoje pareiš
kiama, kad dabartiniu metu 
socialdemokratų partija turi 
palaikyti kiekvieną vyriau
sybę, kuri nori stiprinti de
mokratinę tvarką ir kovoti 
su fašizmu.

TABAKO AUGINTOJAI 
GAUS DAUGIAU 

PINIGŲ.
Agrikultūros sekretorius 

Wallace padarė su keturio
mis didžiausiomis Amerikos 
tabako kompanijomis sutar
tį, kad šįmet jos turės nu
pirkti iš farmerių nemažiau

les ~Walter-Otto.buvo komVkaiP 18:5n°0-000.. ir
nistų frakcijos pirmininkas m.°^es 1()0 nuošimčių dau- 
Leipzigo apygardos seime-.I?e^u Pern^L Tabakas 
lvie. o Fritz Bezeke buvo1 Amerikoje auginamas dau-

-giausia New Yorko, Penn- 
sylvanijos, Ohio. Indianos, 
Minnesotos, Wisconsino, 

• Connecticut, Massachusetts, 
nismus ueber dię Schutzhaft Nev H»npshire r Veroon- 
zum nauuiiai - ooaiaiisinus” i - . - . . , -(nuo komunizmo per kalėji-,{a™lenų’. kurie verčiasi ta-

Leipzigo miesto tarybos na
rys.

Juodu iš’eido brošiūrą, 
pavadintą “Vom tommu-
ium Natitonal - 'Šozialismus”.to racijose. Yra ir lietuvių

bako auginimu.mą į nacional - socializmą). 
Savo brošiūroje jiedu ne tik 
aprašo savo atsivertimą, bet 
ir pasakoja, kaip juodu 
“darbuojasi” tąrp socialde
mokratų ir komunistu, sklei
sdami nacių evangeliją. A- 
not jų, šis darbas komunistų 
tarpe esąs lengvas, bet įsi
skverbti i socialdemokratų'kompasų ir laikrodėlių. Ma- 
stovyklą buvę “daug sun-1 noma, kad tai gali būt ban- 
kiau.

IŠPLĖŠĖ GINKLŲ AR-
SENALĄ,;.,^

Warsaw miestely, India
nos valstijoj, tapo išplėštas 
milicijos ginklų arsenalas. 
Išnešta 13. automatiškų pis- 
talietų, keliatas žiūronų, I - ----- ——- — —

Įdito Dillingerio darbas.

GINDAMAS MOTINĄ 
UŽMUŠĖ TĖVĄ.

Giampų namuose, Chica
goje. įvyko kruvina tragedi
ja. Senas Giampa susiginči
jo su savo žmona. Sūnūs, 
gindamas motiną, paėmė re
volverį ir penkiais šūviais 
užmušė tėvą.

CENTAS KIŠENIUJE. MO 
TERIS IŠŠOKO PER 

LANGĄ.
Albanv, N. Y. — Pereitą 

sąvaitę čia iššoko per langą 
nuo 31-mo aukšto tūla Mrs. 
R. Cook ir užsimušė. Prie 
jos rasta tik 1 centas pinigų. 
Manoma, kad dėl to ir nusi
žudė.

Kalamatos uoste, Graiki
joj, sustreikavo darbininkai, 
protestuodami dėl Įvedimo 
mašinų laivams krauti. Ka-I 
nuomenė šaudė Į streikuo-- 
iančius iš kulkasvaidžių ir . 
žmones užmušė. Sužeistų 
^bai daug. Prieš ugnį dar
bininkai nepasitraukė.

Austrijos, kalėjimuose da
bar sėdi 1,600 areštuotų so
cialistų. su kuriais valdžia 
nežino ką daryti, todėl pra
dėta kalbėti, kad Dollfussas 
paskelbsiąs amnestijų ir vi
sus juos paleisiąs. Mat, jis 
žino, jog apkaltinti jų nega
lima. kad jie gynėsi nuo už
puolikų.

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad New Yorke miręs 
bankininkas George F. Ba- 
ker paliko $73,759,600 tur
to, bet nepaliko padaręs vi
suomenei jokio darbo. Tuc 
tarpu darbininkai, kurie sta
to miestus ir tiesia kelius, 
miršta be cento prie dūšios.

Kentucky valstijoj šerifas 
Lee Fleenor, kuris teisme su- 

į sipykęs nušovė kitą šerifą, 
. nuteistas 15 metų kalėjimo.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad dabartiniu laiku 
plieno ir geležies pramonėj 
dirba 380,470 darbininkų. 
Tai esą 90 nuošimčių to skai
čiaus, kuris dirbo 1929 me
tais.

Rhode Island valstijos gu- 
7 bernatorius atmetė legisla- 

rturos išleistą Įstatymą, ku
riuo norėta uždrausti to. 
valstijoj nudizmas.

Justicijos Departamentas 
Washingtone pareikalavo 
$2,000,000 “kovai su gengs- 
teriais.” Sako, reikia dau
giau ginklų ir agentų.

St. Louiso javų elevato
riuje pereitą sąvaitę Įvyko 
sprogimas, kuris šešis dar
bininkus užmušė, o kitus še
šis- sužeidė.

Brooklyne neperitą sąvai
tę 4 banditai apiplėšė Pru- 
dential Savings Banką, su- 
sinešdami $22,000.

GAISRAS SUNAIKINO 
LATVIJOS MIESTELI.
Šiomis dienomis Latvijos 

miestely Valmieroj buvo di
delis gaisras, kuris sunaiki
no du fabriku ir daug gyve
namų namų. Apie 20 šeimy
nų liko be pastogės.

INSULLAS PASTATYTAS 
PO $200,000 KAUCIJA.
Pargabentas Chicagon 

elektros įmonių magnatas

MELLONĄ IMA NAGAN.
Demokratai Washingtone 

pasigavo Melioną, buvusį fi
nansų ministerį prie Hoove- 
rio, ir traukia jį teisman už 
nemokėjimą taksų 1931 me
tais. Jam gręsia apie $500,- 
000 bausmės.

Pereitą sąvaitę nukrito ju- 
•’on ir žuvo su 6 pasažieriais 
francuzų orlaivis, kuris skri
do iš Francuzijos į Angliją.

Gegužės 9 dieną Chicago
je buvo 94 laipsniai karščio.
PAJIEŠKAU DARBININKO DIRB

TI ANT FARMOS. Turi būti lietuvis. 
Prašau atsišaukti. Pasakysiu daugiau 
per laišką JOHN 'PUSLĖNAS, 

R. 6, Box 100, Travers City, Mich.

PUIKI FARMA PARSIDUODA
198 akeriai geros žemės, 10 kamba

rių stuba ir 9 kitos triobos, 12 karvių 
ir telyčios, 2 arkliai, įrankiai, greinas; 
pusė mailės į vieškelį, netoli mieste
lio. Kaina už viską $3,500; įmokėt 
$1,500. (2)

MRS. H. KIRMAN
SARATOGA SPRINGS, N. Y.

PARSIDUODA FARMA.
80 akerių žemės, 5 ruimų stuba, pil

nas skiepas; 2 geri arkliai, 4 karvės, 
veršiai ir kiaulės, barnė, nauji višti- 
ninkai, visos tulšys reikalingos prie 
farmos. Kaina S2,500, įmokėt $1,500.

ANTHONY PLASNIK, (0)
R. F. D. 4, Mayville, Mich.

PARSIDUODA PUIKI FARMA.
Farma 30 akerių, 9 ruimų namas, 

didelis sodas, dirbamos žemės apie 10 
akerių. Kaina $3,700. Gera vieta pa
sinaudokite. A. ADAMS, (1)

Grove Street, Norwell, Mass.

FARMA PARSIDUODA.
212 akerių žemės, 120 ak. dirbamos, 

30 akerių miško ir ganyklos, 40 akerių 
apsėta alfalfos, 16 akerių kviečių; 44 
galvijai — 34 melžiamos karves, 8 te
lyčios, 2 buliai, 3 arkliai; traktorius, 
kuliama mašina ir abelnai visos maši
nos prie farmos. Triobos visos geros. 
Kas norės žinot daugiau, klauskit 
laišku. CHAS. BALTUŠNEK (1) 

PETERBORO, N. Y.

PARSIDUODA 3 MAŽOS FARMOS.
4 akeriai geros žemės, prie cimen- 

tuoto kelio, netoli miesto ir mokyklos; 
stuba 10 ruimų, geri tvartai. Kita 
farma 10 akerių geros žemės su ge
rais budinkais. 50 akerių su gerais 
budinkais ir gyvuliais ir girios. (1) 

G. M. KANTON,
R. D. 3. RichfieM Springs, N. Y.

REIKALINGAS GERAS DARBININ- 
KAS ANT FARMOS, turi mokėt vi
sokį darbą. Mokestis sulyg sutarties. 
Turi mokėt melžti karves.' Atsišaukit 
uojaus pas JOHN GURNTS, 
32 Chestnut st., Randolph, Mass.

Pajieškau Antano Yenavičiaus, apie 
43 metų, pirmiau jis gyveno Brook
lyne, o pora 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.

Pa.iieškau brolio Petro Gavelio, pa
eina iš Vilnijos, Lydekinių kaimo, nuo 
Varėnos, Merkinės parap., Trakų ap
skričio: pirmiau jis gyveno N. J., New 
York. Jis pats, ar kas žino jį, malonė
kite pranešti jo adresą. (1)

Alfonsas Gavelis
1427 W. Lombard st., Baltimore, Md.

Aš, AGOTA RODŽIAUSKAITĖ- 
Tamošaitienė, pajieškau brolio Anta
no Rodžiausko. Tš Lietuvos paeina iš 
Suvalkų gub, Vilkaviškio apskričio, 
Žaliosios valsčiaus, Bobių kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą, prašau atsi
šaukti, arba kurie jį patį žinote kur 
jis randasi, malonėkite pranešti. (2) 

Mrs. Agota Tamošaitienė, 
3277 Tilton street, Philadelphia, I’a.

Vyrai — Atyda!
Štai yra specialis pranešimas, kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “viduramžį” ir jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinančio Torfiko. 
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.

1
“KELEIVIO” KALENDORIUS 

1934 Metams Jau Gatavas.

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

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 

x 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 Broadvay, South Bos
ton, Mass.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. , Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITLS
520 Witaon SU 

Waterbary, Conn.

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduoles ir 

kam brangiai mokėti už visokias pil- 
sas arba skysčius, kada jus galite tik
tai už 25c. pasidaryti sau geriausiu 
gyduolių dvi kvortas ir daugiau. Ant 
pakelių yra nurodymai kaip padaryti. 
Vadinasi taip: J. J. Herb Compound, 
~ ~ Gerai veikia, suvalnina kad ir 

so vidurius, išvaro gesus, staMo skau
dėjimus po krutinę ir šonuose, valo 
kraują, stabdo galvos skaudėjimą ir 
galvos svaigimą. Reguliuoja šlapumą, 
gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų 
skaudėjimo. Padaryta iš daržovių ir 
žolių, neprilyginamai geresnė už vi
sas kitas arbata* Ji padarys tokį dar. 
bą, kokio nei joki kita gyduolė iki šiol 

'nepadarė. Garantija: pinigus sugrą
žysime, jeigu jums nepagelbės Kai- 

! na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliai

'C. D. Gerai veikia, suvalnina kad ir InSUHaS tapo pastatytas po kiečiausius vidurius. Reguliuoja ir tai-
$200,000 kaucija. Kadangi 
ant greitųjų niekas negalėjo 
tiek daug pinigų už jį padėt, 
tai Insullas buvo uždarytas 
už grotų.

' FRANCUZIJOJ ŽEMĖ
DREBĖJO.

Donzero apvlinkėi Fran- už 1 doleri, arba 12 pakelių už du do- apynnxej, rran lerin PakeHa| vidutiniško didumo. 
CUZ1JOJ, pereitą subatą buvo P»«iunči*me per paštą visur. Pinigus 
jaučiamas žemės drebėji- Adreso°-
mas. Žmonės nusigandę bi
jojo namuose ta naktį nak
voti. I

KAZELL’S BOTANICAL CO, 
Wholes*le Botanic Dnrggieta 

108 W. RROAnWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITIT)

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

Klimas Česnulevičius
11 Whitaey St, Vnreeeter, Mam.

KELEIVIS
K. '

253 Broadway South Boston, Mass.
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No. 20. Gegužes 16 d, 1934 m.

Iš Brazilijos ištremtas 
Jonas Valiukas.

• —_____

Šiomis dienomis Ameri-buvo laikomos Paraižo kalė-
jime,. bet šiomis dienomis j j^0je šie musų žmonės,

Iš Brazilijos teritorijos ,vįld^ kurių pavardės buvo paduo-
riausybė ištrėmė Joną Va-
įką, kaip pavojingą visuo- riog komunistinj veikimą Roką* (Rayraond) Grigo-

vyriausybė ištrėmė Joną Va
liuką, kaip pavojingą visuo
menės tvarkai asmenį.

Jonas Valiukas buvo areš
tuotas pabaigoje pereitų me
tų Refinadora fazendoje, S. 
Paulo estade, drauge su ki
tais lietuviais, apie 14 žmo
nių. Visi jie buvo įskųsti 
kaip komunistai. Kadangi 
pas areštuotus nebuvo rasta 
nieko įtartino, kad juos ap
kaltinti už komunizmą, tai 
visi buvo paleisti. Tik vie
nam J. Valiukui buvo užves
ta byla ir šiomis dienomis 
ištremtas. “L. A. B.”

rios už komunistinį veikimą 
Brazilijos valdžios liko iš
tremtos iš Brazilijos.

Vedė antrą pačią, pateko 
bėdon.

Daugelis lietuvių atvyku
sių Brazilijon turi palikę 
Lietuvoje savo žmonas, o 
taip pat ir vaikus, žmonos 
palikę Lietuvoj laukia iš sa
vo vyrų laiškų, o gal ir pini
gų. Bet daugelis atvykę čia 
užmiršta savo paliktas šei
mas Lietuvoje ir pradeda 
kurtis antras šeimas čia Bra
zilijoje. Bet ne visuomet tas 
gerai pasiseka. Ir vietoj link
smai leisti laiką su antra 
žmona, priseina atsisėsti ka- 
lęjiman už dvipatystę.

Štai tūlas lietuvis pavarde 
Zukaris (pavardė iškreipta) 
1928 metais apsivedė Lietu
voj ir žmoną palikęs atvyko 
Brazilijon. Čia pagyvenęs 
susirado sau antrą meilužę, 
taip pat lietuvaitę, Jadvigą 
Jalovelskaitę, ir paėmė su 
ja šliubą. Pirmoji žmona ne
sulaukdama iš savo vyro jo
kių žinių, kreipėsi Į konsula
tą. Jai buvo pranešta, kad 
jos vyras vedė kitą moterį. 
Tada ji per konsulą kreipė
si į policiją, kad nesąžiningą 
jos vyrą nubaustų. S. Paulo 
policija Zukarį areštavo ir 
padėjo kalėjiman. Dabar jis 
bus teisiamas už dvipatystę. 

“L. A. B.”

Brazilijos lietuviai nenori 
Gaučio į konsulus.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” rašo:

Teko patirti, kad Lietuvos 
konsulas S. Paulyje Petras 
Mačiulis greitu laiku vyks 
Lietuvon. Kas Mačiulio vie
ton bus paskirtas, tikrų ži
nių nėra, bet manoma, bus 
atkamandiruotas iš Argenti
nos Gaučys, buvęs konsulas, 
o dabar Lietuvos atstovybės 
ekretorius.
Jei tai tiesa, kad Gaučys 

atvyks Brazilijon ir užims 
konsulo vietą, tai Brazilijos 
lietuviams labai teks nuken
tėti. Nes, kaip Argentinos 
ietuvių spauda rašė, Gaučys 
?avo laiku Argentinoje buvo 
nukišęs virš 100 lietuvių ka- 
ėjiman. (Jis įskundė juos 
eakcinei valdžiai kaip “ko

munistus.”—“Kel.”) Ne tik 
oažangesnieji žmonės nuo 
io nukentėjo, bet ir gryni 
tautininkai paragavo Ar
gentinos kalėjimo iš Gaučio 
malonės.

Lietuvos Žurnalistų 
Ekskursija Į Rusiją

Rio de Janeiro lietuviai.
Balandžio 7 dieną, naujai 

suorganizuota Rio d e Janei
ro lietuvių draugija, ruošė 
viešą vakarą. Tai pirmas čia 
lietuvių organizacijos ruoš
tas parengimas.

Urugvajuje uždaryti visi so
cialistų laikraščiai.

Reakcinė Urugvajaus val
džia, sutrempusi piliečių tei
ses ir įvedusi pusiau diktatu- 
rišką tvarką šalyje, nors ir 
paskelbė atstovų rinkimus, 
bet bijosi, kad atstovų rinki-t 
mai parlamentan gali su-i 
griauti Gubriel Terro dikta-T 
turą.

Mat visoje šalyje nepasi
tenkinimas esama tvarka ir 
laukiama rinkimų, kad par
lamentariniu keliu nuversti 
reakcinę valdžią. Valdžia 
to bijodama, paskelbė, kad- 
šiomis dienomis buvo ruoš-j 
tas Urugvajuje ginkluotas! 
sukilimas. Prasidėjo val
džios priešų areštai ir įtakin-; 
gesni asmenys sukišti kalėji
man. Bet visų didžiausia 
priemonė rinkimuose yra 
spauda, tat ir visi pažanges
ni laikraščiai liko uždaryti, 
o taip pat ir Urugvajaus so
cialistų partijos organas “EI 
Sol.”

nis, 17 metų jaunuolis, gi
męs ir augęs Chieagoje, mi- 
?ė 2 d. gegužės.

Elzbieta Radzevičienė, 
po tėvais Bytautaitė, susilau
kusi 52 metų amžiaus mirė 
Chieagoje 1 gegužės. Velio
nė buvo kilusi iš Kanečpolio 
vienkiemio, Šaukėnų para
pijos, Šiaulių apskričio.
' Marė Janulevičienė, po 

antrojo vyro Pravdživienė, 
o po tėvais Balčiūnaitė, iš 
Lietuvos atvažiavusi apie 37 
metai atgal, mirė Mahanoy 
mieste, Pa., palikdama vyrą,; 
3 dukteris ir 4 sūnūs.

Juozas Barinis, 26 metų 
amžiaus vyras, gimęs ir au- 
gęs Amerikoje, dirbo Ham- 
mondo anglių kasykloje ne
toli Mahanoy City, Pa., ir 
prie darbo užmuštas, kada 
užgriuvo kasyklos viršus.

Shenandoah’ryje, Pa., mi- 
ė J ieva Jasaitienė, Stanislo

vas Jankaitis, Magdalena 
Levanavičienė, 6 metų am
žiaus Marė Kubiliutė ir Be
nio Juodžio žmona Marė.

Adolfas Kybartas, 57 me
tų amžiaus lietuvis, mirė 
Chieagoje 6 gegužės dieną, 
palikdamas moterį ir du su- 
nu. Buvo kilęs iš Telšių mie
sto.

Antanas Vainauskas, 63 
metų amžiaus vyras, mirė 
Chieagoje 6 gegužės. Velio
nis buvo gimęs Kaune.

Mykolas Umbrazas, kilęs 
iš Zarasų apskričio, Dūkštų 
parapijos, mirė Ghicagoje 
susilaukęs vos 39 metų am
žiaus.

Kazys Jankauskas, kilęs 
iš Turpučių kaimo, Mariam- 
polės apskričio, mirė Chiea
goje, susilaukęs pusės am
žiaus.

Be to da Chieagoje šio
mis dienomis mirė Antanas 
Bitinas, Juozas Turskis, Al
dona Sadulytė, Marijona 
Daunorienė, Petras Laurina
vičius, Stasys Mažeika, Jo
nas Gaižauskas, Bronė Pet- 
kaitė ir Juozas Navardaus- 
kas.

Vėliausiomis žiniomis, 
Chieagoje mirė da Antanas 
Juška ir Petras Januška, a-Į 
budu laisvų pažiūrų ir pa
žangus vyrai. Januška mirė 
ne savo mirtimi, bet buvo 
užmuštas automobiliaus. Jis 
buvo jau per 4 metus išbu
vęs be darbo ir prigulėjo 
prie komunistų. Mirė taipgi 
Jonas Su genias ir Petras Za
latorius.

Mahanoy City mirė nuo 
susižeidimo Petras Mieliu- 
nas, 47 metų lietuvis. Jisai 
nukrito į angą po namu ir 
taip persiskėlė sau galvą, 
kad nuvežtas Locust Moun- 
tain ligoninėn neužilgo mi
rė. Velionis paliko žmoną 
Jievą, kuri dabar gyvena^ 
Detroite, trejatą vaikų ir 
trejatą * po vaikių.

Cecilija Lužinskienė iš 
Exchange, Pa., mirė Ashlan- 
do ligoninėj. Jos mirties 
priežastis buvo taipgi nelai
mingas atsitikimas. Ji nu-

suaugusius vaikus. Jos vy
ras mirė apie šešetą metų at
gal.

Adelė Kučinskienė, po tė
vais Malinauskaitė, mirė 
Lowelly, Mass., susilaukus 
43 metų amžiaus. Buvo kilu
si iš Danavos kaimo, Žąslių 
parapijos, Trakų apskričio.

Rapolas Gautas, 58 metų 
amžiaus vyras, mirė Grand 
Rapids, Mich., palikdamas 
žmoną Domicėlę, sūnų Bro
nių ir dvi dukreris, Adelę ir 
Oną.

kį, visai nebuvo pakviesti 
liudyti. Jiems nebuvo net 
pranešta, kada bus teismas.

Tas Įvykis kuopuikiausia 
parodo, kaip pas mus bosai 
elgiasi su darbininkais. Dar
bininkas turi būti paklusnus, 
kaip avinas; o jeigu ne, 7— 
tai jam duodama “vilko bi
lietas” arba baudžiamas ka
lėjimu. Dirbti gi tenka sun
kiai ir pavojingą darbą, o at
lyginimas—10 dolerių į mė
nesį ! Blogiausias dalykas 
yra tas, kad darbininkai ne
organizuoti ir nėra vieny
bės. Užtat tokie dalykai ir 
dedasi Kanados kempėse.

Demokratas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

------------- 9
A. G. — Tamstos paaiški

nimo, dėl ko pasitraukei iš 
SLA. 50 kuopos, nespaus
dinsime, nes naudos iš to 
tamstai vistiek nebūtų, o is
torija labai ilga ir nuobodi, 
užimtų labai daug vietos.

C. Grencui. — Laišką su 
pinigais gavome. Ačiū.

Tautiečiui. — Lietuvių

Kanados Kempėj Su
muštas Lietuvis 

Dlugauskas.

Laiko Klausimas.
Lietuvoje keliamas klausi

mas ar nereikėtų laikrodžius 
pavaryti vieną valandą pir
myn. Visiems žinoma, kad 
laiko skaičiavimas yra ne 
vienodas skirtinguose kraš
tuose.

Iš Didžiojo Karo 
kos yra žinoma : _ 
taupymą, pavarant laikrodį 
viena ar dviem valandom 
pirmyn. Lietuvoje laikro- 

jdžiai eina pagal taip vadina- 
!majį “Vidurinės Europos 
j laiką.” Jie gerai tinka Vo
kietijai, bet Lietuvai vėluo
ja. Kai Lietuvos laikrodžiai 
rodo 12 valandą, tuo metu

Iš Sao Paulo deportavo tris 
lietuvaites už komunizmą.
Prieš porą mėnesių S. Pau

lo policija areštavo už ko- 
įpunistinj veikimą tris lietu
vaites: Konstanciją Poškybę, 
Barborą Ketneraįtę ir Birulį 
Varnaitę. Pas areštuotąsias 
buvo rasta komunistinių at- 
išaukimų ir kitos propagan

dinės medžiagos. Iki šiol jos

Įsigalėjus Vokietijoje hit
lerininkams su jų karinga 
politika, prasidėjo spartus 
artinimasis tarp Sovietų Ru
sijos ir Lenkijos bei Pabai
dęs valstybių. Kita vertus, 
Sovietų Rusija, grasinama 
Japonijos, rūpinasi su savo 
vakarų kaimynais nustatyti 
glaudžius, taikingus santy
kius. Ir per trumpą laiką šia 
kryptimi yra daug padaryta.

Pasirašius nepuolimo pak
tus ir kitas sutartis, dabar 
siekiama artimesnio susiar
tinimo tarp Sov. Rusijos ir 
Pabaltės valstybių rašytojų. 
Pirmoj eilėj stovi Pabaltės 
valstybių žurnalistų kelio
nės į Sov. Rusiją. Balandžio 
’r gegužės mėn. vyks į Sov. 
Rusiją suomių žurnalistų 
ekskursija iš 20 asmenų, es
tų 6, latvių 10 ir lietuvių 11.

Lietuvos žurnalistams 
kvietimas atvykti į Sovietų 
Rusiją buvo įteiktas Lietu
vos telegramų agentūros 
(Eltos) direktoriui Turaus
kui, kai jis nesenai lankėsi 
tarnybos reikalais Maskvoj 
je. Numatoma, kad Lietuvos 
žurnalistų ekskursijoj daly
vaus : žurnalistų sąjungos 
oirmininkas Purickis, Eltos 
direktorius Turauskas, “L. 
Aido” redaktorius Jurkūnas 
—Šeinius, “Musų Rytojaus” 
redaktorius Bružas, “Lietu
vos Žinių” redaktorius Kar
delis, “Ryto” redaktorius 
Leonas Bistras, “Žydų Bal
so” redaktorius Rubinštei- 
nas ir kiti.

Lietuvos žurnalistų eks
kursija ruošias išvykti Į Mas
kvą balandžio mėn. pabai
goj ir išbus Sov. Rusijoj apie 
3 sąvaites. Ekskursininkai 
bus Sov. Rusijos žurnalistų 
svečiai. Numatoma aplanky
ti Maskvą, Leningradą, 
Charkovą, Krymą, Šiaurės 
Kaukazą ir kitas vietas. Šių 
metų rudenį ar ateinančiais įgriuvo laiptais žemyn savo 
metais Sovietų Rusijos žur
nalistų ekskursija aplanky
sianti Lietuvą, Latviją, Es
tiją ir Suomiją. Tsb.

v •

Pirma bosas jį primuse, pas
kui policija areštavo, ant 

galo teismas nubaudė.
Kenora, Ont., Kanada. — 

Winnipego lietuviams gerai 
yra žinomas lietuvis W. Dlu
gauskas. Tai gana rimtas ir 
inteligentiškas darbininkas. 
Nedarbas privertė ji vykti Į 
kempes. -Na, o koks gyveni
mas kempėse, tai sunku ir 
įsivaizdinti. Tatai gali su
prasti tik tas, kuriam teko 
kempėse dirbti ir į gyventi. 
Bosų sauvaliavimas tiesiog. Kaune yra jau 12:36. Kitose 
nepakenčiamas. Dažnai ir Lietuvos vietose tas laikro- 
kantriausias žmogus pasida-'džių pavėlavimas svyruoja 
ro tiek desperatiškas, kad nuo 24 min. (Nidoje) iki 45 
pasirengęs yra bile ką dary-Jmin. (Zarasuose).
ti. W. Dlugauskas dirbo' Latvijoj, Estijoj ir Suomi- 
kempėje 50, E. D. N. D. Va- joj prisilaikoma “Rytų Eu- 
rario 23 d. buvo nepaprastas ropos laiko,” kurs yra viena 
šaltis. Darbininkai, neturė- valanda anksčiau. Kuomet 
darni šiltų drabužių, atriša- Lietuvoje yra 12 valanda, 
kė tą dieną eiti į darbą. Bo- pas juos yra jau 1 po dvyli- 
sas tuoj atvyko į kempę ir į- kos.
sakė, kad visi eitų dirbti.! Lietuvoje toks laiko nu- 
Dauguma pabūgo ir paklau- statymas buvo padarytas 
sė. Bet astuoni vyrai, kurių, taikantis prie Vokietijos lai- 
tarpe buvo ir Dlugauskas, ■ ko. Bet norint laikytis 
paliko viduje. Bosas miršo. > laiko pagal saulę, reikėtų ir 
Kadangi darbininkai nesi- Lietuvoje, kaip kaimyninėse 
skubino, tai jis nuvažiavo i Pabaltijo valstybėse, laiky- 
artimiausį miestą ir parsive- ■ tis “Rytų Europos lako,” lai
žė kelis policininkus. Kada krodžius pavarant vieną va- 
visi aštuoni darbininkai iš- i landą pirmyn. Taip padary- 
ėjo, bosas, lyg kokis žvėris,! dama, Lietuva tik pereitų 
puolė lietuvį Dlugauską ir prie savo neturalaus laiko, 
skaudžiai sumušė jį. To dar ' Tsb.
negana, jis paliepė PoHęi jai i TALINE "^Jr^ŠTAS £s.

TŲ FAŠISTŲ ARCHYVAS.
Estų politinė policija po 

ilgų tyrinėjimų surado vie
name privačiame Talino bu
te “laisvės kovotojų” sąjun
gos archyvą. Į policijos ran
kas patekusi medžiaga bus 

.stiprus argumentas prieš fa
šistų judėjimo vadus.

suimti sumuštąjį lietuvį kaip i 
maištininką. Vėliau arti
miausiame mieste įvyko tei
smas ir Dlugauskas tapo nu
teistas keturiems mėnesiams j 
kalėjimo neva už “pasiprie
šinimą” ir “maišto kėlimą.” 
Jokių liudininkų, išėmus bo
są, neprileista. Kiti darbi
ninkai, kurie matė visą įvy-

Dylrail
Suvis dykai dasi žinosi te savo ateiti 

ir kokią laime turėsite gyvenime. jei
gu parašysite tuojau* indėdami ke
bas štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (H)

PRACTICAL SALS8 COMPani 
1219 N. Intag Ava- Daak.

CHICAGO, ILL.

namuose ir sunkiai susižei
dė. j

Stasys Mazurkevičius ir 
Kazys Gusčius iš New Phila- 
delphia, Pa., buvo užmušti 
Aliance anglių kasykloj du
joms sprogus.

Gerardvillėj, Pa., širdies 
liga Staigiai mirė Marijona 
Kastanaldenė. Ji buvo jau 
nebejauna moteris ir paliko

LAWRENCE, MASS.

Bimbukų manievrai.
Maple Parko pirmininkas 

anądien užsakė bačką alaus 
ir sukvietė tavoriščių talką 
atlikti tris pareigas: (1) pa
dirbėti parko naudai, (2) 
ištuštinti bačką ir (3) atlik
ti revoliucinę mankštą. Vis
kas buvo išpildyta sulyg pla
no. Pirmiausia dirbo. Paskui 
susirinko apie bačką. Ant 

------ -------  --------- eralo prasidėjo manievrai. 
tauta niekad Antano Smeto- ‘Bet per tokius veiksmus daž
nos prezidentu nerinko. Tie- ‘ nai tenka kareiviams nu- 
sa, jis buvo pirmuoju Lietu- į kentėti. Taip buvo ir čia. Sa
vos prezidentu, bet ir tuo- koma, kad ratunko reikėję 
met jis nebuvo žmonių rink- šiems karžygiams: Davido- 
tas. Tai buvo da prieš Stei- niui, Čiuladai, Greškai, Dva- 
giamajį Seimą, kuomet Lie- • reckui ir Mažutavičiui. Ar 
tuvos valstybė buvo da nesu-j buvo pakviestas “raudono- 
tvarkyta ir jokių rinkimų ne- ’ sios armijos felčeris” Kaš- 
butfo. Jis prezidentavo tuo-' kiaučius, neteko sužinoti, 
met urachinės tarybos pa- Dabar Lawrence’o lietu- 
statytas. Paskutiniais rinki-'viai teiraujasi, kada Bimba 
mais, kurie įvyko 1926 me-1 čia apskelbs “rrrevoliuciją” 
tais, Smetonos partija buvo arba “proletariato diktatu- 

. visiškai sumušta ir neprave- rą,” nes manievrai už dyką 
prakti- Seiman nei vieno savo ’ nedaromi. J. G—nas.

■* n v-“v*x z-. z“v- "X T z-J v m 4- v v 4- w v !apie laiko’ žmogaus. Vadinasi, tauta vi-1--------------
- - sai nedave jai balso. Tik Džian Bambos Spyriai.— Ir kitos fc-

tuomet ginkluoti tautininkai kormunS^Šiok knygojFtelta net’ 
nakties laiku užpuolė tautos 72 .“D,žiaH Bambos spyeiai”, < - 
pastatytą socialdemokratų- niukai 
liaudininkų valdžią, smurtu 
ją nuvertė ir pastatė Smeto
ną “tautos vadu.” Tai tokie 
yra istoriniai faktai ir jų ne
galima nei pakeisti, nei už
ginčyti.

, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips- 
_2_L_i ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi...................................25c.

IŠMESTAS PASKENDU
SIU LIETUVIŲ ŽVEJU 

LAIVAS.
Prie Vakarų Kuršo pliažo, 

ties Jūrmalos kaimu, netoli 
Liepojos, vanduo išplovė 
penkis irklus ir kitas laivo 
dalis. Manoma, kad tai bus 
dalys laivo, kuriuo prieš ke
lias dienas keturi žvejai lie
tuviai išplaukė į jurą ir ne-j; 
sugrįžo. Greičiausia, laivas'' 
su žvejais bus paskendęs.

r
I

WAUKEGAN, ILL.
i.ietuviy Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.
Jos. Mačiulis — oirmininkas,

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

730 McAlešten Avė. Waukegan, UI. 
B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Place, Waukegan, III. 
B. Dekšienė — turtų rast.

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:
. Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chicago, III.
. Valęntukonis, 8:10 Prescott S., t 

Waukegan, III.
Maršalkos:

J. Stočkus; J. Visockis.
Susirinkimai būna paskutini 

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

K.

M

i 
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ket-

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margėrio Knygą 
GONORĖJA 

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street. 

CHICAGO, ILL.

VISI] ŽINIAI.
Už visokios 

sigarsinimus, 
jimus apsivedimu, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint t$ patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimu, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 56c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1 c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

rųšies smulkius pa
kai p tai: paj ieško-

K
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Ž
 LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Viši skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVft 38, KAUNA* LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
‘gyvenimo Lietuvos ir kitu valstybių. Įvairių apysakų

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

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

i
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BIRŽEUO-June 16 d.

PAŠALPOS PIENINĖMS.
Praeitais metais pieni

nėms pašalpų išduota 700,- 
000 litų. ų *

DIDELE EKSKURSIJA 
I LIET U VA fc «*•

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

k

No. 20. Gegužės 16 d., 1934 m. KELEIVIS, SO. BOSTON
- - - - — — ~ ~----- :

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

Iliuzija Ant Jūrių.

Lenkai Naikina Lietuvos Miškus.
Pagrobę Vilniaus kraštą, 

lenkai naikina ten visokius 
gamtos turtus, stengiasi jų 
iš ten kuo daugiausiai išsi
vežti. Turbut jaučia, kad jų 
neteisėto šeimininkavimo 
galas jau artinasi. Jų dabar
tinis elgesys Vilniaus krašte 
yra labai panašus į Vokiečių 
elgesį Lietuvoje okupacijos 
laikais. Tada vokiečiai kiek 
tik įstengdami alino Lietuvą 
ir rekvizavo jos turtus.

Ypatingai lenkai Vilniaus 
krašte naikina miškus. Mat, 
lietuviška pušis yra bene ge
riausia Europoje; ypač tos 
pušies lentos yra labai verti
namos Londono rinkoje. 
Kirsti miškus lenkai mėgsta, 
bet jų auginimu nesirūpina. 
Dabar iš 252,000 hektarų 
miškų, apie 100,000 ha yra 
neišbrendamų pelkių, balų, 
kuriose netik medžiai skurs
ta, bet ir krūmai neauga. 
Reikalingas miškų nusausi
nimas ir prižiūrėjimas, ta
čiau lenkai tuo nesirūpina. 
Garsioji, istorinė Nalobokų, 
buvusi Radvilų giria 1928 
metais parduota Londono 
firmai Century. Dabar tos 
girios plotai yra sunaikinti, 
pilni priversti plikų kelmų ir 
nukirstų šakų laužų. Niekas 
jų nevalo. Kiek toliau nuo 
upių pasitaiko kvartalų, ku
riais nuo prieškarinių laikų 
niekas nesirūpina: vėtrų iš
laužti medžiai, likusios po 
kirtimų šakos nesurinkta i5’ 
neišvežta. Pasitaiko tokių 
barikadų, kad pereiti nega
lima. Sugriuvusių beržų ir 
eglių žievė dar laikosi, bet 
vidus visiškai supuvęs. Tūk
stančiai kubinių metrų me
džio pūva be jokios naudos. 
Vasaros metu, niekeno ne
saugojami, dideliausi miškų 
plotai išdega. Taip atėjūnų 
valdininkų “globojami” ny
ksta Lietuvos turtai. Tsb.

PLEČIAMAS SVEIKATOS 
CENTRŲ TINKLAS 

LIETUVOJE.
Rūpinantis Lietuvos gy

ventojų sveikatos reikalais, 
jau daugelyje vietų yra i- 
steigti taip vadinamieji svei
katos centrai. Tuose cent
ruose gyventojai gauna ne
mokamai įvairių mediciniš
kų patarimų. Jiems vado^ 
vauja apskričių ar valsčių 
gydytojai.

Sveikatos, centrus dau
giausiai steigia ir jų tinka
mu išlaikymu rūpinasi tam 
tikros Lietuvos organizaci
jos. Daugiausiai ligšiol tokių 
centrų yra įsteigusi Lietu
vos motinoms ir vaikams 
globoti organizacijų sąjun
ga. Organizacijos tokių cen
trų pristeigtų, labai.gausų 
tinklą visame krašte, tik kol 
kas joms trūksta lėšų juos 
visus tinkamai išlaikyti. Pa- 
-taruoju laiku iš įvairiausių 
Lietuvos vietų kalbamos or
ganizacijos gauna daug gy
ventojų prašymų įsteigti pas 
juos sveikatos centrus. Da
bar stipriausi sveikatos cen
trai yra: Pašvitinyje, Linku
voje, Vendžiogaloje, Anykš
čiuose, Babtuose, Veiveriuo
se, Salake, Svėdasuose, Kė
dainiuose, Panevėžyje, Dot
nuvoje, Šiauliuose, Skapiš
kyje, Smilgiuose, Rumšiškė
se ir Telšiuose. Organizaci- 
ioms sveikatos centrus pade
da išlaikyti miestų, apskri
čių ir valsčių savivaldybės. 
(Kaip matyt, valdžia prie 
šito naudingo darbo visai 
neprisideda. Bet ji turi gana 
pinigų bažnyčioms ir kuni
gų algoms.—Red.) Tsb.

ŠILKO PRAMONĖ 
LIETUVOJE.

Lietuvoje jau gyvai do
mimasi šilkvabalių augini
mu. Jų auginimas Lietuvoje 
dar. nėra galutinai sutvarky
tas. Tačiau jau atsirado pa
vienių asmenų, kurie šilkva- 
balius pradėjo auginti. Ne
senai šilkvabalių buvo paro
dyta surengtoje nedidelėje 
parodoje.

Šilkvabalių auginimo svar
biausia sąlyga — tai šilkme
džių krūmai, kuriais tie va
balai maitinasi. Toki me
džiai Lietuvoje gali augti, 
šiais metais jau atsiranda 
rimtų pasiūlymų šilkvaba- 
lius Lietuvoje veisti ir staty
ti šilko fabriką. Toks fabri
kas, nors iš pradžių ir sun
kiai konkuruotų su užsieni
niais fabrikais, tačiau ateity 
jis Lietuvai butų labai nau
dingas. šiuo klausimu Lie
tuvoje yra susidomėję ir 
Žemės ūkio rūmai. Tsb.

KAUNE NORĖJO ĮSTEIG
TI DAR VIENĄ MEDVIL

NĖS FABRIKĄ.
Keli pinigingi žmonės 

Kaune norėjo Įsteigti med
vilnės fabriką, kuris gamin
tų pusiaufabrikatus medvil
nės fabrikams. Kadangi tek
stilės dirbinių Lietuvoje jau
čiama ir taip perprodukciją, 
tai naujam fabrikui steigti 
leidimas neduotas.

KAUNE IŠKILMINGAI 
PAMINĖJO HITLERIO 

GIMIMO DIENĄ.
Balandžio 20 d. Kaune 

buvo iškilmingai minima 
Hitlerio gimimo diena. Lei
dimą minėti išsirūpino vo
kiečių atstovybė. Minėjimas 
iuvo surengtas buv. vokie
čių kliube, Tilmanso namuo
se prie Nemuno. Dalyvavo 
120 žmonių, Vokietijos pi- 
iečių gyvenančių Kaune. 

Kadangi Lietuvoj gyvena 
daug Vokietijos piliečių ir 
Kaune keli šimtai, tai rengė
jai buvo nepatenkinti atsi
lankiusiųjų skaičiumi.

Susirinkdami entuziastiš
kai sveikinosi “Heil Hitler” 
ir pagal germanų paprotį 
gėrė tik alų.

Įvado žodį tarė p. Zechli- 
no. pavaduotojas dr. Mor- 
man. Paskui veterinarijos 
gydytojas Ruppertas kalbė
jo “apie Hitlerio garbės kė
lią.” Kalbos buvojjalydėtos 
rankų mojimais ir “Heil Hit
ler.” Baigiant sudainuotas 
kaizerinės Vokietijos him
nas “Deutschland, Deutsch- 
land” ir Horsto Veselio dai
na.

Hitleriui pasiųsta sveiki
nimo telegrama.

Kažin, ar Kauno ponai 
butų davę leidimą komunis
tams paminėti šitokiu budu 
Stalino gimimo dieną?

SUSTREIKAVO KAILIŲ 
DIRBTUVIŲ DARBI

NINKAI.
Kauno kailių dirbtuvių 

savininkai sudarė sindikatą 
ir darbininkams žymiai su
mažino atlyginimą. Darbi
ninkai su tuo nesutiko ir su
streikavo.

•-

»jr ~__ ___________ ___________
Šitame vaizdely matosi du laivai, vienas jau baigia skęsti, o 

kitas iš toliau skubinasi jam į pagalbą. Taip išrodo, bet taip nėra. 
Pirmutinis laivas neskęsta, bet nusileidęs tarpe bangų, kuomet 
antrasis yra iškeltas ant bangu.

Ūkininkai Gina Savo 
Turtą Nuo Policijos. 
Saldutiškio kaime sumušė 

nuovados viršininko 
padėjėją.

Lietuvos ūkininkai jau 
ginklais pradeda gintis nuo 
“tautiškos” policijos, kuri 
atiminėja'iš jų turtus, kad 
Kauno “ponstva” turėtų už 
ką balevoti.

Taip nesenai atsitiko Sal
dutiškio kaime, kur policija 
nuvyko aprašyti kai kurių 
ūkininkų paskutines karvu- 
kes. Ūkininkai pasiėmė kir
vius, šakes ir pasakė, kad 
savo turto neatiduos. Vyres
nis policininkas pradėjo ant 
jų šumyt ir grąsinti, tai ūki
ninkai jį sumušė.

Už šitokį “buntą” valdžia 
pasiryžo mužikus “pamo
kinti,” kad “tautiškai na- 
alstvai” priešintis nevalia. 
Jeigu reikalauja atiduot, tai 
ir atiduok, vistiek kad ir ba
du pats su vaikais turėtum 
pastipti.

Taigi atvyko į Saldutiškio 
kaimą didelė ginkluota jėga 
ir pradėjo areštuoti ūkinin
kus, kurie gynė savo kruvi
nu prakaitu uždirbtą turtelį. 
Suėmė visus ir išvežė tartum 
kokius piktadarius. Miški
niai ir kiti buvo nubausti po 
5 paras kalėjimo, o Vaškile- 
vičiai, kurie smarkiau savo 
turtą gynė, tapo atiduoti ka
riuomenės teismui, tartum 
valstybės išdavikai.

Tai ve jums ir savo “tau
tiškoji” valdžia!

MĖTYDAMAS SVIEDI
NIUS NUKRITO PATS 

LĖKTUVAS IR SUDUŽO.
Ties Kaunu anądien buvo 

futbolininkų žaidimas. Kad 
rungtynės butų įspūdinges
nės, aero kliubas norėjo 
sviedinius numesti žaidė
jams iš lėktuvo. Tą uždavinį 
įorėjo atlikti lakūnas Jure
vičius ir aero kliubo reikalų 
vedėjas Pūras. Jurevičius 
vairavo lėktuvą, o Pūras me
tė sviedinius. Pirmą sviedinį 
pasisekė gerai numesti, bet 
kaip tik rengėsi antrą svie
dinį mesti, lėktuvas staiga 
kažkaip apsivertė ir ėmė 
kristi žemyn. Laimė dar, kad 
skrido visai pažemiais ir pa
slinko tolyn nuo žmonių — 
krito tuščioj vietoj. Nors lėk
tuvas sudužo, bet lakūnai iš
liko gyvi, tik Jurevičiui su
laužyta kairioji koja, nu
mušta nosis, o Purui pramu
šta kakta ir sutrenkta krūti
nė. Sužeistieji tuojau buvo 
nugabenti į karo ligoninę.

ORGANIZUOJASI INTE
LIGENTAI BEDARBIAI.

Sužinota, kad Kauno be
darbiai inteligentai ėmė rū
pintis savo materiale būkle. 
Jau paduotas Kaimo apskri
ties viršininkui prašymas dėl 
gavimo leidimo leisti laik
raštį “Inteligentas Bedar
bis.” Tame laikrašty bus mi
nėtos organizacijos atspaus
dintas įstatų projektas.

PANEMUNĖS PARKE 
STEIGS ŽVĖRYNĄ.

Atatinkamos Įstaigos nu- 
mačiusios šią vasarą Pane
munės parke įsteigti žvėry
ną. Tame žvėryne iš pradžių 
butų tik rinktiniai Lietuvos 
žvėrys, o su laiku ir iš užsie
nių žvėrių butų atgabenta. 
Žvėrynui 2 ha retesnio miš
ko jau parūpinta.

Siesikų girininkijos miške 
rastas nežinomo žmogaus 
lavonas. Galva ir kojos nu
ėstos.

Kultūros Sąvaitę 
Lietuvoje.

Šiais metais nuo balan
džio 19 dienos Kaune, dau
gelio kultūrinių organizaci
jų ir studentijos, meno, mo
kslo atstovai rengė Pirmąją 
kultūros sąvaitę Lietuvoje.

Šios sąvaitės programą 
sudarė visa eilė paskaitų ir 
didžiulis lietuviškosios lite
ratūros vakaras valstybės 
teatre Kaune.

Literatūros vakare prabi
lo gyvi ir mirusieji šie lietu
vių rašytojai: Duonelaitis, 
Maironis, Vaižgantas, Alan
tas, Aleksandravičius, Ang- 
lickas, Babickas, Binkis, 
Brazdžionis, Čiurlionienė, 
•Jakštas, Gira, Graičiunas, 
Inčiųra, Kirša, Lastas, Puti
nas, Miškinis, Neris, Rimy- 
dis, Romanas, Rutkauskas, 
Santvaras, Sidabraitė, Sruo
ga, šeinius, Švaistas, Tilvy
tis, Tulauskaitė, Vaičiūnas, 
Vaitkus, Vydūnas, Žengė. 
Tai buvo pirmutinis toks 
platus literatūros vakaras 
Lietuvoje.

Amerikos
V* DIDELĖS EKSKURSUOS

Į LIETUVĄ ’ Kiti
Išplaukimai 

“DROTTNINHOLM”
Gegužės 18 

M. L. KUNGSHOLM Birželio 4 
S. S. DROTTNINGHOLM Birž. 12 

M. L. “GR1PSHOLM” Liepos 3
* 

laivakorčių kreipkitės i vietinius agentus arba i

SVVEDISH AMERICAN LINE
Boston, io statė str.—nev york, 21 štate str.-Chicago, ibi no.mk.hk.an avė. 
Broiiurėlė apie ek$kur$ijd5 Tamitai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.—

Rengiamos Liet. Laiv. Agentu
Sąjungos Amerikoje

Modemiškuoju, baitu Motorlaiviu 
"CRIPSHOLM’ 
Gegužės 28
Liepos 3,im. 
I KLAIPĖDĄ

ŽEMĖS NUSAUSINIMO 
DARBAI LIETUVOJE.
Prieš keliolika metų? kai 

Lietuves gyventojai gyveno 
neišskirstytais kaimais, nie
kas tada nesirūpino ir že
mės nusausinimu. Tada di
džiuliai pievų ir dirbamos 
žemės plotai stovėjo vande
nyse. Pavasarį ir rudenį ūki
ninkai negalėdavo savo lau
kų laiku apdirbti. Nuo to 
kentėjo patys ūkininkai ir 
bendrai visas krašto ūkis.

Dabar žemės ūkio minis
terija jau parengė tinkamą 
skaičių žemės nusausinimo 
specialistų - kulturtechnikų. 
Kaimų unininkai vieni su ki
tais lenktyniuoja, kad tik jų 
žemės butų greičiau nusau
sintos. Daugelis jų, sunkes
niems laikams užėjus, prašo 
paskolų savo laukams nu
sausinti iš žemės ūkio minis
terijos. Ministerija kreditų 
nesigaili ir ūkininkams viso
kiais budais stengiasi padė
ti. Šiais metais nusausinimo 
darbams vykdyti žemės u- 
kio ministerija yra paskyru
sį 400,000 litų. Žymiausi že
mės nusausinimo darbai šie
met bus atlikti Vilkaviškio, 
Marijampolės ir Biržų ap
skrityse. Iš viso šiemet ma
noma nusausinti apie 1,000 
ha. Tuo budu, vieno hektaro 
įusausinimas kaštuoja apie 
100 litų. Dalis ūkininkų že
mės nusausinimo darbus 
vykdys savo lėšomis. Tsb.

IR KAIMO BIEDNUOME- 
NĘ REIKIA ŠELPTI.

Vabalninke prieš kiek lai
ko susitvėrė komitetas vie
tos biednuomenei šelpti. Iki 
šiol surinkta apie 500 litų, 
įvairių javų 52 centnerių, 
bulvių 8 cent. ir rūbų. Jau 
sušelpta 144 būtinai pašal
pos reikalingos šeimos.

KOVA SU PLĖŠIKAIS LIETUVOJE. 
Tauragės apskričio banditai 
nužudė ūkininką Šležą ir už
puolė Žagarės vargonininką.

i
Balandžio 20 d. apie 7 i 

vai. vakaro Angladagių kai
me, Skaudvilės valsčiaus, 
Tauragės apskr., du nepažį
stami ginkluoti vyrai įsiver
žė į ūkininko Šležo butą ir 
grąsindami revolveriais rei
kalavo atiduoti pinigus. Šle
žas tuo metu stovėjo rankas 
susikišęs į kišenes ir kažką į 
plėšikų reikalavimus atsakė. 
Plėšikai paleido į Šležą du 
šuviu ir vietoje jį nušovė. 
Nužudę Šležą, plėšikai suri
šo berną Simaną Urbutį ir, 
grąsindami jam ginklais, 
reikalavo parodyti Šležo pi
nigus. Piktadariai pagrobę 
550 litų pinigų pasišalino.

Dar galutinai nenustaty
ta, bet spėjama, kad tai bus 
Balsio su Kazlausku darbai.

Kitas panašus užpuolimas 
įvyko Naujoj Žagarėj. Apie 
8 vai. vakaro nepažįstamas 
vyriškis, apsirišęs veidą ska
rą, įsiveržė Į vargonininko
Jono Grigaičio butą, atstatė Inu vėliavų.

revolverį ir užgesinęs elekt
ros šviesą reikalavo atiduoti 
pinigus. Tačiau vargoninin
kas Grigaitis nepabijojo ir 
drožė kumštimi plėšikui per 
ranką, kurioje buvo revolve
ris.

Gavęs keliatą smūgių, plė
šikas nieko nepaėmęs nėrė 
iš Grigaičio buto.

Balandžio 19 d. nepažįs
tamas vyriškis Taručių miš
ke, Panemunio vai., Rokiš
kio apsk., sustabdė iš malū
no važiuojantį Titulių kaimo 
ūkininką Stasį Ašmedą ir 
pareikalavo atiduoti pini
gus. Tačiau Ašmeda pinigų 
nedavė, o vietoj jų stvėręs iš 
ratų rungą drožė plėšikui 
pora kartų per galva, kuris 
vietoje pargriuvo. Ašmeda 
tada nuvažiavo.
TAURAGĖJ KOMUNIS
TAI IŠKABINO SAVO 

VĖLIAVAS.
Iš balandžio 18 į 19 d. na

ktį Tauragės miesto keliose 
vietose ant elektros laidų 
komunistai iškabino raudo-

ĮSISTEIGĖ RADIO MĖ
GĖJŲ SĄJUNGA.

Nesenai Kauno miesto ir 
apskrities viršininkas Įregis
travo radio mėgėjų sąjungos 
įstatus. Sąjungos tikslas vi
sokiais budais propaguoti 
radio naudojimą Lietuvoj. 
Sąjungos steigėjais pasirašė 
dipl. inž. Steikunas, dipl. 
inž. Vidmantas ir kiti.

Frank Ricickio
MOSTIS

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

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

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS

3 Rose Street, Hartford„ Conn.

Išplauks iš New Yorko

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

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko Į Klaipėdą 3 97 50
Į abi pusi — Į Klaipėdą ir atgal ^167°° 

Pridedant Jung. Valtt. T ak tu t ' >

Dėl informacijų beipkifet j:
PETER BARTKEVIČIUS 

678 N. Main St., Montello, M

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

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halited St., Chicago, 111. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

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

MR. C. J. WOSHNER 
2013 Carton St., Pittaburgh, Pi.

MR. A. VARASIUS
206 Ali Nationa Bank Building 

1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE 

Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Graad Su, Brooklya, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adam* St., Nevirk, N. J.

JOHN SEKYS
433 Pirk Su, Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVFL BUREAU
193 Graad Su, Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ ,
AMERIKOS LIETUVIS 

14 Varnon St., Worccater, Man

ATLANTTC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS. Prop.

342 W. B’vay, So. Boaton, Maaa.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

SUĖMĖ UŽ KLASTO- 
J IMĄ.

Kauno teismo tardytojd 
paliepimu areštuotas Anta
nas Marčiulionis, buvusio 
adv. Kazio „ Marčiulionio 
brolis. Antanas Marčiulionis 
kaltinamas dokumentus kla
stojęs. Kaziui Marčiulioniui 
už dokumentų klastojimą 
Marijampolės tardytojas iš
kėlė dar vieną naują bylą, 
bet, kadangi dabar K. Mar
čiulionis gyvena Paryžiuje, 
tai susidaro sunkumų jį tar
dyti.

VASAROS EKSKURSIJA l LIETUVA |

alit pamatyt visą

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Ekspresiniu Laivu 
Išplauks iš New Yorko per 

Southamptoną

šia ekskursiją asmeniškai vadovaus p. 
S. Bergas, Cunard Linijos tarnautojas 
Iš Southamptono keleiviai traukinio 
vyks i Londoną, o iš ten tiesioginiu 
laivu j Klaipėdą. Ekskursijos vadas 
pasirupfns keleivių patogumu ir kelio
nės reikalais.

Tar iiimtina proga kelianti su savo 
tautiečiais ir turėti smagi* kelionę. 
Labai geri kambariai ir puiku*, gerai 
žinomas Cunard Linijos maistas. 
Mandagus patarnavimas.
Jus galite pirkti laivakortę ižanokėti- 
nai. Informaciją kreipkitės j vieti
nius agentus arba i

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo Įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta j stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money orderiu 
arba registraotame laiške.

Adresuokite:

CUNARD T TNF ’3STATEstreetBOSTON, MASS.

DR. MARGERIS,
3325 S. H ALSTED ST. CH1CAGO, 1LL
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Protestai prieš vokiečių 
karo laivą.

Pereitą subatą Bostono

-
Tel. Portcr 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Trys vaikėzai turi užmokėt Union gatvėj, prie įnėji- 
$4,400. mo į tunelį, trys jauni plėši-

Trys jauni ištvirkėliai, ku- kai panedėlio vakare užpuo- 
rie andai įlindo į Everetto lė tūlą Leo Simopoli ir įrė

mę revolverį krūtinėn išlupo 
$18.

Lankėsi svečiai iš New
Britain’o.

; Pereitą trečiadienį “Ke
leivio” redakcijoj lankėsi uostan atėjo vokiečių karo 
Antanas Valinčius, Petras laivas “Karisruhe.” Kadan- 

. Kupstas ir A. Kvederas iš gi miesto vyriausybė ir gu- rakandų atsuko vandenį 
kasti. Iš abiejų tunelio galų ,New Britam, Conn. Svečiai 1------ :-----------:s,~u j-»—  -------- - -
stovės kolektoriai, kurie atvažiavo čia paviešėti ir ap- 
inks pinigus.

Nors tunelis jau iškastas, 
jet trafikui da nėra įreng- 
as. Dabar da dedamos švie
sos ir daromi vidaus pagra
sinimai. Kada jis bus atida
rytas važiavimui, tikrai da 
nežinia. Gal ims da kokį 
mėnesį laiko, o gal ir dau
giau, kol galutinai viskas 
bus sutvarkyta.

Važiuojant šimtams auto
mobilių bei trokų ir visiems 
deginant gazoliną, tunelis 
bus nuolatos pripildomas 
luodingom dujom (carbon 
monoxide), nuo kurių žmo
gus greitai alpsta ir miršta. 
Todėl bus įtaisyti milžiniški 
ventiliatoriai bei vėdintuvai, 
kurie varys į tunelį tyrą orą 
ir stums dujas laukan. Tuo 
budu oras tunely keisis kas 
2 minutės ir važiuotojų 
sveikatai nebus pavojingas,

Kad į tunelį neprasisunk
tų vanduo, į jurą ant viršaus 
buvo suversta daugybė mo
lio. Molis sutirpęs nugulė 
ant dugno ir vandens nepra
leidžia. Be to, visas tunelis 
yra išlietas cementu, kuris 
taip pat nepraleidžia van
dens.

Vandens virš tunelio yra 
32 pėdos ir 18 pėdų yra mo
lio ant juros dugno. Tunelis 
yra 50 pėdų po juros dugnu.

Vietinės Žinios
high schooję ir sulaužę daug

KELIAS APAČIOJE, JU
RA VIRŠUJE.

Greit važiuosime automobi
liais po juros dugnu.

Nedaug lietuvių žino, kad 
iš Bostono į East Bostoną' 
per keliatą metų buvo kasa
ma po juros dugnu tunelis 
automobiliams važiuot Tas 
darbas buvo pradėtas da 
1931 metų vasarą ir tik šio 
mis dienomis užbaigtas. Jis 
kaštavo Bostono miestu; 
$16,000,000. Kiek politikie
riai iš to pavegė, sunku pa 
sakyt, bet žmonės kalba, 
kad vagysčių buvo labai di 
dėlių. Tūli milionieriais pa
sidarė. East Bostone jie iš 
kalno jau užpirko šiukšly 
nūs ir balas, mokėdami po ? 
centą už pėdą, o paskui nu 
tarė toj vietoj padaryti įva
žiavimą į tunelį ir paėmė iš 
miesto iždo didelius pinigus 
už tą žemę.

Be to, Į tunelį buvo supilta 
galybė cemento, sudėta to
nai plieno, sunaudota 250. 
000 baltu koklių (tiles), 2,- 
000,000 blokų aslai, 3,000,- 
000 pėdų elektros vielų ir 
daugybė kitokios medžią- 
gos. Visa tai reikėjo supirk
ti, o perkant tokius dalykus 
visuomet gaunami riebus 
“komišinai.” Ant galo, juk 
dėl to daugiausia tokie dar
bai ir vykinami, kad butų 
galima pasipinigauti.

Tunelis padarytas tokie, 
pločio, kad juo galėtų va-' 
žiuoti dvi eilės automobilių 
ir trokų greta viena kitos. 
Už pervažiavimą bus ima
mas mokesnis, kuris kol kas 
d a nėra nustatytas, bet ro
dos, kad bus 25 centai nuo 
automobiliaus. Tuo budu 
manoma išrinkti tuos pini
gus, kurie išleisti tuneliui iš-

Sako, elektrą galima atpi
ginti per pusę.

Buvusis miesto taiybos 
narys Kelly sako, kad Edi
sono elektros kompanija 
tuojaus ' atpigintų elektrą 
žmonėms per pusę, tik rei
kia esą, kad miestas nutartų 
statyti nuosavą elektros įmo
nę.

SAULĖ IŠDEGINO FARMŲ LAUKUS.
Lietus ir sniegas truputį pa
lengvino padėtį, bet nuosto- 

liai milžiniški.

Be galo ilga sausra ir ne
paprasti šiuo laiku karščiai 
paskutinėmis dienomis vi
siškai išdegino farmerių ja
vus Viduriniuose Vakaruo
se. Nukentėjo visas šalies vi
durys nuc Kanados iki Mek
sikos sienos. Lietaus tame 
ruože nebuvo jau per 5 mė
nesius. Tik pereitą sąvaitę 
truputi palijo ir iškrito nepa-

tinių Valstijų valdžia jau or
ganizuoja savo nukentėju- 
siems farmeriams pagalbą. 
Teiks jiems maisto ir šelps 
pinigais.

Lakūnas Vaitkus 
Janušausko Vieton. 

—v!

Šį panedėlį “Keleivio” re
dakcijai buvo prisiųstas iš 
Chicagos pranešimas, kad 
lakūnas James-Janušauskas 
rezignavo iš antrojo skridi-UUpuų pailJO ir lSKTltO nepa- iczųpiavv i© diiuujv amiui- 

prastas sniegas. Bet išdegin- i mo ir kad jo vieton buvo pa
tų laukų ir sunaikintų pašė- į kviestas kitas lakūnas, leite- 
liu tas jau neatgaivino ir iš-įrantas Vaitkus, Amerikos 
džiūvusių šulinių nepripildė. j kariuomenės aviatorius. Pla- 
Washingtono žiniomis, karštesnis ALTASS komiteto 
ščiai bus sunaikinę apie 20,-pranešimas apie tai telpa 
000,000 bušelių kviečių, ne- trečiam šio “Keleivio” pus- 
skaitant daržovių ir kitų ja- lapy- Tenai sakoma, kad Ja- 

- vų. Bendrai, šitokio karšto”’”"””1"'" '
ir sauso pavasario nebuvo 
jau per 40 metų.

Žemė buvo tiek išdžiovin
ta, kad užėjus smarkiam vė
jui pereitos sąvaitės pabai
doje. oran pakilo baisus dul
kių debesiai, kurie eidami iš 
Kanados Vakarų į Rytų Pie
tus pasiekė net Bostoną. Pe
reitą subatą Bostone saulės 
nesimatė visą dieną per dul
kių debesį. Apačioje jokių 
dulkių nebuvo, bet aukštai 
visas dangus buvo aptemęs, 
tartum juodais durnais ap
trauktas. Spręsdami pagal 
debesio didumą ir jo tirštu
mą, mokslininkai jau ap
skaičiavo, kad vėjas buvo iš
kėlęs oran apie 200,000,000 
tonų žemės. Tas padarė lau
kams daug blėdies, nes nu
šlavė ir išnešė patį geriausį 
dirvožemį, viršutinį dirvų 
sluogsnį. Tą derlingą žemę 
su trąšomis viesulas išpūtė ir 
paleido į jurą.

Taigi negana kad sausra 
išdegino javus, vėjas da nu- 
alino Tarmei ių įauKus.

nušauskas pastatęs nepri
imtinas sąlygas, bet kokios 
tos sąlygos, aiškiai nepasa
kyta. T

Bostone susidarė apie tai 
trys nuomonės: (1) Janu
šauskas pabūgo skristi per 
jūres; (2) jis pareikalavo 
perdidelio atlyginimo; (3) 
jis turėjo pasitraukti dėl kle
rikalų intrigų.

Ar nors viena tų nuomo
nių teisinga, gal paaiškės vė
liau.

..U- 
ng-

silankyt Į žymesnes Bostono 
vietas.

A. Kvederas yra Ame
rikoje gimęs jaunuolis, bet 
kalba lietuviškai daug ge
riau negu daugelis atvyku
sių iš Lietuvos. Jis labai bu
vo patenkintas kada pama
tė “Maikį su tėvu” spausdi- 
Tant ant moderniškų maši
nų. nes “Maikis su tėvu” iš
mokino jj lietuviškai. (Tai 
oaties A. Kvedero žodžiai.)

Antanas Valinčius yra 
New Britaino policmanas ir 
jis būtinai norėjo aplankyt 
Šarki. Svečiai interesavosi 
r SLA. reikalais.

Areštavo 73 žmones gaidžių 
muštynėse.

Pereitą nedėldienį miške, 
netoli Tauntono, policija 
užklupo gaidžių muštynes. į 
kurias buvo susirinkę apie 
200 aplinkinių farmerių. Pa
matę policiją, jie pradėjo 
bėgti, bet 73 žmones polici
ja suėmė. Jie buvo sunešę 
apie 100 gaidžių peštynėms. 
Penki gaidžiai buvo jau už
kapoti, o kiti da nebuvo su
leisti Į peštynes. Tarp Ame
rikos farmerių gaidžių peš
tynės yra didelis sportas. Jie 
ir pinigus deda ant gaidžių, 
kuriuos mano kovą laimė- 
-iant. Bet įstatymas šitą 
sportą draudžia.

Majoras prašo miesto tar
nautojų dovanoti 2 savai

čių algą.
Majoras Mansfieldas iš

leido atsišaukimą į 9,000 
miesto tarnautojų, prašyda
mas juos paaukoti miestui 
dviejų sąvaičių algą, kad su
taupius $1,000,000. Nors 
miestas turi iš viso 21,000 
tarnautojų, bet policija, mo
kytojai ir apskričių samdi
niai yra ne majoro jurisdik
cijoj ir nenori su juo ko-ope- 
ruoti, nors alga jiems moka
ma iš miesto iždo.

Daktaras nukando švo- 
geriui ausį.

Šį panedėlį Somervillėj 
susipešė keli žydai ir Meye- 
rui Goldšteinui tapo nukąsta 
ausis. Jis sako, kad ausį jam 
nukandęs jo švogeris d-ras 
Weidmanas, kuris jau yra 
areštuotas.

Paleido 11 šūvių kol sugavo 
vogtą automobilį.

Pereitos subatos naktį 
Charlestowne policija paste
bėjo 4 jaunus bomus vogta
me automobiliuje ir liepė su
stoti. Vietoj sustoti, vagys 
da daugiau “užsistojo ant 
gazo.” Policija pradėjo juos 
vytis ir šaudyt. Buvo paleis
ta net 11 šūvių, pakol vagys 
buvo įvaryti į aklą gatvę ir 
suimti.

bernatorius nutarė iškelt vo
kiečiams oficialų priėmimą, 
tai Bostono žydai sušaukė 
didelį mitingą .ir pakėlė di
delį protestą prieš tai. Kal
bėjo žymiausi jų rabinai, ra
šytojai ir kitokie veikėjai. 
“Barbariškos Įiitlerio dokt
rinos ir šlykšti propaganda 
yra svetimos musų sielai,” 
pasakė rabinas Abrams, “ir 
pasirodymas vokiečių karo 
laivo su svastika yra įžeidi
mas netiktai Bostono žy
dams, bet visai Amerikai.” 
O žydų advokatas Finkel 
pasakė: “ ‘Karisruhe’ yra kad teismas galėtų mane pa-
priespaudos ženklas. Ir ste-j skirti nusivesti juos į skverą 
bėtis reikia, kad musų visuo- jp tenai viešai juos nuplak- 
menės valdininkai ruošiasi ti.”

Jauni piktadariai vadino
si McCay, Warsh ir Keefe, 
visi trys po 18 metų amžiaus. 
Du jau baigę high schoolę.

dabar tapo nuteisti užmokėt 
$4,400 iš savo uždarbio už 
padarytus nuostolius. Že
mesniame teisme nuteisti į 
pataisos namus trims mėne
siams. bet jie tuo nepasiten
kino ir aneliavo j aukštesnį 
teismą, kuris vieton kalėji
mo uždėjo piniginę pabau
da. Prokuroras pasakė:

Trys mėnesiai kalėjimo pa
darytų nuostoliu neatlygins, j 
Jie turi užmokėt užtai pini
gais iš savo uždarbio, kad ir 
visa gyvenimą jie turėtų ant 
to dirbti. Be to. aš norėčiau,

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.

t
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menės valdininkai ruošiasi 
sveikinti tuos barbarus, ku
rie pamynė po kojomis kiek
vieną Amerikos principą. 
Tai yra įžeidimas Amerikos 
visuomenės!”

Pakėlė taip pat protestą ir 
Lyga prieš Karą ir Fašizmą.

Sučiupo 28 lošikus.
Somervillėj moterys pra

dėjo skųstis policijai, kad jų 
vyrai eina į laižybų įstaigą ir 
tenai prakiša visus savo pi
nigus ant arklių lenktynių. 
Todėl pereitą sąvaitę būrys 
policijos civilinėse drapano
se užklupo tą įstaigą, išmu
šė kūjais duris ir suėmė 28 
žmones.

Namų statyba žymiai 
pabrango.

Per 10 paskutinių mėne
sių namų statyba pabrango 
jau 27 nuošimčiais. Tai reiš
kia, kad namas, kuris perei
tą vasarą pastatyt kaštavo 
$3,696, dabar kaštuoja jau 
$4,713. Taip sako Morton 
Bodfish, Unįted Statės 
Building ancLLoan Lygos 
viršininkas.

Toliau statyba brangsian- 
ti da daugiau, nes reikės 
daug medžiagos ir darbinin
kų prie naujų namų. Iš viso 
Jungtinėse Valstijose esą 
30,000,000 gyvenamų namų. 
Iš to skaičiaus .2,500,000 na
mų esą jau pasenę ir tuoj 
reikėsią juos griauti. Da
bartiniu laiku nauji namai 
nestatomi, o gyventojų skai
čius vis auga. Prieis prie to, 
kad pasidarys didelė butų 
stoka. Tada turėsią pabran
gti namai ir prasidėsianti 
statyba.

“Boston American” rašo, 
kad Bostono politikieriai 
pavogė apie $1,000,000 iš 
labdarybės fondo.

Roxburyje buvo užpulta ir 
apiplėšta B, Markso aptieka 
po numeriu 295 Blue Hill 
avė. Plėšikai išlupo $60 iš 
kasos, atėmė $80 iš savinin
ko kišeniaus ir pabėgo.

BIRŽELIŲ ŠOKIAI
įvyks Subatoje, May-Geg. 
19 d., 1934 m., 7:30 vai. vak. 

' Šiaudinių skrybėlių sezonas^ Lietuvių M. Žinyčios svetai
nėj. Publika galės gražiai 
užsiganėdinti šokant po ge
rai orchestrai. Rengia Lietu
vių Moterų Ratelis. Įžanga 
ypatai 25 centai.

jau čia pat.
Nuo 15 gegužės Bostone 

prasideda šiaudinių skrybė
lių sezonas, tačiau kol kas 
šiaudagalvių da nesimato.

CASPER’S 
BEAUTY SHOP

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

Concorde nusižudė gelž- 
kelio telegrafistas Swan. Ji
sai užsidarė savo garaže ir 
paleido automobiliaus moto
rą. Vėliau namiškiai rado ji 
nebegyvą nuo smalkių.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.
PARSIDUODA BUČERNĖ

Geriausioje vietoje South Bostone; 
biznis labai geras. Biznio Savininkas 
išvažiuoja. Kreipkitės pa^ (-)

R. J. VAS1L
409 Broadway. Room 4, 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J.NAMAKSY i 
Real Estate & Insurance Į 

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

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

Residence: 251 Chestnut Avenue t 
Jamaica Plain, Mass.

PARKffAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

Pirm*
Kartu 

Lietuvių 
Kalboje '

su Pa
veikslais

I__

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

CASPER
Kampas L Street ir Sixth St., 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 464.5.

i 7
i____ _____

DR. G. L. KILLORY
i
t
i

Į
>I

I
I

60 Scollay Sųuare. Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
Specialistas Kraujo, Inkstų ir 

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

4

BEAUTY SHOP

CASPER’S
BEAUTY PARLOR

Duodu Permanent Wave ant dviejų 
mašinų, Croquignole ir c ’ 
Kainos sulyg rūšies; nuo $3.50 
aukščiau.

CASPER MASTEIKA 
Beauty Parlor 

1064 Dorchester Avė., 
arti Savin Hill Station 

DORCHESTER, MASS.
Telefonas: Geneva 3668

Spirai. 
"'9 ir

1

Tel. So. Boston 2669.
DAKTARAS

4. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDĖLIOMIS; 
iki 1 v. po pietų 

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

251 BROADVVAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.
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BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona
■ ■ So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

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

* t 
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Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

j Taisymo ir demonstravimo vieta: 
’ " * ’<r IKT c'rT1T7T?'r

»l

i♦

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 

SO. BOSTON, MASS.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
G R ABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. Univorsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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.

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 paštų. Atminkite 
musų adresų.

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 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų- Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
— ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■-■ ■! Į, ■|l<hllll ■ ■ ■ ■ ■ - ■ - ■ ■

PRASIDĖJO SILKIŲ 
NERŠTAS.

Šįmet silkių nerštas prasi
dėjo daug vėliau, negu ki
tais metais. Neršto metu sil
kės išeini iš jūrių ir eina 
upėmis prieš vandenį tokio
mis daugybėmis, kad van
duo būna tirštas. Jas galima 
imti šakėmis ir mesti iš van
dens ant kranto. Pereitą są
vaitę į vieną dieną Province- 
tono įlankoj buvo pagauta 
100 bačkų silkių. Nerštas tę
siasi paprastai apie mėnesį 
laiko.

Pinigu Siuntimas t
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A. F. SWEETROS AGENTŪRĄ 
NUSIUNČIAME PINIGUS J VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS, f

Ypatingai gerai patarnaujam į 
LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

A. F. SWEETRA
135 NEWBURY ST., LAWRENCE, MASS.

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 
•8ATYROJE

■liera Biblijaa 4<4x* colio*, tori 2S2 
paalapfaa .ir 27* pavrikaialias. Labai 
MaaU ir aaadinta kiekvienai ypaui. 
T—f *ai*/4aana Ha Blb’.ija ir tė- 
aydaiaaa j paveikilėUna. (korte per
statė kai bara pirm rateįriaio reketą 
ir iki akatatiMBi Kriataaa), ažmiri ri- 
oaa savo varsna Ir džiaorsia Jociai ta
kia knisa icUa, Jam bva tranai tie- 
naa vakarai

KAINA TIK Sl.OO
Noriau tilt iit Biblija, piniraa 

ripaklt Ezpreao ar Pakto Mane, Orrle- 
r*a, arba rasMraotaaia laiaka adrm:

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
Sa Boston. Mass

J

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKAITAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

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

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 $2.50

KELEIVIS
253 Broadway Se. Boston, Mass.
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