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GAISRAS PADARE CHICAGAI Iškelta Į Derlinges-
Indianapoly Kruvina Anglijos Parlamen-

IŠDEGĖ 80 AKRŲ 
PLOTAS.

Sudegė 13,000 gyvulių ir su
žeista 1,100 žmonių. Tūks

tančiai liko be pastogės.
Pereitą subatą po pietų 

Chicagoje kilo baisus gais
ras, kuris nušlavė 80 akrų 
plotą ir padarė apie $10,- 
000,000 nuostolių. Apie 1,- 
100 žmonių buvo sužeista ir 
tūkstančiai pasiliko be pa- 
pastogės. Kovai su liensno- 
mis buvo sutraukta iš visų 
apylinkių 122 gaisriniai apa
ratai ir 52 ugnagesių ko
mandos. Gesinimas buvo la
bai sunkus, nes, viena, per 
didelį karštį negalima buvo 
arti ugnies prieiti, o antra 
dėl ilgos sausros Chicagos 
apylinkėj labai nukritęs 
vanduo ir todėl buvo labai 
mažas jo spaudimas. O kar
štis buvo toks baisus, kad 
gelžkelių ir gatvėkarių bė
giai pradėjo raitytis.

Gaisras prasidėjo Union 
Stock Yarduose. Kadangi 
skerdyklose yra labai daug 
medinių tvorų ir sienų, ir vi
sos jos buvo nesvietiškai iš
džiuvusios, tai ugnis labai 
greitai išsiplėtė ir vėjui pa
dedant nuėjo per miestą 
kaip išsiliejusi jura. Lieps
nos pasiekė net Halsted 
streetą, kur gyvena daug lie
tuvių. ir persimetė kiton pu
sėn. Kada pasirodė, jog van
deniu nebegalima gaisro su
laikyti, pradėta dinamitu 
sprogdinti triobas. Subatos 
naktį Bostone per radio iš
girdome, kad Chicaga lieps
nose. Nedėldienio rytą radio 
skelbė, kad miestas da dega, 
bet ugnis jau sustabdyta vie
toje ir toliau neišleidžiama.

Sakoma, kad ugny žuvo 
13,000 gyvulių Dabar daro
mi planai išdegusiam plotui 
atstatyti.

Pasaulio paroda nuo gais
ro centro yra už 7 mylių, ta
čiau degančios lentos ir ža
rijos krito net tenai. Žmonės 

- pradėjo kraustytis iš savo 
namų baldus ir geresnes 
drapanas, bet nevisi savo 
turtelį išgelbėjo, nes kai už
ėjo ugnis, jie turėjo viską 
palikti ir bėgti tolyn, kad iš
gelbėjus gyvybę.

Ugnis plito tokiu greitu
mu, kad daug gatvėkarių ne
spėjo išbėgti iš pavojaus ir

nes Vietas.
Washingtono žiniomis, ad

ministracija - žemės ukiui 
tvarkyti (AAA) yra suma
niusi iškelti iš South Dako
tos, Mirmesotos ir Wisconsi- 
no valstijų apie 4,000 farme- 
rių šeimynų į derlingesnes 
vietas ir apgyvendinti jas 
ant valdžios farmų. Valdžia 
turinti apie 4.000 neblogų 
ūkių, kurių dabar niekas ne
dirba, kuomet tūkstančiai 
farmerių minėtose valstijo
se gyvena ant tokių farmų, 
kur jie negali pasidaryti pra
gyvenimo. Valdžia duosian
ti jiems savo farmas išsimo- 
kėjimui.

LATVIJOJ APSKELBTA 
DIKTATŪRA.

Pereitą sąvaitę Latvijoj į- 
vyko perversmas. Sakoma, 
kad prezidentas Kviesis, su
sitaręs slapta su karininkais, 
apsiskelbė diktatorium, įve
dė karo stovį ir suspendavo 
seimą. Prie valdžios atsisto
jo ūkininkų partijos žmonės. 
Bet kokiais motyvais tai pa
daryta, kol kas neaišku. Vie
nos žinios sako, kad seimas 
trukdęs konstitucijos pakei
timą, todėl prezidentas su 
karininkais seimą suspenda
vęs. Kitos informacijos tvir
tina, kad reakcininkai pada
rę šitą perversmą bijoda
miesi Latvijos socialdemo
kratų ir kitų pažangiųjų vi
suomenės organizacijų. Bet 
yra ir tokių paskalų, kad 
latviai apskelbė karo stovį ja nutarė paskirti $150,000,- 
ncrėdami suparaližiuoti vo- 000. Šita suma bus naudoja- 
kiškujų fašistų organizavi- ma lengvinti nukentėjusių 
masi.

$150,000,000 Pašal
pos Farmeriams.

Nukentėjusiems dėl saus
ros Amerikos farmeriams 
Washingtono administraci-

Veteranų Demonst
racija Washingtone.

Pereitą penktadienį karo 
veteranų bonuso armija įtai
sė Washingtone demonstra
ciją. Susirinkę iš visų šalies 
pakraščių, nuvargusiais vei
dais ir sunkiai vilkdami sa
vo kojas 700 buvusių karei
vių pradėjo Pennsylvanijos 
avenue, nešdami ant pečių 
didelius plakatus, kuriuose 
buvo išrašyti jų reikalavi
mai. Praėję pro prezidento 
Baltuosius Rumus, jie pasu
ko atgal į Kapitolių ir įteikė 
Kongreso vadams savo rei
kalavimus ant popieros. Jie 
reikalauja išmokėti jiems 
pilną bonusą ir kuogreičiau- 
sia išleisti nedarbo apdrau- 
dos įstatymą. Eisena buvo 
rami.

padėtį visokiais budais. Sau
sra skaudžiausia yra palie
tusi North Dakotos ir South 
Dakotos valstijas. Tenai iš
degė netik visi javai ir dar
žovės, bet ir ganyklos, taip 
kad gyvulius tenka gabenti 
traukiniais į kitas valstijas 
arba iš kitur siųsti tenai pa
šarą.

Kova Už Duoną.
Indianapolio mieste su

streikavo trokų vežikai. 
Kompanijos prisisamdė 
streiklaužių. Šį panedėlį a- 
pie 300 streikierių išėjo ant u;* 
pikietų. Kaip tik pradėjo va
žiuoti iš rinkos trokai su dar- „ .. , TT .. . . ......
žovėmis ir vuoffomis Dikie.j Rasistų Unijai, kuri dėvi juo- zovemis ir vuogomis, piKie Rot rais
tai pastojo jiems kelią. Po
licija tuoj puolė pikietus . t ti vi
mušti lazdomis. Bet pikietai La
irgi netuščiomis buvo ranko-, , . - , , .
mis. Jie grąžino užpuoli-;toks - įstatymas butų tikra1 
kams smūgį už smūgį. Ir ke- 
liatas policmanų tuoj krito 
ant gatvės. Krito keliatas ir 
darbininkų. Kova buvo la
bai žiauri. Iš abiejų pusių 
buvo parmušta 18 žmonių. 
Tada policmanai pasitraukė 
prie savo vežimų ir pradėjo 
imti šautuvus. Beto, apie 20 
žmonių buvo sužeista perei
tą subatą. Ir visa tai įvyko 
po to, kai kapitalistų spau
da paskelbė, kad vežikų 
streikas Minneapoly “jau 
pasibaigė.” Darbininkai ko
voja už duoną, o policija 
juos muša. Vadinasi, dirbkit 
už pusdykį, kad kapitalis
tams butų daugiau pelno. Ir 
NRA tyli.

tas Ignoruoja Fa
šistus.

Anglijos Parlamentan 
buvo įneštas sumanymas už
drausti politinėms organiza
cijoms dėvėti uniformas. 
Tas buvo taikoma Anglijos

dus marškinius. Bet parla
mentas atsisakė šita suma-

- nas atstovas pasakė, kad 
Moks įstatymas butų tikrai 

nereikalinga rekliama tiems 
žmonėms, kurie nori vaidin- 

' ti Mussolinio ar Hitlerio 
i vaidmenį, bet Anglijoj ne
turi sekėjų ir nieko nereiš
kia.

Darrow Atidengė Pa* 
slėptus NRA Tikslus.

KODEKSAI ESĄ DAROMI 
TRUSTŲ NAUDAI.

Pragyvenimo kairios kelia
mos, o darbininkų algos pa

silieka užpakaly.
Paskutinėmis dienomis 

Washingtone ir visoje šaly 
I kilo didelis triukšmas dėl 

antra, gimimų Clarence Darrow paruošto
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Mooney Byla Eina Į 
Vyriausi Tribunolą.

Iš San Francisco praneša
ma, kad Mooney advokatai 
kelia jo bylą į vyriausį šalies 
tribunolą. Jie yra įsitikinę, 
kad jis bus paliuosuotas, nes 
buvęs andai teismas pripa
žino jį nekaltu, tik reakci
ninkai nepaleidžia jo iš ka
lėjimo. Advokatai nurodo, 
kad šitoks žmogaus kalini- 

_______ x___ ,____ mas yra priešingas šalies 
važiuojant^ pradėjo 'degti.(konstitucijos Keturiolikta- 
Žmonės iš jų išbėgiojo, o jam Amendmentui.

UŽDRAUDĖ VISUOMENĘ 
KLAIDINANTI SKEL

BIMĄ.
Viena kompanija Ameri

koje skelbė savo pastą dan
tims šveisti klafdinančiais 
žodžiais. Buvo tvirtinama, 
kad rudžiausi ir biauriausi 
dantys į 3 dienas nuo tos pa
stos pasidaro balti ir gražus. 
Negana to, ši pasta užmu- 
šanti visas pavojingas bak
terijas burnoje ir apsaugo- 
janti žmogų nuo daugelio li
gų. Valdžia liepė šitokį skel
bimą sulaikyti, kitaip bau- 
sianti tą kompaniją už žmo
nių apgaudinėjimą. Ir kom
panija tuojaus savo skelbi
mus sulaikė.

Atsidaro Nusigink
lavimo Konferencija

Ateinančią sąvaitę, 29 ge
gužės, Ženevoje atsidarys 
metinė Tautų Lygos konfe
rencija, kur Anglija darys 
dar sykį pastangų pravesti 
kokią nors nusiginklavimo 
programą. Jeigu šitos pa
stangos nenusiseks, sako 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Sir John Simons, 
jeigu konferencija negalės 
nusiginklavimo klausimu su
sitarti, tai tas reikš galą vi
sai Tautų Lygai.

Italų Lakūnai Be- 
mažko Neužsimušė
Pereitą sąvaitę iš New 

Yorko išlėkė į Romą italų 
armijos lakūnas Cesare Sa- 
belli ir amerikietis Pond. Jų 
tikslas buvo pasiekti Romą 
be sustojimo. Bet Kelionėj 
sugedo jų mašina, motoras 
pradėjo smarkiai kosėt ir 
pasiekus Airiją visai susto
jo. Jiedu nusileido jau susto
jusiu motoru vidury lauko, 
pusėtinai aplaužė savo lėk
tuvą ir patys išliko gyvi tik 
per plauką.

Mirė 6 Mylių Aukš
tumoj.

Šiomis dienomis netoli 
Sovietų sienos nukrito vo
kiečių balionas, kuriuo du 
vokiečių mokslininkai, Ma- 
such ir Schrenk, buvo paki
lę stratosferos tyrinėti. Jų 
baliunas sutyžo ir jie patys 
užsimušė, bet atrasti instru
mentai rodė, kad baliunas 
buvo pakilęs 6 mylias nuo 
žemės. Vokiečių paskirta 
komisija ištyrė jų nukritimo 
priežasti ir priėjo išvados, 
kad iškilę tokion aukštumon 
jiedu užtroško dėl oksigėno 
stokos ir dėl to nukrito.

Numato Jungtinių
Valstijų Kritimą.

Mussolinio kontroliuoja
mas laikraštis “Popolo D’- 
Italia” pranašauja Jungti
nėms Valstijoms nupuolimą. 
Tam esančios trys priežas
tys: viena, šalies “energijos 
paralyžius;” ;
skaičiaus mažėjimas, o tre
čia, žemės ūkio nupuolimas. 
“Siekdama didelių laimėji
mų, amerikiečių tauta nepa
lieka savo įpėdinių,” sako 
laikraštis. “Tai reiškia tau
tos išsigimimą.” Po kelių 
gęntkarčių amerikiečių ma
žiau gims negu mirs, o tada 
prasidės ir jų dangoraižių 
griuvimas, baigia “Popolo 
D’Italia.”

Roosevelto Partija 
Turi $500,000 Skolų.

raporto apie NRA ir jos nu
veiktus darbus.

Tam raportui parašyti 
pats Rooseveltas paskyrė 
tam tikrą tarybą, kurios 
priešaky pastatė garsųjį ra
dikalą advokatą Clarence 
Darrow. Raportas buvo pa
gamintas ir patiektas Roose- 
veltui. Praėjo kiek laiko, o 
viešai tas raportas vis nesi
rodė. Tuomet kilo spaudoj 
reikalavimas, kad raportas 
butų paskelbtas visuomenės 
žiniai. Galų gale valdžia 
pradėjo jį spausdinti ir pir-

Demokratų partijos vadai mutinė jo dalis jau tapo pa- 
pradėjo rūpintis, kaip išbris- skelbta spaudoje, 
ti iš skolų, kurių jų partija Raportas, pasirodo, yra 
turi nuo pereitų rinkimų da didelis 9mugis NRA 
pusę, miliono dolerių. Roose- tojams. Jis stačiai sako, kad 
veltas, kaip šalies preziden- ^ vadinami NRA kodek- 
tas, skaitomas savo partijos gai.buvo ir yra daromi trustų 
bosas, taigi visi žiuri, ką jis fr monopolių labui, nes irtų 
tuo reikalu turi pasakyti. O kodeksų rašytojai ir vykin- 
io manymu, tos skolos turėtų tojai yra niekas daugiau, 
būt atmokėtos aukomis. Ta- kaip trustų viršininkai, stam- 
čiau stambių aukų iš didelių bus kapitalistai ir darbinin- 
korporacijų prezidentas sa- kų išnaudotojai, 
kosi nenorįs. Geriau butų,1 
kad šita suma butų sukelta 
smulkiomis aukomis iš bied- 
nesnių žmonių, sako p. Roo
seveltas.

ti iš skolų, kurių jų partija

Žmonės iš jų išbėgiojo, o 
gatvėkariai buvo palikti vie
toje ir sudegė. ANGLIJA PRIEŠINGA 40 

VALANDŲ SĄVA1TEI.
Birželio mėnesy Ženevoje 

susirinks Tarptautinė Dar
bo Konferencija, kuri svars
tys darbo valandų trumpini
mą. Anglijos valdžia jau da- 

______ bar davė suprasti, kad 40 
ginklų“* fabrikantams valandų sąvaitei ji bus prie- 

gabenti ginklus kariaujan- šmga. 
čioms Pietų Amerikos res-1 ---------------
publikoms, būtent, Bolivijai 
ir Paragvajui. Todėl pereitą 
sąvaitę prezidentas Roose
veltas padarė Kongresui pa
siūlymą, kad išleistų tam tik
rą įstatymą, kuriuo ginklų ir streikuoja. San Franciscos į- 
amunicijos siuntimas ka- lankoj stovi apie 100 laivų 
riaujančioms šalims butų už- ir negali išeiti, nes nėra kam 
draustas. jų krauti. s

Nori Uždrausti Gin
klų Siuntimą.

Kitos valstybės pradėjo 
labai kritikuoti Jungtinių 
Valstijų valdžią, kuri leidžia 
savo i

I* •

UOSTŲ DARBININKAI 
DA STREIKUOJA.

Pacifiko pakrašty uostai 
tebėra da suparaližiuoti, nes 
12,000 laivų krovėjų da

LIETUVOS-AMERIKOS 
SUTARTIS NUSIKALTĖ

LIAMS IŠDUOTI.
Mikas Bagdonas, laikina

sis Lietuvos reikalų vedėjas 
Washingtone, ir Amerikos 
valstybės sekretorius Cor- 
nell Hull, pasirašė papildo
mą nusikaltėlių išdavimo su
tarti, kuria einant nusikaltę 
bankrutavimo ir narkotikų 
prekiavimo įstatymams as
menys bus vienos antrai val
stybei išduotini. Šia nauja 
sutartimi yra papildoma pa
grindinė nusikaltėlių išda
vimo sutartis, kuri buvo pa
sirašyta 1924 m. 9 balan
džio.

francužaTbando
ORO PAŠTĄ I AMERIKĄ.

Pereitą sąvaitę iš Francu- 
zijos išlėkė į Kasablanką 
(Afrikoj) didis jų pašto or
laivis “Arc-en-Ciel” (“Ora
rykštė”), kuris iš tenai mė
gins pasiekti Braziliją ir pa
skui tuo pačiu keliu grįžti* 
Francuzijon atgal. Tai yra 
pirmutinis bandymas įsteig
ti oro pašto liniją tarp Fran- 
cuzijos ir Amerikos.

Hitlerininkas Gavo 
10 Metų Kalėjimo.
Pereitą sąvaitę Berlyne 

buvo nuteistas dešimčiai me
tų kalėjimo hitlerininkas Er- 
wfri Schulze, kuris 21 kovo 
metė bombą į Dovydą Olive- 
rį, žydų teatro savininką, ir 
sudaužė jo automobilių. 'Iš 
pradžių hitlerininkai buvo 
paskelbę, kad Schulze esąs 
“marksistas” ir norėjęs už
mušti Prūsijos premjerą 
Goeringą, bet teisme bombi- 
ninkas pasisakė esąs Hitle
rio pasekėjas ir taikęs savo 

(bombą žydų teatro savinin
kui.
BULGARIJOJ FAŠISTIŠ- J Pnvatinius namus.

KA DIKTATŪRA
Bulgarijoj irgi apskelbta 

fašistiška diktatūra. Kari-j 
ninkai paėmė valdžią į savo

SUSPROGDINO URUG
VAJAUS PREZIDENTO 

RUMUS.
Montevideo mieste perei

tą subatą buvo išsprogdinti 
Urugvajaus prezidento Ga
brieliaus Terros rūmai. Bom
ba suardė marmurinį balko
ną ir apgriovė visą triobėsį. 
Prezidentas nesenai apsi
skelbė Urugvajaus diktato
rium ir nujausdamas pavo

jų, savo rūmuose jau nebe
gyveno, bet slapta persikėlė

BAISUS SKANDALAS 
JAPONIJOJ.

Japonijoj išėjo aikštėn, 
kad ministeriai daro di
džiausias suktybes ir vagia 
iždo pinigus. Telegramos iš 
Tokio sako, kad šį panedėlį 
buvo areštuota jau 15 aukš
tų valdininkų, jų tarpe ir fi
nansų vice-ministeris Kideo 
Kuroda. Visuomenė taip į- 
niršo, kad prie visų ministe- 
rių buvo pastatyti ginkluoti 
sargai, nes bijomasi, kad 
žmonės nepultų jų linčiuoti.

Ir visa NRA politika esan
ti vedama stambaus kapita
lo naudai. Pavyzdžiui, pre
kių kainos yra keliamos, ka
pitalistų pelnai auga, o dar
bininkų algos pasilieka už
pakalyje.

• Tai taip sako pirmutinė 
raporto dalis. Antroji jo da
lis busianti da skaudesnis 
smūgis NRA inžinieriams. 
Darrow faktais parodąs, 
kad NRA viršininkai tar
nauja stambiems pelnagro- 
biams ir vien tik jų naudai 
dirba.

NACIAI VĖL SUSIRĖMĖ 
SU KATALIKAIS.

_____ _____  ____ Kova tarp Vokietijos na- 
rankas ir paleido parlamen- cių ir katalikų dvasiškijos 
tą. Jie paskelbė, kad to no- vėl užliepsnavo. Šį sykį ler- 
rėjęs karalius. Dabar šalies mas kilo dėl Berlyno vysku- 
konstitucija busianti pakeis- po Bares’o pamokslo, kurį 
ta, rinkimai panaikinti ir jis norėjo pasakyti šį pane- 
bus įvesta fašistinė tvarka, dėlį per radio. Iš pradžių

______________ , »- ’------- --------

UŽ SUŽEIDIMĄ GAVO 
$40,000.

D-ras Richman
Hartfordo buvę patraukęs 
teisman Smedley kompani
ją New Havene, reikalauda
mas $100,000 atlyginimo už
tai, kad važiuojant jam au- 
tomobilium, tos kompanijos 
trokas užgavo jo mašiną ir 
jį patį sužeidė. Teismas da
bar nusprendė, kad kompa
nija 1 
$40,000.

iš West

NUŠOVĖ NEKALTĄ 
KALINĮ.

Salėm, Mass. — Pereitą 
sąvaitę čia iš kalėjimo pabė
go vagis Birmingham. Kie
man buvo išleista pasivaikš
čiot apie 100 kalinių. Kiti 
pakėlė jį ant pečių ir jis per
sivertė per sieną. Sargas tai 
pamatęs šovė ir užmušė vi
sai nekaltą kalinį, tūlą 0’- 
Leary, kuris buvo nuteistas 
30-čiai dienų už girtuoklystę 
ir vos tik trįs dienos atgal 
uždarytas.

I

valdžia buvo davus jam lei
dimą per radio kalbėti, bet 
paskui atėmė.

PALIKO $1.900.000 KA
TALIKŲ KUNIGAMS.
St. Louise gyveno pini-

guotą našlė Teresa Kalage. ’ BOMBOS SPROGIMAS 
Kunigai užuosdami jos auk- SUKRĖTĖ HAVANĄ, 
są, padarė ją “bažnyčios ku
nigaikštiene.” Už šitą “gar- vanos mieste buvo labai 
bę” ji dabar mirdama paliko smarkus bombos sprogimas, 
jiems $1,900,000. Geras biz- nuo kurio išbirėjo viso blo- 
nis. ko langai.

SUKRĖTĖ HAVANĄ.
Pereitos subatos naktį Ha-

užmokėtų daktarui “'NIEČIAINUŠOVĖ ŽE-
• MEN JAPONŲ ORLAIVĮ.

Iš Charbino pranešama,
NUKIRTO 4 KOMUNIS- kad Mandžurijoj kiniečiai 

TAMS GALVAS. 'nušovė žemėn japonų ka- 
Pereitą subatą Hamburge riuomenės orlaivį su dviem 

fašistai nukirto 4 komunis- karininkais. Orlaivis sudu- 
tams galvas. Jie buvo ap- žo ir karininkai užsimušė, 
kaitinti už neva užpuolimą 
ir užmušimą kelių Hitlerio 
smogikų.

PAŠTO SIUNTINY SPRO- 
GOBOMBA ,

Pašto siuntiny Washing- 
tone šį panedėlį sprogo pa
slėpta bomba, sužeisdama

Iš Helsinkų pranešama, 
kad Suomijos ežere Kali e- 
vesi pereitą sąvaitę nusken- vieną tarnautoją. Siuntinys 
do garlaivis “Louhi” ir kar- buvo adresuotas iš Amen- 
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KODĖL CARO VALDŽIA 
GRĄŽINO LIETUVIAMS 

SPAUDĄ?
Beveik visi musų laikraš

čiai paminėjo 30 metų spau
dos atgavimo sukaktuves, ir 
beveik kiekvienas kitaip šį į 
dalyką nušvietė. Pruseika ’ 
“Naujoj Gadynėj” sako:

“R. Mizara rašo, kad 1904 ’ 
metais 'didžiausi kovotojai už 
lietuvių spaudos laisvę buvo 
revoliuciniai darbininkai, 
bolševikais priešakyje.’

“Už tokį žioplą tvirtinimą jis 
vėl gaus per snapą nuo Kapsu
ko.

“1904 metais Lietuvoj bolše
vikų nebuvo. Net pais Kapsu
kas buvo tik tautinis revoliu
cionierius, kuris tik vienus me
tus pirm to buvo išstojęs iš 
tautiečių demokratų partijos.”

Sklokininkų laikraščio re
daktorius mano, jog—

“...caro činovninkai spaudą 
grąžino todėl, kad išsigando re
voliucinio charakterio nelega- 
lės spaudos, plaukusios plačia 
srove į Lietuvą iš užsienio. Ca
ro valdžia, pagaliaus, suprato, 
kad jai reikia turėti prijaukin
ta lojalė spauda, kuri užtvenk
tų kelią reviliucinėms idėjoms.

“Todėl ji ir leido lojalistams 
Smilgai, Vileišiui ir kun. Amb
raziejui sukurt laikraščius, ku
rie prieš valdžią balso nekeltų.

“Šie 
kavoti 
du’.”

ponai tuoj pasišovė de- 
carui ‘visos tautos var-

d-ras K. Jašinskas
r 30 balan-

šančiam Rusijoj teko praleisti 
visą didž. karo metą ir ilgiau 
gyventi Maskvoj, Brianske, 
Odesoj, Besarabijoj, o buvoti ir 
kitose vietose. Vadinasi, Rusi
joj busiu ne naujokas.

“Maskvoj, Leningrade ir ki
tuose miestuose bei vietose, ži
noma. mums bus parodyta įvai
rių įstaigų. įmonių ir bendrai 
tai. kas vadinama komunisti
nės revoliucijos ir proletarinės 
respublikos laimėjimais.

"Mums žada parodyti kol
chozų. net vieną lietuvišką kol
chozą: žada parodyti Dniep- 
rostrojų; kultūros, meno, so- 
ciales įstaigas ir tt.

"Musų kelionė žada užtrukti 
ligi 3 savaičių.”

Iš Maskvos ekskursijos 
maršrutas eisiąs per Ukrai
ną į pietų Rusiją, net iki Se
vastopolio. Grįšianti per Ro
stovą, Charkovą ir vėl į Ma
skvą.

Matyt. Sovietai nori Pa
baltijo laikraštininkams pa
rodyti, kad Rusijoj nėra taip 
jau prasta, kaip jos priešai 
užsieniuose rašo.

KELEIVIS, SO. BOSTON

“Vienybės” redaktorius 
irgi buvo Chicagoje tuo lai
ku, kuomet Janušauskas sta
tė savo sąlygas, tačiau ir jis 
“sekreto” neišduoda. Jis gi
riasi buvęs net “liudininku 
viso to, kas dėjosi Chicago
je,” o pasako*tik tiek:

“Pereitą šeštadienio rytą 
lakūnas Janušauskas rezigna
vo. Jau prieš tai jis ALTASS 
valdybai buvo padiktavęs to
kias sąlygas, su kuriomis jokiu 
budu nebuvo galima 'sutikti. 
ALTASS valdyba, priėmus Ja
nušausko rezignaciją, tuojau 
kreipėsi į Įeit. Vaitkų, kuris 
jau ir pirma buvo žinomas Chi- 
cagos lietuviams.”

Kitame “Vienybės” nu
mery (40) redakcija savo 
editoriale sako:

nuėjo niekais. Organizacija iš
augo, visuomenės pritarimas 
sustiprėjo, ir dabar tas sąjūdis 
jau yra nebesustabdomas.”

Visa tai gerai, bet kodėl gi
nepasakomą visuomenei ir ^i
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PASAULY GIMSTA KETVIRTAS INTERNATIONALAS
Internacionalais vadiname 

tarptautines organizacijas 
arba, tiksliau pasakius, or-

Bet
•^Lietuvos žinių 
džio laidoje aiškina, kad i 
daugiausia prie musų spau
dos grąžinimo prisidėjo ca
ro pralaimėtas karas su ja
ponais. Štai jo nuomonė:

“1904—1905 metais rusai, 
kovodami su japonais, visuo
se mūšiuose buvo nugalėti ir 
todėl priversti buvo daryti su 
savo priešais nužeminančią tai
ką. šis karas smarkiai sukrėtė 
Rusijos Imperiją ir visi pama
tė, kad Rusijos caro jėga ne to
kia jau galinga, kaip kaikieno 
buvo pučiama. Išdidusi caro 
valdžia pajuto, kad jos pagrin
dai siūbuoja ir todėl karo metu 
ir karui pasibaigus priversta 
buvo duoti pavergtoms tau
toms kaikurių laisvių. Taip, 
Lietuva atgavo spaudą ir iško
vojo šiokių tokių laisvių.”

Žinoma, tai nereiškia, kad 
caro valdžia nebijojo revo
liucinės spaudos. Ji kaip tik 
daugiausia jos bijojo po ja
ponų karo, nes tuomet revo
liucinis judėjimas prieš caro 
valdžią pasidarė ypatingai 
drąsus.

Taigi tiesą rašo apie spau
dos atgavimą ir Pruseika, ir 
Jašmskas. Tiktai “tiesios li
nijos” žinovas R. Mizara 
prašovė pro šalį.

LIETUVOS ŽURNALISTŲ 
EKSKURSIJA RUSIJON.

Balandžio 29 d. iš Kauno 
išvažiavo 12 lietuvių laikra
štininkų ekskursija j Sovietų 
Rusiją. Ją pakvietė tenai So
vietų žurnalistų sąjunga. 
Buvo taip pat pakviesti ir ki
tų Pabaltijo valstybių žurna
listai.

X Kardelis, “Lietuvos Ži
nių” redaktorius, apie savo 
kelionės tikslus sako taip ':

“Noriu būti fotografu ir 
SSSR gyvenimo įspūdžius fik
suoti tokius, kokius pamatysiu, 
pastebėsiu. Vertinti (žinoma, 
jei kas bus iš mano aprašymo 
vertinti) galės patys skaityto
jai.” -

Paminėjęs visų ekskur- 
santų vardus, jis rašo:
V “Vieni vykstančiu  jų yra bu- 
f vę, gyvenę Rusijoj, kiti nė kar

to jos nematę, šias eilutes ra-

KOKIOS BUVO TOS JA
NUŠAUSKO SĄLYGOS?

Musų spauda ir visuome- 
Į nė buvo nustebinta ALTASS 
komiteto pranešimu, kad la
kūnas Janušauskas rezigna
vęs ir Lietuvon jau neskri- 

i siąs, kad jo vietą užėmęs jau 
į kitas aviatorius, būtent Fe
liksas Vaitkus.

Savo pranešime ALTASS 
komitetas tarp kitko sako:

“Netenka abejoti, kad po to
kio ilgo ir sunkaus darbo, AL
TASS valdybai buvo labai sun
ku skirtis su lakunu James- 
Janušausku. Bet sąlygos, ku
rias jis patiekė, buvo griežtai 
nepriimtinos.”

Bet kokios buvo tos Janu
šausko sąlygos, kad jų nega
lima buvo priimti, ALTASS 
valdyba nepaaiškina. Chica- 
gos lietuvių laikraščiai, ku
rie, rodos, turėtų apie tas są
lygas žinoti, irgi tyli.

Klerikalų “Draugas,” ku
ris iš pradžių antrąjį skridi
mą atvirai sabotažavo, o da
bar neva pritaria, bet vis 
protestuoja, sakosi smulk
menų neturįs. Štai jo pasa
ka:

“Netenka abejoti, kad lietu
vių visuomenė ir čia, Ameriko
je, ir Lietuvoje bus labai nuste
binta lakūno Janušausko žygiu. 
Dar tik šiomis dienomis atėję iš 
Lietuvos laikraščiai didelėmis 
antraštėmis rašo, kad Janušau
skas tautos neužvils. Vadinasi, 
jis jau buvo Įgijęs didelio vi
suomenėje pasitikėjimo, nors 
pradedant antrąjį transatlanti
nį skridimą organizuoti spau
doje ir buvo mesta nepasitikė
jimo šešėlių pasirinktojo lakū
no asmeniu.

“Gal būt tie, kurie pirmieji 
su juo tarėsi, nesuprato viens 
kito, nesusitarė ir nepaisė to 
tikslo, kuriam skridimas orga
nizuojamas. Buvo manoma 
skridimą vykinti grynai biznio 
pagrindais. Tačiau dabar jau 
aiškiai pasirodė, kad be aukš
tesnio idealo tokio didelio žy
gio negalima įvykinti. Visuo
menė dėjo aukas ne tam, kad 
kieno nors asmeninę garbę iš
kelti, ar kam biznį padaryti, 
bet kad tautos vardą ir jos 
prestyžių pakelti. Lakūnui Ja
nušauskui, kaip pačioje pra
džioje buvo pastebėta, iš tikrų
jų tas tikslas, matyt, nedaug 
terūpėjo, dėl to jis ir pasitrau
kė.”

Čia kaž-kam neaiškiai pri
kišama stoka “aukštesnio 
idealo” ir kad skridimo tiks
las Janušauskui arba visai 
nerūpėjo; arba jis negalėjęs 
jo gerai suprasti.

i

“Mes abejojame, ar Janu
šauskas, pasisiūlęs skristi i Lie
tuvą. buvo nuoširdus Dariaus 
ir Girėno testamentui. Iš tų rei
kalavimų, kuriuos Janušauskas 
buvo pastatęs ALTASS valdy
bai ir kurių ji jokiu budu nega
lėjo ir neturėjo teisės priimti, 
mes abejojame, ar Janušaus
kas jau iš pat pradžių gerai ir 
teisingai suprato Amerikos 
lietuvius ir. aplamai, visus lie
tuviškos nuotaikos žmones. 
Mums atrodo, kad Janušaus
kui rūpėjo labiau asmeniški 
reikalai, negu visos musu tau- 
tos garbė. Kad ir tokia smulk
mena. Tuo tarpu, kai Janušaus
ką ne tik čia, Amerikoje, bet ir 
ten. Lietuvoje, jau seniai vadi
na tiesiog lietuvišku Jonušu, 
tai amerikonų spaudoje jis ne
leido kitaip save skelbti, kaip 
tik JAMES. Tas smulkus fak
tas parodo, kad Janušauskui 
labiau rūpėjo amerikonai, ne
kaip lietuviai. Nekalbant jau 
apie kitus faktus, labai nepa
lankius buvusiam Lituanicos 
Antrosios pilotui, tenka tik pa
sigailėti, kad Janušauskas per 
tris trečdalius metų nesuspėjo 
suprasti savo tautos žmonių 
idealų.

“Štai dėl ko ALTASS valdy
ba, jau senai turėjusi galvoje 
žinomą Amerikos karo aviaci
jos lakūną leitenantą Feliksą 
Vaitkų, buvo priversta pakvie
sti ji prie Lituanicos Antro
sios vairo, vietoj James Janu
šausko.”

kiai, kokie buvo Janušausko 
reikalavimai, kad juos rei
kėjo atmesti? Žmonės nori 
žinoti faktus. Jie nerimsta. 
“Keleivio” redakcija nespė
ja atsakinėti telefono. Orga
nizacijos ir pavieniai, kurie 
ruošia Bostono apylinkėj 
aviacijos dienas, skambina 
be paliovos ir klausinėja: 
“Kas atsitiko su Janušaus
ku?” “Kodėl jis rezigna
vo?” “Ko jis. reikalavo?” 
“Kodėl ALTASS valdyba 
nepaaiškina dalyko?” Ir 
taip toliau.

Matyt, ALTASS valdyba 
nenori skelbti visų smulk
menų dėl visuomenės ramy
bės. Bet mums rodos, kad 
visuomenė greičiau nusira
mintu žinodama tikrą padė
ti-

“Naujienos” davė ilgą 
straipsnį dėl lakūnų pasikei
timo, bet kodėl tas pasikeiti
mas įvyko, irgi nepasako. 
Štai įdomesnės to straipsnio 
vietos:

“Apie atmainos priežastis 
šiame momente galima pasaky
ti tiktai tiek, kad ALTASS val
dyba negalėjo priimti lakūno 
James’o- staigiai patiektų jai 
sąlygų. Buvo ištisa eilė nesusi
pratimų, kurie tęsėsi per kelia- 
tą mėnesių, bet jie yra daug 
mažesnės reikšmės. Persiskyri
mo klausimas iškilo bėgy pas
kutinių kokių aštuonių dienų.

“Paaiškėjus, kad nauji Ja
mes’o reikalavimai negali būti 
išpildyti, teko urnai jieškoti ki
to kompetentingo asmens, ku
ris galėtų stoti į James’o vietą, 
idant transatlantinio skridimo 
darbas eitų be pertraukos.

“šeštadienio ryte jisai įteikė 
valdybos atstovui savo rezigna-

daugiausia revoliucinių or
ganizacijų.

Pirmutinis Internaciona
las įsikūrė iš revoliucinių 
darbininkų organizacijų 
1864 metais Londone. Jo su
manytoju buvo Karolis Mar
ksas, mokslinio socializmo 
filozofijos tėvas. Bet jis ne
ilgai gyvavo.

Antras Internacionalas bu
vo įkurtas Wilhelmui Lieb- 
knechtui vadovaujant tarp
tautiniame socialistų kong
rese, 1889 metais, Paryžiuje. 
Jis gyvavo iki Didžiojo Ka
ro, bet karo metu pakriko. 
Po karo buvo mėginta jis at
gaivinti, bet tarp socialistų 
ir komunistų buvo pasida
riusi jau perdaug plati spra
ga. Trockio sumanymu, ko
munistai vieni patys įkūrė 
Maskvoje Trečiąjį Interna
cionalą. Socialistai tuo tarpu

įsteigė Socialistinį Darbi- sektas pasislėpęs nuo polici
ninkų Internacionalą, ku- jos akių. Kartu su tuo paaiš- 
riam dabar priklauso viso kėjo, kad yra jau ir Ameri- 
pasaulio socialistų partijos koje Ketvirtojo Intemacio- 
ir pažangios darbininkų uni- nalo agitatorių. Už jį čia dir- 
jos. įba trockinių • komunistų ly-

Paskutinėmis dienomis gos sekretorius Arne Swa- 
pasklydo žinios, kad Troc-; beck, danų kilmės vyrukas, 
kis pradėjo organizuoti jau bet Amerikos pilietis. 
Ketvirtąjį Internacionalą. Trockininkams nepatinka 
Nors ištiesų jo intemaciona- Maskvos Internacionalas, 
las turėtų būt jau penktas,. nes, žiūrint jų akimsi, jis ne
neš du buvo jau prieš karą ir gana raudonas, jo vadai sė
du gimė po karo, bet kadan- į brauja su buržuazija, lanko- 
gi Socialistinis Darbininkų si pas karalius ir apie pasau- 

■ Tntpmacionalas inkio nnmp- Ka ratrzUiiini-io triaai ion na_
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Internacionalas jokio nume-Įlio revoliuciją visai jau ne
rio nevartoja, tai Trockis ‘ kalba. Trockis su savo šali- 
pasiėmė sekantį numerį po ninkais nori tokio Intema- 
trečiojo. Jis tikisi sutraukti cionalo, kuris nuverstų viso 
į savo Internacionalą visus; pasaulio kapitalizmą ir vi- 
kairiuosius komunistus, ku-' šame žemės kamuoly įkurtų 

vieną proletariato diktatū
rą. Taigi prie šito tikslo Ket
virtas Internacionalas ir ei
siąs.

Žinoma, ant popieros ga
lima daryti labai didelių ir

rie nesutinka su Maskva. Tai; 
butų Trečiojo Intemaciona-' 
lo atskala, arba jo kūdikis, j

Ta paslaptis, kad Trockis; 
yra “nėščias” ir ruošiasi; 
“gimdyt” Ketvirtąjį Intel-i 
nacionalą, išėjo aikštėn tik!gražių planų, bet įkūnyti 
šiomis dienomis Francuzi-! juos gyveniman nevisuomet 
joj, kuomet Trockis buvo su- i pasiseka.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

mokėti

mokėti

ĮSAKĖ advokatams 
MOKINTIS LIETUVIŠ
KAI, O ĮSTATYMAI RA

ŠYTI RUSIŠKAI.
Kauniškis “Verslas” pa

skelbė šitokį pranešimą:
“Advokatai turi mokėti lie

tuviškai. Teisingumo ministe
rija išleido aplinkrašti visiems 
Apygardos Teismų pirminin
kams, kad neatidėliojant atsių
stų sąrašus tų advokatų ir pri
vatinių gynėjų, kurie gerai ne
moka lietuvių kalbos. Iš tų ad
vokatų bus pareikalauta iš
mokti lietuvių kalbą, o paskui, 
gal būt, jiems bus egzaminai.”

Dėl šitokio patvarkymo, 
“Lietuvos žinios” daro to
kią pastabą:

“Aišku, kaip dieną, kad Lie
tuvos advokatai turi 
lietuviškai...

“Bet... Bet jie turi 
ir... rusų kalbą.

“Ir ne tiktai advokatai, bet 
ir teisėjai ir valstybės gynėjai.

“Juk Lietuvoje dar tebevei
kia Rusijos Įstatymai rusų kal
ba parašyti... Iki šiol jie dar ne
išversti į lietuvių kalbą. Kas 

. bus, kai advokatais, teisėjais ir 
valstybės gynėjais taps dabar
tiniai studentai, kurių daugu
mas visiškai nemoka rusų kal
bos? Kaip jie teis ir gins pilie
čius, negalėdami nė perskaityti 
daugybės įstatymų?”

Šita tema galima butų pa
rašyti labai gerą komediją. 
Lietuvos “tautiška” valdžia 
nori sulietuvinti Lietuvą. Ji 
“blusinėja” su “pavardžių 
atlietuvinimu,”. advokatams 
liepia tik lietuviškai mokin
tis, o krašto įstatymai para
šyti rusiškai.

AR ŽINOTE, KAD-
Anglijos Darbo Partijos 

leidžiamas socialistinės min
ties dienraštis “Daily He- 
rald” yra daugiausia išsipla
tinęs laikraštis visame pa
sauly. Jis turi 2,030,000 skai
tytojų.

New Yorko mieste dau
giau kaip 500 bedarbių ser-

ciją. Popiet valdyba ją priėmė. £a džiova, bet jie patys to 
i,-.- nežino. Šitą faktą paskelbė

Įeit. Vaitkum (tokia pat, ko- j sveikatingumo komisionie- 
i rius John I. Rįce.

i----

nežino. Šitą faktą paskelbėVakare buvo padaryta sutartis 
su VM _ HH
kia nuo pačios pradžios buvo su 
Ja^kar priešpiet, kai tik bu- . Suly« Paskutgio gyvento- 
vo pasalintos kai kurio, lega- W.?U,'^%i,K.anad?J 
lio pobūdžio kliūtys, naujas la-'artl, žmonių. Is

4 įto skaičiaus Kanadoje gimu-kunas išskrido 1 rytus. |o;„ _ Q aaa aaa o

kiti ateiviai, Lietuvoj gimu
sių paduodama tik 5,704.

; j Kiek mokslui yra žinoma, 
būtent, tą: kad transatlantinio mažiausis pasauly paukštis 
skridimo reikalas šiandien yra yra randamas Haiti saloje, 
didesnis, negu bet kuris atski- jįB paprast0s bitės didu- 
ras asmuo. Vienas asmuo pasi- mo 
traukia, kitas stoja į jo vietą— ----------
taip, kaip mūšio lauke, kur Akių liga trachoma yra 
vienam kovotojui pailsus, jo didžiausia aklumo priežastis 
ginklą ima į rankas kitas. visame pasauly, bet Ameri- 

“Aštuoni mėnesiai darbo ne- koje ji jaiupradeda nykti.

"Nežiūrint kiek talvoeukio 
ir vargo ALTASS valdybai pa
darė ši netikėta atmaina, ji įro
dė vieną be galo svarbų dalyką, ■

l

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
garsinama ir ‘jos nėra jokiuose katalioguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos išteklį ir šiuomi siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti-

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kariais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

na?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlebė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos, šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais. *

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užtisaicykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

z
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TO NIEKAS NEPEIKIAAMERIKOS - LIETUVIU GYVENIMAS
PHILADELPHIJOS LIETUVIAI

LAUKIA “LITUANICOS II.”
Aviacijos diena įvyks

10 birželio.
Philadelphijoj birželio 10 

bus nepaprasta šventė. Tai 
bus aviacijos diena, kurioj 
dalyvaus lakūnas Feliksas 
Vaitkus su “Lituanica II.” 
Tai yra jaunas ir drąsus 
aviatorius, tarnavęs Ameri
kos armijos aviacijoj. Jis gi
męs Amerikoje, baigęs Chi
cagos univeisitetą, inteligen
tiškas vaikinas ir pakilęs į 
padanges laksto kaip leng- 
vasparnis sakalas. Janušaus
kui atsisakius skristi per At
lantą, Vaitkus stojo jo vie
ton ir sakosi sarmatos lietu
viams nepadarysiąs. Jis ne
užilgo atsisveikins su Ame
rika ir nusileis Kaune.

Taigi visi Philadelphijos 
lietuviai laukia progos su 
juo susipažinti ir išbandyti 
su juo galingos ‘Lituanicos 
Antrosios” sparnus. Leite
nantas Vaitkus pa vėžys 
kiekvieną, kas tik norės.

Philadelphijos aviacijos 
diena įvyks 10 birželio, Roo- 
sevelt Boulevard A.erodro- 
me, Wm. Penn.

Bus ir daugiau orlaivių ir 
lakūnų, kurie dalyvaus avia
cijos dienoj ir vežios oru 
svečius. Bus ir parašiutinin
kų, kurie šoks iš orlaivių že' 
mėn su skėčiais. Susirinkusi 
publika pamatys padangėse 
visokių štukų ir triksų, kokių 
d a nebuvo mačiusi.

Lakūnui Vaitkui atsisvei
kinimo piknikas įvyks vi
siems gerai žinomam Vytau
to Parke tą pačią 10 birželio 
dieną. Lakūnas pasakys at
sisveikinimo kalbą ir mes vi
si galėsime paspausti jam 
ranką ir palinkėti laimingos 
kelionės paukščių keliais į 
Lietuvą.

Visi geri lietuviai pasiža
dėjo tą dieną jokių kitų pra
mogų nerengti, kad visi ga
lėtų susirinkti į aviacijos 
šventę ir pikniką ir atsisvei
kinti su “Lituanica II.”

Smulkesnių informacijų 
klausykit per radio iš WPEN 
ir WDAS stočių. Kviečia
mos visos draugijos, kliubai, 
kolonijos ir pavieniai.

Viliniui Vaduoti Sąjun
gos Skyrius:

J. V. Grinius, A. Tvarana- 
vičius, Z. Jankauskas.

nieriai jiems diktuoja: nu
meta laišką į gurbą, o alaus 
užsakymus vėl atiduoda Ge
drimui, Mat, Kazlauskas 
nepriklauso kun. Kazėno 
parapijai ir South Sidės biz
nierių “gildijai,” tai jis ir 
boikotuojamas.

Lietuvių Piliečių Draugi
jos nariai ruošiasi skaitlin
gai dalyvauti draugijos pus
metiniame susirinkime, ku
ris įvyks 5 birželio, ir pada
ryti South Sidės biznierių 
sauvalei galą. Taip ir reikia. 
Turi būt atsteigta draugijoj 
tvarka ir teisingumas.

Southsaidiškis.

S. S. PITTSBURGH, PA.
Biznieriai šeimininkauja 

Lietuvių Piliečių Draugijos 
kliube. I

Lietuvių Piliečių Draugi-' 
ja da praeitais metais lap
kričio mėnesio susirinkime 
yra nutarus didžiuma balsų, 
kad perkant kliubui alų, rei
kia pirkti iš savo narių olsel- 
ninku, būtent, Prano Gedri
mo ir Jono Kazlausko ly
giomis.

Iš pradžių buvo laikytasi 
šito nutarimo, buvo duoda
mi užsakymai vienam ir ant
ram, nes abudu yra lygus 
draugijos nariai. Tačiau lai
kui bėgant draugijos valdy
ba kartu su direktoriais, ku
rių didžiumą sudaro vadina
mi South Sidės biznieriai ir 
kun. Kazėno klapčiukai, 
pradėjo nepaisyti to nutari
mo ir duoti visus alaus orde
rius vienam Gedrimui, o 
Kazlauskui nieko.

Kazlauskas, matydamas, 
kad jis yra ignoruojamas ir 
yra laužomas draugijos nu
tarimas, parašė laišką drau
gijos susirinkimui. Tačiau 
ponas prezidentas S. Simo- 
havičius su savo šalininkais 
atidavė Kazlausko laišką di
rektorių susirinkimui, o di
rektorių susirinkimas daro 
taip, kaip South Sidės biz-

WATERBURY, CONN.
Kalbėjo svečiai iš Lietuvos.

Gegužės 14 d. kun. Valan- 
tiejus surengė savo svetainė
je “priėmimą” atvykusiems 
iš Lietuvos ubagams, būtent, 
penams Babickui, Vitkui ir 
Fabijonui Kemešiui. Žmo
nių buvo apie 500. Mat, Va- 
lantiejus suvarė visas da
vatkas iš bažnyčios į svetai
nę, kad butų daugiau svieto. 
Net ir kūdikius nuo gatvės 
motinos susivedė su savim. 
Vyrų ten buvo visai nedaug.

Laike prakalbų jaunos 
mergaitės, vytukės, pardavi
nėjo “pasus” į Vilnių, po 10 
centų. Nors ir labai pigiai, 
bet mažai kas juos pirko.

Tuos “pasus” perkantieji 
turėjo pasirašyti savo pa
vardę ir adresą. Aukų šį kar
tą dar nerinko sau tie ponai. 
Turbut dar neįsidrąsinę ge
rai. O iš tų “pasų” labai mi- 
zerną biznį padarė. Gal kokį 
desėtką dcleriukų ir susirin
ko. Tai neužteks nei už hote- 
lį užsimokėti. Mat, jau dingo 
tie “geri laikai,” kada, bū
davo, atvažiavęs kokis pone
lis tuoj dolerių sau kišenius 
prisikimšdavo iš musų “tė
vynės labui” ir važiuodavo 
sau. Prauliojęs tuos, vėl grįž
davo.

Dabar žmonės jau kitaip 
žiuri į tos rūšies “patriotus.” 
Jau pasimokino iš praeities 
laikų.

Fabijonas Kemėšis ragino 
visus pirkti tuos “pasus” į 
Vilnių. Sako, kaip visi turė
sime tuos “pasus,” pripildy- 
sime tą musų “Geležinį Fon
dą,” tai Vilnius bus musų. 
Tik duokite mums pinigų, o 
mes Vilnių atgausime iš len
kų labai lengvai. Reikia tik 
pinigų.

Iš Kemėšio yra prastas 
kalbėtojas. Ponas Vitkus 
piešė Lietuvos ūkininkų pa
dėtį. Žinoma, iš gerosios pu
sės, vis girdamas fašistų val
džią. Jo kalba tačiau buvo į- 
domi. Bet kaip ant galo 
pradėjo kalbėti ponas Ba
bickas, tai gal tik jis pats te
žino, ką jis ten kalbėjo sau 
P©

AL1QUIPPA, PA
SLA. 247 kp. susirinkimas ir 

svečiai iš Pittsburgho.
Gegužės 13 d. buvo SLA. 

247 kuopos skaitlingas susi
rinkimas draugo Einikio na
muose. Nutarta siusti dele
gatas į SLA. seimą ir išrink
ta dn-gė J. Kavaliauskienė, 
veikli musų kuopos narė. Ji 
važiuos į Detroitą.

Buvo ir svečių iš Pitts
burgho, tai gerb. J. K. Ma- 
žukna su savo šeimynėle, va
žiuodamas pasivažinėti, bu
vo užsukęs pas mus ir daly
vavo musų susirinkime. 
Gerbiamas svečias buvo pa
kviestas pratarti keliatą žo
džių ir pasakė tinkamą pra- 
kalbelę. Kaipo ,3-čio Apskri
ties parengimų komisijos 
pirmininkas, jis paaiškino ir 
apie rengiamą pikniką kuo
pų naudai.

Musų kuopa nutarė remti 
apskrities rengiamą pikni
ką. Po susirinkimo buvo 
draugiškas pasikalbėjimas.

Narys.

WORCESTER, MASS.
30 gegužės bus aviacijos 

diena.
Worcesterio lietuviai ir lie

tuvaitės, ruoškimės pasitikti 
“Lituanicą II” ir jauną lakū
ną Feliksą Vaitkų, kuoskait- 
lingiausia atsilankydami 30 
dieną gegužės į Westboro 
Airportą.

Programa bus įvairi. Auš
relės choras Jonui Dirveliui 
vadovaujant padainuos, o 
adv. Bagočius pasakys mums 
prakalbą. Musų iškilmėse 
dalyvaus taipgi Worcesterio 
ir Westboro valdininkai.

Lietuviai kviečiami ir iš 
kitų kolonijų atvykti 30 ge
gužės į Westboro.

J. J. Krasinskas.

KENOSHA, W1S.
Aviacijos diena davė 

$332.89 pelno.
Nedėlioję, 6 gegužės, pas 

mus buvo istorinė diena. Tai 
buvo musų aviacijos šventė, 
kurioj dalyvavo ir “Lituani
ca II.” Kai musų nelabai 
didelei lietuvių kolonijai, tai 
žmonių prisirinko labai 
daug. Lietuviai suvažiavo iš 
visų apylinkių. Buvo jų iš 
Milwaukee, So. Milwaukee 
ir Racine, Wis., bet daugiau
sia susirinko iš Waukegan, 
III. Kalbėjo d-ras A. Mont- 
vidas, kun. M. Urbonavičius, 
J. Martin, 
daug kitų, 
pavardės 
Red.)

C. K. Braze ir 
(Kitų kalbėtojų 

neįskaitomos. —

Pajamų gauta:
Už bilietus....... $161.25
Už skraidymą .... 178.00
Už bufetą........... 84.40
Už ženklelius .... 15.25

PITTSBURGH, PA.
Pasaulio “ganytojai” atva
žiavo į Pittsburghą laikyti 

“misijų.”
Gegužės 15 d. LMD. kliu- 

ban buvo atsilankę taip va
dinami, pasaulio “ganyto
jai,” “arkivyskupas” St. Ge- 
niotis ir buvęs Sandaros pre
zidentas, o dabar kunigas 
Liūtas, kurį Geniotis nelabai 
senai “įšventino.” Buvo ir 
da vienas vaikinas, bet jo 
vardo nei pravardės nesuži
nojau.

Kiek teko girdėti, tai “ar
ei vyskupas” su kunigu Liū
tu laikysią “misijas” Pitts- 
burghe. Gali būt, kad per 
tas “misijas” “arcivysku- 
pui” Geniočiui pasiseks ir 
Pittsburghe kokį žymų tau
tininką ar sandarietį “įšven
tinti” į kunigus. Čia yra ge
rų kandidatų į tautiškus dū
šių ganytojus. Špycas.

PHILADELPHIA, PA.
VVS. Centro komiteto 

rezoliucija.
Gavus žinių apie lakūno 

J. R. Janušausko rezignaciją 
iš antro skridimo per Atlan- 
tiką, 17 gegužės ant greitų
jų tapo sušauktas centro 
komiteto posėdis. Visapusiš
kai apkalbėjus reikalą, iš
nešta sekanti rezoliucija:

1. Dėkodami lakūnui J.R. 
Janušauskui už jo pasidar
bavimą, giliai apgailestau
jame jo pabugimą baigti aa. 
Dariaus-Girėno paliktą tes
tamentą.

2. Didžiai įvertiname AL- 
TASS centro komitetą už jo 
budrumą ir greitą suradimą 
naujo lakūno — pavaduoto
jo, Įeit. Felikso Vaitkaus as
meny.

3. Musų komitetas kaip iki 
šiol, taip ir toliaus koope
ruos su ALTASS ir dės visas 
pastangas, kad Antras Lie
tuvių Skridimas įvyktų šiais 
metais, nekreipiant mažiau
sio dėmesio į atsitikusias 
permainas.

4. Pasitikime, kad Įeit. Fe
liksas Vaitkus, apsiimdamas 
šį drąsų ir pavojingą žygį 
vykdyti, turi užtektinai ži
nios ir patyrimo ir žino pil
nai ką darąs.

5. Lietuvių Aviacijos Die
na ir piknikas rengiamas pas 
mus įvyks 10 birželio; avia* 
cija bus Roosevelt Boule
vard Airport (Wm. Penn), 
prie Roosevelt Boulevardo, 
o piknikas — “Vytauto Par
ke.”

VVS. centro komitetas:J. 
V. Grinius, A. Tvaranavičia, 
J. Ivanauskas, Kaz. Valys, 
Z. Jankauskas, M. Mankele- 
vičia, Kaz. Slyvinas, F. Moc
kus, A. Rėklys.

Z. Jankauskas, sekr.

AVIACIJOS DIENA
GEGUGĖS 27 d., Nedėlioję, 

Lowellio Airporte.
Prasidės nuo 11 vai. ryte.

Leit. Feliksas Vaitkus su “Li- 
tuanica II”, tikrai dalyvaus ir 
skraidys po musų padangę. Ta 
diena skiriama visai musų apie- 
linkei: Bostonui, Brocktonui, 
Norwocdui, Lawrence’ui, Haver- 
hilliui, Lynnui, Manchesteriui, 
Nashuai etc.

Airportą rast sekančiai: Va
žiuot i Lowelli, iš ten matosi Air- 
portas. Kurie nežinosite kaip va
žiuoti iš Lovrellio i Airportą, ge- 
•iausiai pasiklaust Lowėllyje po- 
licmano.

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

rinkimas.
Gegužės 25 d., 7:30 va

landą vakaro, L. P. Kliubo 
Name, 80 Union avė., įvyks 
lietuvių socialistų kuopos 
susirinkimas. Visi nariai 
prašomi susirinkti paskirtu 
laiku. Kviečiami ir tie drau
gai, kurie prie socialistų or
ganizacijos da nepriguli, bet 
norėtų prisidėti. Susirinki
mas bus knygyno kambary, 
aukščiau nurodytu adresu.

J. Šnyras, org.

1

CLEVELAND, OHIO. 
Prasideda bruzdėjimas.
L. K. Darželio Sąjunga 

turėjo susirinkimą 11 gegu
žės ir nutarė suruošti pikni
ką darželio naudai. Pikni
kas įvyks 10 birželio d. Ta
do Niauros darže.

D-ro Vinco Kudirkos var
do pašelpinė draugija buvo 
sušaukus nepaprastą susi
rinkimą ir svarstė ką daryti 
su savo pinigais, kurie yra 
padėti į lietuvišką banką. 
Kadangi tų pinigų išimti da
bar negalima, tai nutarta in
vestuoti juos ant pirmo mor- 
gičiaus ir gauti nors palūka
nų kas trečias mėnuo.

SLA. reikalai buvo jau 
nutilę, bet išrinkus delega
tus į seimą, prasidėjo bruz
dėjimas ir triukšmavimas. 
Vieniems delegatai nepatin
ka, kiti nori duoti savų in
strukcijų, kaip jie seime tu
rėtų elgtis. Pereitame kuo
pos susirinkime tūli pareika
lavo, kad delegatų balsai bu
tų perskaityti iš naujo, nes 
yra nepasitikėjimo. Pirmi7 
ninkas su tuo sutiko ir pasa
kė, kad sekančiame kuopos 
susirinkime balsai bus patik
rinti.

Teko girdėti, kad lietuvių 
salės valdyba ruošiasi re
montuoti salės skiepą, kur 
yra alus pardavinėjamas. 
Ateinantį rudenį busiąs su
ruoštas balius, kad sukėlus 
reikalingų pinigų skiepo pa
gerinimui. Jonas Jarus.

nosia.
Senas Waterburietis.

Viso paimta.......$439.90
Išmokėta:

Už garsiakalbį .... $10.00
Už bufetą................ 58.75
Už spaudą ............ 34.26
Smulkiais............... 4.00

BLUE RIBBON MALT

SVEČIAI IŠ LIETUVOS PA
RODE SAVO VEIDĄ.

WORCESTER, MASS.
Worcestery gyvuoja V. V. 

Sąjunga jau virš poros metų 
ir yra daug nuveikusi Lietu
vos labui. Sąjungai priguli 9 
draugijos ir daug pavienių 
lietuvių.

Dabar čia yra rengiama 
aviacijos diena ir gavę žinią, 
kad atvažiavo iš Lietuvos 
vadinami svečiai, kun. Ke
mėšis, prof. B. Vitkus ir ra
šytojas P. Babickas, V. V. 
Sąjunga tuojaus kreipėsi į 
Lietuvos konsulą Žadeikį, 
kad paskirtų dieną Worces- 
teriui. Konsulas Žadeikis 
paskyrė mums 18 gegužės 
dieną. Mes tuoj atspausdi
nome plakatus, paėmėm sve
tainę ir laukėm tų svečių. 
Štai 14 d. gegužės gauname 
laišką nuo kunigo Kemėšio, 
jog nepribus pas mus. Jiems 
esą nepatogu. Tuomet sku
biai rašome laišką kons. ža- 
deikiui klausdami, dėlko 
Worcesterio lietuviai ir V. 
V. Sąjunga buvo taip suva
džiota? Gauname atsakymą, 
kad jis jų negalįs sugaudyti. 
Tuo tarpu'mes gauname ži
nią, kad tie musų svečiai jau 
kalbės 20 d. gegužės šv. Ka
zimiero parapijai, o 21 d. 
Aušros Vartų parapijai. 
Tuomet supratome, kodėl 
jiems “nepatogu” musų Vil
niui Vaduoti Sąjungai kal
bėti. Jie susitarė su musų 
abiejų parapijų kunigais
prieš mus. Mes pasiuntėme! 
delegatus pas abudu klebo- jai!

kad nei vienas klebonas ne- 
sidės ir nepriims tų svečių, 
nes juos čia atsiuntusi Lietu
vos valdžia, o Lietuvos val
džia esanti bedieviška, už- 
darinėjanti kokias ten kata
likų mokyklas. Dėlto jie, vie
tos kunigai, atsisakę ką nors 
tiems svečiams rengti.

Bet kai mes vieni pradė
jome rengti, tada kunigai 
pamatė, kad darbas bus į- 
vykdytas, tuomet, matyt, 
musų klebonai nutarė už
bėgti mums už akių ir suar
dyti musų planą, kad butų 
geriau žuvauti sudrumstame 
vandeny. Ir tas jiems pasise
kė. Jie mums padarė nuos
tolių ir nereikalingo darbo. 
Ir kun. Kemėšis pasielgė ne
taktiškai, apsiimdamas tar
nauti vien katalikų federaci
jai. Lietuvos valdžia turėtų 
atšaukti jų tą misiją, jeigu 
jie nuėjo vienai tik partijai 
tarnauti, o ne Lietuvos la
bui. Sakoma, kad musų ku
nigai turėjo sušaukę suva
žiavimą ir nutarė taip: jeigu 
visi trys svečiai skaitysis su 
katalikų federacija arba su 
kunigais, tai priimti ir rengti 
jiems prakalbas, o jeigu tik 
vienas kun. Kemėšis, tai ne
pristoti.

Matyt, svečiai su tuo suti
ko ir todėl musų surengimą 
boikotavo. Tuo jie atidengė 
savo veidus ir pasirodė kuo 

‘jie yra.
Tai tau, Lietuva, ir veikė- 
‘! Atvažiavo “susipažinti 

nu, kad susidėjus ir iš kru- su Amerikos lietuviais,” o 
vos parengus svečiams pra- susidėjo su klerikalų parti- 
kalbas. Gavome atsakymą, ja. V. V. S-gos Narys.

BROOKLYN, N. Y.

Žmonės nesulaukė Janu
šausko.

Gegužės 13 dieną čia tu
rėjo įvykti lietuvių aviacijos 
diena. Žmonių susirinko 
daug. Laukė Janušausko, 
laukė, bet nusibodo laukti 
ir visi neramus pradėjo skir
stytis. Ant rytojaus išgirdo
me per radio žinią, kad Ja
nušauskas jau rezignavęs iš 
antrojo skridimo ir kad jo 
vieton jieškoma kito lakūno. 
(Kitas lakūnas jau yra ir jis 
buvo nuskridęs Brooklynan, 
tik truputį pavėlavo, nes Ja
nušauskas darė kliūčių. — 
Red.) S. P.

Viso išmokėta .... $107.01 
Taigi pelno aviacijos die- 
Kenoshoj davė $332.89.

K. Labanauskas. 
DETROlfTMICH. 

Organizacijų žiniai.
Visų organizacijų prašo

me nerengti jokių pramogų 
26 gegužės, nes tą dieną 
Hamtramcko -L. A. P. Kliu
bas ir Detroito antrojo skri
dimo komitetas ruošia balių 
antrosios Lituanicos naudai. 
Balius įvyks po numeriu 
2965 Carpenter, kampas 
Mitchell. Tai yra šiaurinėj 
Detroito miesto daly. Kvie
čiame tenai dalyvauti visus. 
Durys atsidarys 7 vai., šo
kiai prasidės 8 vai.

na

Lena Sako:
Ai mėgrtu BLUE RIBBON MALTĄ 
geriau už kitus, nes jis geriausia iš 

visi) ir visuomet vienodas. Didelėj 3 
svari) kanoj telpa dvidešimts procen
te daigiau negu kiti) malto, kurie au
dėt! j ^pustrečio svaro kanas.

• 0M>

LOLi

Iš Baltimorės Lietuvių Veikimo.
BALTIMORE, MD.

Dainos draugijos vakarėlis.
Dainos draugijos choras 

dažnai Baltimorės lietuvius 
palinksmindavo, bet dėl tū
lų užsivarinėjimų tūlą laiką 
buvo pakrikęs. Dabar dainų 
mėgėjai vėl jį atgaivino ir 
gegužės 13 d. Lietuvių salė
je davė vakarėlį. Reikia pa
sakyti, kad choras turi gerų 
dainininkų, su pusėtinai pra- 
lavintais balsais. Jeigu musų 
tauta butų didelė ir tokia 
turtinga, kaip amerikonų, 
tai tūli choristai lengvai ga
lėtų pasidaryti iš dainų pra
gyvenimą. Ir dabar K. And- 
riekus dainuoja arba gieda 
amerikonų bažnyčioj ir už
tai gauna gerą užmokestį. 
Aš tai parodau tik kaipo pa
vyzdį, kad mes tikrai turi
me gerų dainininkų. Matas 
Rutkus, Elena Levonavičie- 
nė, L. Stankevičienė, Julė 
Rastenienė ir kiti puikiai 
dainuoja.

Chorą mokina ir vadovau
ja L. Geležiutė. Dvi mažos 
mergaitės paskambino pia
ną ir vienas rusas muzikos 
mokytojas gražiai pagrojo 
ant smuiko ir ant triubos.

«
Vakaras buvo geras, tik 

gaila, kad mažai klausytojų 
buvo. Dabar choristai turėtų 
pamesti “aš” ir už. mažmo
žius nesiginčyti. Reikia lai
kytis vienybėje ir lavintis. 
Tai tiek apie chorą.
Salės bendrovės pramogos 

ir kunigo pavydas.
Salės bendrovė sumanė 

kovo mėnesį surengti iš eilės 
net 7 pramogas. Kad geriau 
išgarsinus tuos parengimus, 
vieną sekmadienį buvo nu
siųsta prie bažnyčios pada
linti skelbimus. Kunigas ne
tingėjo išeiti ir nuvaikyti 
vaikus, kad nedalytų plaka
tų. Tai matote, koks pavy
das!

Darbštus čia gimęs lietuvis.
J. Aleknavičius sumanė į- 

rengti garsiakalbį lietuvių 
salėje, ir sukėlimui reikalin
gų pinigų suruošė kortų va
karą. Kaip girdėti, uždirbo 
tiek, kad galės garsiakalbį 
įrengti. Butų gerai, kad to
kių darbščių vyrų daug bu
tų. Z. G.

I
CATAWISSA PA.

Fanatikės išniekino kapines.
Po 14 mėnesių sunkios pa- 

ralyžio ligos, 8 d. balandžio 
mirė 30 metų išgyvenus šio
je šaly Marijona Jaudegie- 
nė-Radauskiutė. Gegužės 2 
d. buvo palaidota Oak Hill 
kapinėse, be bažnytinių bur
tų. Velionė gimė 1882 m. 
Mariampolės apskrity, Gu
delių valsčiuje, Pilotiškių 
kaime. Nuliudime paliko vy
rą A. Jaudegį, šešis sūnūs ir 
dvi dukteris, seserį Revinie- 
nę ir brolį Lietuvoj. Prie ka
po S. Rakauskas pasakė ve
lionės biografiją. Į kapus 
palydėjo gražus pažangiųjų 
angliakasių ir ūkininkų bū
relis (velionė gyveno ant 
ūkės).

Dvi moterukės iš Phila- 
delphijos nekultūringai bur
nojo ant velionės ir ant tų 
numirėlių, kurie kapuose gu
li. Atrodo, kad tos moteru- 
kė^ yra kun. Bružiko ir Pau- 
luko mokinės...

Gaila mums jūsų, moteru
kės, kad į tuščias jūsų galvas 
tie “mokytojai” pripumpavo 
tiek prietarų. Jus burnojate 
ant tų numirėlių, kurie yra 
už šios šalies laisvę žuvę ci- 
viliame kare. Jie ir jums iš
kovojo laisvę. Jei ne jie, tai 
jūsų “mokytojai” gal butų 
jus jau sudeginę ant laužo 
kaipo “raganas” už tai, kad 
savo vyrus apleidžia!, o su 
kitais ilirtuojat.

Ūkininką*.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu Ką Veikia Amerikos

n 1 i i i r t i i iSocialistų Partija. Sveikatos Skyrius

—O ką, Maike, tau ir vėl 
prastos naujienos...

—Kodėl prastos?
—Ugi Latvijoj ir Bulgari

joj kvašistai užėmė valdžią. 
Rygoj, sako, ir raudoną fla- 
gę nutraukė nuo cicilistų 
raudondvario. Ar tai ne šlė
ktos naujienos?

—Taip, tėve, tokios nau
jienos nėra geros. Bet nusi
minti dėl to nėra reikalo.

—Kaip gi tai nėra ko nu
siminti! Tu vis kvolinaisi, 
kad cicilistai tuoj užims visą 
svietą, o dabar visur jus gau
nat į kaili. Juk tas parodo, 
kad jums atėjo jau galas.

—Visai ne, tėve. Tas tik 
parodo, kad darbininkai da 
nemoka tinkamai savo jėgų 
sujungti. Bet kiekvienas ne
pasisekimas mus mokina. 
Seniau darbininkų klasė ne
galėjo nei tiek atsispirti sa
vo priešams, kiek dabar ji 
gali, bet per ilgas kovas 
daug išmoko. Toliau ji da 
geriau susitvarkys. Ir galų 
gale ateis tas laikas, kad ji 
nugalės visus savo priešus.

—Nesikvolyk, Maike. Ge
riau tu prisirašyk prie mano 
vyčių vaisko. tai išeisi ant 
žmogaus. Kitaip visas tavo 
mokslas ant niekų nueis. Juk 
matai, kad jums Dievas ne
padeda.

—Dievas, tėve, niekam 
nepadeda, žmogus turi pa
sitikėti tiktai savo žinoji
mu. O mes, socialistai, pasi
tikim sau. Mes žinome, kad 
ateitis priklauso mums.

—O kaip jus galit tą ži
not?

—Mes žinom, kad darbo 
žmonės yra skaitlingiausia 
visuomenės klasė. 0 didžiu
moj yra galybė, tėve.

—Ju rong, Maike. Jus di
džiumos neturit. Tą parodo 
elekšinai. Jūsų partija da 
niekur nėra gavus didžiu
mos votų. Ve, Amerikoj di- 
mikratai jus sumušė, o Vo
kietijoj Hitleris daugiausia 
votų gavo. Na, tai parodyk 
man, kur yra ta jūsų didžiu
ma? .

—Gerai, tėve, o kas Ame
rikoje balsavo už demokra
tus? Ar ne darbininkai? Ži
noma, kad taip. Ir dėl to de
mokratai čia laimėjo. Tas ir 
parodo, kad darbininkų yra 
didžiuma. Taip pat ir Vokie
tijoj daug darbininkų balsa
vo už Hitlerį, ir dėl to jis bu
vo išrinktas.

—Jes, Maike, bet kodėl 
jie už cicilikus nebalsavo?

—Ogi todėl, kad jie da 
nesusipratę. Jie patikėjo 
gražiems prižadams ir bal- 

jsavo už savo klasės priešus.

šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.Muscatine, Iowa.

Kansas City, Mo.
Webb City, Mo.
Kalispell, Montana.
Webster Springs,- W. Va.

1 Rock Springs, <Wyoming. ’

jos, socializmo kursai busią | 
duodami Pennsylvanijoj, i 
Coloradoj, Michigane, Mis-1 
ssuręj, North Carolinoj, Ok- 
lahomoj, West Virginijoj, 
Wiscorisine ir Connecticute.

__________________ __ ' Kursuose dalyvauti gali 
veiklesniųjų vietos draugų Nauji socialistų laikraščiai, kiekvienas Partijos narys, 
konferencija, kuri užims po- Omahos mieste Nebras- vyras ar moJeris’ nuo 18 iki ra dienu_________________ 'i L? mieste, n eoras- 40 metu amžiaus.14 aienų. ............... kos valstijoj, pradėjo eiti ,

Pačiai konvencijai irgi naujas socialistų laikraštis,1 Tuo tarpu kursai bus 
skinama dvi dienos, 30 ir 31įurpke LeacĮer>” kurį reda- trumpi, apie 10 dienų. Išlai- 
gegužės. Tai bus sereda ir gUoja draugai Gray Bemis ir doms padengti kursistai bus 
ketvergas. Pirma konvenci- fj Huntington. Adresas: prašomi mokėti nuo $7 iki 
jos diena bus pašvęsta uni- £022 Webster st. Omaha, $10 už kursą. Tas apmokės 
jų ir bedarbių organizavimo j^eb. ’ ’ • lekcijas, maistą ir kambarį
klausimui. Antrą dieną bus į Califcrnijoj pradėjo eiti Per 10 dienų.

“The New World,”. pašvęs-’ Platesnių informacijų ir 
jai stiprinti. Bus nustatyta] 
darbo planai tarp miesto 
darbininkų ir farmerių tar
pe.

Vakarais bus liuosi pasi- 
kalbėjimai prie apskritų sta
lų apie tai, kaip geriau vesti 
sc-cialistinę propagandą 
spaudoje, kaip finansuoti 
kuopų bei lokalų darbuotę, 
kaip geriau organizuoti jau
nimą ir moteris, kaip dirbti 
kulturinį darbą, kaip kovoti 
prieš karą ir fašizmą, kaip 
remti ateivių socialistines 
organizacijas ir tt.

Visos sesijos bus laikomos 
HotelFt. Wayne patalpose.

Tiems delegatams, kurie 
norėtų pamatyti Chicagos 
pasaulinę parodą, Chicagos 
socialistai organizuoja busų 
ekskursiją nupigintomis kai
nomis nuvažiuot iš Chicagos 
į Detroitą. Taigi tokie dele
gatai turėtų važiuoti tiesiai į 
Chicagą ir kreiptis į Sociali
stų Partijos centrą: < 549 
Randolph st., Chicago^:III.

-----------U
Mooney prašo pagalbos

■ naujai kovai.
Mooney advokatai pradė

jo naują kovą už paliuosavi- 
mą jo iš kalėjimo. Šiuo kar
tu jie remiasi tuo, kad Moo
ney yra laikomas kalėjime 
priešingai šalies konstituci
jai. Jie nurodo, kad 1933 m. 
24 gegužės dieną teismas 
pripažino, jog Mooney buvo 
įmestas kaiėjiman nekaltai, 
bet nežiūrint, to jis vis dar 
laikomas kalėjime. Kovai 
prieš reakcininkų užsispyri
mą Mooney prašo visų dar
bininkų pagalbos ir Ameri
kos socialistai renka jam au
kas.

Detroito konvencija ir jos Į 
uždaviniai.

Gegužės 30 dieną Detroi
to mieste įvyks Amerikos 
Socialistų Partijos dvimetė' 
konvencija. Prieš konvenci
ją bus Partijos viršininkų ir

ŠARLATANAI BEI APGA
VIKAI.

—Olrait, Maike, bet jeigu 
jie visuomet taip balsuos, tai 
jūsų partija niekad neprieis 
prie valdžios.

—Visuomet taip nebus, tė
ve. Žmonės, kurie balsavo 
Amerikoje už demokratus, o 
Vokietijoj už fašistus, pa
matys vėliau, kad jie apsiga
vo ir su laiku susipras.

—O kaip tu žinai, Maike, 
kad jie bus apsigavę? O gal 
dimikratų parėtkas Ameri
koj pasirodys labai geras. 
Gal ir Hitleris žmonėms pa
tiks. Tada žmonės ir vėl už 
juos balsuos.

—Ne, tėve, demokratai 
žmonių gyveninio nepage
rins. Nepagerins nei Vokie
tijos fašistai.

—Kodėl nepagerins?
—Todėl, kad kapitalisti

nės sistemos jie visai nekei
čia, tėve. O iš tos sistemos 
kaip tik ir kįla visi žmonių 
vargai ir nelaimės,

—Na, matai, Maike, kaip 
tu nežinai. Žmonių nelaimės 
kįla ne iš kokios ten siste
mos, ale iš jų pačių kaltės. 
Žmonės negana meldžiasi, 
neduoda apieros ant bažny
čių, tai veluk to Dievas juos 
ir koroja.

—Nekalbėk niekų, tėve. 
Žinai, kad daugiausia skur
sta kaip tik tie, kurie dau
giausia meldžiasi. Pasižiū
rėk kad ir į save: ar daug 
tau maldos padeda?

—Aš, Maike, perdaug ne- 
kikinu. Man dimikratų pa- 
rėtkas neblogas, ba atidarė 
saliunus ir žmogus gali sau 
su frentais išsigerti kada tik 
nori. Tik truputį alus per- 
brangus. Ot. kad padarytų 
taip, kaip seniau būdavo: 
jeigu vieną stiklą už nikelį 
nusipirkdavai, tai kitą sa- 
liunčikas užfundydavo ir da 
raugintų agurkų su muštar- 
da pastatydavo, t Jeigu vėl 
taip padarytų, tai gyveni
mas visai butų žmoniškas. 
Na, ale užteks tų diskusijų, 
Maike. ba man reikia ant 
Mojavos skubint.

—Uk sveikas, tėve.

VĖL NUBAUDĖ NE
KLAUŽADĄ.

Panevėžys. Jokūbas La- 
pertas turi vatos dirbtuvę, 
kurioje dirba keliolika dar
bininkų. šiomis dienomis a- 
pylinkės teismas Lapertą nu
baudė 100 litų baudos už 
tai, kad jis savo dirbtuvėje 
darbo metu tyčia nepaleis
davo ventiliatorių ir versda
vo darbininkus dirbti dulkė- 
se. Už tai Lapertas baudžia
mas jau nepirmą kartą.

Califcrnijoj pradėjo eiti ,Per 10 dienų.
. _ - - . . | J. llt iivn VVVZllll, . pasvęs-, FlCIVCOlllll 1111VZ1 lllCIVIJlį 11

-socializmo propagandai, aplikacijos blankų galima 
” T ” Minneapoly eina “Sočia- gauti parašius į Partijos cen- 

list News.” trą šiuo adresu: Socialist
-------------- Party, 549 Randolph st..

Wisconsino Universitetas Chicago, III.
prašalino 5 profesorius už ■ —*----------------------------------—

socializmą.

Psichologijos profesorius 
Ross Stagner gavo iš Wis-, 
ccnsino Universiteto perdė-] 
tinio pranešimą, kad atei
nančiais metais universite
tas jo nes-amdysiąs. Spėja
ma, jog tai dėl to, kad pas
kutiniuose rinkimuose Ma- 
disono mieste prof. Stagner 
aštriai kritikavo kapitalisti
nę betvarkę ir ragino pilie
čius balsuoti už socialistus.

Tai bus jau penktas pro
fesorius prašalintas iš Wis- 
consino Universiteto už so
cialistinių idėjų platinimą. 
Pirma buvo prašalinti litera
tūros profesorius John Po- 
well, istorijos prof. Delo^ 
Otis. matematikos prof. A. 
H. Tuttle ir chemijos prof. 
E. L. Vernon.

Dėl šitokiu .begėdiškų 
universiteto valdybos repre
sijų vietos socialistų organi
zacija nusiuntė jai protestą.

į

Jaunimo organizacija kovai 
prieš fašizmą.

Jaunųjų Socialistų Lygos 
ir Studentų Lygos už Pramo
nės Demokratiją nariai su
tvėrė jaunimo organizaciją 
kovai prieš fašizmą. Jos tik
slas yra platint prieš-fašisti-

i Nuodingas Žiedelis 
EPIGRAMOS

Norima suvienyti socialis
tinę spaudą.

West Virginijos štato so
cialistų konvencija padarė 
pasiūlymą, kad butų sušauk
ta partijos laikraščių redak
torių konferencija socialisti
nei spaudai suvienyt. Dabar 
yra leidžiama daug laikraš
čių, kuriuose telpa maždaug 
ta pati medžiaga, išskyrus 
tik vietinius reikalus. Tai y- 
ra kartojimas to paties dar
bo ir nereikalingas eikvoji
mas lėšų. Siūloma įkurti vie
ną laikraštį visam kraštui, 
tik su priedais atskiroms 
vietoms. ‘

Socialistai reikalauja refe
rendumo angliakasių ginčui 

išrišti.
Illinojaus štate dabar eina 

mirtina kova tarp dviejų an- 
nę literatūrą, ruošti mitin- gliakasių unijų. Kad šitą 
gus ir demonstracijas prieš pragaištingą konfliktą išri- 
fašizmą. Šiomis dienomis šus. Illinojaus štato socialis- 
vienas tos organizacijos na-]tų konvenciją padarė apy- 
rys, Harvardo Universiteto gardos ir krašto- taryboms 
studentas, nunešė ir pasklei- pasiūlymą pravesti tenai 
dė daug prieš-fašistinės lite-:tarp angliakasių referendu- 
raturos ant vokiečių karo lai-' mą tuo klausimu, ir kuri uni- 
vo “Karlsruhe,” kuris buvo ja gaus balsų didžiumą, tą 
sustojęs Bostono uoste. Jau- pripažinti teisėta an£liaka- 
nuolis buvo areštuotas, bet šių organizacija Illinojuje. 
Dolici ja nežino kuo jį kaltin
ti, nes nėra tokio įstatymo, 
kuris draustų dalinti litera
tūrą laive. Organizacijos

Užsnūdusias plačios upės 
I bangas sidabruoja ir linguo- 
įja mėnulis... Ir, spindėdama 
savo kunu, plaukia vandenė.

Yra užmiršta vila virš ty
lios upės. Daug metų ten 
niekas negyvena. Ir tai ten 
plaukia, skrosdama bangą, 
jauna vandenė į tą, ką ji mv- 
li.

Jis padarytas iš marmuro. 
Ir veidas nejudamas — ne 
bučiuoja, be malonumo,, be 
žodžių.

—\ubusk! Nubusk, bran
gusis !

Juk myliu aš tave...
Glėbesčiuoja jį vandenė, 

glaudžia į jį savo krutinę, 
glaudžia veidą. .

Jis guli, tyliai miegą, ne
pakelia jis rankų, neapkabi 
na, nepasakys jai atsakyme 
žodžio. Ir nebylias lupas 
skurdžiame savo sielvarte 
gaivina vandenė ašaromis.

Kalbama, kuomet vande
nė verkia—tuomet ji miršta.

Virš užmigusios upės, 
stačiu takeliu eina vienišas 
žmogus... Jis tyli, ir skauda 
jo" širdis ilgesiu. To ilgesio 
išgydymo nėra.

—Štai kaip ta vandenė 
prisiglaudė prie šmoto neju
damo marmuro ir maldauja 
jį, taip aš gyvenimo malda
vau meilės. Bet šaltas gyve
nimas atsakinėjo man savo 
šaltu triukšmu; tame triuk
šme skambėjo ilgėsis ir 
kančios, kurias kenčia be
pročiai, išgamos... Bet tiktai 
meilės nė vienos tylios gai
dos nebuvo girdėti jame. Ir 
pasakė man gyvenimas:

—Neturiu aš meilės—ne- 
jieškok. Aš siunčiu tiktai 
kančias į žmonių širdis... A- 
na, auga nuodingas tamsiai 
raudonas žiedelis ir jo kve
pėjime meilė saldžiai auga.

Ir pasakė man gyveni
mas: /

—Jeigu nori meilės, tai 
nusiskink tamsiai raudoną 
žiedelį ir įkvėpuok jo .saldų 
kvapą ir nuodus. Ir mylėk ir 
—numirk.

Vertė Vitkauskas.
—........ “ •

Vasariniai kursai.

Socialistų organizacija
centro adresas toks YouS Californijoj šia va£arą nuta‘ Committee A^ainst rė dvi mok^las
2 MpyL rmJ riint^n socializmo mokslui dėstyt 

*■’ - l Viena mokykla bus netoli st., Chicago, III. gan ir atsidarys
apie 15 liepos, o kita bus pie
tų Califomijoj ir pradėsNauji Partijos lokalai.

Šiomis dienomis susitvėrė veikti nuo 1 rugpiučio. 
nauji Socialistų Partijos lo-į Tų mokyklų tikslas yra 
kalai bei kuopos šiose vieto- paruošti Partijai geresnių
C,p •

Tyronza. Arkansas.
Mount Olive, Arkansas.
Grand Junction, Colo.
N c va Haven,'Conn.

organizatorių ir kalbėtojų. 
Centro sekretorius drg. Se- 
nior praneša, kad šią vasarą 

I iš viso busią atidaryta 12 te
ikiu'mokyklų, Be Cglifomi-

NAUJA REAKCIJOS PAR
TIJA KUBOJ.

Kuboje susidarė nauja 
partija, kuri pasivadino 
“Afirmacion Nacional.” Sa
vo obalsiu ji pastatė: “Mir
tis Komunistams!” Vyriau- 
sis jos tikslas esąs — pa
gerinti santikius tarp Kubos 
ir Jungtinių Valstijų. Parti
jos pirmininku yra Jose Ma-Į 
nuel Casanova, Cukraus Ek
sporto Komisijos preziden
tas. Tas jau parodo, kad tai 
partijai vadovauja stambus 
kapitalistai, kuriems rupi 
lupti Kubos darbininkams 
kailį.

piktas, nervuotas ir nustojęs 
jais pasitikėjimo, tai tuomet jie - 
pataria tokiam ligoniui kuogrei- 
čiausia važiuoti kur nors j šiltus 
kraštus tyru oru pakvėpuoti. 
Kad atsikratyti ligonio su ištuš
tintomis kišenėmis, jie pagaliau 
pradeda j j bauginti, kad jo svei
katai jau yra rimtas pavojus ir 
kad tolesniam laikui pasilikti 
ant vietos jau nebegalima. Mes 
tavęs toliau gydyti nebenorime, 
nes tu musų patarimų neišpildai 
ir pats neužsilaikai taip, kaip 
mes tau buvome sakę užsilaikyti 
bei daryti. Reiškia, viskas musų 
jau užbaigta su tavimi.

j Ligonis, išgirdęs tokius žo
džius nuo šarlatanų, kuogrei- 
čiausiai kreipiasi prie lietuvio 
gydytojo ir prašo jo, kad jis jį 
gelbėtų. Ligonis lyg teisindama
sis nedrąsiai pradeda aiškintis 
gydytojui, kad jis netyčia pate
kęs į šarlatanų rankas, visai nie
ko apie juos nežinodamas; ir tik 
dabar jam paaiškėję, kad tokie 
šarlatanai iš jo visus dolerius 
prigavingu budu išviliojo, priža
dėdami ji pilnai Išgydyti. Tai 
taip ligonis teisinasi gydytojui. 
Ir tik dabar toks ligonis prisipa
žįsta gydytojui, kad jis padaręs 
didelę klaidą eidamas prie šarla
tanų ir tuo budu prisidaręs ne
mažai sau žalos, nes toks jų rau- 
galas ne tik kad nieko jam ne
gelbėjo, bet dar jį padarė dides
niu ligoniu. Be to, tokie šarlata
nai išvilioję iš jo visus jo dole
rius, kitais žodžiais, jie padarę 
jį “broke,” ir dar taip “brokę,” 
kad nebelikę nei vieno dolerio 
gyduolėms nusipirkti bei gydy

tojui užsimokėti už jo teisingą

Rašo Dr. P. Z. Zalatoris, gydyto
jas ir chirurgas, Chicago, III.

Be abejo, teko daug sykių gir
dėti nuo žmonių ir nemažai skai
dyti laikraščiuose, kad tokie ir 
tokie žmonės, pasivadinę neva 
‘daktarais,” stebuklingai gydo 
/isokiausias ligas, — tiesiog da- 
*o stebuklus gydyme. Jie sakosi 
įmonėms, kad esą dideli “profe- 
x)riai” ir, suprantama, jų gydy
mo būdas skiriasi nuo gerų dak
tarų. Jie buk permato visą ligo
nio kūną ir jo visas ligas vien tik 
įkimis pažiūrėję į jį.

Kad daugiau biznio sau gavus 
jie giriasi kiek sumanydami vi
siems žmonėms, ypatingai, ser
gantiems, kokius stebuklus jie 
<ali padaryti, žinoma, tokie 
‘daktarai” yra niekas kitas, 
kaip tik šarlatanai bei apgavi
kai. Jie taip daro, kad patraukus 
žmonių dėmesį ir tuo budu juos 
parsikviesti į savo ofisą. O kuo- 
net tokiems šarlatanams pa
vyksta kokį nors nesusipratėlį 
žmogų įtempti į savo ofisą, tai 
uomet jie tokiam žmogui tie
siog per prievartą Įkalba kokią 
lors ligą. Įkalbėję žmogui kokią 
įors ligą, jie ją paskui “gydo.”

Ir dar kaip gydo?... Tokie šar- 
’atanai tuojau pasižiūri gerai į 
igonį, paima jo kišenės pulsą ir 
pradeda savo auką ligonį “gydy
ti” žodžiais. Jie savo ilgomis kal
bomis bei ligoniui nesupranta
mais. žodžiais (kurių dažniausia 
r jie patys nesupranta) jį taip 
įbaugina, kad jam net kinkos 
pradeda drebėti iš baimės.

Kada šarlatanai jaučiasi, kad gydymą.
auka jau yra pilnai prirengta ii- i Gydytojas, matydamas nelai-

■ t ž*
gesniam.gydymui, tada Įam duo- minga ligoni blogoje padėtyje,

I ...

da didelę bonką nudažytų vais- pasigaili jo ir suteikia jam rei- 
tų, dažniausia pasaldintą būro- kalingą medikalę pagelbą. Paga- 
kų rašalą, bei kitų tirpalų, žino- liau gydytojas duoda ligoniui 
ma, ligonis tuos “vaistus” geria, teisingus patarimus kaslink jo 
iki jam nusibosta. Kuomet ligo
nis pradeda nusiskųsti, kad to
kių “vaistų” vartojimas jam nei 
kiek negelbsti, tuomet šarlata
nai pakeičia rašalą į kitokią spal
vą, dažniausia pipirais pakartin
tą. Jie vėl ligonį verčia net po 
prievarta gerti tą jų kartų skys
timą da ilgiau, nors patys žino 
gerai, kad tas jų kartus skiedi- didelis pavojus kreiptis prie šar- 
nys irgi ligoniui nieko negelbės, latanų bei “bloferių,” nes ste- 
Reiškia, šarlatanui žmonių svei- buklingi bei apgavingi jų priža- 
kata yra menkniekis. Svarbiau- dėjimai ligoni pilnai ir greitai 
sias jų tikslas — kuodaugiausia išgydyti yra niekas kitas, kaip 
gauti dolerių nuo lengvatikių tik tuščias burbulas. Jų garan- 
žmonių. Visiems yra gerai žino- tavimai padaryti ligonį sveiku 
ma, kad tokie šarlatanai pir- yra grynas “humbugas;” todėl 
miausia išgydo žmonių kišenes, jų gražiems žodžiams bei skelbi- 
Tokie “specialistai” bei “profe- mams niekuomet negalima tikė- 
soriai” taip gerai išvalo žmonių ti. šitaip, sąžiningas gydytojas 
kišenes, kad jose dažniausiai nei panašių prižadėjimų niekuomet 
dulkių nebelieka. i ligoniui neduos, nes jo sąžinė bei

Kuomet šarlatanai pastebi, etika jam tatai daryti neleis, 
kad ligonio kišenėse daugiau do- ■ Taigi, nežiūrint kokia liga li- 
lerių jau nebėra, kad jo sveika- genis nesirgtų, jis visuomet pri- 
ta žymiai nusilpnėjusi, kad pats valo kreiptis prie patyrusio gy- 
ligonis beveik nebesukalbamas, dytojo, nes sąžiningas gydytojas 

visuomet pirmiausia ligonį nuo
dugniai išegzaminuos ir suradęs 
jo ligą patars jam kas reikia da
ryli. Jei gydytojas suras, kad li
goniui reikia operacijos, tai jis 
patars jam eiti į ligoninę ir pa
siduoti operacijai, c jei operaci
jos nereikia, tai*jis patars jam 
kokiais vaistais gydytis. Be to, 
jeigu ligonio liga butų neaiški, 
sunkiai suprantama, tai patyręs 
gydytojas tuojau tokį ligonį pa
siųs į Rentgeno paveikslų depar
tamentą, kad ten jam butų nu
traukta Rentgeno paveikslai. Gi 
gydytojas turėdamas tokius pa
veikslus jau lengviau galės nu
statyti ligos dijagnozę ir supran
tama, tuomet jis suteiks geresnę 
pagalbą ligoniui.

| Baigdamas noriu pastebėti, 
kad šarlataniškos bonkos pagel- 
ba atgauti sveikatos niekad ne
galima. žmonės kreipdamies 
prie šarlatanų ne vien tik ką sa
vo ligą ųžilgina, bet dar savo ki
šenes ištuština.

AMERIKOS DIPLOMATAS.

George Messersmith, buvęs 
Amerikos pasiuntinys Vengri
joj, dabar numatomas pasiunti- 
niu Austrijon.

ligos bei .jos gydymo. Jei gydy
tojui negalima kai kurio ligonio 
gydyti, tai jis pataria tokiam li
goniui kreiptis j teisingesnes kli
nikas bei ligonines, kur tokiam 
ligoniui suteikiama reikalinga 
medikalė pagalba už prieinamą 
mokesti.

Susirgus kokia nors liga yra
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Įvairios Žinios
32,509,000 Žmonių
Gyvena Ant Farmų. Amerikoj Be Darbo

I
KELEIVIS, SO. BOSTON

f

Depresijos metu tūkstančiai 
žmonių išsikraustė iš miestų.

Dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose ant farmų 
gyvena 32,509.000 žmonių. 
Taip praneša United Statės 
Bureau of Agricultural Eco- 
nomies.

Tai yra didžiausis taime
rių skaičius šios šalies isto
rijoj. Šito priežastis yra de
presija. Negalėdami gauti 
didmiesčiuose darbo, tūks
tančiai žmonių kraustosi ant 
farmų. Pakol miestuose ne
sunku buvo gauti darbo, gy
ventojų skaičius farmose 
nuolatos mažėjo. Bet nuo 
1929 metų, kuomet prasidė
jo dabartinis krizis, šita mi
gracijos tėkmė ėmė grįžti iš 
miestų atgal i farmas. Ir štai, 
1932 metais farmose apsigy
veno jau 533,000 žmonių dūrinių 
daugiau negu farmas tais schoolių) mokslo laiką iki 6 
metais apleido. Tas iš dalies mėtų, vietoj dabartinių 4. 
išaiškina, kodėl miestuose ~ 
atpigo namai.

KĄ LENKAI SIŪLO LIETUVAI UŽ \Kur Lietuva Dės Že-\ 
SANTYKIŲ ATNAUJINIMĄ?

Lenkai paskutiniu laiku bės ir už tai nieko negautų, 
j daug kalba ir rašo apie susi- Šitas lenkų sumanymas ro- 

12,000,000 Jaunuolių tarimo su Lietuva galimu- čo. lad susitaikyti su jais 
( mus. Jie vis laukia, kad į Lietuva negalės, jeigu ji ne- 
* Lenkiją atvyktų 

Dvylikos milionų jaunuo- delegatai su oficialiais įga
lių armija, susidedanti iš lioiimais. Pilsudskis net atsi- 
abiejų lyčių, šiandien Ame- sakė nuo savo kelionės Egip- 
rikoje turi prieš save uždą- tan. nes buvo numatomos 
rrtas visas duris, išskyrus den bos su Lietuva. Žinoma, 
valkatavimo pelkes, nedory- lenkai'svarsto ir ką jie galė

tų Lietuvai pasiūlyti.
Kai kurie jų laikraščiai 

jau paskelbė tuos nasiuly- 
mus. Jų paskelbtos žinios y- 
ia turbūt su lenkų valdžios 
žinia, nes juos persispausdi
no ir Pilsudskiui artimieji 
laikraščiai.

Pagal lenkų laikraščius, 
Lietuva su Lenkija turėtų 
sudaryti sutartį glaudžiai 
bendradarbiauti. Tai esą bu- riomis. jau yra prisipažinu- 
tų mažiau, negu unija, bet siu dalyvavusių Jasučio nu- 

, daugiau, negu paprasta su- žudyme. Temis pačiomis ži- 
tartis. - - - *.......................- - - * -
valdžios. < 
tybių galvos, du arba vienas 
muitų plotas, dvi armijos ir 
gal būt tik vienas bendras 
generalinis kariuomenės šta- 

> bas. Tada abi valstybes jun- 
igtų atstovybė arba delegaci- 

kuri susidarytų iš abiejų 
įšaliu valdžios atstovų, šitos 
'delegacijos nutarimai butų tuojau bus surašytas kalti- 
i vyriausybėms privalomi. Jos namasis aktas. Kaltinama- 
bustinė butų Vilniuje. i sis aktas busiąs bendras Ja-

Dėl lenkų okupuotų že- sučio nužudymo ir kitiems 
mių, tai sakoma, kad viskas Klaipėdos hitlerininkams iš
liktų. kaip dabar yra. Vii- keltoms byloms. Jasučio nu- 
nius ir toliau pasiliktų lenkų žudytojų pavardės kol kas 
vaivadijos miestas. Net jo- laikomos paslaptyje dėl tam 
kios autonomijos lenkai Vii- ’ tikrų aplinkybių, tačiau ti- 
niaus kraštui nežada. Vadi- kimąsi, kad jos netrukus bus 
naši, Lietuva turėtų padary- paskelbtos viešai ir kaltinin- 
ti su Lenkija uniją, turėtų kai bus atiduoti teismui, 
nustoti savo nepriklausomy-r Tsb.

■ <in.
kad į Lietuva negalės, jeigu ji ne- 

Lietuvos norės išsižadėt Vilniaus.
Tsb.

bes namus ir kalėjimų var
tus. Taip pasakė anądien 
šalies švietimo komisio- 
nierius George F. Zook:

Jo apskaičiavimu, šita ne
produktinga jaunų jėgų ar
mija. kuri dabar bastosi po 
visą kraštą be jokio užsiėmi
mo. susideda daugiausia iš 
moksleivių amžiaus bernelių 
ir mergaičių. Negalėdami 
gauti jokio užsiėmimo, jie 
virsta puikiausia medžiaga 
banditizmui.

Kad šitą visuomenės opą 
prašalinus, komisionierius 
Zook pataria prailginti vi- 

mokvklų (high

' THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON. 
mės Ūkio Produktus) toji, "Mnsinė

j apvaikscioja 150 metų nuo jos
Kalbant apie bendrą Že- įsisteigimo. Paėmus atydon, kas 

mes ūkio gaminiu rinkos (dėjosi per 150 metų, reikia pa
na dėtį, visur pastebima, kad stebėti, kad Įstaiga, kuri tureda- 
badar visi stengiasi maisto 
produktų kuo daugiausia na- ne. turėjo būt rūpestingai ir at- 
» -i° nrisjr-aminti ir kuo ma- 

iu ivežti iš užsienio.
T ~ ^kiri’siu tuo pavyzdžiu y- vendama 150 pasekmingu ir blo- 
vo Arrii-ia. kur anksčiau pre- gu metų išaugo į plataus pasau-

ma reikalus su plačia visuome-

sargiai vedama. 0 kadangi First 
Natipnal Bank of Boston pergy-

'skaudžiai paliečia ir finansines 
Įstaigas, ir daug finansinių įstai
gų žuvo, padarydama daug ža
los žmonėms, kuriems žuvo sun
kiai uždirbtos suaupos.

The First National Bank of 
' Boston jokie sunkumai nepalie- 
į te, dėlto, kad buvo sumaningai 
j vedama nuo pat Įsisteigim* iki 
į susilaukė 150 metų savo sukak- 
' tuviu ir šiandien plačiam pąsau- 
‘ * »

J(ruč'^ Židikai Jau 
Išaiškinti.

Trii kad
l-c-n vidurkio bnvo rastas 

Klai^^ltv teismo 
•—ichvipkn JasuAio lavonas, 
širmi-? dienomis padarius 
r1 radimą mstatvtą. tad Ja- 
F-vfis yrn tikrai n užu d v tas. 

to aktingas tardymas nu- 
etntė. kad Jasutis yra politi
nio keršto auka.

Iš Klaipėdos gautomis ži- dirbiniu.
i Lietuvos žemės ūkio ga
miniams parduoti da yra ga- 

Tai girdi butų dvi niomis, i Jasucio bylų yra i- 'ti su jvairiais kraštais spe- 
4 dvi atskiros vals- ve ta ir Rytų Prūsijos nacio- cia]es majnų prekybos sutar.

« nalfasistų^yeikejai. '^ly^P^'įtis. Anglijai sumažinus be-
ikono kontingentus, Lietuvo
je iškilo reikalas jieškoti 
rinkų jau kitur. Tai sunku, 
bet manoma, kad sunkumai 
bus nugalėti. Dėl to teks 
kiaulių auginimą Lietuvoj 
pertvarkyti, teks daugiau 
auginti aukštos rūšies laši
ninių kiaulių, kurioms šiais 
laikais bet kurioje valstybė
je butų nesunku surasti tin
kamas rinkas. Tsb.

vo ArHiia. kur anksčiau pre- gu 
u, hi'vn laikoma laisva, o' 

jau bekonui ir kitiems 
”—:sto produktams prade
dama nraktikuoti kontin- 
"«nt’'s. Tačiau vyrauja nuo- 
m*-T»ė kad globojant žemės 
uH rno to nukenčia pramo
nė. Tcdėl kai kurie kraštai 
rtengiasi rar ri viduri — yra 
n leista te pirktis maisto ga
miniu iš tų valstybių, kurios 
pas iuos perkasi pramonės

DANIEL GOULD WING
Dabartinis First National Bank of Boston Galva.

lio įstaigą, reikia pastebėti, kad liui žinoma kaipo pastovi ir tvir- 
minėtos Įstaigos vedėjai, prade-• ta finansinė įstaiga. Todėl ir pa- 
dant nuo pačių pirmųjų ir bai-jti istorija tokios Įstaigos yra la- 
giant šia diena, buvo žmonės ru-!bai interesinga.
pestingi ir glaudžiai sekė visas! šiandien apvaikščiodama sa- 
apystovas, su kuriomis prisiėjo1 vo 150 metų gyvavimo sukaktu- 
susidurti. įves, ji yra seniausia ir didžiau-

Šioje šalyje, kaip ir visame šia Banka Naujoj Anglijoj ir de- 
pasaulyje, buvo pergyvenama; vintą didžiausia Banka Suvieny- 
perijodiniai kriziai, kurie gana į tose Valstijose.

minimi Rytprūsių naciona- J 
listai Mozeris ir Švelnis. Jie 
abu prisidėjo prie nužudy
mo organizavimo ir reikala
vo, kad Jasutis butų pervež
tas į Tilžę. Toji byla greitai 
bus visiškai išaiškinta ir

Du pridėtu metu jisai pata-į 
ria mokinti jaunuolius viso-; 
kių amatų, c paskui privers
ti fabrikantus, kad jie išėju-j 
siems iš mokyklų jauniems 
amatninkams duotų darbo 
savo fabrikuose. ■>

Tai geras sumanymas jau
nimo spėkoms sunaudoti. 
Bet iš ko gyvens senesni dar
bininkai su šeimynomis, 
kuomet jaunuoliai užims jų 
vietas dirbtuvėse?

AUSTRŲ FAŠISTAI ATI
MINĖJA PILIETYBĘ IŠ

SAVO PRIEŠŲ.

Vienos policijos vado, d r. 
Seidle, Įsakymu, balandžio 
4 d. buvo atimta austrų pi
lietybė iš eilės socialdemo
kratų vadų ir nacionalsocia
listų. Visų pirma, austrų pi
lietybė atimta iš pabėgusių 
buv. socialdemokratų atsto
vu Bauero ir Deutscho, 
šucbundininku vado Heinso, 
geležinkeliečių profesinės 
sąjungos pirmininko Koeni- 
go ir buv. redaktoriaus sr. 
Sturmtalic. Baueriui piliety
bė atimta todėl, kad jis kal
tinamas valstybės išdavimu giausia išsiplatinęs Ameri- 
ir priklauso austru socialde- koje lenkų laikraštis, džiau- 
mokratų užsienių biurui, ku- giasi kaip vaikas geleželę 
rio tikslas yra palaikyti san- radęs, kad Jungtinių Valsti- 
tykius. su austrų socialdemo- jų paštas išpardavęs 33,000,- 
kratais ir kurstyti nelegalų 
prieš vyriausybę nukreiptą 
socialdemokratų partijos 
veikimą. Austrų pilietybė at
imta ir prieš kurį laiką į Ma-

t

Amerikos Lenkai 
Didžiuojasi, 

Paštas išpardavęs 33,000,- 
000 ženklelių su Kosciuškos 

atvaizdu.
“Gwiazda Polarna,” dau-

d.

000 ženklelių su Kosciuškos 
atvaizdu. Tą ženklelį lenkai 
skaito savo “tautiška mar
ke.” Sako: “Antras lenkiš
kas ženklelis; kurį išleido 

skvą pabėgusiam komunistų Jungtinių Valstijų pašto de- 
vadui Kopelnikui. Pilietybė partamentas, turėjo didžiau- 
atimta ir 10 nacionalsociali- šio pasėkimo. Kaip 1931 me
stų, kurie dalyvavo teroro tais buvo išpartuota da ne
akluose ir priešvalstybinia- girdėta pašto istorijoj Pųlas- 
me veikime. Tarp jų piliety- kio ženklelių daugybė, taip 
bė atimta ir kameriniam dai- šiais metais parduota* 33,- 
nininkui Joelli. Pagaliau, pi- 000,000 ženklelių musų tau- 
lietybė atimta dr. Radauer- 
nui, kuris varė nacionalso- 
cialistišką propagandą ir or
ganizavo Austrijoje nacio- 
nalsocialistišką judėjimą, kai Kosciuškos nesisavintų, 
Už nacionalsocialistišką vei- jie vistiek skaito jį savo tau- 
kimą dr. Radauern buvo jau tiečiu. Tai situacija panaši 
4 mėnesius suimtas. Vilniaus skandalui. Kažin,

-------------- ar nevertėtų mums apskelbti 
ŽIEMOS ŠALČIAI SUNAI- paliokams karą ir atvajavoti

KINO UŽ $10,000,000 
ŠPALIERŲ. I

Pereitos žiemos šalčiai 
Naujoj Anglijoj užmušė la
bai daug medžių, ypač le
pesnės rūšies žydinčių krū
mų ir špalierų. Žinovai ap
skaito, kad špalierų (hed- 
ges) sunaikinta už $10,000,- 
000. Tiek bent kaštuotų jų 
atsodinimas iš naujo. Vadi
namas Californijos karpis 
(privet) žuvo visas ir dabar 
jis yra visur kerpamas ligi 
žemės, kad iš šaknų atželtų 
naujas (šaknys išliko gy- 

r vos).
\-----------------

PENKI KALINIAI PA
SMERKTI MIRTI.

Walla Walla, Wash. — 
Čia tapo pasmerkti mirti 5 
kaliniai, kurie kesindamiesi 
bėgti pereitą žiemą užmušė 
vieną kalėjimo sargą. Pa
smerktieji vadinasi: Law- 
rence Colton, Leo Lynch, 
Phillip Wallace, Thomas 
Wood ir Frank Butler.

tiečio generolo Tadeušo 
Kosciuškos garbei...”

Taigi, nežiūrint visų mu
sų patriotų protestų, kad len-

Kosciušką sau?
I -----------

Nepaprasta žmogžudžių Organizacija.
Argentinos policija ati- 

dengusi Buenos Airėse TAUTU LYGA PASKEL- 
žmogžudžių organizaciją, BĖ BOIKOTĄ LIBERIJAI, 
kokios pasaulyje dar nėra 
buvę. Kažkokia Argentinos 
darbo parupinimo kontora 
Europos laikraščiuose skelb
davusi, kad galinti jaunoms 
moterims Argentinoj parū
pinti artistinio scenos darbo. 
Pasiūlymų firma gaudavusi 
labai daug, bet ji išsirinkda
vusi tokias moteris, kokios 
patikdavo ir kurios neturė
davusios jokių giminių. 
Pirm išvežant į Argentiną, 
moterys Londone būdavu
sios apdraudžiamos, neš 
pervežimas ir išlaikymas kol 
darbą gaus nemaža kainuo
jąs, o jeigu moters mirsianti, 
tai kas firmai už tai atly
gins. z

Bet apdraudimo įstaigą 
netrukus nustebino tas daly
kas, kad Buenos Airėse la
bai dažnai miršta apdraus
tosios moterys. Apie moterų 
mirimą liudijimus duodanti 
viena ir ta pati klinika ir pa
sirašąs tas pats gydytojas. 
Draudimo bendrovė savo 
įtarimus pranešusi Argenti
nos policijai, kuri'tuoj pra
dėjusi sekti. Į kliniką vėl bu
vusi atvežta sunkiai serganti 
moteris, kuri netrukus miru
si. Gydytojas parašęs liudi
jimą, kad ligonė mirė nuo 
plaučių uždegimo. Policijos 
gydytojas slaptai priėjęs 
prie lavono, padaręs skrodi
mą ir nustatęs, kad moteris 
mirusi nuo nuodų.

Kai bandos vadas atėjęs

Liberija yra laisva juod- 
veidžių respublika Afrikoj. 
Kaip tokia, ji buvo priimta 
ir Tautų Lygon. Bet paskuti
niais laikais ji atsisakė pil
dyti Lygos reikalavimus, to
dėl Lyga nutarė išbraukti ją 
iš savo narių tarpo ir ap
skelbti jai ekonominį boiko
tą. Su mažiukais ir silpnais 
niekas, mat, ceremonijų ne
daro.

HARTFORD, CONN.
Visų lietuvių žiniai.

Subatoje, gegužės 26 
Lietuvių Parke, Glastonbury
Road, East Hartford, Conn. 
yra rengiamas piknikas nau
dai antrojo skridimo į Lietu
vą. Pradžia 1-mą vai. ir tęsis 
iki sutemų. Sparnuotas lie
tuvis, Įeit. F. Vaitkus daly
vaus šiame piknike ir papa
sakos visiems dalyvaujan
tiems tuos visus drąsius žy
gius, kuriuos jis rengiasi at
likti oru į Lietuvą, šią vasa
rą. Taigi, visi kaip vietos, 
taip ir apylinkių visuomenė 
prašoma atvažiuoti pamaty
ti ir sykiu pasilinksminti. 
Gros geriausia P. Pakėno or
kestrą. Įžanga 25 centai. 
Vaikams dykai.

Kviečia visų draugijų ir 
kuopų Hartfordo Komitetas.

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

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

PETERBORO, N. Y. i

ANT FARMOS
VAKACIJOMS galima gaut kam

barius ir sausas turkiškas maudynes; 
j šaltinio vanduo, gelbsti nuo visokių 
į nesmagumų. Taipgi gera viela dėl 

’’I piknikų ant Shawsb?cn street, Tewks- 
burv, Mass Laiškus adresuot: (2)

A. PETRAITIS.
P. O. Box 177, Ballard Vale. Mass.

PARSIDUODA 3 MAŽOS KARMOS.
4 akeriai peros žemes, prie cimcn- 

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

G. M. KANTON,
R. D. 3. Richfield Springs, N. Y. Į

PARSIDUODA PUIKI KARMA.
Karma 30 akerių, 9 ruimų namas, 

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

Grove Street. Norwell, Mass.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.“

Puiki Vieta Piknikams
Netoli nuo kelio. Duodu savo dišes, 

peilius, vandenio išsivirinimui ir pe
čių. Kas norite šią vietą piknikams ar 
privatiškoms partijoms, kreipkitės se
kančiu adresu: Tel. Brockton 1612-J 

MRS. E. BALCHUNAS.
533 N. Cary st., Montello, Mass.

MONTELLOJ PARSIDUODA NA
MAS SU BIZNIU. Namas 5 šeimynų, 
didelė mėsos krautuvė apačioj, gera 
vieta saliunui, parsiduoda pigiai. Ar
ba galim apsimainyt ant kitos “pro- 
pertės?’ Kreipkitės: (4)

J. SHEMETA,
4 Winter st., Montello. Mass.

PAJIESKOJIMAL
Aš, AGOTA ROD2IAUSKAITĖ- 

Tamošaitienė, pajieškau brolio Anta
no Rodžiausko. Iš 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, Pa.

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 vieškeli, netoli mieste
lio. Kaina už viską $3,500; įmokėt 
$1,500. (2)

' MRS H KIRMAN 
SARATOGA SPRINGS, N. Y.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilson SL, 

Waterbury, Conn.

5 METŲ MERGAITĖ PRI
RIŠTA PRIE LOVOS.
Rochester, N. Y. — Kai

mynai čia išgirdo vienam 
name kūdikio vaitojimą ir 
davė žinią policijai. Įsilau
žus į vidų pasirodė, kad 
tamsiame kambarėly, pasto
gėje, prie lovos “springsų” 
buvo pririšta veidu žemyn 5 
metų amžiaus mergaitė. 
Daugiau nieko namuose ne
buvo. Mergaitė pasakė, kad pasiimti premijos, jis buvęs 
ją pririšusi motina už baus- suimtas. Gydytojas, kuris iš- 
mę, kąd ji atsukusi gazą-vir- rašinėdavęs liudijimus, gau- 
tuvėje. Motinai areštuoti bu- davęs didelius kyšius. Esą 
vo išimtas varantas. ' j

JIEšKAU DARBO PRIE NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMO; esu vidutinio am
žiaus moteris, kam reikalinga klaus
kite sekančiu adresu:

MRS. R. K.
162 Bolton st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA KELIOS MAŽOS 
FARMUKĖS nuo 20 iki 40 akerių, 
prie gero kelio, tarp didelių miestų, 
80 mailių nuo Detroito, 40 mailių nuo 
Flint; labai gražios apielinkės. Vienas 
priima pusininką, tik turi būt neženo 
tas ir mokėt fordu važiuot, 
paaiškinsiu per laišką.

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

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1931 Metams Jau Gatavas.

Daugiau
(0)

MICH

išaiškinta, kad žmogžudžių 
gauja gražesniąsias moteris 

$400,000,000 KARO LAI- pardavinėdavusi į paleistu- 
įvybės namus, o ne taip gra
žias-, už kurias negalėjo pa
imti didesnės pinigų sumos 
—nužudydavust

Flint, Mich. — Pereitą 
penktadienį 5 banditai čia 
užpuolė banką ir išplėšę 
$33,000 pabėgo.

VŲ STATYBAI.
Amerikos karo lan^io se

kretorius Swanson praneša, 
kad tuojau prasidės naujų 
laivų statyba, kuriai esą jau 
gauta $400,000,000. Tai taip 
einam prie “nusiginklavi
mo.”

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Nemalimo. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutino, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Slapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų ' 
ir kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate, žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatų. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčia m 
per pasta visur.

Pasiunčiam per paštą 4 didokus 
baksus tiktai už vienų dolerį. Su or
deriu siųskite ir pinigus, ir paminėki
te nuo ko norite. Kada tik perkate žo
les ar iš žolių padarytas gyduoles vi
sada reikalaukite Kazeli’* žolių, jeigu 
norite kad jums pagelbėtų. Nepriim
kite kitokių.

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Wholesale Botanic Druggista 

108 W. HROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

I

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

Lietuvis Blekorius
CHM SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St.. Worcwrter, Mana.

T

I

r

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

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

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

•

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

Adresuokite “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

253 Broadvay

>

KELEIVIS
South Boston, M&m. .
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Ateitis—Socializmo
Gribinis “Darbo Visuomenėj.” -------------------

milijonų skurstančių darbo žmo-Į išnaudojimui atiduoti visi kraš- 
nių. Pagaminamo maisto pakak- to gyventojai. Nepajudindamas 
tų visiems, kad sočiai ir skaniai i 
pavalgius. Nevarginamo, protin
gai tvarkomo darbo pakaktų vi
siems, kad aprūpinus visus žmo
nes tuo, kas jiems tik gyvenime 
pasirodytų reikalinga. Kaltas 
tuo ir ne mokslas, technika, ku
rie esmėje palengvina žmogaus 
iarbo naštą, suteikia galimumą 
nudaryti žmoniškesnį ir gražesnį 
gyvenimą. Tuo kalta tėra vien 
akio santvarka, kurioje gamy
bos akstinu yra ne žmonių ger
būvis, bet vien tik nepasotina
mas asmeniškas peln'as; tuo kal
tas vien tik kapitalizmas, kuris 
pastaraisiais laikais nebesugeba 
tenkinti elementariškiausių žmo
nių reikalų, kuris per tai pasida
rė kenksmingu žmonių visuome
nei. visai nebežmonišku.

Susirgęs nepasotinama liga, 
kapitalistinis ūkis susargdino ir 
kapitalizmo prieglobsty išaugu
sias institucijas. Sukliuro parla
mentai, išgvero buržuazinė de
mokratija, nebefunkcionuoja 
kaip reikiant kitos politinės, so
cialinės ir kultūrinės įstaigos. Iš 
dalies jos nebeatitinka naujus 
modeminio ūkio ir visuomenės 
reikalavimus. Antra vertus, bur
žuazija, matydama, jog josios 
demokratiją darbo visuomenė 
sugeba panaudoti tam, kad vie
toj buržuazinės demokratijos į- 
gyvendinus darbo demokratiją, 
—lengva ranka atsimeta nuo sa
vosios demokratijos ir metasi į 
glėbį bile kurių autoritetų dikta
tūros. Kad tik prailgintų savo 
viešpatavimo dienas.

Greitu tempu vykstančios ra
cionalizacijos eigoje tapo išmes
ti iš fabrikų, dirbtuvių milijonai 
žmonių. Amatninkai, .smulkus 
prekybininkai, smulkus savinin
kai nustojo įprastų išgyvenimo 
šaltinių. Ūkininkai pateko neiš- 
sivaduojamon bankininkų, Įvai
rių vertelgų vergijon. Vakaryk
ščiai nepriklausomi nuo kapitalo 
viduriniai sluoksniai, tariamieji 
savininkai, virto kapitalistinės 
konkurencijos ir išnaudojimo 
auka. Daugelis iš jų pagal ūkio 
ir socialinį būvį pasidarė tolygus 
proletarams. Bet jie nėjo ir nei
na į proletarų eiles. Atvirkščiai, 
jie sudarė (ir sudaro) kūną ir 
sielą fašistinio sambrūzdžio, ku
ris griežtai priešingas anam pro
letariniam sąjūdžiui.

Tokiomis sąlygomis Vokieti
joje Hitlerio fašizmas, slaptai 
remiamas stambiųjų pramoni
ninkų ir dvarininkų, pabalnojęs 
nacionalinį arkliuką, maitinamą 
skaudžiais pralaimėto karo pa
dariniais, panaudojęs be to dar 
pražūtingą darbininkų visuome
nės susiskaldymą į socialdemo-j 
kratus ir komunistus, — dema
gogiškais antikapitalistiniais o- 
balsiais sumobilizavo skaitlingas; 
suproletarėjusias miesčioniškas 
mases, sutramdė nespėjusią pri- 
dygti Weimaro demokratiją ir 
pajungė visą tautą fašistiniam 
režimui. Po to neišvengiamai se
kė Austrijos fašistinimas. Įsiga
lėjęs pačiam Europos centre vo-: 
kiškas fašizmas padrąsino dar 
nepakankamai įsismaginusias, 
kaimyninių kraštų diktatūras, 
sustiprino fašistinius gaivalus 
visuose kraštuose. f

Bet ar panaikino pergalės bub- 
nus mušąs fašizmas ūkio krizį ir 
jo skaudžius padarinius? Ar iš- 
tesėj'o bent vieną masėms iš 
gausybės rago piltą pažadą ?

Ir fašistiškuos kraštuos kapi
talistinio ūkio stulpai, gamybos 
priemonės, kaip buvo, taip ir te
bėra paskirų savininkų ar jų 

| junginių rankose. Visą ūkio po- 
Į litiką nustato pramonininkai, 
bankininkai, dvarininkai. Tiesa, 
fašistinė valstybė reiškia linki-

Pasižymėjęs Švedu Architektas Kas Mums Rašoma.

Kopdami į valdžią, Vokietijos 
fašistai šaukė: “Marksizmas tu
ri būti sunaikintas.” Pagrobę 
valdžią, jie sunaikino darbininkų 
organizacijas, pasisavino jų tur
tą, nužudė pavojingesnius va
dus, kitus sukimšo į kalėjimus, į 
koncentracijos stovyklas, darbi
ninkams uždėjo fašistinį apynas
rį — ir paskelbė: “Marksizmas 
nugalėtas, išrautas su šakni
mis.” . Po to didingas nedidelio 
krašto austrų darbininkų judėji
mas pasijuto suspaustas dviejų 
didžiulių fašizmų: hitleriško Vo
kietijos ir musoliniško Italijos, 
žūtbūtinėj kovoj Austrijos dar
bininkai griebėsi ginklo ir 4 die
nas didvyriškai kovėsi su gink
luota moderninėm karo priemo
nėm kariuomene ir visam krašte 
mobilizuotom katalikiško fašiz
mo gaujom. Papludžius vyrų, 
moterų ir vaikų kraujuose Vie
nos komuną, popiežiaus laimina
mas Austrijos fašizmas pareiš
kė: “Socialdemokratų pasiprie
šinimas valdžiai sulaužytas, aus- 
tromarksizmas nugalėtas.”

Centrinę Europą valdo fašiz
mas. Lenkijoj įsigalėjusi, kai 
kuriuose Pabaltijo kraštuose įsi
gali fašistinės ar pusiaufašisti- 
nės diktatūros. Fašistinių gaiva
lų atsiranda visuose kraštuose. 
Visur girdėt pasakymų, kad de
mokratijai atėjęs galas, kad so
cializmas pasidarė bejėgis, kad 
jis smunka ir visai susmuks. Po
litiškai nesąmoninga publika ga
tava patikėti diena iš dienos 
skelbiamiems socializmo mirties 
pranašavimams. Kai kieno pra
dedama atsižadėti tuo, kuo dar 
vakar tikėta. Net sąmoningesnių 
darbininkų, socialistiškai nusi
teikusių, eilėse žymu nusivyli
mo, pasyvumo, reiškiasi apatija, 
susilpnėjęs pasitikėjimas tuo, 
kas vakar buvo šventa tiesa.

Kaip ištikrujų yra su fašizmo 
pergale ir socializmo mirtimi? 
Kurią prasmę turi pastarųjų me
tų visuomeniniai įvykiai?

Mokslas ir technika patiekia 
žmonėms didžiulius energijos iš
teklius. Jų pasigavus, prigamin
ta aibės prekių, žmogaus gyveni
mui reikalingų reikmenų. Galėtų 
jų prisigaminti dar kita tiek. Bet 
moderninėm mašinom ginkluo
tos dirbtuvės, fabrikai stovį. Jų 
savininkams nėra išrokavimo 
leisti darban, nes nebėra kas ga
minius išperka, nebėra kas, juos 
beperkant, savininkų pelną didi
ną. Gi antra vertus, milijonai 
žmonių skursta, negalėdami pri
eiti prie užverstų prekėmis san
dėlių, negalėdami nusipirkti bū
tiniausių gyvenimo reikmenų, 
žemės ūkis prigamina įvairiau
sių maisto produktų ir galėtų jų 
dar daugiau prigaminti. O mili
jonai žmonių alksta, negaudami 
kiek sočiau pavalgyti, arba sta
čiai badauja. Lietuvos ūkininką? 
priveisia tūkstančius riebių kiau-> 
lių, pridirba tonus sviesto, sūrio; 
pridirbtų dar daugiau, jei tik 
kas juos pakenčiama kaina pirkč 
tų. Kaimo ir miesto darbo žmo
nės džiaugiasi laiks nuo laiko 
gaudami paragauti netinkamo; 
eksportui bekono galvos, šiaip 
taip senoviškai sumušto sviesto; 
patys produktų gamintojai, ūki
ninkai, minta blogesniais savo 
gaminiais, arba jų surogatais. 
Mokslas ir technika patiekia 
žmonėms galingas priemones, 
kad butų galima žmogui, vis ma
žiau dirbant, prisidirbti kokių 
tik nori reikmenų. Vienok tikru
moj visomis gaminamomis reik- 
menėmis tesinaudoja mažytėlė 
gyventojų dalis, šimtai milijonų 
skursta, negalėdami prieiti prie 
pelijančių prekių; dešimtys mi
lijonų išmesti visai iš gamybi- 
nio aparato ir atiduoti chroniško 
nedatekliaus ir bado glėbiui. To
bulėjant technikai, augant žmo-1 mo kištis į gamybos ir gaminių 
gaus kūrybiškai galiai, tankėja reguliavimo sritį. Bet ji pati yTa 
bedarbių eilės, didėja masių pačių kapitalistų ar jų klusnių 
skurdas. agentų niekeno nekontroliuoja-

Kas visu tuo kaltas ? Ne mili-' mai valdoma. Fašistinė valstybė 
jonai tų, kurie nustojo darbo ir linkus pasidaryti didžiuoju kraš- 
nebeturi ko vąlgyti. Ne šimtai to kapitalistu, kurio neribotam

kapitalistinio ūkio stulpu, fašiz
mas negali išvengti to ūkio kri- 
zio padarinių — nedarbo, masių 
skurdo ir panašiai. To ūkio prie
šingumų jis ne tik kad neišven
gia, bet dar juos paaštrina. Apie 
juos draudžiama kalbėt, rašyt, 
:odėl ne visi jie metasi į akis, 
sunaikindami politines bei eko- 
įomines darbininkų organizaci
jas, fašistai paverčia darbo vi
suomenę ir visus piliečius betei
siais kapitalistų vergais. Jiems 
įevalia ne tik kad ginti savo rei
kalus, bet stačiai draudžiama pa- 
-eikšti, kad iš viso esama tokių 
'eikalų, kurie nesutaptų su fa
šizmo (suprask, su kapitalizmo) 
reikalais.

(Pabaiga sekančiam numery)

a »*• • o»ev *• • * r-
Čia parodytas švedų architektūros prof. Ragnar Osterberg, 

kuris šiomis dienomis atvyko iš Stokholmo i VVashingtoną pasi
imti medalį, kurį jam paskyrė Amerikos Architektų Institutas 
už padarymą plano Stokholmo rotužei.

Nelietuvinkim Sve
timtaučių Pavardžių

Išrodo, kad Lietuvoje pra
lotas savų pavardžių “atlie- 
uvinimas” nuėjo jau truputį 
oertoli, nes pradėta ir anglų 
pavardes “lietuvinti.” Štai, 
'kaitau “Lietuves Žiniose”, 
kaip garsus anglų jurininkas 
Gudzonas septynioliktojo 
šimtmečio pradžioje organi
zavo ekspedicijų į šiaurę.

Kas nors kiek žino anglų 
kalbą, tas tuoj supras, kad 
joks anglas negali būt Gud- 
zonas. Aišku bus kiekvie
nam, kad ši pavardė yra bar
bariškai iškraipyta. Aš tyčia 
paėmiau anglų enciklopedi
ją, kad persitikrinus, kaip 
tas Gudzonas ištikrujų yra 
-ašomas. Bet veltui. Pana
šios pavardės enciklopedijoj 
visai nėra. Užsirašiau ją sa
vo knygutėn ir vėliau paro- 
Ižiau ją anglų istorijos žino
vui. Sakau, ar tamsta žinai 
anglą su tokia pavarde? Jis 
turėjo būt garsus jų jurinin
kas.

Paklaustasis pakraipė gal
vą ir sako:

“No, sir? Tai ne anglo pa
vardė. Ar nebus tai koks 
graikas?”

Ir taip Gudzono pavardė 
'iko neišaiškinta.

Tik vėliau man teko pa
stebėti viename Lietuvos 
laikrašty, kad “Nevjorkas” 
stovi prie “Gudzono” upės. 
Tik tada supratau, kad “Gu
dzonas” pas juos reiškia 
Hudsoną.

Aš vėl atskleidžiau enci
klopediją ir jieškau to gar
saus anglų jurininko po rai
de “H.”

Sure enough, toks jurinin
kas yra buvęs. Bet jo pavar
dė rašoma ne Gudzonas, o 
Henry Hudson.

Šitas pavyzd is parodo, 
kiek svetimtaučių pavardžių 
“lietuvinimas” gali kartais 
pridaryt nereikalingos pai
niavos ir keblumo. Tai ko
kiems gi galams jas taip ne
žmoniškai kraipyti? Jeigu 
mes reikalaujame, kad ang
lai rašytų musų pavardes tai
syklingai, tai ar gražu taip 
darkyti jų pavadinimus?

Jau gana bloga, kuomet 
Lietuvos valdžia Wrublews- 
kį išverčia į Žvirblį, kurio 
paskui ir giminės negali pa
žinti, bet kuomet iš anglų 
Hudsono padaromas Gud
zonas, arba iš franeuzų Her- 
rioto — Erio, tai jau stačiai 
koktu. 'Amerikietis

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA 

Labiausia paplitusi lyties 
Kaštuoja tik 50 centų 
“KELEIVIO” knygyne,

aOtOnbR. MARGER1S 
1421 So. Balsted Street.

CHICAGO* IZaI>.

“Ištikimybės .Juosta" 20-tam Amžiuje
Neseniai į Paryžiaus poli-Iriausioji esanti “modele so

či ją kreipėsi ponia Litje, lide”, kuri tikrai apsaugoja 
prašydama pagalbos, nes išitikimybę, net ir prieš mo- 
jos vyras jau šešis mėnesius Jers herojiškas pastangas ją 
ją kankinąs ir kalinąs. Nors!sulaužyti, 
ji ištekėjusi tik prieš metus, į 
bet josios gyvenimas atro
dąs jai amžinu pragaru. Vy
ras esąs labai pavydulingas, 
tikras Otelo ir kankinąs ją 
visokiais budais, 
ręs ją tamsiame kambary 
lyg kokią arabų belaisvę, 
bet jam ir to maža. Jis nusi
pirkęs viduramžių “ištiki
mybės juostą” ir verčias 
žmoną nešioti šį barbarišką 
aparatą.

Tardymas parodė, kad 
ponia Litje pranešė teisybę 
policijai. Pasirodo, kad ir 
20-tame amžiuje žmonių iš
tikimybei apsaugoti vyrai 
tebevartoja viduramžių me
todus. Paryžiuje galima nu
sipirkti “ištikimybės juos
tą”, tikrą kopiją garsios juo
stos, esančios Kluni muzie
juje.

Tokias juostas 
viena ortopedijos įstaiga. 
Josios savininkas pareiškė 
policijai, kad dažnai gauna 
užsakymus pagaminti “išti
kimybės juostas”.

Dienraštis “Excelsior” net 
įdėjo pasikalbėjimą su “iš
tikimybės juostų” gamyklos 
savininku ponu Monnet. 
Monnet painformavęs laik
raščio bendradarbį, kad “iš
tikimybės juosta” kainuo
janti 300 frankų. Jis savo 
sandėly turįs įvairių rūšių 
“ištikimybės juostų”. Ge-

Jis uždą-

gamina

“Ištikimybės juostų” pa
reikalavimas augąs.

Bet kas yra toji “ištikimy
bės juosta”?

Viduramžių laikais aukšti 
ponai, išvykdami iš namų į 
kelionę, ar į karą apjuosda
vo savo žmonas tam tikro
mis juostomis, kurios užti
krindavo jiems žmonų “cna- 
tą”, nors jos ir labai norėtų 
ją prarasti. “Ištikimybės 
įuostos” pati žmona negalė
jo nusiimti, nes juosta turė- 

i jo spyną, o raktą išsivežda- 
vo vyras.

Moteris turėjo būti “užra
kinta”, kol atvyks jos savi
ninkas. Bet jau ir viduram
žių laikais “vagys” mokėda
vo padirbti raktus ir net to
kia “ištikimybės juosta” ne
apsaugodavo “šeimos lai
mės”.

VIENI DIRBA, ŠIMTAI 
ŽIURI.

Mariampolė. Prie grindi
mo gatvių dirba keliolika 
bedarbių. Desėtkai bedar
bių stovi ir žiuri, kaip jų 
draugai dirba.

Kas bus, kai žemė sudegs?'
Dievo priešai mulkina 

žmones, kad atėjus “sudnai 
dienai,” Dievas sudegins že
mę į pelenus, c mirusieji kel
sis iš kapu ir eis į Juozapato 
Pakalnę. Jėzus tenai sėdės 
atsinešęs tą kryžių, ant ku
rio numirė, ir “sūdys” žmo
nes, nors nepasako, kur jis 
gaus druskos visus “pasu- 
dyt.” O kai visi bus jau pu
sėtinai “pasūdyti,” tada ge
ruosius statys į dešinę su 
avinais, o bloguosius į kairę 
su ožiais. Vadinasi, jeigu no
ri dangaus karalystės, tai 
buk avinas.

Bet tai ne viskas. Aš nore- Į 
čiau žinoti, kaip žemė gali 
“sudegti,” kad ji neorgani
nė ir nedegamoji medžiaga? 
Pamėginkit sudeginti akme
nį. Ka’p jus jį nekaitinsite, 
jis vis bus akmuo ir pelenų 
iš jo nepadarysit, žemė gi 
yra niekas daugiau, kaip 
susitrvnęs akmuo.

Bet daleiskime, kad Die
vas padarys “stebuklą:” 
ims ir pavers žemę į pelenus. 
Tuomet kįla klausimas, kaip 
žmonės galės per tuos pele
nus atklampuoti į pono Juo
zapato Pakalnę? Da pusė 
bėdos bus tam, keno kapai 
bus arti Juozapato farmos; 
bet kaip galės tenai atsikasti 
per pelenų jurą žmonės iš ki
tų kraštų, žmonės jau pase
nę, kurie be kriukių paeit 
negali? Lazdų gi pasiremt 
jie negalės turėt, nes jeigu 
žemė bus sudegusi, tai ir 
lazdos bus į pelenus pavir
tusios... Beje, kaip galės iš-Į 
likti nesudegęs Jėzaus kry-| 
žius, kopėčios ir kiti tulšiai? Į

Antras dalykas, kur yra 
toji Juozapato Pakalnė? Aš 
peržiurėjau visus žemėla
pius, bet niekur tokio pleiso 
nėra pažymėta.

Pagaliau, kaip šitą pasaką 
apie svieto pabaigą sutaikyt 
su Biblija, kuri sako, kad 
svietas turėjo pradžią, bet 
neturės pabaigos? O Bibli
ja juk yra paties Dievo žo
dis. Jeigu man netikit, tai pa
imkit Bibliją ir perskaitykit 
psalmę 104:5. Jėzajošius 
60:21, Jėzajošius 65:21-23. 
Evangelija šv. Mateušo 5:5. 
Pamatysit, jog visi yra me
lagiai, kurie sako, kad žemė 
sudegs. J. Tiesa.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

F. Kamzurai. — Laišką ir 
pinigus gavome. Ačiū.

A. Ketvirčiui. — Draugo 
prisiųsto rašinio negalėjome 
sunaudot.

J. Tiesai. — Apie “žemės 
sudegimą” įdėsime prie pro
gos.

Stapei Balekonienei. — 
Spaudoje nėra priimta to
kius privatinio pobūdžio lai
škus skelbti, todėl nedėjome 
ir tamstos laiškelio.

Jurgiui Pribotkui. — Bos
tono lietuviškos radio pro
gramos vedėjai buvo jau ke- 
liatą kartų kritikuojami ir 
to jau turėtų užtekti. Nuola
tos kartoti tą patį neužsimo
ka.

Juliui Špokui. — Ačiū.

WAUKEGAN, ILL.
i.ietuvią Laisvės Mylėtoją Valdyba 

1934 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. IVaukegan, III. 

Gabris — pirm, pagelbininkas,
730 McAlesten Avė. AVaukegan, III. 

B. J. Masiliūnas — užrašų rast.
818 — lOth Plaee, VVaukegan, 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 

Dombrauskas—835 So. Lincoln st.
Knygiai:

Dambrauskas, 118—-lOth St., 
North Chicago, III.

M. Valcntukonis, 830 Prescott S., t 
Waukegan, III.

Maršalkos:
•T. Stočkus; J. Visockis.

Susirinkimai būna paskutinį ket
vergę kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
I.iuosybės svetainėje, Waukegan.

st.

K.

VISŲ ŽINIAI

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
r kokią laimę turėsite gyvenime, jei 
ru parašysite tuojaus indčdami ke- 
ias štampas dėl persiuntimo. Adre

suokite : (11)
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Avė.. Tiesk. K, 
CHICAGO. TLL.

Ožiąn Bambos Spvčiai.— Ir kito3 fc- 
nes. Daugiau juoku, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eiles, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi...................................25c.

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

Senovės Lietuvių žinyčia
y T ____________—
Ypatingai dabartinės krikščiony bes gadynėje kiekvienas turėtų 

perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.
Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
-100^ audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 

“Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:
B BftM0WAY SO. BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Už. visokios 
sigarsinitnus, 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą syki skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimą, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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 lc už žodį.

Paj ieškoji m ai 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- 
kaip tai: pajieško.

Z
 LIETU VO S

INI05
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.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Rankos čekį.

‘ LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. B poHtisfo 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių, (vairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

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

KUOraHODKSEBBfi
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No. 21. Gegužės 23 d., 1934 m.___________

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

jaUMVIS, _SO. BOSTON

Dovonos Laimėję Rašytojai.
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Kaip Amerikietis Nupirko Lietuvoje 
Raistą Su Gyvatėmis.

Netoli Zarasų yra gražus 
miškelis ir balos. Į tą vietą1 
vasarą sekmadieniais suva
žiuoja miestelio gyventojai, 
kelia gegužines, linksminasi. 
To miškelio savininku yra 
nusigėręs bajorėlis Podbe- 
reckis. Kadangi Podberec- 
kiui labai buvo reikalingi 
pinigai, tai jis panorėjo tą 
žemės plotą greit parduoti ir 
važiuoti gyventi į Kauną. 
Tačiau didelių pinigų jis už 
tai negalėjo paimti, nes vie
ta balota, o miškelis dar jau
nas. Tačjįau, anot žmonių, 
kai kada ir kipšas pasuka 
gerą žmogų. Pas Podberec- 
kį i svečius atvažiavo jo 
draugas, išvytas už visokius 
šposus iš universiteto stu
dentas R. ir su Podbereckiu 
išsikalbėjęs nudžiugo:

—Prieteliau, tu gausi tūk
stančius. Aš turiu numatęs 
amerikoną, tik reikia Įkalbė
ti, kad tose balose yra viso
kių mineralinių šaltinių... Jis 
nori įsteigti kurortą.

Kaip tarė, taip padarė. 
Buvo papirkti keli asmens, 
kad paliudytų, jog jie ten iš- 
sigydę reumatizmą ir kitas 
ligas. Buvo rastas net tos 
srities specialistas, kuris ap
siėmė “šaltinius” ištirti ir 
išduoti raštą net su antspau- 
domis.

Po mėnesio laiko ameri
konas patikėjęs tais gandais 
Podbereckio balas nupirko, 
aišku, penkis kartus permo
kėjęs. Tas studentas išdūmė 
į Kauną ūžti, o amerikonas 
pradėjo statyti vilas ir rekla
muoti kurortą. Tiktai kaip 
jis nustebo, kai balose rado 
pilna gyvačių ir durpių. 
Žmonės ėmė iš jo juoktis ir 
amerikonas kreipėsi Į polici
ją.

Po trumpo laiko buvo tei
smas.

—Ar tamsta Įrodinėjai, 
kad ten yra visokių minera
lų? — klausė teisėjas kalti
namojo Podbereckio.

—Neįrodinėjau, bet pa
sakojau...

—O tamsta? — kreipėsi Į 
buvusį studentą.

• —Taip pat pasakojau... 
—O kas liudijimą išdavė? 
—To jau nebėr, pabėgo.
—Gerai, bet judu žinojo

te, kad ten be gyvatyno ir 
durpių daugiau nieko nėra..

—Nežinojome...
—Tai už tat dabar žinosi

te, — griežtai tarė teisėjas. 
—Manote, kad amerikiečius 
Lietuvoje galima apgaudi
nėti. Respublikos vardu bau
džiu jus po 6 mėnesius kalė
jimo.

—Dovanokite,—ėmė pra
šytis nuteistieji. Bet jau bu
vo vėlu. Juos čia pat arešta
vo. Tsb.

I PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ PO
LICIJOS VALDININKUS.

Vieną vakarą per Žalnie- 
įiškių mišką dviračiais va
davo Papilės policijos nuo- 
zados vakmistras Ūsorius ir 
zolicininkas Žalys. Vakmis- 
ras pirmiau, o policininkas 
atsilikęs apie 200 metrų. 
Vienoje vietoje, kur šalia 
kelio buvo tankus krūmai, iš 
<rumų iššoko du vyrai, puo- 
ė dviračiu važiuojantį poli
cijos vakmistrą. Vakmistras 
lepaspėjo ištraukti ginklo ir 
juvo nuo dviračio nuvers- 
as. Tada vakmistras sušuko, 

kad Įspėtų paskui važiuo
jantį policininką, o pats grū
mėsi su užpuolikais. Kai pri- 
iartino ir paskui važiavęs 
jolicininkas, užpuolikai į 
prisiartinantį policininką 
paleido šuvius. Pradėjo šau- 
lyti ir policininkai. Iš vienos 
ir iš kitos pusės paleista apie 
oo 20 šūvių. Užpuolikai pa
sinaudodami tamsa paspru
ko. Susišaudymo metu poli
cininkui žaliui peršauta ke
purė. Užpuolikai, manoma, 
•’užeisti. Užpuolikai manė, 
kad važiuoja kas nors iš ci
vilių žmonių ir norėjo api- 
olėšti, bet pataikė ant polici
jos.

LIETUVOJE STEIGIAMA 
CIVILIŲ LAKŪNŲ 

MOKYKLA.
Lietuvos Aero Kliubas y- 

’a nusistatęs artimiausioje 
ateity paruošti didesnį skai
čių civilinių lakūnų, kurie 
butų didelė parama, esant 
■eikalui, ginti kraštą. Tuo 
tikslu kliubas ryžtasi dar 
šiais metais įsteigti aviacijos 
mckyklą. Joje žmonės bus 
teoretiškai ir praktiškai su
pažindinami su aviacija ir 
skraidymu. Mokymui netru
kus aero kliubas nupirks 
mokomą ekskadrilę (5—6 
aparatus), be to, kokius du 
ar tris figūriniam skraidy
mui didesniais atstumais. 
Prie mokyklos bus įrengtos 
dirbtuvės mažesniems lėk
tuvų taisymams atlikti ir su
sipažinti su aviacijos tech
niška puse.

Pažymėtina, kad 
Lietuvoje buvo tik 
aviacijos lakūnams 
mokykla.

ligšiol 
karo 

ruošti 
Tsb.

SUNKUS BANDITŲ 
GAUDYMAS.

Pasirodo, Balsį su Kazlau
sku gaudyti yra labai sunku. 
Pav., juodu bile kur pasiro
do, ir pakilę duoda šuolį į 
šalį. Žmonės praneša apie 
banditų pasirodymą, bet kai 
policija atvyksta — bandi
tai jau būna toli šaly. Be to, 
Balsys esąs labai prityręs: 
prieš kęliatą metų, kai jis 
buvęs iš kalėjimo pabėgęs, 
tai trejus metus slapstęsis, 
kol buvęs sugautas.

Riekus jau kuris laikas 
niekur nepasirodo. Gauna-' 
ma nepatikrintų žinių, kad 
Riekus persimetęs į okupuo
tą Lietuvą ir nuklydęs į Gar-* 
dirto miškus. Sako, lenkų po
licija jį sulaikiusi, bet neiš
aiškinanti asmenybės.

KUN. SAVEIKIS PRIPA
ŽINTAS NEPILNA- 

PROČIU.
Kauno apygardos teismo 

komisija tikrino kun. Savei- 
kio, anąsyk šaudžiusio vie
nuolius protą. Komisija susi
dedanti iš medicinos eks
pertų ir teismo atstovų kun. 
Saveikį pripažino bepročiu 
ir nutarė jį nugabenti į Kal
varijos psichiatrinę ligoni
nę.

Visa kelionė juromis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

(per Copenhagų)

S. S. UNITED STATĖS..................Birželio 1«
S. S. FREDERIK VIII ............... Birželio &
S. S..UNITED STATĖS ....... .Liepos 21
S. S. FREDERIK VIII .............Bugpiučio 11
S. S. UNITED STATĖS ........... Rugsėjo 1‘
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štai keturi Amerikos rašytojai, laimėję Pulitzerio dovanas už 
geriausius pereitais metais parašytus keturius veikalus. Jie va
dinasi: (1) Caroline Miller, kuri gavo dovaną už savo novelę 
“Lamb in his “Bosom;” (2) Dr. T. Dennett, už geriausią para
šytą biografiją “John Hay;” (3) laikraštininkas Royce Brier, 
laimėjęs dovaną už geriausia parašytą dviejų kidnaperių linčą; 
(4) E. P. Chase, “News Telegraph” laikraščio redaktorius, ap
dovanotas už geriausia parašytą editorialą pernai metais.

Didelis Susišaudy-1 bab?avičius koncer. 
___ - TIiniA PO I IFTIIVA '•

mos Kaune Dėl 
Merginos.

Nesenai viena 16-kos me
tų mergait-ė atvažiavo Kau
nan ir pristojo tarnauti Va
lančiaus gatvėj “Piliečių” 
restorane. Atsirado pažįsta
mų ir draugų, kurie jauną 
mergaitę pradėjo iš kelio 
vesti. Aną vakarą vienas 
pilietis tą mergaitę nusivedė 
į Vytauto prosp. 19 nr. ir 
pradėjo ją vaišinti. Pylė vy
ną ir degtinę be užkandžių. 
Kai mergaitė visai nusigėrė, 
pilietis ją nusivedė į Šiaulių 
gatvę ir norėjo su ja nepado
riai pasielgti.

Patruliuojąs policininkas 
pamatė juodu nepadoriai el- 
gianties ir norėjo sulaikyti. 
Pilietis ėmė šalintis, o kai 
policininkas griežčiau parei
kalavo sustoti, tas smarkiai 
pradėjo šaudyti, nes, matyt, 
buvo girtas ir drąsus. Pilie
tis iššaudė dvi apkabas šovi
nių ir bešaudydamas polici
ninką Zienių sunkiai sužei
dė į koją. Kadangi polici
ninkas buvo vienas ir sužeis
tas negalėjo vytis, tai pilie
tis pabėgo.

Mergaitė gilta ir be sąmo
nės buvo atgabenta į nuova
dą, kur po dviejų valandų 
gaivinimo atsigavo ir ėmė 
smarkiai verkti.

Ją vaišinusio piliečio pa
vardės ji nežinanti, bet jos 
draugės tą pilietį pažįstan
čios.

Policija įvykį aiškina ir 
piktadario jieško.

Nežinomi asmenys j ba
landžio 29 d. naktį Panevė
žy išdaužė “Pienocentrali- 
nės” langus, įmesdami per 
langą du akmenis.

IŠPLAUKIMAI IS NEW YORKO

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

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

1------------------------------------------------- .J,.,. ■ ■ .... ■- — —

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

įf SCANNNAVIAN
27 Whitehal1 SU 248 W*«hington SU 130 N. LaSalle SU 
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago. I1L

________

TUOJ A PO LIETUVĄ.
“Lietuvos žinios” prane

ša, kad sugryžęs iš Ameri
kos dainininkas Babravi
čius nutarė važinėtis po Lie- 
;uvos miestelius ir ruošti 
koncertus. Jis jau koncerta
vo Pilviškiuose, Tauragėj, 
Balbierišky, Airiogaloj. Ba- 
'andžio 20 et jis davė kon
certą Kaune, Rotužės salėje, 
kur jis išpildė apie 20 lietu
vių ir kitų tautų kompozito
rių kurinių.

Koncertuodamas jisai 
duoda Lietuvos žmonėms 
pasveikinimų nuo Amerikos 
’ietuvių.

MASKVON IŠVYKO 12 
DAKTARŲ.

Gegužės 5—7 dienomis 
Maskvoje buvo tarptautinis 
kongresas kovai su džiova. 
Iš Lietuvos išvyko į tą kong
resą 12 daktarų ekskursija.

IR FRANCUZAI PARE
MIA LIETUVĄ KOVOJE 

DĖL KLAIPĖDOS.
Paskutiniai Klaipėdos į- 

vykiai ir atkakli Lietuvos 
kova dėl savo valstybės iš
laikymo sudomino ir kitas 
valstybes. Dabar daugelio . 
kraštų spaudoje vis daugiau 
ir Lietuvai palankesne kryp
timi rašoma apie Klaipėdą, 
Vilnių ir, bendrai, Lietuvą.

Balandžio 16 d. Francu- 
zijos oficiozas “Temps” sa
vo ilgame straipsny plačiai 
išdėstė nacionalfašistų vei
kimą Klaipėdoje. Laikraštis 
iškelia priešingus taikai na
cionalfašistų tikslus, pa
smerkia Vokietijos politiką 
ir įspėja didžiąsias valsty
bes, kad jos negali būti nuo
šalios ir abejingos Lietuvos 
nepriklausomybės įžeidi
mais, kuriuos mėgina daryti 
Vokietijos nacionalfašistai. 
Šis francuzų Jaikraštis Klai- 
oėdos kraštą laiko amžinai 
atskirtą nuo Vokietijos ir 
prijungtą prie Lietuvos, ir 
nepripažįsta Vokietijai, išė
jusiai iš Tautų Sąjungos, bet 
kokių teisių Klaipėdos kraš
te.

Ir kiti Francuzijos laik
raščiai ragina savo vyriau
sybę daryti žygių, kad Lie
tuvos užimta pozicija Klai- 
oėdos krašte butų išlaikyta 
:r neleisti Vokietijai imtis 
jokių smurto priemonių 
oreš Lietuvą. Tsb.

Kaip Buvo Ištepti Koriko Muravjovo Ir 
Napoleono Paminklai Lietuvoje.

Vilniuje rusai pastatė gar
siam “korikui” Muravjovui 
paminklą. To paminklo ne 
tik lietuviai, bet ir lenkai ne
kentė. Dar gerokai prieš Di
dįjį karą, kaž koki šposinin
kai naktį tą paminklą ištepė 
vilko taukais, žinodami, kad 
vilko taukus užuodę šunes 
staugia iki pasiutimo. Ir iš 
tikrųjų taip buvo. ' 

Rytą ties paminklu susi-i 
rinko viso Vilniaus šunes ir 
sutupę prieš Muravjovo pa
minką pradėjo staugti. Vil
niečiai stebėjosi, galvom 
kraipė, policija mėgino šu
nis vaikyti, bet nieko neišė
jo. Šunes vis subėgdavo į tą 
pačią vietą ir taip staugda
vo, kad net cerkvės varpų 
skambėjimo nebuvo girdėti. 
Tik į trečią dieną policija 
dasiprotėjo, kad paminklas 
vilko taukais išteptas ir įsa- 

’ kė ji nuplauti.
Kauniečiai, sužinoję apie 

. tokį šposą, nutarė tą patį pa- 
’ dalyti ir pas save, Kaune, 

Rotužės aikštėje, kur buvo 
pastatytas paminklas Napo
leonui. Nors Napoleonas ir 
nieko su musų tautos prie
spauda neturėjo, tačiau pa- 

t minklas vis tiek buvo nišų 
pastatytas. Ir kauniečiai pa
darė tą patį, ką ir Vilniuje. 
Ir susirinko Rotužėje 
Kauno šunes 
“koncertą,” 
natoriui plaukai ėmė šiauš
tis. Tris dienas šunes kaukė,

—Muravjovui Vilniuje ir • 
Napoleonui Kaune — jau y- 
ra nugriauti. Tsb.

KAUNE NUSIŠOVĖ PRA
NAS PROSEVIČIUS.
Kauno priemiesty Šan

čiuose nusišovė “Maisto” 
bendrovės darbininkas Pra
nas Prosevičius. Savižudy
bė įvyko, kai žmona su 10 
metų vaiku išėjo. Savižudy
bės priežastys aiškinamos. 
Tačiau manoma, kad nusi
žudė dėl šeimyninio gyveni
mo.

ĮKEISTI BEVEIK VISI 
NAMAI.

Panevėžy yra keliolika di
desnių ir vertingesnių namų. 
Pasirodo, kad dauguma to
kių namų dėl savininkų fi
nansinių negalavimų yra ga
na stambiomis sumomis į- 
keisti.

viso 
ir pakėlė tokį 

kad net guber-NUSINUODIJO AMERI
KONAS.

Paaiškėjo, kad rastasis , x x . . .
Smilgių vai., Datšiunų kai- 0 ketvirtą dieną _ kareiviai 
me lavonas yra amerikono P8™“*1?.. nu.P!«v« >£ s.oko 
o. D. Jis grįžęs nesenai iš nusikaltėliu jieskoti. Tačiau 
Amerikos ir apsivedęs. Bu- JŲ nesurado. . .
lamas labai nerviškas ir vi-' Dabar šie abu paminklai 
tuomet nesantaikoje gyven- — 
damas su žmonos broliais 
dėl pasogos, nutarė nusinuo
dyti; išgėrė karbolio rakš
ties ir vietoje mirė. P. D. tu
rėjo 55 metus ir keliolika 
tūkstančių litų paliko banke.

—----- ----------  l
VIETOJ CERKVĖS, 

SODNAS.
Šeduvoje jau nugriauta 

vidury miesto buvusi cerkvė. 
Vietoj cerkvės paliko savo
tiškas sodnas. į

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ’ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo-

t

Nereikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do-i 
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei berniškosios literatūros organu, 
laimėjimais.

Sekti tą tokį Įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų^ kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvi^ žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotai 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

"Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai į kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
Ir rašytojai. Užtenka jJamfnėf1 resu: “KuKuros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso-1 Airfros at 15. Šiauliai. LiEhuanh

kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai modemiška 
ir prilygsta geriausiems tos rų
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą minti ir kovoja 
su. reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
badu apsieiti be "Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o. Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė .norėti. Užsa- ■
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Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai- 
:dų ir vočių, ulcerio, užsisenčjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
r kitų kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz- 
lų išveizda, prakiura oda, parausta, 
oamėlynuoja, 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. 
Ii suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausi palengvi
nimų. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir 
% oz. i vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas j 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
3 Rose Street. Hartford,, Conn. 

FRANK RICICKAS

DIDELE EKSKURSIJA’ 
I LIETUVA e. e.

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGART"
Išplauks iš New Yorko

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

TREČIOS KLESOS KAINOS:

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

Pridtdmt

Dėl informacijų kreipkite*
PETER BARTKEVIČIUS 

678 N. Mftin Stn Moetello, Mam.

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

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS 

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

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

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

MR. A. VARASIUS 
206 Ali Nationa Bank Boildiac 

1200 Cafaon St., Pittaborgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVEL
SFRVTCF

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

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

JOHN SEKYS
413 Perk St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Graad St, Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St, Worce»ter, Mass.

ATLANTIC TRAVEL SERVICB
K. SIDABRAS, Prop.

342 W. B’w*y, So. Boston, Mass. į

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Galit pamatyt visą 
Lietuvą tik až

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
f • • r > » s -f

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

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

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

Adresuokite:

DR. MARGERIS, ~
3326 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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Vietinės Žinios
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LAWRENCE’O LIETUVIŲ 
PRIEGLAUDOS INKUR- 

t TUVĖS.
Pereitą nedėldienį Ando- 

very įvyko Lawrence’o lietu
vių prieglaudos ūkio inkur- 
tuvės. Svečių buvo apie 1,- 
000.- Ant gražaus kalnelio 
tarp uošiančių pušu, buvc 
pastatyti stalai, prie kurių 
susėdę lietuviai užkandžia
vo ir gurkšnavo alų. Pirmi
ninkui Žuromskiui sušvilpus 
keliatą kartų švilpuku, žmo
nės susirinko apie kalbėto
jų “tribūną,” kuri buvo im
provizuota iš ilgo suolo, ir 
prasidėjo prakalbos. Pirmu
tinis kalbėjo kun. Valadka, 
tautinės parapijos klebonas, 
kurio pastangomis daugiau
sia šitas ūkis buvo nupirk
tas, o paskui sekė kiti kalbė
tojai : d-ras Landžius-Sev- 
mour. adv. Šalna, d-ras Mi- 
kolaitis. “Keleivio” redak
torius Michelsonas, adv. Ba- 
ročius ir keliatas svetimtau
čių. Visi jie sveikino tautinę 
Lawrence’o lietuvių parapi
ją, įsigijusią tokį gražų ūkį 
senelių prieglaudai, ir linkė
jo kuo geriausios kloties. 
Buvo atvykęs ir kun. Vilima- 
vičius. lenkų tautinės para
pijos klebonas, kuris sveiki
no lietuvius Lawrence’o len
ku darbininkų vardu. Jis y- 
patingai pabrėžė skirtumą 
tarp darbo žmonių ir bur
žuazijos bei kapitalistų kla
sės, kuri nedirbdama jokio 
darbo gyvena darbininkus 
išnaudodama.

Ūpas tarp susirinkusių 
guvo geras.

Svečių prakalbos.
Pereitą sąvaitę South Bos

tone kalbėjo nesenai iš Lie
tuvos atvykę svečiai, kun. 
Kemėšis, prof. Vitkus ir žur
nalistas Babickas. Nors pra
kalbos jiems čia buvo ren
giamos kunigu federacijos 
vardu, tačiau vietos lietuvių 
kunigų nesimatė. Sakoma, 
kad jie jas boikotavę.

Publikos buvo nemaža, 
bet prakalbos entuziazmo 
nesukėlė. Reikia pasakyti, 
kad svečiai nėra oratoriai. 
Tik p. Vitkus kalba kiek gy
viau. gi kun. Kemėšis ir p. 
Babickas nuobodus.

Kun. Kemėšis siūlė pirkti 
“Vilniaus pasus.” Vitkus pa
pasakojo apie daromas Lie
tuvoje pastangas gerinti že
mės ūkį sekant daugiau pa
kilusias šalis. Daug jaunų 
vyrų buvę išleista studijuoti 
agrikultūrą Danijoj, Olandi
joj ir kitose šalyse. Baigę te
nai mokslą ir sugryžę Lietu
von, jie dabar mokina ūki
ninkauti savo žmones. Įve 
darni geresnės veislės gyvu
liai, geresnės sėklos ir kei
čiami žemės dirbimo budai, 
sausinamos pelkėtos vietos.

Babickas kalbėjo apie 
lietuvių santikus su Klaipė 
dos vokiečiais.

Nors apie politiką aiškia* (lavinimas, 
nei vienas i 
čiau reikia suprasti, kad val
džia gera. Reporteri*.

I

DIDĖLĖ DEMONSTRACI
JA PRIEŠ VOKIEČIŲ 

LAIVĄ.
Policija sukėlė riaušes ir va
dina tai ‘tvarkos įvykdymu.’

“Keleivy” jau buvo rašy- 
a, kad Bostono uostan atėjo 

Vokietijos karo laivas 
‘Karlsruhe,” kuris dabar 
anko įvairias šalis, kad pa-1 
odžius “tarptautinio man

dagumo” kitoms valsty
bėms.

Bostono valdininkai ir re
akcinė buržuazija, žinoma, 
oriėmė šitą svetimo milita- 
■izmo ginkluotą kumštį la
bai mandagiai. Bet pažan
gioji visuomenės dalis, ypa
tingai žydai, tuojau sušaukė 
□rotesto mitingą ir pareiškė, 
kad fašistiško Vokietijos ka
ro laivas Bostono uoste yra 
biaurus įžeidimas vietos 
įmonių ir jų idealų.

Bet to mitingo da nebuvo 
?ana. Pereitą ketvirtadienį 
Charlestowne, kur yra su
stojęs “Karlsruhe,” buvo į- 
taisyta milžiniška protesto 
demonstracija. Studentai, 
darbininkai ir inteligentiš- 
kesni biznieriai pripildė visą 
City skverą. Nors žmonės 
protestavo prieš fašizmą, bet 
užsilaikė tvarkingai ir ra
miai butų išsiskirstę, jeigu 
policija nebūtų pradėjusi sa
vos “tvarkos” vykinti. Apie 
200 policmanų puolė vaikyt 
ir stumdyt susirinkusius pi
liečius. Žinoma, stumdomi 
ir ujami žmonės įsižeidžia ir 
pradeda priešintis. Policija 
tuomet griebiasi lazdų ir ta
šo per galvas. Taiū City 
skvere ji sukėlė didžiausias 
riaušes. Pati būdama kalta, 
ji paskui pradėjo žmones 
areštuoti ir suėmė apie porą 
tuzinų.

Demonstracijoj dalyvavo 
dau.ą- studentu iš Technolo
gijos Instituto, . Harvardo 
Universiteto ir kitų aukštes
niu Bostono mokyklų. \

Pereitą nedėldienį Bosto
nan atvyko iš Washingtono 
Hans Luther, Vokietijos am
basadorius, to laivo pažiūrė
ti. Policija jį tuoj apsupo ir 
nulydėjo į viešbutį, o iš vieš
bučio į laivą, ir iš laivo vėl į 
viešbutį. Kiekvienas jo žing
snis buvo saugojamas, tar
tum didžiausio piktadario, 
kurį žmonės veržtųsi nulin- 
čiuosi.

Tai toks gyvenimas dikta
torių ir jų sėbrų!

Prieš karą ir prieš fašizmą.
Trys pažangiųjų Harvar

do unversiteto studentų gru
pės buvo surengusios pra
kalbas prieš karą ir prieš fa
šizmą. Kalbėjo prof. Henry 
W. L. Dana ir keliatas kitų 
kalbėtojų. Po prakalbų buvo 
priimta rezoliucija nedaly
vauti jokiam kare, kokį A- 
merika gali vesti, ir reika- 

įlauti, kad-visose mokyklose 
Įbutų panaikintas militarinis 

. Kita rezoliucija 
neužsiminė, ta- reikalauja kovoti. prieš fa- 

xšizmą.

Suėmė netikrų pinigų 
platintoją.

Bostone pereitą sąvaitę 
Važiuodamas automobi- buvo pastebėtas netikrų 10- 

lium su savo mergina jaunas dolerinių platintojas. Kada 
vaikėzas Cambridge’uje su
žeidė kelis žmones ir pas
kui pats susikūlė. Kai atvy
ko policija, pasirodė, kad 
tas automobilius vogtas. 
Vaikėzas su mergina buvo 
areštuoti.

Vogtas automobilius 
susikūlė.

LEIT. FELIKSAS VAITKUS IR “LITUANICA II.”

ĮJTUAMIC*11
U?

■ .ą]

Mirė laikraštininkas Abbot.
. Pereitą sąvaitę Bostone 

mirė 71 metų amžiaus susi
laukęs Willis John Abbot, 
“Christian Science Monitor” 
redakcijos štabo narys. Prie 
šito laikraščio jis išbuvo jau 
12 metų. Prieš tai jis redaga
vo įvairius laikraščius New 
Yorke ir Chicagoje. Be laik
raštinio darbo, jis yra para
šęs ir keliatą stambių knygų.

Walthame pereitą subatą 
ugnis sunaikino ilgą eilę 
krautuvių po vienų stogu. 
Ugnagesiai buvo suvažiavę 
iš Newtono, Belmonto, Wa- 
tertowno ir Lexingtono. 
Nuostoliai siekia $30,000.

t

>
Lakūnui Janušauskui pasitraukus iš antrojo skridimo Lietu

von, jo vietą užėmė Vaitkus, jaunas ir energingas aviatorius. 
Jis dalyvaus gegužės 27 d. Lowelly ir 30 d. Worcestery.

Sidabro užpuolikai nubausti
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kaip vieną naktį South 
Bostone ant Broadway du 
bomai užpuolė laivakorčių 
agentą p. Sidabrą ir gavo 
nuo jo į kailį. Negana to, 
jiedu buvo da areštuoti ir 
pereitą savaite buvo jų byla 
prieš teisėja Cox’ą ir abudu 
tapo nuteisti kalėjiman. Jo- 
seph Mullen gavo 14 mėne
sių su ta sąlyga, kad jeigu 
bus “nice boy,” tai po 14 
mėnesių paleis jį 3 metams 
“ant išbandymo.” Gi jo sėb
ras, Robert Manning, turės 
“pakutavoti” 8 mėnesius 
ant Deer Island.

Antanas Mikulskis po 
$10,000 kaucija.

Pereitą sąvaitę, nakties 
laiku, Maldene buvo sugau
tas vienoj aptiekoj Antanas 
Mikulskis, 19 metų jaunuo
lis, kuris gyvena Cambrid- 
ere’uje. Eidamas pro šalį po 
licmanas pastebėjo, kad ap- 
tiekoje užgesintas žiburys, 
kuris paprastai dega visą 
naktį. Apėjęs aplinkui jis 
rado išmuštą langą. Buvo 
pašaukta daugiau policijos 
ir aptiekos savininkas ir į- 
neita į vidų. Aptiekos skie
pe rasta pasislėpusį Mikuls
kį. Po krosnių į pelenus bu-'

Levonaičiutė apmušė po- 
licmaną.

Pereitą sąvaitę policija 
sugavo J. Levonaičiutę, kuri 
buvo pabėgus iš Lancasterio 
darbo mokyklos, kur laiko
mos išdykusios mergaitės. 
Vežant ją automobiliu ji 
pradėjo klykti ir blaškytis, 
išmušė automobiliaus langą, 
o kada policmanas norėjo ją 
suvaldyti, tai ji sudraskė jo 
uniformą, pradėjo mušti jį 
kumščiomis ir spardyt kur- 
komis jam į blauzdas, pada
rydama keliose vietose žaiz
dų. Nukentėjęs policmanas 
vadinasi Frank Carney iš 
Milk st. nuovados. Jis buvo 
taip apmuštas ir apdrasky
tas, kad ji reikėjo siųsti į li
goninę. Levonavičiutei su
valdyti ant galo reikėjo net 
keturių policmanų. Ji buvo 
uždaryta kalėjimam Jos tė
vai gyvena Medforde.

Kiek ERA išdalijo bedar
biams maisto ir anglių.
Federalinė va’džia prane

ša. kad jos įsteigta agentūra 
ERA šią žiemą išdalijo Mas- 
sachusetts valstiioi nemoka
mai už $2,000,000 anglių, 
4 680.000 svarų kiaulienos, 
950.000 tuzinų kiaušinių, 
625,000 bušelių obuolių, 1,- 
800,000 svarų sviesto, 2,- 
030,000 svarų kvietinių mil
tų, 210,000 konservuotos 
mėses, 60,000 svarų sūrio, 
540,000 svarų taukų ir 220,- 
000 svarų orančių.

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.

K

Tel. Porter 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 akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

DR. G. L. KILLORY

Važiuodamar automobi
lium tūla Mrs Edith French 
įvažiavo kitam automobiliui 
į šoną ir užmušė važiavusį 
juo Williamą Cannolly. Tai 
atsitiko Dorchestery.
IŠVAŽIUOJA J LIETUVĄ.

Su ekskursija" gegužės 28 d. 
per K. Sidabro agentūrą laivu 
“Gripsholm”, sekančios ypatos: 

Teresė Mackevičiūtę, Eliza- 
VO įmestas užtaisytas revol-'beth Deksniutė, Monika Macke- 
veris. Mikulskis buvo areš-^ vičienė, Zofija Matejunienė, 
tuotas ir pastatytas po $10,-, Martinas Trečiokas, Jonas Moc- 
000 kaucija. Į kevičius, Vladas Aukselis.

Pasirengę važiuoti laivu “Eu
ropa” šios ypatos:

Bronė Beleskevičienė, Stasys 
Talutis, Zofija Talutienė, Roza
lija Milašienė, Uršulė Benkienė, 
Jonas Kaminskas, Kazys Gadei- 
kis, Petras Rinkevičius.

Visiems dokumentus ir lai
vuose vietas prirengė K. Sidab
ras, 308 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Nelaimė ant jūrių.
Pereitą sąvaitę dėl tiršto 

ruko ant jūrių įvyko nelai
mė. Garlaivis “Olympic” su
sidūrė su švyturio laivu 
“Nantucket” ir nuskandino 
jį. Žuvo 8 žmonės.

GEGUŽINĖS ŠOKIAI
Įvyks Lietuvių M. Žinyčios 
svetainėje, subatoje, Gegu
žės 26 d., 1934 m., 7:30 vai. 
vak. Turėsime geriausią or
kestrą — visiems patiks. Į- 
žanga ypatai 25 centai.

L. M. Žinyčios Komitetas.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

biznis labai geras. Biznio Savininkas 
išvažiuoja. Kreipkitės pas (-)

-R. J. VASIL
409 Broadway. Room 4. •

SOUTH BOSTON, MASS.

B
1KST | 

įsurance j

Room 1 | 
MASS.

. Telephone I 
ūca. 2031-M j 
ut Avenue i 
Mass.

CASPER’S ;
BEAUTY SHOP

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

CASPER BEAUTY SHOP 
Kampas L Street ir Sixth St, 

SOUTH BOSTON. .MASS.
Tel. South Boston 4645.

CASPER’S
BEAUTY PARLOR

Duodu Permanent Wave ant dviejų 
mašinų, Croųuignole ir Spirai. 
Kainos sulyg rūšies; nuo $3.50 ir 
aukščiau.

CASPER MASTEIKA 
Beauty Parlor

1064 Dorchester Avė., 
arti Savin Hill Station

DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: Geneva 3668

60 Scollay Sųuare, Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2041-J 
Specialistas Kraujo, Inkstų ir 

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

Tel. So. Boston 26M.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

251 BROADWAY, tarp Čir D it.
SO. BOSTON, MASS.

000 kaucija.

Tremont ir Northampton 
gatvių kertėj pereitą sąvaitę 
susikūlė automobilius su ga- 
tvėkariu. Aštuoni žmonės 
buvo sužeisti.

Lynne buvo areštuota ke- 
liatas streikuojančių garbar- 
nės darbininkų, kurie apmu
šė keliatą streiklaužių.

ir Sandaros 7-ta kuopa, 
MAY-GEGUŽĖS 30, 1934 

DANVERS, MASS.

PIRMAS PIKNIKAS
Rengia Gabijos

MEMORIAL DAY,
PAUL LEBEL GROVE,
Kviečiame vietos ir apielin-kkės lietuvius atvažiuoti į šį pikniką. 

Bus gera orchestra, kuri publiką gerai palinksmins. Bus šokiai, Dai
nuos Gabijos Choras. Bus įvairių žaislų, gerų valgiu, alaus ir kitų 
gėrimų. .. Bušai išeis nuo Sandaros svetainės E Street 11 vaL ryte.

KELRODIS: Važiuoti per Sullivan Skverą į Everett paėmus U. 
S. No. 1 kelią pro Maldono kapines tiesiog Newbury Tumpike iki 
No. 114 kelio, ir pasisukti po kairės ir važiuoti iki Daržo.

KVIEČIA RENG&JAI

f

I
♦

pasirodė policija, jis leidosi 
bėgti ir bėgdamas mėtė iš 
kišenių netikruosius pinigus. 
Policija šovė tris kartus į 
orą, tik tada jis sustojo. Su
imtas jis pasisakė esąs Jo- ‘ 
seph A. Borecca. Jis pasta
tytas po $10,000 kaucija.

Pinigu

Sprogimas užmušė dar- i 
bininką. 1

Maldeno skalbykloj įvyko mokykloj buvo kilusios riau- 
sprogimas, kuria užmušė šės ir vaikai apmušė savo 
darbininką R. H. Burchstea- mokytojas. Keli vaikai buvo 

’dą. . ’ - ■ užtai areštuoti.

Pradinėj East Bostono
♦
I 
♦ 
»• I I
• ♦
I
i 
i,

A. F. SWEETROSAGENTŪRĄ 
NUSIUNČIAME PINIGUS I VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.

Ypatingai gerai pa tarnaujam į 
LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

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

i
J

PARKYVAY 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
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.

Joseph JF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tet 1437-M

J Zjp-. •Jf.' ’■
i Pirm*

Kortu 
Lietuvių 
Kalboje ’

su Pa
veikslais

Dabar k« tik iMJe K po apandoi

Nauja Lietuviška
BIBLIJA
> 8ATYROJE
aaiera BibUJoa 5’4x5 eoHoa. tari 3«2 
pnalaptaa ir S7B paveikalėliaa. I.abai 
Įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žsnoans skaitydama. tia BiKija ir t#- 

etato kas kovo pina aatvtrinse avieto 
ir iki aipiainiai KrtaU.il. ariniri ri- 
ana save Taraus ir diiancs’s iečiai to
kia knita laito. Jas Iri trempi iie- 
■ea vakarai.

KAINA TIK *1.00
Marinti rant «« BikHJa. pfnlau. 

siuskit Ezpreao ar Psrio Money Orde
rio , arka rečiai motame latake adrese:

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

>

ii ~ BAYVIEW 1 

i MOTOR SERVICE į
Telephone

OSO So. Boston J 
1058

t STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ * 
‘ IR TROKŲ AGENTŪRA.
| Modelis 1934 metų
t Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory ♦
• Taipgi taisome Automobilius ir | 
! Trokus visokių išdirbysčių.
• |
J Peter Trečiokas ir . •
t Joe Kapočiunas — savininkai. |
♦ Taisymo ir demonstravimo vieta: |

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

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia •
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. Univaraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVE DENTISTE
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

t ■ .4'

678 Masšachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

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
siunčiant ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $X50

KELEIVIS
253 Broadvay * So. Boston, Mass.

KrtaU.il



