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Washingtono Vyriausybe Teroristų Organi- 

Atšaukia NRA Kodeksus zacija.

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and a^ut 1.000,000 

in the Unitai Statės.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application.
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SEPTYNI VERSLAI JAU 
PALIUOSUOTI NUO 

PATVARKYMŲ.

“Naujosios Tvarkos” prieši-

i Vokiečiai tautininkai slapta 
žudo savo priešus.

Lietuvos teismo organamsAviacijos Diena
Loįvellįį Nepavyko bevedant tardymą plačiai

* nfarrurcaincinio Jsjcupia nn_

Lowell, Mass. — Pereitą
ninkai sako, kad NRA jau nedėldienį vietos lietuviai 

pradėjo birėti. į buvo surengę čia aviacijos
“NRA jau traukiasi at- dien$ antrajam skridimui _

gal.” “Johnsonas suspenda- paremti. Tikėtasi, kad bus ir lyvavo keliosdešimtys žymių 
vo septynius kodeksus.” naujas lakūnas Vaitkus su 
“Rooseveltas įsakė apkarpy- Lituanica II, bet jis nepn- 
ti mėlynojo aro sparnus.” Luvo. Gauta telegrama, kad 
Šitokiais ir panašiais ant- motoras reikalingas perau
gai viais šią sąvaitę sumirgę- dėjimo. Žmonių buvo apie
• * • 1 1 • X V • • J 1111/ 1 I « ■* ’ XX f\ +jo Amerikos dienraščių pus
lapiai.

pagarsėjusioje Jasučio nu
žudymo byloje, Klaipėdoje 
susekta gerai suorganizuota 
ir plačiai veikusi slapta tero
ristų organizacija. Joje da-

•2,000. Kilo murmėjimas. At
skridęs airportan italas la-

Ir ištikrujų iš to “mėlyno- ^unas žmones pavėžino ir 
jo aro” vuodegos jau prade-,£pr.aĮ pasipelnė. Bet hetu- 
jo birėti plunksnos. Roose- lą^ai nepaten-
veltas buvo priverstas viešai ’ "* ...... .
prisipažinti, kad tie NRA 
kodeksai, kurie taip uoliai 
buvo brukami smulkiems 
biznieriams (stambus kapita
listai jų nepriėmė), ne visur 
tinka. Ir todėl šią sąvaitę jis South Halsted, pereitą penk-' 
jau įsakė NRA viršininkui tadienį 6 banditai užpuolė1 
Johnsonui septynius verslus ‘ banką. Bet tenai jų laukė 
nuo NRA patvarkymų pa-, sargas su toli šaujamu kara- 
liuosuoti. Ir Johnsonas tuos 
kodeksus jau suspendavo. 
Paliuosuota šie verslai:

Automobilių sandėlių ir 
pasistatymo verslas.

Bolinių ir biliardų verslas. 
Barzdaskučių verslas. 
Drapanų valymo, dažymo 

ir prosymo verslas.
Batų taisymo verslas.
Skelbimų įrengimo vers

las.
Skelbimų išplatinimo ver

slas.
Pirma kiekvienam šitų 

verslų buvo pritaikytas NRA 
kodeksas, kuriuo buvo nu
statytos darbo valandos, at
lyginimas darbininkams ir 
vienodos kainos už darbą 
bei patarnavimą.

Bet praktikoj tas pasirodė 
neįmanoma, nes šitokie biz
niai priklauso nuo vietos są
lygų, o tos sąlygos kiekvie
noj vietoj vis kitokios. Pa
vyzdžiui, barzdaskutys, ku
rio skutykla randasi turčių 
distrikte, kur nuoma labai 
brangi ir kur reikalingas 
puošnesnis ir brangesnis į- 
rengimas, negali skusti ir 
kirpti už tokią kainą, kokia 
yra imama beturčių kvarta
le. Taip pat su drapanų pro- 
symu, automobilių pasista
tymo vietomis ir kitais daly
kais. Vienodo masto čia ne
galima pritaikyt ir todėl 
NRA kodeksus čia teko su
spenduoti. Dabar šitie biz
nieriai gali imti už savo pa
tarnavimus tokias kainas, 
kokias jie nori. Tačiau dar
bo valandos ir atlyginimas 
darbininkams turi pasilikti 
tokie pat, kokie buvo nusta
tyti NRA kodeksais.

Žmonės, kurie nuo pat 
pradžios buvo Roosevelto 
politikai priešingi, dabar su 
džiaugsmu pastebi, kad 
NRA jau pradėjo birėti.

i kinti, kad nepribuvo “Litua
nica II.”

CHICAGOJ NUŠOVĖ 2 
BANKO PLĖŠIKU.

Chicagos

Klaipėdos krašto vokietinin
kų. Tai organizacijai vado
vavo Vokietijos pilietis nuo
latos gvvenantis Rytų Prūsi
joje. Jis beveik kas sąvaitė 
aplankydavo savo organiza
cijos narius ir jiems duoda
vo nurodymų. Apie šios or
ganizacijos veikimą žinojo 
ir slaptai jai padėjo vykdyti 
nusikalstamuosius darbus 
kai kurie atsakomingi ir ofi
cialus vokietininkų partijų 
Klaipėdos krašto vadai.

priemiestyje, BEDARBIŲ DEMONST-
RACIJA NEW YORKE.
Pereitą subatą • keli tūks

tančiai bedarbių New Yorke 
įtaisė demonstraciją ir nuta
rė eiti labdarybės departa- 
mentan reikalauti pašalpos 
arba darbo. Policija užpuolė 
demonstrantus ir pradėjo 
krikdyt Daug bedarbių bu- 
vo apmušta ir apstumdyta. 
Vienas policmanas irgi gavo 
per snukį.

binu. Keli mėnesiai atgal 
banditai nušovė jo sūnų, to
dėl jis buvo piktas ant visų 
plėšikų ir laukė progos jiems 
atkeršyt. Ir ta proga atėjo. 
Vos tik plėšikai suėjo vidun, 
jis tuoj pradėjo liuobti juos 
iš savo muškieto. Tuoj krito 
vienas, antras ir trečias. Trįs Į 
kiti, pamatę kad jie pateko į NORI IŠVENGTI PLIENO 
spąstus, pagriebė vieną per- STREIKO,
šautų savo sėbrų ir galva
trūkčiais išsinešė laukan, pa- pirmininkas Wagneris daro 
likdami du kitu savo bendru dideles pastangas norėda- 
negyvu ant banko aslos. Iš- mas išvengti plieno streiko, 
bėgus jiems laukan, policija kurį darbininkai ruošiasi ap- 
irgi pradėjo juos šaudyt,1 skelbti. Jis mušė telegramą į 
bet jie spėjo sulipti automo- Pittsburghą plieno, geležies 
biliun ir pabėgti. Automobi-, ir skardos darbininkų unijos 
liui bėgant, sužeisto bandito pirmininkui Tighe, kad šis 
kojos maskatavo lauke. tuoj atvyktų Washingtonan.

KRIAUČIŲ KONVEN-
CIJOS NUTARIMAI.

Buvo Areštuotas 
Norman Thomas, 

Jis žada skųsti šerifą už kri
minalinį nusikaltimą.

Pastaruoju laiku Ameri
kos Socialistų Partijos vei
kėjas Norman Thomas turė
jo jam suruoštą prakalbų 
maršrutą Illinojaus pietuose. 
Nuvykus jam kalbėti į Tay- 
lorvillės miestelį, kurį valdo 
pasižymėjusi angliakasių 
smaugimu Peabony kasyklų 
kompanija, miestelio majo-Į 
ras nedavė jam leidimo kal
bėti miestelio salėj, chamiš- J? 
kai atsakydamas, kad tokių 
kalbėtojų čia niekas nenorįs 
klausytis. Su Thomasu buvo 
ir metodistu kun. Anderson, 
kuris socialistų sąrašu kan
didatuoja į Kongresą. Ne
gaudami salės, jiedu nuėio 
prie teismo rūmų ir pradėjo 
kalbėti nuo laiptu. Kada su
sirinko apie 500 žmonių, še
rifas Betterton puolė susi
rinkusius žmones ir pradėjo 
mėtyt gazines bombas. Ke
lios moterys nuo gazų apal
po, o abudu kalbėtoju šeri
fas areštavo, nors neužilgo 
vėl paleido. Dabar Norman 
Thomas ir kun. Anderson ta
riasi traukti šerifą teisman 
ir kaltinti jį kriminaliniu už- 

I puolimu ramaus susirinki-

STREIKO.
National Labor Boardo

mo.
• K™

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 4 
GIRIOS DARBININKUS.

New Hampshire valstijoj 
pereitą sąvaitę ant Boston 
and Maine gelžkelio trauki
nys užmušė 4 girios darbi
ninkus iš CCC kempės. Jie 
važiavo skersai gelžkelj.

Nutarė įkurti lietuvių siuvė
jų skyriaus laikraštį.

Amerikos amalgameitų 
siuvėjų unijos konvencija 
Roch estery jau pasibaigė. 
Pildomoji taryba ir visi kiti 
unijos viršininkai išrinkti 
tie patys. Ši konvencija buvo 
pavadinta “laimėjimo kon
vencija,” nes unija yra pa
siekusi didžiausio narių i

tį marškinių industrijoj, 
skaitant $18 minimum algos 
už 36 valandų sąvaitę; už į- 
vedimą 40 valandų darbo 
sąvaitės siuvimo pramonėj 
Kanadoj, ir už ištyrimą ligo
nių pašalpos fondo. Be to. 
nutarta įsteigti tris mėnesi
nius laikraščius svetimkal- 
bių skyriams, būtent: žy- 

_____ ________ dams, italams ir lietuviams 
skaičiaus. Nesenai buvo or-i siuvėjams. Tokie laikraščiai 
ganizuota 25,000 marškinių;buvo leidžiami, ir 
siuvėjų, kurie irgi priklauso 
amalgameitų unijai ir daly
vavo šioje konvencijoje. Jš 
delegatų pranešimų paaiš
kėjo, kad unijos pozicija siu
vimo pramonėj pastaraisiais 
metais labai sustiprėjo. Tai 
įvyko 'iš dalies dėl to, kad

Kubiečiai Šaudo 
Amerikos Amba

sadorių,
Pereitą nedėldienį Hava

noje kubiečiai kėsinosi už
mušti Amerikos ambasado
rių Caffrey, kurį jie skaito 
Amerikos kapitalo diktato
rium Kubai. Keturi vyrai 
privažiavo autompbilium 
prie jo rūmų ir paleido ke
lias dešimts šūvių į tarpdurį, 

'pro kurį ėjo ambasadorius. 
Bet jis išliko sveikas, tik 
saugojęs jį kareivis buvo 
sunkiai sužeistas.

Ant rytojaus, kuomet po
licija jieškojo šaudytojų, bū
rys žmonių ant gatvės sulai
kė Amerikos ambasados au
tomobilių ir nupiautu šau
tuvu išgrūdo jo stiklus.

• seniau,
• bet paskutiniais laikais buvo 
; sustabdyti.

MASKVA ATMETĖ WA- 
SHINGTONO PASIŪ

LYMĄ.
Telegrama iš Maskvos sa

ko, kad Washingtono val
džia buvo pasiūliusi Sovie
tams pradėti derybas dėl ca
ro skolų Amerikai atlygini
mo. Maskva šitą pasiūlymą 
atmetusi. Reiškia, apie caro 
skolas Sovietai nenori nei 
kalbėti.

CHICAGOJ NUBAUSTI 
6 KOMUNISTAI.

šeši juodvėidžiai komuni
stai, kurie andai sukėlė 
riaušes bedarbių šelpimo 

siuvėjai mokėjo pasinaudoti • punkte, pereitą sąvaitę buvo 
NRA, ir iš dalies dėl to, kad nuteisti nuo 1 iki 5 metų ka- 
siuvimo pramonė yra smu1- lėjiman ir užmokėti po $750 
kių savininkų rankose ir pabaudos. O bankininkai, 
darbininkams daug lengviau 
priversti juos nusilenkti, ne
gu stambaus kapitalo korpo
racijas, kaip, pavyzdžiui 
plieno, automobilių ar kasy
klų trustus.

Konvencija pasisakė už 
steigimą nepriklausomos

kurie pavagia biednų žmo
nių sutaupąs, paleidžiami 
be bausmės"

ATLĖKĖ FRANCUZŲ 
LAKŪNAI.

Šį panedėlį Brooklyne nu
sileido iš Paryžiaus atlėkę 
be sustojimo du franeuzų la
kūnai, Rossi ir Codos. Jiedu 
išbuvo ore 38% valandų. Nu
sileidžiant be mažko neužsi
degė jų mašina, nes viena 
tanka su gazolinu prakiuro 
ir jau buvo pradėjus lieps
noti.
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LAIKRAŠTININKAS 
PASIPIOVĖ.

Fall River, Mass. — Pe
reitą subatą čia pasipiovė

farmerių-darbiečių partijos; Į skustuvu William J. Dunn, 
už privalomą apdraudą nuo. buvusis “New Bedford Ti- 
nedarbo; už vienodą mokės-i mes” leidėjas.

Lietuvis Įvažiavo 
Ežeran,

Pereitą nedėldienį West 
Boylstone, netoli Worceste- 
rio, policija rado išgriautą 
tvorą ir automobilių įvažia
vusį ežeran. Toj vietoj yra 
15 pėdų vandens. Policija 
nėrė kelis kartus į dugną, 
nes manė, kad bus prigėru
sių žmonių. Bet nieko nera
do. Vėliau buvo suimtas ke
liu einantis visas šlapias vy
ras. Pasirodė, kad tai musų 
tautistis, Juozas Grigaitis iš 
West Sterlingo. Palikęs ma
šiną ežere, iš kurio miestai 
semia vandenį gerti, Grigai
tis išplaukė į krantą ir ėjo 
pėkščias namo. Bet kad ėjo 
nelabai tiesiai, tai policija 
pasodino jį į savo vežimą ir 
nuvežė pas save į “svečius.” 
Šį panedėlį jį pastatė prieš 
teisėją ir pasakė, kad J. Gri
gaitis buvo išsigėręs. Teisė
jas uždėjo jam $100 pabau
dos. Tai buvo lygiai $100 
daugiau, negu musų tautie
tis turėjo, todėl ir vėl jį už
darė už grotų. Bet jis nesi
gaili. Sako, geriau būti sko
lingam $100 teismui, negu 
graboriui.

•v •

Streikai Sukrėtė Visą 
Amerikos Industriją.

TOLEDO MIESTAS KAIP 
KARO LAUKAS.

Du streikieriai nušauti, 200 
sužeista ir apie 200 areš

tuota.
Dar nekuomet Amerikos 

istorijoj nebuvo tokių aštrių 
kovų tarp darbo ir kapitalo, 
kaip dabar. Trijuose mies
tuose gręsia generaliniai 
streikai, tai Minneapoly, To- 
ledoj ir San Franciscoj, kur 
stambusis kapitalas užsimo
jo kariuomenės durtuvais 
ir gazinėmis bombomis at
remti teisingus darbininkų 
reikalavimus.

Minneapoly, kur sustrei
kavo 5,000 trokų vežiku, 
reakcinė miesto valdžia pri
siekdino ir apginklavo kelis 
šimtus mušeikų, į kuriuos 
susirašė biznieriai ir visokie 
padaužos. Negana šitos juo
dašimčių armijos, kapitalui 
i pagalbą buvo prisiųsta mi
licija ir mobilizuota visa po
licija su gazinėmis bombo
mis ir kulkasvaidžiais. Visos 
šitos ginkluotos kapitalo 
spėkos puolė beginklius dar
bininkus vien dėl to, kad jie 
reikalavo unijos pripažini
mo. Vienas darbininkas bu
vo užmuštas ir keliasdešimts 
sužeistų. Protestuodami

ROOSEVELTAS UŽDRAU 
DĖ SIŲSTI GINKLUS 

Į CHACO.
Šį panedėlį prezidentas 

Rooseveltas paskelbė pro
klamaciją, kuria draudžia
ma siųsti bet kokią karo me
džiagą į Chaco, dėl kurios . ..
dabar Bolivija mušasi su Pa- • Pnes sltok! P utokratų ziau- 
ragvajum. Bausmė už ginklų aPskelb®. ®treįk%.,r
siuntimą skinama iki $10,- 
000 arba 2 metu kalėjimo. 
Kongresas įgaliojo Roose-■ , .. . .. .
veltą tokį patvarkymą pada- stralka® ^u pasibaigęs, 
ryti. -- -- ™

visos miesto unijos atsakė, 
kad jos tuoj apskelbs gene
ralinį streiką, jeigu milicija 
bus pašaukta.

Nepaprastas darbininkų 
karingumas reiškiasi po visą 
kraštą ir visose pramonės 
šakose. Netoli Birminghamo 
streikuoja 8,000 geležies ka
sėjų, kurie smarkiai mušasi 
su skebais ir kompanijų mu
šeikomis.

Streikai kįla daugiausia 
dėl to, kad kapitalistai ne
pildo NRA patvarkymų ir 
muša algas, o gyvenimo 
reikmenų kainas vis kelia ir 
kelia.

Audėjų unijos preziden
tas Gorman pranešė Wash- 
ingtono valdžiai, kad 300,- 
000 audėjų apskelbs genera
linį streiką, jeigu valdžia 
pataikaus audimo kompani
joms.

Geležies, plieno ir skar
dos darbininkų jungtinės 
unijos prezidentas Tighe 
pranešė, kad jeigu ligi 10 
birželio plieno trustas nepa
kels darbininkams 10 nuo
šimčių atlyginimo, tai 400,- 
000 žmonių mes darbą ir 
plieno pramonėj prasidės 
generalinis streikas.

Bendrai, streikų dabar A- 
merikoje tiek, kad visų nei 
suminėti negalima.

kiti Minneapolio darbinin-
■ kai — išviso 35,000 žmonių.
i Dabar žinios sako, kad tas

i

Europa Visai Nemo
kės Amerikai Skolų, 

Vėliausios žinios iš Lon- 
Toledo mieste, Ohio vals- dono sako, kad Anglijos val

džia nutariusi nemokėti A- 
merikai nei cento 15 birže
lio, kuomet jai pripuola už
mokėti apie 86 milionus do
lerių. Taip pat nutariusi ne
mokėti Belgija ir kitos Eu
ropos valstybės, kurios iki 
šiol įmokėdavo nors po tru
putį. Tai taip atsilygina bu
vusieji aliantai, kuriems A- 
merika padėjo sumušti Vo
kietiją ir prie to da paskoli
no apie $11,000,000,000.

rijoj, buvo da kruvinesnė 
kova. Balandžio 12 čia su
streikavo trijų dirbtuvių 
darbininkai, kurie gamino 
automobiliams reikalingas 
dalis. Didžiausia jų yra 
Electric Auto-Lite Co., ku
rioj dirba apie 1,900 žmonių. 
Jie pareikalavo 10 nuošim
čių daugiau algos ir unijos 
pripažinimo. Kompanija 
tuoj pasisamdė šnipų firmą, 
o ši pradėjo gabenti streik
laužius iš visur. Kada strei
kuojantys darbininkai už
stojo streiklaužiams kelią, 

i valdžia tuoj prisiuntė milici
ją. Prasidėjo riaušės. Milici-

I _•_  ___ j _ y _ _ _ j 4 • J _ Z

’’ ninkus gazinėmis bombo- 
’’ (mis. Bet darbininkai pradė

jo tas bombas gaudyt ir svai
dyt atgal į milicininkus, to
dėl apie 100 milicininkų rei
kėjo gydyt, o devyni užnuo
dyti buvo paguldyti ligoni
nėn. Milicijos viršininkas

AUSTRIJOJ SPROGSTA 
BOMBOS. į

Austrijos diktatorius Doll- 
fussas išleido įsakymą, kad 
žmonės, sugauti metant 
bombas, butų atiduodami 
karo teismui. Lyg ir pasity
čiojimui iš to patvarkymo, 
pereitą subatą buvo įvykdy-- 
ta keliatas bombų sprogimų. 
Granau mieste buvo su
sprogdinta elektros dirbtu
vė, o Graz’o mieste suardyta 
dinamitu penkios telefonų 
budos. Abudu miestai yra 
nacių tvirtovės.
REIKALAUJA 30 VALAN-’Į®.?^®?0.??!1?^ L darbi-J 

DŲ DARBO SĄVAITĖS.
Amerikos Darbo Federa

cijos vadovybė padavė NRA 
viršininkui Johnsonui reika
lavimą, kad visose pramo
nės šakose butų įvesta 30 va
landų darbo sąvaitė ir atly
ginimas darbininkams pa
keltas 10 nuošimčių. Bet 
Johnsonas tyli ir nieko ne
daro.

•v •

Lenkai Nori Apsau
goti Pilsudskio Tė

viškę,
Tauragės apskrityje yra 

nežymus Tenenių palivar
kas, kurį dabar valdo ūki
ninkas Biliunas-Bilevičius. 
Tas palivarkas savo laiku 
sudarė dvaro centrą, kuria
me gimė ir nuo rusų žandarų 
slapstėsi dabartinis Lenki- 

tada įsakė vartoti greitai jos diktatorius Pilsudskis, 
sprogstančias dujų bombas, į Vėliau, Pilsudskio tėvas

kad žmonės nespėtų jas dvarą praskolino Vilniaus 
svaidyt atgal. Be to, buvo (žemės bankui, kuris jį per 

kelius kartus atskirais skly
pais pardavinėjo apylinkės 
ūkininkams. Pastaruoju lai
ku Lietuvos lenkai labai su
sidomėjo Tenenių palivar
ku. Jie stengiasi dėti visas 
pastangas tą palivarką iš 
dabartinio jo savininko at
pirkti ir saugoti, kaipo Pil
sudskio tėviškę. Tsb.

id rmUjnnirc' Drfv* liepta šaudyt į žmones iš 
IR ILĘINOJUJE REIKA- šautuvų ir badyti durtuvais. 
LAUJA KARIUOMENĖS, pasekmėje per 3 dienas 

Illinojaus gubernatorius Toledo mieste buvo 2 strei- 
Horner gavo telegramą nuo kuojantys darbininkai nu- 
degtindarių kompanijos, šauti. 200 su viršum buvo su- 
kad prisiųstų kariuomenę į žeisti ir apie 200 areštuota. 
Tazewell apskritį, kur strei- Dėl to kitos darbininkų or- 
kuoja degtinės darbininkai, ganizacijos tenai pradėjo 

-------------- tartis paskelbti generalinį 
MIL1TARISTŲ DIKTATU- streiką.

RA RUMUNIJOJ. I San Franciscoj streikuoja 
' Žinios sako, kad Rumuni- apie 25,000 darbininkų, 

joj nutarta sudaryti militari- Kuomet buržuazija pradėjo 
stų vyriausybę, kuri valdy- grūmoti streikieriams mili-

Telegramos sako, kad 
Turkijos karo reikalams at
einančiais metais numatoma 
biudžete $20,000,000 dau
giau, negu iki šiol buvo. Tai
gi ginkluojasi vilas pasaulis.'sianti kraštą diktatoriškai, ei jos pašaukimu, tai beveik

Japonijoj miršta adm. To
go, kuris 1905 metais sunai
kino didi jį Rusijos laivyną. 
Jis turi jau 86 metus am
žiaus ir jį ėda vėžys. •



Antras Puslapis

S Į APŽVALGA Į S Į
AMERIKOS LIETUVIŲ 

[JAUNIMUI LAIKRAŠTIS 
ANGLŲ KALBA.

Tūlas Filosofas kalba 
“Tėvynėje” apie reikalą lei
sti Amerikos lietuvių jauni
mui laikrašti anglų kalba. 
Sako:

“Apie įsteigimą Amerikoje 
gimusiems-augusiems lietu
viams anglų kalba laikraščio 
jau nekartą minčių buvo kilę. 
Savu laiku toks laikraštukas ir 
buvo leidžiamas; tai mėnesinis 
žurnaliukas ‘Lithuanian Boo- 
ster,’ kuri leido ir redagavo A- 
merikoje gimęs-augęs p. Ta
rnas šeimis. Bet tas laikraštėlis 
jau keli metai miręs ir nuo to 
laiko kito laikraščio neatsirado.

“Kaip jau musų skaityto
jams žinoma, Chicagos Lietu
vių Jaunimo Draugija rengia 
meno parodą. Ta proga rengia- 

. si ir vienkartinį žurnalą anglų 
kalba išleisti. Paskelbus apie 
tai lietuvių laikraščiuose (kiek 
tenka sužinoti), tam žurnalui 
leidėjai medžiagos gavę tiek, 
kad užtektų net keliems nume
riams ir dėlto dabar draugijos 
valdyba galvoja apie mėnesi
nio žurnalo leidimą.

“Mintis leisti Amerikoje gi- 
musiems lietuviams anglų kal
ba žurnalą yra gera. Tokio žur
nalo pagelba daugelis lietuvių 
jaunuolių turėtų progos išban
dyti savo talentus su plunksnos 
pagelba. Aš patarčiau Chicagos 
Lietuviu Jaunimo Draugijai šį 
reikalą įgyvendinti. Finansi
niai toks žurnalas, mano nuo
mone, irgi galėtų apsimokėti. 
Juk šiais laikais mes skaitome 
iki 400,000 Amerikoje gimusių 
ir augusių jaunuolių. Todėl pa
laikymui žurnalo nereikėtų net 
to viso skaičiaus — lai leidėjai 
gauna bent 10 nuoš ir jau galės 
gerai gyvuoti. Reiktų taipgi ne
atsižvelgiant į asmenines am
bicijas, sudaryti tam darbui 
geras personalas.”

Šitas -vienkartinis chica- 
giečių žurnalas pasirodysiąs 
jau šio mėnesio pabaigoje 
ar kiek vėliau. Jis busiąs pa
vadintas “Furrow” (“Va
ga”). Filosofas norėtų, kad 
ši “Vaga” ir butų pirmutinis 
musų jaunimui skiriamas 

.žurnalas.

“MUSŲ KELIAS” UŽDA
RYTAS, EINA “DARBO 

VISUOMENĖ.”
Lietuvos diktatūra pa

smaugė jau ir “Musų Kelią,” 
kurį leido Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas. 
Tai jau trečias socialdemo
kratų laikraštis uždarytas 
nuo to laiko, kaip Lietuvoj 
buvo “panaikinta cenzūra.”

“Musų Kelias” buvo pa
smaugtas dėl to, kad Kauno 
komandantėliui nepatiko 
tilpę jame straipsniai “Aust
rijos krikščioniški budeliai,” 
“Liaudis da turi galvą” ir ki
ti. Už tuos straipsnius jis nu
baudė “Musų Kelio” redak
torių 300 litų arba 1 mėne
siu kalėjimo.

Visa tai Įvyko kaip tik tuo 
laiku, kuomet lietuviai minė
jo 30 metų spaudos atgavi
mo sukaktuves. Matyt, Kau
no komendantėlis norėjo į- 
rodyt, kad spaudą galėjo už
drausti lietuviams netiktai 
Muravjovas-korikas, bet tą 
patį gali padaryti ir savas 
diktatorėlis.

Vietoje uždarytojo “Mu
sų Kelio,” socialdemokratai 
pradėjo leisti mėnesinį žur
nalą “Darbo Visuomenė.” 
Mes jau gavome balandžio 
numerį. Jame yra daug gerų 
straipsnių, tarptautinio so
cialistinio judėjimo apžval-

“Darbo Visuomenės” ad
resas : Kaunas, Kęstučio gat
vė, 37 nr.

VANAGAIČIO “PASITAR- 
NAVIMAS TAUTAI.”
Šitokiu antgalviu tilpo 

“Vienybės” 42-rame nume
ry p. J. Steponaičio straips
nis, kuriuo skaudžiai plaka
mas p. A. Vanagaitis, užtai 
kad kenkia antrajam skridi
mui.

Steponaitis rašo:
“Man asmeniškai su juo 

(Vanagaičiu) kalbant jis pasa
kė, kad mums jokio skridimo 
nereikia. Jo kolega kap. Jurgė- 
la tą patį tvirtino. Jonas Simo- 
kaitis išsyk buvo nepatenkin
tas pačiu pilotu, p. Janušu, bet 
prieš skridimą nerodė didelio 
nusistatymo. Nebent tik dabar 
jis pakeitė savo nusistatymą...

“Man paklausus, kodėl jis 
priešingas taip dideliam žygiui, 
gavau atsakymą kolionėmis, ko 
iš Vanagaičio visai nesitikė
jau... Prispirtas jisai blaškosi j 
pakampius: vieną kartą sako 
dėl to, kad ‘Naujienos’ tą skri
dimą irgi remia (I), kitą kartą 
puola Janusą, paskui, — komi
tetą; ir taip jau pasakoja vie
nam vienaip, kitam — kitaip...

“Jis nori, kad tik jis butų 
garbinamas ir kad tik jis gali 
ką nors musų tautai duoti. O 
tuo tarpu, — ką gi, pagaliau, 
Vanagaitis musų tautai gali 
duoti ?... Kas ką gali kam duoti, 
jei pats nieko neturi?... Paga
liau, nors Vanagaitis ir jaučia
si kokiu ‘didvyriu’ ar ‘išganyto- 
jum,’ bet net ant tiek nėra ‘di
delis,’ kad suprasti, kad šimtas 
tokių Vanagaičių bus tik lašas 
juroj, prieš tai, kiek naudos 
duos vienas lietuvių skridimas 
iš New Yorko į Kauną...

“Jei Vanagaitis slopina skri
dimo rėmėjuose ūpą dėl to, kad 
tą skridimą remia ‘Naujienos’, 
tai tiesiog absurdas! Juk čia 
musų visų darbas ir privalu
mas! Ar kad ‘Naujienos’ socia
listinių pažiūrų dienraštis, tai 
neturi teisės remti savo tautos 
darbus? Ar tai tokio Vanagai
čio teisė kam nors duoti ar at
imti lietuviškumo teises?...

“Viso pasaulio lietuviai su
pranta skridimo reikšmę, jam 
pritaria, remia, laukia, o Vana
gaitis ir ‘Dirva,’ pasilikę užpa
kaly, čirškia, kad nereikia ant
rojo skridimo...

“žinoma, asmeniškai jiems 
tokio skridimo nereikia, — jei 
jau pas juos tokis tėra išroka- 
vimas, — bet musų tėvynei, 
musų tautai reikalingas. Už tai 
čia viešai ir kalbame, kad tai 
yra musų tautos reikalas! Jei 
ne tautos reikalas, tai aš Vana
gaičiui nė žodžio nesakyčiau; 
asmeniškai jis man yra all- 
right! Bet jei jis viešai išėjo 
prieš tokį musų tėvynei reikš
mingą žygį, tai aš, kaip ir kiti 
Lietuvos sūnus, jaučiuosi įžeis
tas ir nesislapstydamas turiu 
ginti tautos garbę ir parodyti 
Vanagaičio klaidingumą.

“Jei Vanagaitis trokšta aukš
tenybės ir gerbimo, tai galėtų 
prie to prisiirti, bandydamas 
dirbti tik savo darbą. Galvotų 
sau apie kokius juokelius, bala- 
buškas, ir, progai pasitaikius, 
bandytų tais savo kūrinėliais 
lietuvius pajuokinti, palinks
minti...

“Taigi, Vanagaiti, buk vy
ras, buk tikras lietuvis ir žiū
rėk savo darbo, musų kilnių už
simojimų nedrumsk, musų tro
škimus pasitarnauti savo tėvy
nei nežemink, o dar ir pats pri
sidėk, tuomet • busi lietuvių 
draugas, mes tavo darbelius į- 
vertinsime ir susilauksi tinka
mos pagarbos.

“J. Steponaitis.”

“Amerikos Lietuvy” tūlas 
Tautietis, irgi protestuoja 
prieš p. Vanagaitį, kam jis

KELEIVIS, SO. BOSTON

V okiečiai sistematingai 
ir palengva veržiasi Į rytus. 
Vokiečių mokslininkai Įro
dinėja, kad rytai etnografi
niu, ekonominiu ir kultūri
nių atžvilgiu jei ir nevisiškai 
priklauso Vokietijai, tai ry
tų valstybių likimas yra tik
rai glaudžiai susijęs su Vo
kietija.

“Geopolitik” žurnale No. 
2 yra Max’o Schoen’o straip
snis apie žemės ūkio san
tvarką “rytų erdvėje” (Os- 

“pliauškia prieš Lituanicos 
II-rosios skridimą ir tuomi 
atšaldo kaikurių lietuvių pa
ramą skridimui.”

Sunku plaukti prieš tek- 
męi! r - ....

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
VAJAUS REZULTATAI.

Amerikos Socialistų Par
tija buvo paskelbus vajų pi
nigams rinkti. Norėta sukel
ti $22,525.00 fondas propa
gandos tkslams. Bet iki šiol 
sukelta tik apie $7,200.00. 
Nors tai vos trečdalis to, 
kiek norėta, tačiau jeigu at
siminsime, kad Amerikos 
darbininkai dabar labai su
vargę, tai visgi vajaus rezul
tatas nevisai blogas.

Štai kai kurios daugiau 
aukavusios valstijos: '

Wisconsin......  $2,015.00
Massachusetts .... 748.99
Pennsylvania .... 709.10
Illinois............... 612.29
New York........... 467.49
New Jersey ....... 335.00
Califomia...... ..... 268.41
Ohio............. .'... 236.18
Missouri ........... 204.00
Michigan ........... 174.21
Maryland .......... 151.50
Washington....... 105.83
Kentucky.......... 100.00
Vajus oficialiai užsidaro 

1 birželio dieną, bet jei ku
rie skyriai nori, gali tęsti jį 
toliau.

terraum). Tame straipsny 
Schoen išvedžioja, kad Pa
baltijo valstybių likimas ir 
jų kultūros klestėjimas pa
reinąs nuo Vokietijos. Trum
pai atpasakosim šio straips
nio turini.

Lietuva ir Lenkija nėra 
Pabaltijo valstybės.* •

Europos politinis žemėla
pis rodąs devynias Pabaltijo 
valstybes. Rusija prieinanti 
prie Baltijos jurų tik maža 
dalimi ties Leningradu. Vo
kietija yra stipriausia Pabal
tijo valstybė, nuo kurios pri
klauso visų Pabaltijo valsty
bių likimas. Lenkija ir Lie
tuva nors ir prieina prie Bal
tijos, bet joms trūksta Balti
jos juros mentaliteto. Joms 
trūksta germaniško charak
terio, kurį turi visos kitos 
Pabaltijo valstybės. Taigi 
tik lieka penkios Pabaltijo 
valstybės, būtent: Švedija, 
Danija, Suomija, Estija ir 
Latvija. Jei savo geografine 
padėtimi jos ir nėra grynai 
Pabaltijo valstybės, bet kul
tūriškai yra glaudžiai susi
jusios.

Dvi Pabaltijo valstybių 
grupės.

Visas Pabaltijo valstybes 
galima suskirstyti į dvi gru
pes: šiaurės germanų-skan- 
dinavų valstybės, t. y. Šve
dija, Norvegija ir Danija, ir 
finų-baltų, ty. Suomija, Es
tija ir Latvija. (Lietuvos 
Schoen čia visai nemini.) 
Visos tos valstybės turi ben
drus germaniškus bruožus. 
Baltų finų grupė glaudžiai 
susijusi su vokiečių kultūra. 
To sąsajo yra dvi žymės: vi
sų valstybių dvasinė kultūra 
yra bendra, nes visus jungia 
protestonų - liuteronų religi
ja. Niekur kitur pasauly nė
ra tokio religinio vieneto.

Kita žymė yra jų sociolo
ginis vienumas, nes rytų “er-

tijo Valstybes.
dvė” (plotas) yra vieninte
lė žemėje sritis, kur paveldė
jimo teisė, kaimiečių pavel
dėjimo teisės papročiai ir že
mės ūkio santvarka yra vie
nodi.

Vokiečių imperialistų 
teorija.

Bendrai, visų Pabaltijo 
valstybių gyventojų tanku
mas viename kilometre sie
kia iki 13.9. Tas rodo, kad 
dar daug gali čia apsigyven
ti žmonių. Ypatingai finų- 
baltų ruože gali dar • daug 
tilpti žmonių.

Dabartinė rytų valstybių 
ūkio sątvarka teikia labai 
puikių ateities perspektyvų. 
Jau keli dešimtmečiai vokie
čiai laukia tų tuščių plotų 
užpildymo ir tuo budu sie
kia pakeisti patį žmonių pa
dalinimą. Latvijoj ir Estijoj 
reikia tikėtis bus galima gy
venti tiek žmonių, kiek da
bar gyvena Belgijoj ir Olan
dijoj. Suomijoj apskaičiuo
jama, kad žmonių galėtų gy
venti penkis kartus daugiau.

Šiandien visos tos valsty
bės yra žemės ūkio kraštai. 
Visur reiškiasi smulkiųjų 
ūkininkų įsigalėjimo ten
dencija. O toks žemės plo
tų susmulkėjimas yra prie
žastis žemės ūkio įtempimo.

Danija, aukštai išsivysčiu
si žemės ūkio šalis, yra visų 
Baltijos tautų kelio rodyk- 
lis. Ji rodo, kuria kryptimi 
vystysis tų šalių politinis ir 
ekonominis gyvenimas.

Dabar tose šalyse vyrauja 
gyvulininkystės ir žemės li
kis. Ateity vis daugiau plėsis 
gyvulininkystė. Tuo atžvil
giu Pabaltijo tautos ateity 
turės ypatingos reikšmės 
Europos ūky.

Europa daug laukia iš šios 
srities. Vokietija ypatingai 
jaučia pareigą palaikyti 
glaudžus santykius su Pa
baltijo valstybėmis. Vokieti-

No. 22. Gegužės 30 d., 1934 m.

Musų Spaudos Uždraudimas 
Ir Jos Atgavimas.

1864—1904—1934

Spaudos žodis, knyga, lai
kraštis visuomet žmonių gy
venime turėjo didelės svar
bos, nes pailgina, praplati
na žmogaus atmintį, daro 
žmogų daugiau žinančiu, 
galingesniu, padeda jam 
gamtą apgalėti, savo teises 
ginti, žodžiu, kelia žmogaus 
gerovę.

Lietuviai spausdintu žo
džiu naudojosi nuo 1545 me
tų, anksčiau negu rusai. Bet 
per 300 metų spauda tarnavo 
beveik išimtinai bažnyčiai.

Tik apie XIX šimtmečio 
vidurį lietuviški spausdiniai 
pradeda lietuvių gyvenimą 
plačiau nagrinėti, atsiranda 
daugiau spausdintų dalykų. 
1840—1865 metų laikotar
piu pasirodo daugiau knygų 
negu per praeitus 300 metų.

Pasireiškia progresuojan
tis lietuvių tautinis judėji
mas.

Bet jisai 1864 metais buvo 
netikėtai sutrukdytas Lietu
vos diktatoriaus Muravjovo 
aktu.

Hilferdingo, Mikuckio pa
tarimu pradėta buvo piršti 
lietuviams rusų spaudos šrif
tas. Iš to neužilgo atsirado 
pilnas lietuviškai-lotyniško 
šrifto uždraudimas Rusijos 
imperijos ribose.

Lietuviai nepasidavė. Lie
tuviškų knygų spausdinimas 
persikėlė į Mažają Lietuvą, 
daugiausiai Į Tilžę. Prasidė
jo plati knygų kontrabanda.

Saujelė lietuvių inteligen
tų, liaudies užtarytojų, ėmė 
kovoti su galinga Rusijos 
caro valdininkija.

Prasidėjo užsieniniu kny
gų gaudymai, lietuvių kraty
mai, areštavimai, kalinimai, 
trėmimai ir kitoki Įvairus 
persekiojimai.

Ne vienas rusas inteligen
tas greitai buvo supratęs vi
są beprasmiškumą ano loty
niškų raidžių persekiojimo 
ir draudimo.

Skaičiai rodyte rodė, kad 
rusų valdžia neišlaiko su lie
tuviais konkurencijos. 1864 
—1869 metais buvo išleista 
rusų raidėmis 20 knygų, 
1870-74 metais — 3,1875-79 
metais vėl tik 3, o 1880-84 
metais jau tik 1 knyga.

Tuo tarpu lotynų raidėmis 
lietuvių spausdinių skaičius, 
per pirmąjį dešimtmetį ap
sistojęs, toliau vėl ėmė spar
čiai augti. Sugautų užsieni
nių lietuvių knygų skaičius 
taip pat kuo toliau, tuo la
biau ėmė augti. Užsieninės 
lietuvių knygos, cenzūros ne
kontroliuojamos, smarkiai 
kritikavo rusų valdžios žy
gius ir diskreditavo ją gy
ventojų akyse.

ja yra ne tik pati Pabaltijo 
valstybė, bet kilmės ir kultū
ros atžvilgiu su kitomis Pa
baltijo valstybėmis sudaro 
vieną glaudų vienetą. Turi 
būti tarp Vokietijos ir tų ša
lių glaudus “Nehmen und 
Geben,” vadinas “duok ir 
imk.” Žemės ūkio klestėji
mas tose šalyse pareinąs nuo 
Vokietijos ūkio. Vokietijos 
pramonei taip pat svarbu 
turėti tuos kraštus savo ži
nioje. Vokietija, be to, yra 
tarpininkas tarp Baltijos ir 
Viduržemių jurų. Čia Vokie
tijos laukia dideli uždavi
niai, kokius jau kartą ji vi
duramžiais, savo aukščiau
sio žydėjimo metu, bandžiu
si atlikti.

Tai tokios pagrindinės vo
kiečių sociologo, geopolitiko 
mintys. Tai grindinys, ku
riuo teoretiškai klojamas 
kelias užgrobimo politikai.

Mc.

1899 metais “Varpo” Nr. 
1-4 atspausdintas “Doku
mentas apie lotyniškas lita- 
ras lietuvių literatūroje,” pa
čios rusų valdžios aukštųjų 

į valdininkų žodžiais, rodo, 
kad Hilferdingo - Muravjo
vo-Valu j e vo sumanymas pa
sirodė visai bergždžias esąs.

Bet tokia jau, matyt, ga
liūnų psichika, kad jie neiš
drįsta ir nesugeba savo laiku 
neišmintingų draudimų su
stabdyti, iki nebūna prispir
ti prie to.

Per 40 metų tęsėsi lietuvio 
! su caru-galiunu kova.

Apgalėjo mažytis lietuvis, 
ir, 1904 metais Japonų karo 
pralaimėjimais prislėgtas, 
vidujine valstybės suirute 
spiriamas, caras Mikalojus 
II “teikėsi” leisti lietuviams 

i kartu su rusų raidėmis nau- 
' dotis ir savo priprastomis lo- 
tyniškomis raidėmis.

1905 metų revoliucija tą 
I lietuvių laimėjimą sutvirti- 
įno.

Jau Dr. V. Kudirkos buvo 
į pastebėta, kad ne nuolan
kus maldavimai, ne vengi
mai caro valdininkų pykini
mo ir erzinimo, kaip patar
davo kuniginis “Tėvynės 
Sargas,” bet drąsus rusų val
džios darbų kritikavimas ir 
nuolatinė kova su ja, visos 
plačios lietuvių Liaudies prie 
tos kovos traukimas, yra pri
varę galingą Rusijos biuro
kratiją prie kapituliacijos.

1914 metais “Lietuvos U- 
kininkas” buvo padaręs pir
mojo dešimtmečio po spau
dos draudimo nukritimo lai
mėjimų sutrauką ir tie lai
mėjimai buvo žymus, jei pa
lygint su praėjusiu prieš 
draudimo nuėmimą dešimt
mečiu.

šešiasdešimt metų prabė
go, kai Muravjovas buvo pa
daręs pradžią tam nelemtam 
draudimui.

Lietuviai nesurusėjo, tik 
buvo sutrukdytas jų kulturė- 
jimas, gerovės kilimas, o ru
sai teisingai yra užsitarnavę 
iš lietuvių pusės mažių ma
žiausiai blogą atsiminimą 
apie anų metų valdovų ne
paprastai menkus administ- 
ratyvinius gabumus. Bet is
torija pasikartoja.

Ką matome dabar Rusi
joj? Panašų gi svetimų nuo
monių nepakentimą, netin
kamų naujiems, diktato
riams spausdinių naikinimą, 
deginimą, autorių ir platin
tojų persekiojimą, bepras
miškų dekretų vykdymą.

O “kultūringojoj” Vokie
tijoj ar ne tas pats — sveti
mo žodžio bijojimas, kitaip 
negu valdovai manančių 
persekiojimas, “eretiškų” 
knygų deginimas, kritikos 
nepakėlimas, bijojimas?

Bet istorijos pirštas gali 
pakartoti ir kitokį savo ju
dėjimą naujiems šalių eks- 
perimentoriams, kaip tai at
sitiko su jų pirmtakunu Ni- 
kalojum II.

Iš praeitų 6(J metų dar ga
lime padaryti ir kitų išvadų.

Lietuviai yra ne tik nuga
lėję caro biurokratų ekspe
rimentus.

Kaipo tauta jie yra žymiai 
sustiprėję ir gali, jei likimo 
bus lemta, ir didesnes nelai
mes negu Muravjovo bandy
mai pakelti.

Pradžioj tų šešių dešim
čių metų laikotarpy lietuvių 
tautos stovėta ant bedugnės 
krašto, giedota jai reųuiem 
atemam, o toliau tautos sa
vo teisių atkariavime matyti 
nepaprasta, net didžiausių 
optimistų nenumatyta pa
žanga. Dr. K. Grinius.
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STOCK Y ARDAI.
šaulį... Iš jaunuolio fiziono
mijos išrodo, jog jis yra psi
chologiškai užmuštas kokios 
nors tikybinės sektos.

Apie aštuntą valandą va
karo ugnies plitimas buvo 
sustabdytas, degė tik pir
miau užsidegę namai. Rei
kia pasakyti, kad buvo įdo
mus reginys. Namai dega 
mylios ploto ruožte ir pyškė
jimas, užimąs, kaip kanuolių 
trenksmas.

Nuo 41-mos iki 43-čios 
abiem Halsted streeto pu
sėm beveik visi namai sude
gė. Tarpe 42-ros ir 43-čios 
prie Emerald avė. irgi daug 
namų supleškėjo. Degimas 
buvo toks greitas, kad žmo
nės nespėjo išsinešti savo 
mantos. Kelių desėtkų šei
mų visas turtas žuvo ugnyj.

Nedėlios, lytą, 8-tą valan
dą, nuėjau pažiūrėti, kaip iš
rodo po gaisro. Drovers ban
ko namas visai sudegęs, 
griuvėsiai da dega. Ugnage
siai lieja, žmonių artyn ne
prileidžia. Viena moteris 
klausia, kodėl tas bankas 
taip ilgai dega? Vyras atsa
ko: “Ar tu nematai, kad 
vaultas dega, kur pinigai yra 
sudėti. Matai, pinigai yra 
surišti į didelius pundus, 
drūčiai suveržti, todėl ir de
ga ilgai.”

“Ar aš tau nesakiau, kad 
banke pinigai nuėjo i pek
lą!” piktai pareiškė senas 
airis.

Nors senas airis tikėjo, 
kad pinigai “nuėjo į peklą,” 
banko valdyba pareiškė, jog 
$29,000,000 sudėtų pinigų 
vaultuose yra saugus, nes 
vaultas yra “fire proof.”

Jeigu stock yardų dirbtu
vės butų gerai pastatytos, 
nebūtų ugnis tiek daug na
mų sunaikinus. Buvo daug 
senų, supuvusių namų, arti 
prie vienas kito. Chicagos 
stokjardai yra tikri ugnies 
spąstai. Jeigu valdžiai tiek 
rūpėtų darbininkų gyvastis, 
kiek rupi kompanijų pelnas, 
dabartiniai stokjardai turė
tų būti sugriauti ar sudegin
ti, nes jie sugrusti prie vie
nas kito ir didelei ugniai ki
lus, darbininkai neturėtų 
kur išbėgti. Ir dabar daug 
darbininkų butų sudegę, jei
gu gaisras butų kilęs kitokią 
dieną. Bet subatoj, po pietų 
mėsos dirbtuvės nedirbo ir 
stokjarduose buvo mažai 
žmonių, tik vieni gyvulių 
prižiūrėtojai.

Apie “milžiniškus nuosto
lius” yra perdaug išpustas 
burbulas. Tai yra paprastas 
amerikoniškas laikraštijos 
blofas. Pavyzdžiui, Drovers 
banko namą apkainuoja 
$200,000. Jeigu butų reikėję 
jį parduoti, vargiai kas butų 
davęs $30,000. Panašiai ir 
kitų namų kainos yra perdė
tos. Burbulą pučia, kad pa
darė nuostolių virš $8,000,- 
000. Jeigu sakytų apie $2,- 
000,000, butų arčiau prie 
teisybės. Teisybę pasakius, 
nebuvo nei tokių nuostolių, 
nes sudegė seni laužai, supu
vę, sutrūniję, visai mažos 
vertės. Žiopsotojas.

LIETUVIUIPRIKLAUSO 
10,000 DOLERIŲ.

Tūlas Frank Gittemore 
mirė ir paliko savo broliui 
James Gittemore 10,000 dol. 
Smulkias apie bylą žinias 
galima gauti Lietuvos Gene
raliniam Konsulate, 11 Wa- 
verly Place, New York City. 
Gittemore pavardė nerti lie
tuviška. Veikiausia ji yra 
padaryta iš “Gitmerio,” “Gi- 
terio” ar “Gatamoro;” Gitte- 
morų giminės arba ką nors 
apie juos žinantieji prašomi 
atsikreipti į aukščiau minėtą 
Konsulatą.

“Keleivio” skaitytojai 
nors ir žino apie stock yardų 
degimą, bet aš parašysiu 
maždaug kaip man tas gais
ras išrodė.

Gegužės 19 dieną, apie 
pusė po keturių, buvo pašau
kti ugnagesiai, taigi degi
mas prasidėjo kiek pirmiau.

Išgirdus ugnagesių sirenų 
spiegimą, stock yardų pusėj 
jau matėsi kilant juodi du
rnai. Kadangi man buvo apie 
mylia nuo ugnies, tai ėjau 
pasižiūrėti. Ėmė pusė valan
dos laiko nueiti ir pasirinkti 
patogią vietą atsistoti. Gar
dai, kur gyvuliai yra laiko
mi, bus apie 15 pėdų augš- 
čio. Aš ir šimtai kitų sulipom 
ant stogų, nuo čia buvo gerai 
matyti. Į trumpą laika ugnis 
jau buvo užėmus apie pusę 
mylios plotą, nes nuo dide
lės kaitros viskas buvo iš
džiuvę ; pavėjui pradėjo 
greitai degti kiti namai. Pra
slinkus kokiai penkiolikai 
minutų nuo mano atėjimo, 
ugnis jau užėmė plotą dau
giau mylios ilgio ir apie 
tiek pločio.

Beveik naujas Drovers ra- 
dio stoties namas buvo jau 
supamas ugnies iš trijų pu
sių. Žiūrim ir įdomaujam: 
ar namas neužsidegs, ar ne. 
Nors namas buvo nuo musų 
apie mylia atstumo, aiškiai 
buvo matytį kaip ant stogo 
žmonės vaikščiojo. Tik pa
matėm, kad iš trečio aukšto 
liepsnos pradėjo veržtis. Ta
da ant stogo žmonės sujudo. 
Ugnagesiai pastatė ilgas ko
pėčias nuo šiaurės pusės na
mo, kur nebuvo ugnies, ir 
žmonės skubiai lipo žemėn. 
Tuoj tas namas pavirto į 
liepsnos stulpą.

Kai pradėjo degti Cudahy 
Co. dirbtuvė, buvo įspūdin
gas reginys. Liepsnų sūku
riai kilo aukštyn kokius tris 
šimtus ar daugiau pėdų. Pa
sigirdo sprogimai, rodosi, 
kas šaudė iš mašininių ka- 
nuolių. Kartais bumbtelėjo 
kaip didžiųjų kanuolių tren
ksmas. Buvo matyti, kaip po 
eks.pliozijų lėkė į viršų gazo
lino blešinės.

Apie tūkstantis pėdų nuo 
mano vietos buvo žemas, il
gas muro namas. Pradėjo 
aplinkui jį degti, nes buvo 
pridraikyta šiaudų ir mėšlų, 
ir viskas sausa kai parakas. 
Nekurie pradėjo kalbėti, 
kad tam name yra didelė ga
zolino tanka. Kalbamės, kai 
pradės degti, trauksimės to
liau, kad ekspliozija mus ne
pasiektų.

Nesenas muro namas, gal
vanizuotos skardos stogas ir 
durys, medžio ant namo nė
ra, neužsidegė. Jeigu tas na
mas butų užsidegęs, butų už
sidegusios medinės pašiūrės, 
ir ugnis butų dasigavus iki 
39-tos ir Halsted gatvių. Ta
da butų pagauti į ugnies kil
pas ugnagesiai, kurie buvo 
susimetę prie 40-tos ir Hals
ted gatvių. 39-tos gatvės 
kertėj yra senas medinis na
mas, užpakaly yra kelios se
nos dirbtuvės, kurios degtų 
kaip šiaudai. Ir visoj šitoj 
apylinkėj seni, mediniai na
mai. Rodos, jie tik laukė ki
birkšties^

Jaunas vaikinas kalba, 
kad kur tai skaitęs, jog rug
sėjo mėnesy šių metų įvyk
sianti svieto pabaiga. Ir da
bar išrodą, kad tikrai busiąs 
svieto galas. Juk būnant 
Chicagoj išrodo, kad čia vi
sas svietas. Jeigu ji sudegs, 
tai kasgi beliks? O jeigu ir 
liktų kur žmonių, tai kaip gi 
jie gyventų Chicagos stok- 
jardams sudegus? Juk Chi
cagos stokjardai maitina sa
vo mėsa ir dešrom visą pa-

DETROIT, MICH.
Pažangieji laimėjo SLA. 
seimo delegatų rinkimus.
SLA. 352 kuopa išrinko 

seiman 6 delegatus ir visi 
pažangus žmonės, būtent: J. 
Galeckas, J. Maskelis, F. 
Budvidienė, S. Darmaitienė, 
M. Strazdienė ir O. Šimans
kienė. Atžagareiviai labai 
nusiminė, kad jiems nepa
vyko išrinkti nei vieno saviš
kio. Ambrozevičius labai 
skymavo, kad sumažinus pa
žangiųjų atstovybę seime. 
Matydamas, kad susirinki
me pažangiųjų yra didžiu
ma, jisai padavė įnešimą, 
kad rinkti nedaugiau kaip 
3 delegatus, tik gerus,-su
prask, strumskinius. Bet prie 
jo Įnešimo tuoj buvo pa
duotas pataisymas, kad rin
kti 6 delegatus, ir visus ge
rus, pažangius. Ir pataisy
mas praėjo didele balsų di
džiuma.

Sandarietis F. Motuzą dėl 
strumskinių nepasisekimo 
elgėsi labai nerimtai. Iš pik
tumo daužė kumščiomis sta
lą, koliojosi ir tt.

Socialistų Partijos kon
vencija.

Birželio 1, 2 ir 3 dienomis 
Detroite bus Amerikos So
cialistų Partijos konvencija. 
Posėdžiai bus laikomi Hotel 
Statler patalpose, pačiame 
miesto centre.

Konvencijos išvakarėse, 
31 gegužės, 7:30 vai. vakare 
Cass Technical School bil- 
dinge bus didelės prakalbos, 
kur kalbės žymesni Ameri
kos socialistų veikėjai, bū
tent, Norman Thomas, Mil- 
waukee majoras Daniel 
Hogan, partijos pirmininkas 
Leo Krzycki, Bridgeporto, 
Conn., majoras Jasper Mc- 
Levy ir kiti. Patartina ir lie
tuviams nueiti pasiklausyti 
ką kalba tikri darbo žmonių 
gynėjai.

Norman Thomas nuo 12 
gegužės pradėjo prakalbų 
maršrutą po mažesnius Mi- 
chigano miestus. Į jo prakal
bas miestų ir ūkio darbinin
kai lankosi labai skaitlingai.
Sumažėjo darbai automobi

lių pramonėj.

Detroito automobilių pra
monėj darbai vėl sumažėjo. 
Fabrikai atleidžia darbinin
kus neribotam laikui. Miesto 
centre prie darbo agentūrų 
stovi tūkstantinės minios 
nudriskusių ir alkanų bedar
bių. Visi jie nori darbo, bet 
jo kaip nėra, taip nėra.

Vienatinė darbininkams 
viltis, tai socializmas. Taigi 
organizuokimės, švieskimės 
ir darbuokinės, kad greičiau 
įvyktų socialistinė tvarka.

Drapokas.

NEWARK, N. J.
Adv. Antanas Vaškevičius 

atrastas kaltu.
Pereitą sąvaitę prieš teisė

ją Brennaną čia buvo spren
džiama lietuvio advokato, 
Antano V. Vaškevičiaus, by
la, kurioje jis buvo kaltina
mas pasisavinęs iš mirusiojo 
Felikso Gečiaus palikimo 
$443 pinigų ir du Lietuvos 
laisvės paskolos bonu po 
$50. Tą turtą nabašninkas 
Gečius buvo palikęs savo 
žmonai Kliarai, bet adv. 

, Vaškevičius buvo paskirtas 
administratorium paliktai 
velionio nuosavybei sutvar
kyti. Po ilgų ginčų ir nesuti
kimų, Vaškevičienė galų ga
le apskundė adv. Vaškevičių 
teisman, kad jis neteisėtai 
pasisavinęs minėtus bonus ir 
pinigus.

Teisme. adv. Vaškevičius 
iš pradžių gynėsi tų bonų vi
sai nematęs, bet vėliau prisi-

pažino, kad jis juos suradęs j DUQUESNE, PA. 
ir priskaitęs prie našlės tur-l ... __  .
to.

Prisaikintujų suolas, pasi-, 
taręs vieną valandą, atrado 
adv. Vaškevičių kaltu netei
sėtai tuos bonus, pasisavinus 
ir 29 gegužės dieną teisėjas 
žadėjo paskirti jam bausmę 
užtai. Kai dėl pasisavinimo 
$443 pjnigų, tai jury pripa
žino jį nekaltu.

Adv. Vaškevičius žadėjo 
apeliuoti, kuomet teisėjas 
paskirs jam bausmę.

Vietinis.

j Neprigulmingo Kliubo 
jubilejus.

I

I

I

Darbai pas mus eina labai 
prastai, kai kurie žmonės 
gauna dirbti vos tik vieną 
dieną į porą sąvaičių. Todėl 
ir kultūrinis veikimas tarp 
lietuvių nėra lengvas. Vis 
dėl to Lietuvių Neprigulmin- 
gas Literatūros Kliubas su
rengė pokilį savo 25 metų 
sukaktuvėms paminėti 29 
balandžio, ir svečių susirin
ko apie 500. Buvo ir trįs kal
bėtojai iš Pittsburgho, tai 
Petras Pivoriūnas, Jonas 
Mažukna ir Paul Dargis. Be 
to da kalbėjo ir kongresma- 
nas Mathew A. Dunn.

Ceremonijos prasidėjo 
3:30 valandą po pietų. Čar- 
jterio nariams, kurie padėjo 
šį kliubą įkurti, buvo priseg
tos kvietkutės. Jubilėjaus ve
dėjas ir suęirinKę svečiai pa
gerbė tris narius iš Brad- 
dock, Pa., būtent: Joną 
Oliuškevičių, Jurgį Meškau
ską ir Jurgį Urboną. Buvo 
taip pat pagerbti ii; pakviesti 
pakalbėti visi buvusieji kliu
bo pirmininkai.

Šitos ceremonijos tęsėsi 
iki 7 valandos vakaro, o pas
kui prasidėjo šokiai, kurie 
užsitęsė iki 1:30 valandos 
panedėlio ryto. Į šokius pri
sirinko daug gražaus jauni
mo. Svečiai buvo vakaru la
bai patenkinti ir smagiai 
linksminosi.

Lietuvių Kliubas visuomet 
remia gerus sumanymus; 
nežiūrint sunkių laikų, pa- 

, aukavo iš savo iždo $10 ant- 
I rajam skridimui Lietuvon; 
j nekurie nariai ir nuo savęs 
i pridėjo, taip kad iš viso su- 
i sidarė $14.50. Pinigai jau iš- 

'. siųsti.
Kliubo jubilėjaus komite- 

sos nelaimės tiktai sustipri-. tas taria ačiū svečiams, kai
na žmonių pastangas statyti bėtojams ir bendrai visiems, 
geresnius ir stipresnius or-’1"'"' 1
laivius.

Musų lakūno Felikso Vait-i 
kaus pasiryžimas nėra tuš-' 
čios garbės jieškojimas. Tai 
yra noras įrodyti sau ir vi
sam pasauliui, kad lietuviai 
gali būt lygiai geri lakūnai 
kaip ir kitų tautų žmonės. 
Taigi visi turėtume tą žygį 
remti ir kviečiame visus šios 
apylinkės lietuvius į talką. 
Kviečiame draugijas, orga
nizacijas ir atskirus asmenis 
stoti nariais į ALTASS ir au
koti kiek kas išgali.'

Birželio 4 d. Sterling Ho- 
tely bus vakarienė skridimo 
naudai. Dalyvaukime visi. 
Mes turime sukelti $1,000. 
Tokia yra kvota paskirta 
musų kolonijai.

Padėkime Feliksui Vait
kui nuskristi Lietuvon ir įro- 
dykime pasauliui, kad tech
nikos srity ir lietuviai eina 
kartu su kitomis kultūringo
mis tautomis.

St. Žukauskas,
Spaudos Komisijos narys.

WILKER-BARRE, PA.

Wyomingo klonio lietuviai 
vykina Dariaus-Girėno 

testamentą.

Išlėkdami nelaimingon 
kelionėn, Darius su Girėnu 
pasakė savo testamente: 
“Bet jeigu Neptūnas ar ga
lingasis audrų Perkūnas ir 
mums bus rustus — pastos 
mums kelių į tavo kraštą ir 
pašauks ‘Lituanicą’ pas sa
ve, tada tu, jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukau- 
tis ir pasirengti, kad nekvie
stų Tavęs j Didįjį Teismą... 
‘Lituanicos’ laimėjimas te
gul sustiprina jaunųjų Lie
tuvos sūnų dvasią ir įkvepia 
juos naujiems žygiams. ‘Li
tuanicos’ pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto van
denyno gelmes tegul auklė
ja jaunųjų lietuvių atkaklu
mą ir ryštumą, kad sparnuo
tas lietuvis būtinai įveiktų 
klastingąjį Atlantiką.”

Tas jaunas lietuvis drą
suolis, kuris ryžosi sparnuo
tas būtinai nugalėti Atlantą 
ir nulėkti iš Amerikos į Lie
tuvą, yra Feliksas Vaitkus.

Nors Darius ^u Girėnu žu
vo, bet kitų nuo skridimo 
tas neatbaidė. Ateities susi
siekimas priklauso orui. Vi-

Trejas, Puslapi.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI
BROOKLYN, N. Y.

Birželio mėnesy kriau
čiai rinksis naują delegatą— 
business agentą. Du pasta
ruoju metu biznio agentu 
buvo drg. A. Bubnys. Gana 
sugabus toms pareigoms eiti 
žmo_gus, bet daugiau, turbut, 
jis jau nebus, todėl kriaučiai 
turės išsirinkti kitą asmenį 
tam darbui. Daugelis sako, 
kad dabartinis delegatas tai 
“perdaug nugeria,” tai per
daug flirtuoja su komunis
tais, tai kitokių ydų turi, bet 
mažai kas pasako, kad jis 
neatliktų savo pareigų. Pir
miau lietuviškos rūbų siuvy
klos buvo žinomos kaip žie
minių paltų siuvyklos ir to 
darbo joms tekdavo dirbti 
tik vasaros laiku — kokius 
4—5 ' mėnesius. Vasarinio 
darbo lietuviškos dirbtuvės 
kaip ir negaudavo, todėl di
desnę dalį metų lietuviai 
siuvėjai vaikščiodavo be 
darbo. Bet dabar, Bubniui' 
delegataujant, lietuviai siu
vėjai taipgi jau “įsimušė” į 
vasarinį, lengvų švarkų dar
bą. Daugelis dirbtuvių jau 
praeitą žiemą siuvo “seko- 
tus,” ko pirmiau nebūdavo. 
Čia jau pasidarbavo gudri, 
drąsi ir gana “žydiška” Bu
bnio politika, už ką beveik 
visi kreditą jam ir atiduoda. 
Jis yra drąsus: pats eina į 
vėrauzes, sujieško kontrak- 
toriams darbą, išreikalauja 
iš unijos leidimą tiems kont- 
raktoriams tą darbą siūti, ir 
taip eina toliau, žinoma, ne
retai tenka ir drūčiai susi
kirsti su žydiškais bei itali- 
joniškais unijos viršininkais, 
kurie nori, kad tik jų žmo
nės turėtų daugiau darbo. 
Jie sako: “Jus, lietuviai, siu
vate tik ‘ovefkočius’ ir prie

kito darbo nelyskite.” Kartą 
aukštesnieji unijos viršinin
kai buvo pasiryžę Bubnį net 
suspenduoti, kad jis atimąs 
iš žydų darbą ir atiduodąs 
lietuviams, žinoma, čionai 
Bubnys turėjo karštų ginčų, 
kol tą užsimojimą suspen
duoti atmušė.

Well, aš čionai jo nepopu- 
liarizuosiu, nes jo tarnystė 
baigiasi ir jis daugiau, tur
būt, nebus. Aš noriu tik pa
rodyti busimam delegatui, 
kad delegato pareiga nevien 
tik nueiti į dirbtuves su dar
bininkais pasikalbėti; ne
vien tik ofise pabūti ir atsi
imti 50 dol. algos į sąvaitę. 
Dabar nuo delegato priklau
so ir darbo gavimas bei jo 
netekimas. Pirmiau to nebū
davo, bet dabar darbo gavi
me delegatas svarbesnę rolę 
lošia negu patys kontrakto- 
riai. Todėl dabar delegatui 
susidaro labai atsakominga 
pareiga: rūpintis, kad lietu
vių dirbtuvės turėtų nema
žiau darbo, kaip ir svetim
taučių dirbtuvės.

Kaip aukščiau minėjau, 
pirmiau lietuviai siūdavo tik 
žieminius paltus; gi kai už
eidavo lengvo darbo sezo
nas, tai lietuviai savo dirbtu
ves užsidarydavo, o žydai ir 
italai siūdavo. Dabar ir lie
tuviai pradėjo tą darbą dir
bti, todėl turime žiūrėti, kad 
tas darbas neišspruktų 
mums iš rankų.

Dabar kriaučiai 
deda diskusuoti, 
sekančiu delegatu,
minint apie pusė tuzino var
dų ir juos įvairiai apkalba; 
apie tai, manau, suspėsiu pa- 

, rašyti į kitą numerį.
Prosytojas.

jau pra- 
ką rinks 
Girdima

kurie yra kuo nors prisidėję 
prie šio pokilio.

Su pagarba,
Jubilėjaus Kliubo K-tas.

NORI KONGRESE VIETOS.

Našlė Buia E. Croker iš Flori
dos paskelbė savo kandidatūrą j 
kongresmanus. Jos vyras kitą
syk yra buvęs New Yorko Tam- 
many politikierių šaikos bosas.

Dėl Musų Prakalbų 
Vilniaus Geležinio 
Fondo Reikalais.
Baigdami lankyti jau tre

čios valstijos lietuvių koloni
jas (N. Y., Conn. ir Mass.), 
mes visur patiriame daug 
susidomėjimo ir pritarimo 
musų kelionės vyriausiam 
tikslui — Vilniaus Geležinio 
Fondo ugdymui.

Deja, dėl nepakankamo 
savo laiku išsiaiškinimo kai- 
kurių surištų su musų kelio
ne klausimų, mes negalėjo
me visų norėjusių tose vals
tijose mums ruošti prakal
bas — kvietimus patenkinti. 
Baigę savo maršrutų, vienas 
ar kitas musu galės birželio 
pabaigoj ar liepos pradžioj 
dar atvykti į tas anų trijų 
kolonijas, kurioms mes bū
tume reikalingi. Tuo reikalu 
tektų susižinoti su New Yor
ko ar Chicagos konsulais, 
arba su A. L. R.-K. Federa-
_ y--- -------- ?__  r

/ iMusų tolimesnis maršru
tas bus vykdomas New Yor
ko komiteto nustatyta ir Kat 
Federacijos pripažinta eile. 
Beveik visur mums teks kal
bėti parapijų svetainėse. Bu
tų labai malonu, kad visų 
pakraipų, lietuviai rinktųsi į 
vieną svetainę klausyti mu
sų prakalbų; tačiau ten, kur 
į vieną svetainę nepajėgs 
visi suseiti, vienas kitas mu
sų — tą pačią dieną — galė
tų nuvykti pakalbėti ir kito
je svetainėje.

Kan. F. Kemėšis, 
B. Vitkų., 
P. Babickas.

cijos centru.
... .• ■ 1

ANTANAS BARTUSEVIČIUS NUTEIS
TAS KALĖTI VISĄ AMŽIŲ.

Minersville, Pa. — Gegu- Pribuvus policijai, Neve- 
žės 21 d. čia buvo nuteistas ra išpasakojo viską, kaip bu- 
kalėjiman iki gyvos galvos vo, ir policija kreipėsi į Bar- 
Antanas J. Bartusevičius, 48 tusevičių. Nors niekas nema- 
metų amžiaus lietuvis ir 6 tė, kas lenką peršovė, bet 
vaikų tėvas, šita nežmoniš- Bartusevičius, kaip teisingas 
kai žiauri bausmė jam buvo ir atviras vyras, tuoj pasa- 
užkrauta vien dėl to, kad jis 
gynė sunkų savo triūsą nuo 
vagių.

Buvo taip.
Antanas Bartusevičius ne

turėjo darbo ir nebuvo iš ko 
gyventi. Norėdamas savo 
šeimynėlei padaryt pragyve
nimą, jisai prasikalė kalne 
olą ir pradėjo kasti anglį, 
kurią paskui pardavinėjo ki
tiems. Bet jis pastebėjo, kad 
jo triūsą kažkas vagia nakti
mis. Jis pasiskundė apie tai 
savo kaimynui J. Neverai, 
kuris už kokių 300 pėdų irgi 
turėjo panašią “mainą” atsi
daręs ir dirbo tenai su lenku 
Makolskiu.

Šių metų kovo 8 dieną 
Bartusevičius nedirbo, bet 
anglių turėjo prikasęs. Tą 
naktį pas jį atėjo kaimynas 
Nevera ir sako: “Antanai, 
jau tavo anglis vėl kažin kas 
vagia. Aš mačiau kažin ką 
tenai vaikščiojant, tai atė
jau tau pasakyti.” 
• Bartusevičius buvo jau at
sigulęs, bet atsikėlė, paėmė 
šautuvą ir nuėjo pažiūrėt. 
Pamatęs kažin ką su lempa 
judant apie savo anglis, Bar
tusevičius paleido šūvį į tą 
pusę, kad vagį pagąsdint, 
bet artyn nepriėjo ir sugry- 
žęs vėl atsigulė.

Tuo .tarpu Nevera nuva
žiavo su troku savo anglių 
parsivežti. Tenai jis turėjo 
susitikti savo draugą Ma- 
kolskį, bet nerado. Pradėjo 
jo jieškoti ir rado vos gyvą 
prie Bartusevičiaus anglių, 
jis buvo peršautas.

kė, kad jis šovęs. Sako, iš
nešti toną anglių iš po že
mės taip sunku,, kad vagį 
pamatęs negalėjau susilaikyt 

i ir šoviau. Jau trįs tonai ang
lių man pirma buvo pavog
ta, paaiškino Bartusevičius.

I
! Nušautas Makolskis irgi 
i vargingas žmogus, 6 vaikų 
i tėvas. Bartusevičius buvo 
apkaltintas žmogaus užmu- 

1 Šimu ir dabar nuteistas kalė
ti visą amžių. Dvi šeimynos 
su vaikais netenka savo mai
tintojų. Tai šiurkšti tragedi
ja.

Bartusevičiaus advokatas 
j O’Hare išprašė pas teisėją, 
|kad leistų peržiūrėti bylą iš 
i naujo, nes aišku, kad čia nė- 
j ra jokia piktadarystė, tik ne
laimingas atsitikimas.

Bartusevičius yra darbš
tus ir teisingas žmogus. Jis 
1918 metais buvo lietuvių 
ko-operacijos krautuvės ve
dėju ir ko-operacijai prie jo 
labai gerai sekėsi. Labai gai
la žmogaus ir jo šeimynos.

A. J. Banisauskas.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

RAUDONOJE MASKVOJE Priimti ar Atmesti?
Maskvos — jau pastatyti di
deli kvartalai aukštų namų.

Perlekiam per Maskvos 
upę, kurioj jau matosi besi
maudančių, ir sustojam Bie- 
lorusų Baltijos geležinkelio 
stoty, ties triumfaliniais var
tais.

Traukinį pasitinka orkes
tras; eina peronu GPU or- 

jkestras ir dūduoja.
Lietuvos žurnalistų dele- 

Įgacijos susitikti atvyko sto- 
' tin mus oficiališkai pakvie
tęs žurnalų ir laikraščių su- 
! vienijimo pirmininkas p. 
! Kolcovas. užs. komisariato 

stotys: raudonuoja kiekvie-1 spaudos šefas p. Umanskis, 
nas miestelis; tik kaimuose.Lietuvos atstovas p. Baltru- 
raudona spalva nevyrauja, ‘šaitis, Pabaltijo skyriaus vė

jau rašiau, kad Bigosovo I dėjas P- Fechnens, jau anks- 
net sekmadieni jau buvo pa-j 

išsidekoravusi 
Ir juo artyn prie 
juo pasiruošimas

Mes jau rašėme “Kelei
vy,” kad šiomis dienomis 
Rusijon išvyko Lietuvos žur
nalistų ekskursija. Ji jau pa
siekė Maskvą ir vienas žur
nalistų, būtent p. Kardelis, 
jau parašė “Lietuvos Ži
nioms” pirmutinius savo įs
pūdžius iš tenai. Štai jo pa- 

Įsakojimas:
i Mes jau Maskvoje, kuri 
šiandien, gegužės 1 dienos 
išvakarėse, tikrai yra raudo
na.

Bet ne tiktai Maskva rau
dona, raudonuoja geležinke-! 
lio, kuriuo mes važiavome,!

—Tegul bus pagarbintas,' 
Maike!

—Labas vakaras, tėve!
—Ar žinai, Maike, kad 

šiandien aš turiu labai šven- 
tablyvą klausimą pas tave.

—Nagi?
—Koks, pagal tavo ro- 

kundą, butų geriausis var
das katalikiškai gazietai?

—O ką, ar manai jau lai
kraštį leisti?

—Ne, Maike, į tokį biznį 
aš neturiu ukvatos, ale musų 
pilnų blaivininkų susaidė 
turėjo ant to klausimo dis- 
kucijas. Tuštindami pilnus 
stiklus ir kalbėdami apie vi
sokias svieto marnastis, mes 
Susisprečinom, kuri gazieta 
geriausia. Visi sakė, kad 
jiems geriausia patinka “Ke
leivis,” tik bijosi jį skaityt, 
ba dažnai apie kunigus tei
sybę parašo. Tada pradėjom 
imt ant kritikų savo katali
kiškas gazietas. Pyteris Ci- 
bukas, tas ką su medine ko
ja. pradėjo sakyt, kad 
“Draugas” ir “Darbininkas” 
nėra katalikiškos gazietos, 
ba jų vardai esą nekatalikiš
ki. Juk “draugas,” tai cicili- 
stų žodis. Jie visi vadinasi 
draugais, ba ponų nemyli. 
0 “darbininkas,” tai bulše- 
vikų numylėtas vardas. Toks 
pavadinimas, sako Pyteris 
Cibukas, krikščioniškai ga
zietai netinka. Ir kad tu ži
notum, Maike, mes visi nu- 
votavom, kad tas teisybė.

—Ištikrujų tas ir yra tei
sybė, tėve.

—Na, matai, Maike, jau 
ir tu pradedi galvoti kaip 
regli blaivininkas. Ale to da 
neužtenka, vaike. Jeigu 
“Darbininko” ir “Draugo” 
vardai nogut, tai reikia da 
išfigeriuot, kaip juos kitaip 
reikėtų pavadinti. Kitaip sa
kant, koks vardas butų ge
riausias katalikiškai gezie- 
tai, kad velnias jos bijotų iš 
tolo?

—Man rodos, tėve, kad 
šitą klausimą geriausia galė
tų išrišti ta pati jūsų pilnųjų 
blaivininkų organizacija.

—Jes, Maike, mes kalbė
jom ir apie tai. Buvo visokių 
pasiūlymų. Kaip pisorius 
viską surašė, tai pasirodė, 
kad geram krikščioniškam 
laikraščiui geriausia tiktų 
šitoki vardai:

“Rokunda Sumenės,” 
“Dusios Patieka,” 
“Vadovas į Dangų,” 
“Dvasios Ubagystė,” 
“Paslikas Išalkusių,” 
“Dievo Bizūnas” ir 
“Asilo Kupra Nebalnota.”

- - (___________________________________________

cijos Nusistatymas Svečių iš prie mokslo. Vaduojame 
Lietuvos Reikalu,” dar aiš- Vilnių. Keliame Lietuvos 
kiau parodoma klerikalų po- vardą, kad platusis pasaulis 
litika. Tenai sakoma, kad 
1932 m. federacija sutariu- 
si su prof. M. Biržiška, VVS. 
pirmininku, kad tik tie sky 
riai esą “geri,” kurie koope
ruoja su kunigų federacija 
ir tt. Na. ir rezoliucija, kuri 
skamba štai kaip: “1) Fe
deracijos skyriai ir apskri 
čiai nepripažįsta kito Vilniui 
Vaduoti Sąjungos centro A 
merikoje, kaip tik Federaci- 
ios centrą. 2) Federacijos 
skyriai ir apskričiai patys be 
iokių tarpininkų rengia sve
čiams paskaitas ir prakal
bas. ir tt. 3) Visas Vilnim 
Vaduoti Sąjungos 
darbas Amerikoje, liečiąs 
katalikų visuomenę, 
mas per Amerikos 
katalikų veikimo centrą — 
Federaciją.” Nėra abejonės. 
Federacija žino ka sako, ir 
’-eikia su tuom skaitytis.

Iš Lietuvos atvyko trys 
svečiai: kun. F. Kemėšis, p. 
Vitkus ir p. Babickas. Jų 
misija yra pranešti Ameri
kos lietuviams apie Vilniaus 

I krašto padėtį ir organizuot 
įbadaujančių tenai lietuvių 
šelpimą. Tikslas gražus ir, 
rodos, kiekvieno nriderystė 
butu ii paremt. Bet kada 
oradedi skaityt “Darbinin
ką,” matai visai ką kita. Ro
dos. koks tai dujų debesis 
-'lenką virš mus, staiga plyš
ta, užteršia atmosfera ir tą 
gražų atvvkusiu svečių tiks
lą išsklaido. Pasilieka tik 
siauras partijinis klerikaliz
mo biznelis, kuriame jau 
šiek tiek kitaip mąstantiems 
vietos nebėra. Kunigų fede
racija viešai pasisakė rem
sianti svečius iš Lietuvos, bet 
užtai reikalauja nepripažint 
jokios kitos organizacijos 
autoriteto. Reiškia, visus ne- 
kuniginius VVS. skyrius fe
deracija išbraukia ir jie lie
kasi be reikšmės. Kokia cen
zūra ! Tik tie skyriai galioja, 
kurie kooperuoja su federa 
ciia ir kuriuos, federacija už 
giria.

“Darbininko” 4 gegužės 
laidoje, straipsnyje “Kun 
Kemėšis ir Federacija,” aiš
kiai matosi, kur link VVS. 
reikalas sukamas. Tenai 
tarp kitko sakoma: “Mes iš 
anksto žinome, kad gerbia 
mieji musų sveteliai Vil
niaus Šukį vartos tik dešinėr 
pusėn, vadinasi, eidami vie
ningai su musų katalikiško 
veikimo viršūne — Federa 
?ija. Kitaip ir būti negali 
Kun. Kemėšis, dar Ameriko- 
ie bebūdamas, Federaciją 
atgaivino ir išugdė. Jis buvo 
karščiausias jos advokatas” 
Aišku, daugumai aktingo
sios Amerikos lietuvių vi
suomenės jų misija bus ne 
žingeidi ir neremtina prie 
tokių aplinkybių, kokios 
pradeda reikštis.

Antroj vietoj, tam pačiam 
num., po antgalviu “Federa-

matytų, jog yra šalis Lietuva 
vadinama. Prirengėme Da- 
rių-Girėną istoriškon kelio
nėn. Ir visas pasaulis nulen
kė prieš juos galvas. Užtai 
gavome ką? Turbut visi ži
no... Dabar leidžiame naują 
akuną. Ir vėl tie patys epi

tetai iš musų “gerųjų patrio
tų” pusės.

Atvažiuoja koksai elegan
tiškas ponas iš Lietuvos, su 
abai išmiklintu liežuviu. Jo 

]abai aptašyti manierai, gra
ži kalba apie Lietuvą: papa
sakoja, kaip mes Amerikos 
ietuviai daug padėjome 
jiems: koki mes kultūringi ir 
tt. Mus stačiai užhipnoti
zuoja. Pasijuntame lyg su 
sparnais esame ir lekiame 
kur tai toli aukštyn į dausas, 
kur naktinės fėjos mums pa
deda svajot apie musų nu
veiktus didelius darbus. Bet 
kada pabundame, pasijunta
me lyg suviltais likę, lyg ko 
tai gaila... Norėtųsi garsiai 
sušukt, bet ir vėl susilaikome 
ir vėl pradeda musų geri no
rai atbust. Pradedam vėl vei
kti, kovot. Kam? Lietuvai!

Mes nesiteiraujame. kas 
tasai ponas per vienas? Ko
kios partijos, ar musų žmo
gus? Kokiu tikslu atkeliavo? 
Jokių garantijų nereikalau
jame. Gana to, kad iš Lietu
vos. Tuo jaus rengiam priė
mimo vakarienes, sveikina
me, apnakviname geriau
siose šeimynose. Duodame 
automobilius, organizuoja
me aukų rinkliavas. Dirba
me sušilę... O kas turi iš to 
naudos, tai nekurį laiką pa
silieka misterija, kol koks 
paukštytis iš kanapių išlen
da lyg kokia šmėkla ir paki
ša mums po nosia didelę 
špygą. Mes ryjame — ir ne
kaip nuryt negalime. Už- 
springstame ir... fiasko iš 
musų veikimo išeina.

Praeina tas ir mes užmirš
tame. Ir vėl hipnotizmas ima 
viršų. Ir vėl naktinės fėjos į 
ausį kukžda. Pradedame 
galvot, kaip mes dideli esa
me, kokia garbė, kad toks 
nonas iš Lietuvos į musų ku
klų namelį užeina, su mumis 
kaitų pietauja. Mes duoda
me jam savo forduką, jei di
delis reikalas, tai ir šoferį 
pasamdom. Kokia garbė! 
Vieni esame pirmininkais, 
antri sekretoriais, treti iždi
ninkais ir tt. Kada tenka 
rinkliavą daryt, tai patys 
pirmieji duodame po dešim
tinę, kartais ir šimtinę iš 
pančiakos ištraukiame. O 
kada priseina nuopelnais 
dalintis, tai kas nors kitas 
garbę pasiima, o mes lieka
me be medalių, be laipsnių, 
tik paprasti piliečiai.

Tuo tarpu klerikalai daro 
visai kitaip. Visų pirma jie 
savo partija stiprina ir mus 
atakuoja. Skundus gamina. 
Sako, kad mes nieko nevei
kiame. Raudoni esame ir tt 
Slaptai perversmus organi
zuoja, kad musų darbą su
trukdyt Veikti kartu su mu
mis nenori, dėlto, kad nesi- 
’enkiame juodajam Romos 
internacionalui, nenorime 
savo tautai veidmainiaut. O 
jie gražiais žodžiais tik ant 
oopieros tautą remia. Ir jie 
užtai gauna medalius, dak- 
larato laipsnius. Iš tolo žiū
rint atrodo, lyg butų jų tie-, 
■a, lyg milžinai akmenis ver
kią, lyg “kovoją” savo tau
tai—Lietuvai. O arti stovint 
matai visai ką kitą.

Na! Argi nevertėtų ir 
mums susidomėt savo reika
lais? Sustiprint savo pozici
jas? Pagalvokite, geri Lie
tuvos piliečiai.

Kunigaikštytė S.

atstovuį čiau nuvykę p. Turauskas ir 
p. Šeinius.

Pasikeitus mandagumo 
kalbomis, automobiliais mus 
nuveža į puikųjį viešbutį 
“Metropolį,” kur mums skir
tos vietos.

Buvusi Tvierskaia, da
bar Gorkio gatvė visa išde- 
koruota raudonai. Čia, pra
važiuojant į viešbutį, matėm 
milžiniškus Lenino ir greta 
Stalino atvaizdus, kurių 
aukštis siekia ligi 10 aukštų.

Mums jau paruošta dieno
tvarkė — tai jos ir laikysi
mės.

17 vai. “Metropoly,” Rau
donojoj salėj pietus. Tai pui
ki salė: raudona, auksu ap
vedžiota. Tai spalva, kuri 
nereikalinga keitimo. Pietų 
metu labai gražų pasveiki
nimą padarė p. Kolcovas. 
Trumpoj, bet nuoširdžioj 
kalboj p. Kolcovas pažymė
jo, kad mes esame jų sve
čiais, kad su Lietuva SSSR 
iš senai palaiko draugingus 
santykius; kad tie santykiai 
tikrai yra nuoširdus. Tokiu 
budu, šis mtfsų lankymas^ 
neturi tikslo ką nors nauja 
atidengti, bet tiktai sustip
rinti tai, kas yra. Tam pa
tarnaus geresnis vieni kitu 
pažinimas.

—Anaiptol mes nenorime 
užsiimti kokia agitacija, — 
pabrėžė p. Kolcovas, — juo 
labiau, kad žurnalistas tam 
ir netinka; pažinkit musu 
geras ir trukumiškas gyveni
mo puses.

Baigdamas p. Kolcovas 
reiškė viltį, kad musu kelio
nė patarnaus santykių su
stiprinimui.

Į tai atsakė musų delega 
cijos pirm. p. Turauskas, ku- 
ns aukštai įvertino gražius 
o. Kolcovo žodžius ir iš savo 
Dusės pažymėjo, kad žurna
listui neprivalu stebėtis bei 
Diktintis, bet reikia suprasti. 
Žurnalistas turi pažinti tik
rovę su teigiamom ir neigia
mom pusėm ir būti objekty- 
viškas, nes tiktai tai gali 
duoti galimumą vieni kitus 
pažinti ir suprasti. Draugin 
gi Lietuvos ir SSSR santy
kiai, reikia tikėtis, bus su
stiprinti.

Pavakariui mums dar pa
rodė miesto centro dalį ir 
Dagaliau Šekspyro “12 nak
ties” spektakli Antrame dai
lės teatre (Mchat). Spektak
lis buvo užpirktas dviračių 
fabriko darbininkų, kurie la
bai juokėsi iš sąmoningai ir 
gražiai pastatyto ir nuosta

tai aš valstiečių būvio mums biai gražiai išpildyto veika-

I . . .

I sipuosusi,
• raudonai.
Maskvos,

■ gegužės pirmai dienai yra 
j intensingesnis, daromas di-
i dėsniu maštabu,. o Maskvoj 
—jo kulminuotė.

Koks milžiniškas tas išsi-
• dekoravimas, nemačiusiam 
(sunku išsizaizduoti.
I Bet porą žodžių apie ke- 
ilione iki Maskvos.
I SSSR spaudos atstovas p. 
,Pinčuk ir Inturisto atstovas 
i p. Ivanovas mus šiltai sutiko 
ir kelionės metu rodė nuošir- 

tiė"'laitoaščiai,dV^an!?umą’

—Kaip tu rokuoji, Maike, 
katras iš tų geriausis?

—Mano nuomone čia jo
kios reikšmės neturės, tėvy
nes ne man tie idini doviai j TZ v - i. ™ -j priklauso. Aš patarčiau tau' KeI,0”ea metu "Iš
verčiau nusiųsti tuos vardus ™avpm,es. ellav? . *
“Darbininko’’ ir “Draugo” iJome.s .Ir. P?lltlnl?‘?: lr eko-
.... , , - s Inomimais. ir socializmo, irredakcijoms - tegul jos pa- reli iniai ir auk]ėjim0’ ir 

cios pasirenka, kuris joms ^ klauįmais. Klausimai 
genau pa i ». (buvo statomi visiškai atvi-

-šiur, Maike čia tu man1 ; atsakymai taip pat bu. 
gerą rodą davei. As joms nu- R. JAiškėj F įa 
siusiu. O dabar, kaip tu turi j kj dab Jtuoj įas 
tokią gerą galvą, tai įsklu-i_ateity; kas „esunkiai rea- 
mocyk man da vieną knks- ]izuoja-m’a kam realizuotj 
ciomską klausimą : ar kum- jkiį d laiko> en ijos 
gai visur nusiskuta, ar yra . ]ė- žodži
tokių pleisų, kur bntvos ne- *
juzina ?

—Ne, tėve, ne visur.
—Na, tai pasakyk, kur ne- 

skuta?
—Rusijoj stačiatikių dva- 

siškija nesiskuta nei barzdų, 
nei ūsų. Taip pat nesiskuta 
žydų rabinai Rytinių apei-^^^į* 1̂ kpTriaug’

jo, kas yra teoretiška, kas 
praktiška.

Musų pasikalbėjimas kar- 
I tais išsiliedavo į linksmą 
| samprotavimą. Taip kaž ku- 
iris mūsiškių sutiko, kad 
Kaunui bažnyčių pakanka, 
bet jei jas racionališkai su- 

eu Romos katalikai irgi ne 
siskuta. Juk ir tu pats, tėve,! Tuo tarpu mes stebėjome 
stebėjaisi, kad kun. Bučys, .prabėgančius vaizdus nuo 
kuris daro biznį tarp Rytų Smolensko ligi Maskos. 
katalikų, turi užsiauginęs Reikia žinoti, kad Bielo- 
barzdą. ;rusijos gyvenimas ir prieš

—Na, tai denkiu, Maike, i karą buvo vargingesnis, ne- 
kad viską taip nais išvirozi-'S11 kitų, daugiau į pietus bei 
nai. Koman į saliuną, tai už- rytus gulinčių stočių, 
fundysiu.

—Ačiū, tėve, aš negeriu.
Dabar kaime vyksta, anot 

___ , .. .......pačių rusų, didelis gyvenimo
—Na, tai nors čiujingamo laužymas. —- tai kolektyviza- 

paimk.
—Aš ir to nevartoju.
—Jeigu šitaip, 1

bai, Maike!

cija, koncentravimas kaimų 
į kolchozus. Žinoma, tai nė- 

tai gud- ra lengvas darbas. Kaimie- 
Įčiai, kaip sakoma, nenoriai 

—Laimingos kelionės, tė- ein3 i kolchozus. Kadangi
vyksta toks persitvarkymas, 
tai suprantama — naujos 
statybos beveik nesimato.

Įdomu, kad dalis laukų 
jau ariama bendrai: rėžiai 

vėl atsidarė Šimtmečio Pa- panaikinami ir laukų dirbi- 
žangos Paroda, kuri buvo į- mas eina plačiu plotu. Matė- 
kurta tik penkiems mene-' si laukų, kuriuose ežios jau 
siams pereitą vasarą. Ka- panaikintos, naikinamos, 
dangi jos įrengimas kaštavo bet matėsi ir tokių, kur lau- 
baisiai daug pinigų, o išimt kai tebėra rėžiais suskirsty- 
jų per vieną vasarą nepasi- ti, ir pavieniai ūkininkai 
sekė, tai nutarta laikyti ją ir juos, dirba.
šiais metais. Kas jos da ne-1 Kadangi mums SSSR sve- 
matė, tam verta pamatyt, čiuose teks ilgiau pasilikti, 
jeigu kišenius leidžia.

ve

CHICAGOS PARODA 
JAU ATSIDARĖ.

Pereitą subatą Chicagoje

LIETUVA PROTESTUO
JA DĖL VOKIEČIU 
SPAUDOS ŠMEIŽTU.

Kai tik Lietuva Klaipėdos 
krašte pradėjo vykdyti savo 
patvarkymus, kuriuos ji gali 
daryti remdamosi Klaipėdos 
krašto statutu ir autonomine 
konvencija, tai Vokietijos 
spauda nesiliauja bjauriau
siais žodžiais šmeižusi Lie
tuvą. Tenka išgirsti Lietuvos 
adresu net tokių išsireiški
mų, kaip Lietuva esanti “se
zoninė valstybė,” “nykštu
kų kraštas” ir tt. Tokie Vo
kiečių spaudos šmeižtai sa
vaime suprantama labai 
kursto Vokietijos gyventojus 
prieš Lietuvą ir kelia neapy
kantą prieš rytprusiuose gy
venančius lietuvius.

• Nesenai Lietuvos pasiun- 
’inys Berlyne įteikė Vokieti
ns vyriausybei raštą, kuria
me protestuojama prieš Vo
kiečiu spaudos varomą Lie- 
uvai nedraugingą kampani- 
;ą, kuri gali turėti žalingų 
pasėkų abiejų valstybių san
tykių plėtojimuisi. , —Tsb.

dirba- 
lietuviu

matomas apystovas aprašyti 
i paliksiu tolesniam laikui, 

jkai daugiau išsikalbėsim, 
pro- pamatysim kolchozus, sov-

lo.
“12 nakties” pastatymas 

dalimi priminė musų Valsty
bės teatrą, bet ir labai sky
rėsi. k ;

Teatro direkcija pertrau
kos metu mus pagerbė vai
šėmis.

Kai išėjome iš teatro, vis? 
Maskva skendo raudonoje 
šviesų ir šešėlių juroje. Bet 
apie tai ryt, kai pamatysim 

. gegužės 1 dienos šventę ir 
500 metų medicinos istorijoj si: gamtos, žmonių, ekono-' jos iškilmę, kur esame pa- 
esą užrekorduota iš viso tik minio judrumo ir tt Maskva kviesti į tribūną Raudonoio- 
30 tokių atsitikimų. labai plečiasi. Dar toli už je aukštėje. J. Kardelis.

MOTERIS PAGIMDĖ 
KŪDIKIUS.

Kanadoje, Ontario [ 
vincijoj, netoli Corbell mies- chozus ir tt. Tokiu budu aš 
telio, farmerka vardu Oliva čia'ir fotografiško aprašymo 
Dieonne pagimdė 5 kūdikius neduosiu, juo labiau, kad ir 
į vieną dieną. Didžiausis jų geriausis aprašymas negali 
sveria 4 svarus, kiti po 3. atstoti fotografijos, kurių 
Motina yra 24 metų am- mes turėsim, nes pas mus’fo- 
žiaus. Daktarai sako, kad tografų labai daug, 
penki kūdikiai ant syk yra Juo artyn prie Maskvos, 
labai retas atsitikimas. Per juo vaizdas daugiau keičia-

5

UKININKAI PAGAVO 
MOTERĮ ARKLIUS 

VAGIANT.
Pandėlio valsčiaus ūkinin

kai, Kazliškių miške, balan
džio mėnesio pabaigoje su
laikė arklių vagį ir perdate 
policijai, kur paaiškėjo esan
ti moteris Satšuiškaitė Olija. 
Pasirodo S. persirengus vy- 
*u vogdavo arklius ir parda
vinėdavo. Tokiu budu. buvo 
ninku vagis surasti. Ūkinin
kai, kurių buvo dingę ark- 
’iai, susirūpinę vogimu, ėmė 
stropiai sekti ir pagavo. Da
bar ji pasodinta kalėjiman 
ir laukia teismo sprendimo.

Ar leisime ir toliaus mus 
išnaudoti?

Perskaičius tokį pareiški
mą, lieka mums, pažangios 
minties lietuviams, kas?.. 
Perorganizuoti musų VVS 
skyrius ir turėti reikalą su 
Vilniuje esamu komitetu, 
kurio priešaky stovi Dr. A. 
Alseika, kurį, be abejo, visi 
Amerikos lietuviai gerai pa
žįsta? Ar daryt visados iš 
-avęs juokus, būti po kleri
kalų vadovybe ir padėt stip- 
rint jų nusigyvenusia parti- 
ią, pasislėpusią po Vilniaus 
vadavimo Šukiu? Ne! Prof. 
Biržiškai lankanties Ameri
koje aktingiausia iš visų lie
tuvių pasirodė vidurinė sro
vė, ne klerikalai. Iš atskaitų 
ir viso veikimo matyt, kad 
tūlos kolonijos net dideles 
=umas pinigų yra sukėlusios 
VVS. reikalui, o iš klerikalų 
nusės labai mažai. Ir dabar 
tą puiku, vieningą prof. M. 
Biržiškos sukurtą darbą ar
dyt. padaryt jį partijiniu, 
kad tuo klerikalų prestyžą 
pakelt? Kažin, ar tas išeitų 
Lietuvai arba patiems vil
niečiams ant naudos? Var
gui Jau purvinesnio darbo 
nereikėtų.

Atrodo, lyg ir pribrendo 
laikas nusikratyt jungo re
težius. Pradėt atbust, pa
svert ant svarstyklių reikalą, 
kuris Lietuvai naudingas ir 
kuris remtinas. Iš praktikos 
mes žinome, kaip daug kle
rikalai Lietuvai aukojo. Jau 
mums metas pasimokyt. Kas 
mums priklauso, laikykim 
sau, o kas klerikalams—ati
duokime jiems. Atiduokime 
jiems tuos tris svečius ir lai 
jie darbuojasi. Lai Lietuvos 
piliečiai aiškiai pamato, kaip 
klerikalai išnaudoja Vil
niaus Šukį savo kromelio 
reikalams.

Komunistų obalsis: “Mu
sų raudonasis internaciona
las Maskvoje, duokite tik 
darbininkų reikalams. Kiti 
visi negeri, buržujai.” Kleri
kalų obalsis: “Duokite mu- 
-ų juodajam Romos interna
cionalui ko daugiausia auk
so. Mums reikia. Mums svar
bu ne tauta, bet auksas.” Na, 
ir to juodo internacionalo 
zalva Romoje viską praryja. 
Bet musų, pažangių lietuvių 
obalsis: “Lietuvių tauta su 
sostine Vilniuj!” Mes dirba
me tautos labui. Renkame 
aukas ir aukojame savo lai
ką. Vileišio laikais Ameriko- 
io apleidome savas organi
zacijas, savą spaudą, pasi
nėrę darban dirbome vien 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimui. Laisvės varpą 
Lietuvai aukojome, kuris ir 
šiandien skambina Kaune. 
Ir dabar žadiname savo bro
lius lietuvius prie vienybės,
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sitaiko ir taip, kad laišką 
kas nors pavagia. Už sveti
mų laiškų pasisavinimą per-

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 

I galviai. Prisiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS 

J 520 Wilson St, 
Waterbury, Conn.

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, 
Dueulio (Asthma), Peršalimo, Skau-

Pajieškau ONOS ŠUKEVIčIUKĖS, 
po vyru Kaminskiene, girdžiau gyve- 
na apie Manchester, Conn. PIJUSAS 
KARALIUS, gyvena Kanadoje, Kas 
žino kur jie randasi, prašau pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga, arba patys 
lai atsišaukia; turiu svarbų reikalą.

MRS. ANNA GUSTAITIS, (4) 
412 E. 13-th street, Georgetovvn, III.

300,000 LAIŠKŲ ŽUVO 
PAŠTE.

Pereitais metais per Jung-

Vyrai — Atyda!
Štai yra specialia 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

Lietuvis Blekorius
4 (TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
11 Whitney 8t, Woreeater, Maaa.

Lietuvis farmeris, nori susipažinti 
su moteriške tarp 35 iki 45 metų am
žiaus, kuri nėra persiskyrusi. Su blo
gais tikslais neatsišaukite. (2)

JOE ARLOWSKI
R. R. 1. Free Soil. Mi<4i.

PUIKI FARMA PARSIDUODA
198 akeriai geros žemės, 10 kamba

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

MRS H KIRMAN
SARATOGA SPRINGS, "N. Y.

ANT FARMOS
V AKACIJOMS galima gaut kam

barius ir sausas turkiškas maudynes; 
šaltinio vanduo, gelbsti nuo visokių 
nesmagumų. Taipgi gera vieta dėl 
piknikų ant Shawsheen street. Tewks- 
bury, Mass. Laiškus adresuot: (2)

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

253 Broadway
hi .m ■■■ ■ i.iT .........

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.

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

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

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

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri- 

• siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai 
parankiau.

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

Pajieškau dukters ONOS .IAN- 
KAUSKAITĖS-Brokienės, ir brolio 
Kazimiero Jankausko; paeina iš Vil
kaviškio miesto, Suvalkų rėdybos. 
Jau 8 metai kaip nuo jų negaunu lai
ško, jie gyveno Rrooklyn. N. Y. Kas 
žino kur jie randasi, malonėkite pra
nešti arba pats lai atsišaukia ant šito 
antrašo: (4)

J. JANKAUSKAS.
1733 — 12th st, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri mylėtų gražų gyvenimą, ne se
nesnės per 30 metų. Turtingumo ne
paisau, prašau atsišaukti. (5)

C. J. Balus
P. O. Box 584, Foxboro, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
Pusė mūras, 3 šeimynų, storas, be- 

kernė, garadžus 4 karams. Mažai reik 
įmokėti, išlygos lengvos. Klauskite 
greitai. (3)

MRS. MARY JONĄ,
40 Woodbridge st.. Hartford, Conn.

Aš, AGOTA RODŽIAUSKAITĖ- 
Tamošaitiene, pajieškau brolio Anta
no Rodžiausko. Iš Lietuvos paeina iš 
Suvalkų gub , Vilkaviškio apskričio, 

į Žaliosios valsčiaus, Bobių kaimo. Tu- 
. riu labai svarbų reikalą, prašau atsi- 
' šaukti, arba kurie ji patį žinote kur 
jis randasi, malonėkite pranešti. (2) 

Mrs. Agota Tamošaitienė.
3277 Tilton street, Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA 12 ŠEIMYNŲ NA
MAS, 2 karų garadžus, geroj vietoj 
prie pat bažnyčios ir prie parko. Na
mai randasi Montelloje, 95 Webster 
street.

Taipgi turiu pardavimui valgomų 
daiktų krautuvę, biznis labai geras, 
tarp amerikonų; parsiduoda pigiai, ei
nu į kitą biznį. (4)

J. ZAKŠAUSKAS
252 Copeland st., W. Quincy. Mass.

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS
5 šeimynų ir Bučemė; galima pirk

ti tik vien krautuvę. Savininkas tliri 
2 krautuves, turi vieną parduot. La
bai gera vieta. Klauskite: (4)

S. WARREN,
59 Savvtello avė., Montello, Mass. 

---------------------------------------------------- (

KELEIVIS, . SO. BOSTON

Įvairios Žinios
MIESTŲ DECENTRALIZACIJA
NEIŠVENGIAMA.

Trumpesnė darbo diena, 
pigesnė Užmiesty žemė ir au
tomobilis ’— tai trys svar
biausi veiksniai, kurie trum
poj ateity ištrauks iš didm’e- 
sčių didžiumą dabartinių 
gyventojų.

Dideli miestai išaugo dau
giausia dėl to, kad žmonės 
turėdavo dirbti ilgas valan
das ir darbą pabaigus jau 
nebuvo kada iš miesto va
žiuot. Be to, susisiekimo į- 
monės irgi buvo netobulos. 
Tramvajum nenuvažiuoji 
kur nori.

Šiandien sąlygos jau kito
kios. Beveik kiekviena šei
myna gali nusipirkti auto
mobilį. Žmogus atsisėdęs i 
savo vežimą į pusvalandi 
gali būt jau 10 ar 15 mylių 
už miesto. O laukuose gyve
nimas ir sveikesnis ir piges
nis. Šeimyna, kuri gali kas 
mėnesį mokėti po $35, gali 
nusipirkti sau namą su treč
daliu akro žemės ir įsitaisyti 
puikų daržą. Čia ir mokes
čiai daug mažesni, ir maisto 
galima užsiauginti. Šitodėlei 
miestų decentralizacija yra 
neišvengiama.

Jeigu iki šiol žmonių bė
gimas iš didmiesčiu į atvirą 
gamtą da neprasidėjo, tai 
tik dėl to, kad žmonės da ne
spėjo suprasti, kiek yra pa
togesnis gyvenimas už mies
to ribų. Bet anksčiau ar vė
liau jie tai supras. Reikia tik 
kad kas nors parodytų kelią.

Šitokių minčių anądien 
pareiškė prof. Ross F. Tu- 
cker, Massachusetts Techno
logijos Instituto inžinerijos 
ir statybos skyriaus galva.

Todėl jisai įspėja miestų 
politikierius, kurie trokšda
mi grafto nori griauti miestų 
landynes ir statyti valdžios 
pinigais moderniškus butus. 
Šituose jų planuose yra di
delio pavojaus, sako prof. 
Tucker, nes gali bųt taip, 
kad visi gyventojai pradės 
iš miestų kraustytis. Kam 
tuomet bus reikalingi tie mo
derniški namai?

na labai sunkiai, kadangi 
gaisrininkai neturi kalnuo
tai apylinkei gerai pritaiky
tų įrankių. Visur pastatytos 
stiprios kariuomenės sargy
bos. E.

Nacionalizmas Veda 
Pasaulį Prie Karo.
Amerikos valstybės sekre

toriaus padėjėjas Sayre pra
našauja didelį pasaulio ka
rą, prie kurio neišvengiamai 
veda ekonominis naciona 
lizmas. Kas yra tas ekono
minis nacionalizmas? Tai 
yra tas tautų ar valstybių 
nusistatymas, kad reikia rū
pintis tiktai savo pramonės 
auginimu, reikia viską pa
tiems gaminti namie ir nie
ko nepirkti užsieny, arba 
pirkti tik iš tų kraštų, kurie 
perka iš tavęs, ir pirkti ne
daugiau, kaip kiti iš tavęs 
perka. Visa tai dengiama 
patriotizmu, visa tai yra da
roma vardan savo tautos la
bo. Kad iš užsienio butų per
kama kuo mažiausia prekių, 
valdžia kelia muitus. Pasek
mė yra tokia, kad tarptauti
nė prekyba darosi neįmano
ma. Aukštai pakilę pramo
ningi kraštai neturi kur dėti 
savo produktų. Milionai be- 
barbių neturi iš ko gyventi. 
Valstybės eina prie bankro
to. Pavydas, nepasitikėjimas 
ir kerštas auga. Visos vals
tybės ginkluojasi “apsigyni
mui.” Kiekviena tauta nori 
būti stipresnė už kitas. Taj 
neišvengiamai veda prie ka
ro. Ir anksčiau ar vėliau ka
ras kils. O kada jis kils, jis 
bus baisus ir jame žus ne pa
vieniai kareiviai, bet ištisos 
tautos. Perdidelis tautišku
mas taps tautų graborium.

KAIP KRITO NAMŲ 
STATYBA.

Štai oficialės skaitlinės, 
i kurios parodo, kiek kuriais 
metais buvo pastatyta gyve
namų namų Jungtinių Vals
tijų miestuose:

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930 

, 1931 
. 1932 
; 1933

Didelės Sausros Ir 
Gaisrai Rumunijoje.

Rumunijoje jau ilgesnį 
laiką viešpatauja didelė sau
sra. Dėl to žemės ūkio mini
sterija įsakė surašyti ūkinin
kų, malūnininkų ir pirklių 
turimą javų atsargą. Prefek
tams įsakyta racionalizuoti 
javų vartojimą ir raginti gy
ventojus kuo labiaifeiai tau- 
pvti javus. Kartu išleistas 
uždraudimas naudoti šiau
dus kurui. Valstybės miš-, 
kuose bus leista ganyti gy
vulius ir tokiu budu išsaugo-1 
ti tikras ganyklas ir pievas, tinių Valstijų paštą perėjo 
kurių teikiamas pašaras turi 14,500,000.000 laiškų. Iš to 
būti naudojamas labai tau- skaičiaus 300,000 laiškų žu- 
piai ir atsargiai. Žemės ūkio vo tarpe siuntėjų ir atėmėjų. 
ministerija išleido taip pat žuvimo priežasčių yra daug, 
įsakymą, kuriuo per sausrą Kartais laiškas neaiškiai už- 
išnykusių pasėlių vietoje tu- adresuotas ir jo negalima 
ri būti pasėti nauji javai. Pa- pristatyti, o rašytojas savo 
sklido net gandų, kad vy- adreso atgal nepaduoda. Pa- 
riausybė numato visiškai už-.........................................
drausti išvežti / javų. Tie 
gandai iki šiol nepasitvirti
no, tačiau manoma, kad iš nai Jungtinėse Valstijose 
dalies bus uždrausta javų buvo areštuota 900 žmonių, 
išvežti.

Miškų gaisrai Rumunijoje 
vis dar tebesikartoja. Kai 
kur miškus padega patys u- 
kininkai, norėdami tokiu bu
du įsigyti ganyklų gyvu
liams. Ryšium su įtariamais 
padegimais, suimta 50 ūki
ninkų. . Kai kurie ūkininkai 
prisipažino. Kronttadto apy
linkėje dega 4 miškai. Ties 
Targuliu dega 10 ketv. kilo
metrų miško. Campulango mą, tai tokiam laiškui pra- 
apylinkėje kilo net 7 miško puolus valdžia atlygina tik 
gaisrai. Gesinimo darbai ei- $5.00. . i

224,545
377,305
453,673
442,919
491,222
462,214
406,095
388,678
244,394
125,322
98,178
27,381
24,557

Tarptautinė Pagarba Rašytojo Atminčiai.

šiomis dienomis Anglijoj, Stratforde-ties-Avonu, buvo suruošta iškilmė rašytojo Shakespear’o 
atminčiai pagerbti. Toj iškilmėj buvo nešama 47 tautų vėliavos.

Lenkai Neįsileidžia 
Suaukotų Lietuvių 

Javų.
Vyriausias komitetas Vil

niaus krašto badaujantiems 
šelpti balandžio 12 d. papil
domai pranešė Vilniaus lie
tuvių nuo nederliaus nuken- 
tėjusiems šelpti komisijai, 
kad jis gali tuojau siųsti au
kų badaujantiems 40 vago
nų javų ir prašė išrūpinti lei
dimą įvežti iki 50 vagonu. 
Šiomis dienomis gautas iš 
Vilniaus pranešimas, kad 
komisijos prašymai perėjo 
visas Lenkijos vyriausybės 
instancijas ir galutinai at
mesti. Todėl vyriausias ko
mitetas yra priverstas suau
kotus ir gausiai aukojamus 
iavus supiniginti ir toliau į 
Vilniaus kraštą siųsti aukas 
pinigais. Ta pačia proga pra
nešama visuomenei, kad vy
riausias komitetas kovo 19 
d. nusiuntė į Vilnių lietuvių 
npo nederliaus nukentėju- 
;iems šelpti komisijai 50,000 
litų, kurių dalis buvo sunau
dota badaujantiems gyven
tojams maistui ir dalis sėk
lai pirkti, kad ūkininkai ga- 
’ėtų užsėti laukus ir apsisau
goti nuo bado ir kitais me
tais. Be to, šių metų balan
džio 23 d. vėl nusiųsta 30,- 
000 litų. Tie pinigai skiriami 
tik maistui badaujantiems ir 
pirmoj eilėj vaikams.

CURTIS PALIKO $18,- 
603,187 TURTO.

Philadelphijoj nesenai mi
rė Cyrus Curtis, plačiai ži
nomos Curtis Publishing Co. 
savininkas, palikda m a s 
$18,603,187 turto. Šita kom
panija leidžia plačiai Ame
rikoje skaitomus žurnalus 
“Saturday Evening Post,” 
“Ladies Home Joumal” ir 
“Century Gentleman.” Jos 
spaustuvėj kartais dirba 6,- 
000 darbininkų. Jos žurna- 
nai leidžiami pigia kaina, po 
10c., bet padaro didelius pi
nigus iš skelbimų.

Pral. Olšausko Už
mušėjas Gavo 10 M e 

tų Kalėjimo.
Bet pats Olšauskas už mei
lužės nužudymą nesėdėjo 

x nei dviejų metų. •
Lietuvos teismas Kretin

goje sprendė ūkininko Jone 
Žiliaus bylą, kurioje jis kal
tinamas nužudęs buvusį pra
lotą Kostą Olšauską. Kaip 
žinoma, pernai vasarą Ol
šauskas su savo samdiniu va
žiavo iš Palangos namo. Pri
važiavęs netoli namų, jauna
me miškelyje Olšauskas bu
vo mirtinai peršautas: jis iš
krito iš ratų ir ten pat ant 
<elio mirė.

Iš pradžių beveik nebuvo 
vilties nusikaltėlių surasti, 
iet paskui nugirsta, kad du 
žmonės tame miškelyje, kur 
buvo nušautas Olšauskas, 
uogavę ir matę Žilių. Žilius 
uogautojus- net prigrasinęs 
tylėti. Iš pradžios Žilius bu
vo areštuotas!, bet trūkstant 
Įrodymų paleistas. Kaip bu
vo suimtas antru sykiu, ir 
rasta liudininkų bei kitų įro
dymų, žilius buvo vėl suim
tas ir pats prisipažino Ol
šauską nušovęs.

Žilius gyveno kaiminystėj 
su Olšausku ir kai Olšauskas 
buvo nuteistas kalėti už Ust- 
jauskienės nužudymą, tai 
Žilius buvo paskirtas Olšau
ske dvaro globėju. Kai Ol
šauskas išėjo iš kalėjimo, 
tai jis su Žilium pradėjo py
ktis ir kivirčytis. Pykosi dėl 
ūkiškų reikalų. Jųdviejų 
piktumas taip padidėjo, kad 
Žilius nutarė Olšauską nu-j 
žudyti. Parinkęs patogų lai
ką, Žilius pasidarė miškely 
palapinę ir laukė Olšausko 
parvažiuojant. Kadangi juo
du kaimynai, tai Žilius gerai 
matydavo, kada pral. Olšau
skas išvažiuoja ir kada par
važiuoja. Mokėdamas taik
liai šaudyti ir parinkęs pato
gią vietą, Žilius iš kariško 
šautuvą taip pataikė, kad 
Olšauskas vietoje krito ne
gyvas. Teisme ir tardymo 
metu Žilius prisipažino kal
tu ir dėl to jam buvo pritai
kytos, švelninančios aplinky-' 
bes. Teismas jį nubaudė 10 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Bet pralotas Olšauskas 
irgi buvo nužudęs žmogų. 
Jisai pasmaugė savo meilu
žę. Tai buvo daug žiauresnė

KAIP PASIBAIGĖ RUMUNŲ FAŠISTŲ 
KARININKŲ SĄMOKSLAS.

Šiomis dienomis Rumuni-Į 
joj buvo susektas fašistų ka
rininkų sąmokslas įvesti mi-, 
litaristinę diktatūrą krašte.' 
Bet sąmokslininkai buvo. 
suimti, nuteisti kalėjiman j 
ir degraduoti (pažeminti).

Pradžioje buvo projek-! 
tuojama tą degradavimą į- 
vykdyti visai viešai prieš 
žiūrovų minią. Tačiau pa- 

Į skutiniu momentu tas planas 
buvo pakeistas ir karininkai 
puvo degraduoti tik kariuo
menės akivaizdoje. Į prati
mų aikštę atžygiavo visi Bu
karešto įgulos karininkai ir 
atsargos karininkai, kurie 
kartu su įgula išsirikiavo 
aikštėje, sudarydami ketur
kampį. Į egzekuciją atvyko 
ir visų Rumunijos karo mo
kyklų delegacijoos. Lygiai 
10 vai. antrojo kariuomenės 
korpuso vadui, gen. Carte
nie Ilie, įsakius, į aikštę bu
vo atvesti visi 8 sąmoksle 
dalyvavę karininkai, kurie 
buvo teismo nuteisti po 10 

I metų kalėti. Nuteistieji buvo

rinkas degradavo likusius 
nuteistuosius karininkus. 
Nuteistiesiems puskarinin- 
kams jų kariškus ženklus 

i nuplėšė viršila. Laužant kar
dą. kiekviena kartą trimitą- 

Įvo trimitininkai.
Tuoj po to nuteistieji,“ ku- 

Įrie per visą jų degradavimo 
ceremoniją vos laikėsi ant 
kojų, pusgyviai buvo pa so
dinti i laukusi policinį auto
mobilį ir, stiprios sargybos 
saugomi, susirinkusiai mi
niai švilpiant ir niekinant, 
buvo nugabenti į Vakaresti 
kalėjimą. E.

La FoUettas Steigia 
Naują Partiją.

Wisconsino senatorius La 
FoUettas pasisakė galutinai 
nutraukiąs santikius su re- 
publikonų partija ir mėgin-|!"H ‘"'r“?''"“““'J1 uu,u r„,„„iirin-VI'aba" nusiminę. Jie buvo nu- 

vesti į aikštės vidur j ir čia iš
rikiuoti. Gen. Cartenie Ilie 
pasakė kalbą, kurioje dar 
kartą nušvietė sąmokslinin
kų darbą, nurodydamas, kad 
priesaiką sulaužę karinin
kai, norėję primesti “šven
tam monarcho asmeniui” 
savo politinę valią ir, reika
lui esant, nebūtų susilaikę 
net nuo nusikaltimo, kuris 
butų visą kraštą pastūmėjęs 
į chaosą. Po to buvo perskai-

iąs kurti naują politinę or
ganizaciją, kuri atstovau
janti Amerikos pažangiuo- 
ius elementus. Fon du Lac 

mieste, Wisconsino valsti
joj, jau buvo tuo klausimu 
sušaukta konferencija, ku
rioj dalyvavo apie tūkstantis 
delegatų. Visi jie pasisakė 
už steigimą “Roosevelto 
Partijos” — ne dabartinio 
prezidento, bet nabašninko 
Tado Roosevelto. Bet var- 
das galutinai da nenuspręs- b tag ’de adavimoF įsak 
tas. Kai kurie progresyviai1 J _ t j

nori, kad jų nauja organiza
cija vadintųsi “Farmerių- 
Darbiečių Partija.”

MILTAI PABRANGO.
Šią sąvaitę maisto trustas 

pakėlė miltų kainą nuo $6.90 
iki $7.25 bačkai. Tai reiškia 
brangesnę duoną. O kuomet 
darbininkai sustreikuoja rei
kalaudami daugiau algos, 
kapitalistų valdžia juos šau
do ir troškina gazinėm bom
bom.

mas. Tas įsakymas buvo pa
kartotas kiekvienam nuteis
tajam atskirai. įgulai pre- 
zentuojant ginklą, buvo į- 
vykdytas pats degradavi
mas. Artilerijos pulk. Mari- 
nesko, taręs žodžius: “ne
vertas dėvėti uniformos, ta
ve degraduoju karaliaus 
vardu,” nuplėšė pulk. Įeit. 
Presupui antpečius ir sulau
žė kardą. Kitas štabo kari-

Todėl pinigų paprastuose 
laiškuose patartina nekuo- 
met nesiųsti. Geriausia iš
pirkti monfev orderį, arba 
laišką su pinigais užregist
ruoti. Jeigu registruotate lai
škas prapuls, tai valdžia už
mokės siuntėjui dėkv'kiek 
buvo paduota to laiško vertė 
išsiunčiant jį. Jeigu vertė 
nepaduodama, tik užmo
kama 15 centų už registravi-

Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus- . , . . , ’ m • i ' j-i
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų, nei dviejų metų. lai kOfiel 
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 sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per pašte visur.

Pasiunčiam per paštą 4 didokus 
baksus tiktai už vieną 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 Kazell’s žolių, jeigu 
norite kad jums pagelbėtų. Nepriim
kite kitokių.

KAZELL’S BOTANICAL CO.
Vholesale Botanie Druggiata
, 108 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS

kaip kam

—fc»

i*

Nusa-Tone

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

i 
t

tiesiog nuo distributorių. Šį Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris už

KELEIVIS
South Boston, Mass.

I LIETUVĄ
Kas nori turėti patogią kelio

ne. ir sutvarkytos prigulinčiai 
visus reikalingus dokumentus, 
kreipkitės į PATYRUSI AGEN
TĄ, žemiau paduotu adresu:

A. VARAŠIUS 
Formerly with

P. V. OBIECUNAS CO. 
Room 206, Alf Nations Bank 

BuikMng.
1200 CARSON STREET. 
S. S. PITTSBURGH, PA.

nei dviejų metų. lai RUUC1! mėnesio treatmentą _ bukite savimi 
'Olšausko užmušėjui reikėtų ' gaukite butelį šiandien—garantuotas.

i

UŽMUŠĖ 12 JAPONŲ.
Iš Tokio pranešama, kad 

Mandžurijoj kiniečiai ban
ditai užmušė 12 japonų ka
reivių ir 26 sužeidė. Banditų 
buvę užmušta 36.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 Metams Jau Gatavas.
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Ateitis—Socializmo <

(Pabaiga iš pereito num.)
Gribinis ‘‘Darbo Visuomenėj.” 

nų gyvenimo reiškinių smulk
menas, kurių, girdi, nematyt 
marksizme, arba kaltindami 
marksizmą tuo, kad jis, girdi, 
nenumatė nepakankamo socia
lizmo pajėgumo atskruose kraš
tuose ir fašizmo įsigalėjimo j uo
re.

“Marksizmas, socializmas žu
vęs,” skelbia fašistai. Jau vien 
tas faktas, kad 160 milijonų gy
ventojų kraštas rytuose valdo
mas Markso vardu, kad viso pa
saulio sufašistėjusiai buržuazi
jai marksizmas virto nebe Mark
so laikų šmėkla, bet didžiulė an- 
tikapitalistine pajėga, kurią rei
kia naikinti, smaugti, kišti į ka
lėjimus, grūsti į koncentracijos 
stovyklas, žudyti su šautuvais, 
kulkasvaidžiais, patrankomis, 
moderniniais karo pabūklais — 
•odo, kiek nekenčiamas, kiek pa
vojingas pasidarė kapitalisti
niam pasauliui tas mirtin pa
smerktas marksizmas, socializ
mas. Įsidėmėtina ir ta?, kad vo
kiečių hitleriškas fašizmas su
mobilizavo kapitalizmo išmestas 
;š gyvenimo mases ne kuriais ki
tais, bet antikapitalistiniais Šu
kiais, daugeliu atvejų stačiai 
skolintais iš socialistų; patį ju
dėjimą pavadino “socialisjišku,” 
tik nacionališkai nudažytu — 
"nacionalsocializmu.” Gal neat
sitiktina ir tai, kad Italijos juod- 
marškinių pranašas, Mussolini, 
■r Lenkijos diktatūros tėvas, 
Pilsudskis, pirm negu pasidaryti 
gabiais kapitalo agentais, pra
džioje išėjo socialistinės veiklos 
mokyklą. Pagaliau, vienas iš 
drąsesnių mostų įskiepyti gyvy
bės į negalavimų apimtą kapita
lizmo kūną — Roosevelto planas 
—paremtas mintimi, kuri yra 
priešinga kapitalizmui ir turi gi
miningumo (nors ir dalino) su 
socializmu.

Maža dar to, kad fašizmas ne
išsprendžia pagrindinių ūkio ir 
visuomeninio gyvenimo krizio 
oroblemų. Atsipalaidojęs nuo 
savojo krašto darbo visuomenės 
kontrolės, jis nutraukia paskuti
nius žmoniškesnio tarptautinio

Palyginti su demokratiškais 
kraštais, gyventojų skurdas fa- 
sištiniuose kraštuose yra ne tik 
kad ne mažesnis, bet dar dides
nis. Nedarbas Italijoj kas kart 
vis didėja. Vengrijos ir Italijos 
masių skurdas pasiekė tokį laip
snį, kad, nežiūrint draudimų ir 
persekiojimų, vyksta masinis 
gyventojų nepasitenkinimo pasi
reiškimas, siaučia streikai. Vo
kietijos spauda šaukia apie ne
darbo sumažėjimą. Bet hitleriš
kos statistikos paslaptis yra ta, 
kad bedarbiais nelaikomi tūks
tančiai tų, kurie uždaryti į kon
centracijos stovyklas, taip ir j u 
šeimos, kad iš bėdarbių išbrau
kiami tie, kurie atlieka muštrą 
darbo stovyklose, kurie šiaip 
gauna grašius pusbadžio išgy
venimui. Gi niekaip nebepasle
piamas liko faktas, kad, Hitle
riui valdant, darbininkų atlygi
nimas, bendrai imant, sumažėjo, 
maisto produktai pabrango, iš 
viso gyventojų skurdas padidė
jo. Oficialiai fašistai “panaiki
no” masių skurdą, nes tas žodis 
uždraustas vartoti kalbose ir 
raštuose. Oficialiai “panaikinta” 
klasių kova, nes kiekvienam, ku
ris drįsta apie ją prasižioti, ten
ka eiti į koncentracijos stovyklą 
arba dar toliau: papakeliui į are
što namus jis padaromas “norin
čiu pabėgti” ir iš užpakalio nu
šaunamas.

Demokratiniuose kraštuose u- 
kio ir socialiniai santykiai tvar
komi esmėje tais pačiais kapita
lizmo dėsniais, čia taip pat yra 
darbininkų išnaudojimas, taip 
pat vyksta kova tarp visuome
nė* klasių. Tik apie tai galima 
laisvai kalbėt ir rašyt. Be to, kad 
ir buržuazinėje demokratijos vi
suomenėj kapitalo išnaudoja
mieji turi plačių laisvių, turi sa
varankišką organizuotą pajėgą, 
kurios atsirėmę ginasi ne tik 
nuo kapitalo puolimų, bet kartu 
veikia visuomenės struktūrą ta 
prasme, kad sudarytų sau žmo
niškesnes gyvenimo sąlygas, kad 
pagaliau išugdytų tokį pajėgu
mą, kurio pakaktų nugalėti susi- 
bankrutijusiam kapitalizmui ir 
patiems pasidaryti gyvenimo 
viešpačiais.

Fašizmas neišsprendžia nė 
vienos kapitalizmo krizio iškel
tos problemos. Nes jis pats yra 
ne kas kita, kaip merdinčio kapi
talizmo įrankis. Kai kuriais at
vejais jis gali virsti savotiška 
priešmirtinė kapitalizmo plėtoji
mosi stadija. Į ją įėjo dalis Eu
ropos vidurio ir pietų valstybių, 
kuriose buržuazinė demokratija 
turi neilgą amžių, arba ir visai 
nespėjo prigyti. Nėra negalima, 
kad savotiškas fašizmas nepri-i 
gytų ir vienam kitam senos de-i 
mokratijos krašte. Tas pareis! 
nuo to, kiek tų kraštų socializ-,' 
mas bus pajėgus buržuazinę de
mokratiją paversti darbo demo
kratija. Merdint kapitalizmui,' 
merdi su juo gimusi buržuazinė: 
demokratija, šioje stadijoje ga
limas jos plėtojimasis arba link 
fašizmo, kaip naujos pūvančio 
kapitalizmo formos, arba link 
socializmo, kuris kapitalistinį 
ūkį pakeičia visuomeniniu ukiu.

šiuo metu kai kur virto mada 
skelbti, kad marksizmas miręs. 
Vienok niekuomet marksizmas, 
kaip visuomenės ūkio plėtijimo- 
si mokslas, neturėjo tiek patei
sinimo gyvenime, kaip šiandien. 
Tai turi pripažinti šiandien tie, 
kurie vakar apie marksizmą ir 
girdėt nenorėjo. Musų dienų to
kio ir socialinių jėgų santykių 
būvis, net toks, kaip kad jis at
pasakojamas buržuazinėj spau-'įgįŠ’ metų lapkričio mėiL 
doj, didžiąja dalimi yra toks, ko- — - -
kį geniališkai pramatė Marksas 
su Engelsu, arba kaip jis seka 
nedvejojamai iš jų pradėto 
mokslo pagrindų, šių dienų mar
ksizmo kritikai nebepuola pa
grindinių gyvenimo puikiai pa
teisintų jo dėsnių, tvirtinimų; 
jie stengiasi, marksizmo vertę 
pažeminti, knibinėdami šių die-

bendradarbiavimo ryšius, 
megstus pirmaisiais pokariniais 
taikingais metais. Fašistiškai 
atsigaivinęs kapitalas siekia pa
sotinti savo ištroškusi apetitą 
kitų kraštų sąskaiton — bruta- 
liškiausiu, žvėriškiausiu budu, 
nesiskaitydamas su jokia ele
mentarine teise, su jokiu pado
rumo krislu, kurio iki šiol dar 
laikėsi demokratinių kraštų bur
žuazija. Per tai jis kursto žiau
rią nacionalinę neapykantą, ren- 
?ia psichologišką dirvą tarpusa- 
vid tautų skerdynėms. Karų a- 
vantiurų keliu fašizmas linkęs 
riti dar tam, kad nukreiptų į įšo- 
•ę nepasitenkinimą savųjų ma
sių, kurios pradeda jausti apvil
tos esant neteisėtais pažadais.'

Fašizmo įsigalėjimas Europoj 
reiškia busimųjų tarptautinių 
karų gadynės pradžią. Prieš ke- 
’etą metų pradėtos nusiginklavi
mo kalbos šiandien virto ginkla
vimosi pasitarimais. Ir ginklavi
mosi rungtynės eina paspartintu 
tempu visuose kraštuose,' dide- 
iuose ir mažuose. Kai kurie su- 
laryti nepuolimo paktai (pav. 
Vokietijos-Lenkijos) rodo ne 
tiek taikos norą, bet kiek tai, 
kad šiuo metu karingasai fašiz
mas jaučiasi dar permažai turįs 
parko ir nuodingų dujų, kad trū
ksta dar metų kitų (nepuolimo 
paktais garantuotų), per ku
riuos bus kaip reikiant pasireng
ta karui.

Fašizmas reiškia karą. O ka
ras, turint galvoj modernines 
žudomąsias priemones, gali su
žlugdyti visą musų laikų civili
zaciją. Nepadės tam priešduji
niai kursai civiliams, propaguo
jamieji namų rūsys. Kas nori 
neprileisti karo, tas turi nugalėti 
fašizmą. 0 fašizmui nugalėti nė
ra kito kelio, kaip tik kelias so
cializmo, nėra kitos jėgos, kaip 
tik jėga socializmo.

Socializmas yra vienintelė iš
eitis iš šių dienų nepateisinamo 
žmonijos skurdo. Socializmas y- 
ra musų civilizacijos gelbėtojas. 
Jis yra vienintelė šviesi žmoni
jos ateitis.

su-

KAS GIRDĖT PAS MUS KANADOS 
MIŠKUOSE.

ir gruodžio mėn. streiką už- 
baigėm.

Bet didžiausias darbinin
kų išnaudotojas, Pigeon 
Timber Co., griežtai nusi
statė prieš ' darbininkus ir 
prisisamdęs kazokų ir . vals
tijos policijos puolė ramius 
streikierius.

Fort William, Ont., Cana- 
da. — Šiame Kanados miš
kų industrijos kampe yra ne
mažas skaičius ir lietuvių, 
kurie suvažiavo čia jieško- 
dami sau pragyvenimo.

Kaip visur, taip ir čia dar
bininkų išnaudojimas buvo 
pasiekęs aukščiausio laips
nio. Paskutiniais laikais dar-; Daug nukentėjo dėl to 
bininkai vykdami į miškus, 
dirbti buvo verčiami pasira- . vo keliatas ir lietuvių. , 
syti tam tikrus “kontrak.'į Matydami, kad neįmano-: 
tus,” kuriais darbininkas vi
siškai parsiduodavo darb
davio “malonei.” Pav., jei 
darbininkas bus sužeistas 
darbe, tai jo atlyginimas 
priklauso pačiam darbda
viui. Gi jei darbininkas dėl 
ligos, sužeidimų ar kitų prie
žasčių negali supiauti malkų 
kiek sutarta “kontrakte,” 
tai negauna atlyginimo net 
ir už padarytą darbą.

Jieškodami išeities, darbi
ninkai pradėjo organizuotis 
į unnijas ir jau pereitų metų 
vasarą paskelbė streiką.

Streikas dalinai buvo lai
mėtas. Iš visų laimėjimų 
svarbiausias yra teisė orga
nizuotis.

Labiau susiorganizavę 
darbininkai pradėjo reika
lauti žmoniškesnio atlygini
mo ir geresnių sąlygų. Todėl

streikieriai, kurių tarpe bu-,
i

pradžioje vėl paskelbė strei
ką, kuris užsitęsė daugiau 
mėnesio. Darbininkai laikė
si vienybėj ir nežiūrint biau- 
raus teroro iš policijos ir 
darbdavių pusės, streikas 
buvo laimėtas. Visi kontrak- 
toriai ir mažesnės kompani
jos priversti buvo nusileisti 
darbininkų reikalavimams,

naudotojui dalį uždarbio, 
kad pasilaikyti darbe.

Labiausiai apgailėtinas 
dalykas, kad nuo tokio žmo
nių išnaudojimo neatsilieka 
ir musų “tautiečiai.” Pigeon 
Timber Co. atiduoda darbą 
savo kempėse kontrakto- 
riams. Tokius kontraktorius 
čia vadina “šeikeriais.” Ka
dangi “šeikerių” pelnas pri
klauso nuo padaryto darbo, 
tai išnaudojimas pas juos 
nežmoniškas. Mėnesiniai 
darbininkai, kurie dirba prie 
išvežimo iš miško malkų, 
darbą pradeda ryte nuo še
šių ir dirba vakare iki 8:30 
•r 9 vai. Darbas sunkus, nes 
’eikia kilnoti per dieną 8 pė
dų ilgio žalią miško medžia
gą, o atlyginimas priklauso 
nuo “pono boso” malonės. 
Paprastai mokama $26 f mė
nesį, bet jei busi “geras dar
bininkas” ir nemurmėsi 
prieš savo bosus, gali gauti 
r $30 į mėnesį. •

Aš čia turiu lietuvių “šei
kerių” kempę omenėje, kaip 
man geriausiai žinomą, bet 
ir kitos kempės niekuo nesi
skiria.

Kempė turi 8—10 “bosų.y 
Kiekvienas nori uždirbti. 
Todėl kiekvienas prižiūri 
darbininką, kad kuo dau
giausiai iš jo išspaudus. 
Kartais dirba ir patys bosai, 
kad parodžius darbininkui, 
“kaip reikia dirbti.”

Žiemos metu einant į strei
ką šios kempės darbinin
kams, vienas iš “bosų,” Bo
lius Giedraitis, kuriam irgi 
baigia čiulpti paskutinius 
syvus jo dabartiniai užtarė
jai, nenorėjo duoti maisto 
kelionei, nežiūrint kad iš 
kempės reikėjo eiti 28 my
lios iki geležinkelio per snie
gu užverstus miškus.

Nesigėdi šie “tautininkai” 
ir nusukti vieną-kitą darbo 
dieną darbininkui, kad tik 
dapildžius savo kišenių.

Draugai darbininkai! Mu
sų pareiga organizuotis ir 
bendromis jėgomis kovoti 
su išnaudotojais.

Ypač kreipkim domę į 
tuos parazitus, kurie deng- 
damiesi “gerais darbininkų 
užtarėjais” lupa paskutinį 
mums kailį. Tegul atvirai 
pasirodo, ar jie su mumis, ar 
prieš mus. Tuomet mes ži
nosim su kuo turim reikalą.

Miškų vergas.

KAMSACK, SASK-, 
KANADA.

Iš duchoborų apgyvento 
miestelio.

Kamsacko miestelis nedi
delis, bet smagus. Čia gyve
na daugiausia rusų kolonis
tai duchoborai, todėl išrodo, 
kad čia ne Kanada, bet Ru
sija. Yra ir septyųi lietuviai, 
bet lietuvaičių nėra, todėl 
jau du mūsiškiai vedė du- 
choborkas ir įsigijo farmas.

Apie darbus nieko nera
šysiu, nes jų čia nėra.

Čia pareina vienas “Ke
leivio” egzemplioris, kuriuo 
visi ir dalinamės.

Gegužės 17 d. čia įvyko 
nelaimė. Važiuojant prekių 
traukiniui per tiltą, tiltas įlū
žo (buvo jau supuvęs) ir 10

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
T. A. Ketvirčiui — Prašo

me rašyti rašalu ir tik ant 
vienos lakšto pusės. Jeigu 
rašalo tamsta neturi, tai įsi
gyk nors minkštesnį paišelį, 
kad juodžiau rašytų, nes da
bar tamstos korespondenci
jos neiskaitomos. Nusipirk 
paišelį No. 2.

A. B. Strimaičiui. — Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
jieškomų šėrininkų vardų 
šąrašą galėtume įdėti tiktai 
kaip apmokamą skelbimą, 
nes tai ištikrujų ir yra skel
bimas. Jeigu bendrovė turi 

Į pinigų kitokioms išlaidoms, 
; tai kodėl ji negalėtų užmo- 
’ keti laikraščiui už skelbimą?

P-lei P. Kuncytei. —Žmo-
- * - ■ ,nės, kurie kritikuoja tą ra-

vagonų su lokomotyvu nu-(]į0 pusvalandį, turi tiesos, 
krito į balą. Traukinys subi- Neužtenka juk to, kad daina 

'c l i ji turi būt
Sakalas. ir dorai sudainuoja. Taip 

„ . , . . ‘ , i pat ir kalbėtojas turėtu mo-Dzian Bambos Spvciai.— Ir kitos fc- , ■>. , ,, T1 .
nes. Daugiau juokų, negu Ameri- ' keti pei įadiO kalbėti. Iki 

koj munšain^ šioje knygoje telpa net šiol gi to nebuvo.
72 Dzian Bambos spyčiai ”, eilės, i °

v •

i

rėjo ir prie to d a 2 žmonės butu lietuviška; 
buvo užmušti. f ’

pasikalbėjimai, humoristiški straips- F. £). Stakvelui.---  “Kelei-
niukai ir juokai. Antra pagerinta ’ • ,,’ , • •'aida. 128 pusi.................  25c. vio turinys yra įvairesnis

negu visų kitų lietuviškų lai
kraščių, todėl manome, kad 
kožnas skaitytojas turėtų 
būt patenkintas. Mes paduo
dame daug ir visai origina
lių straipsnių, informacijų ir 
pamokinimų, kurių nėra jo
kiuose kituose laikraščiuose. 
Lietuvos žinių išmesti nega
lime, nes Amerikoje gyve
nantis lietuviai jų reikalau
ja. Ir keista butų nedėt žinių 
iš savo gimtinio krašto, kuo
met dedamos žinios iš kitų 
šalių. Mums gali nepatikti 
Lietuvos valdžia; bet val
džia juk nėra Lietuva ir ji 
nėra visa lietuvių tauta. Rei
kia neužmiršti, kad tenai da 
gyvena musų tėvai, broliai ir 
seserys. Todėl žinios iš te
nai Amerikos lietuviams yra 
įdomesnės, negu iš kur ki
tur.

P. Yauniškiui ir V. Novo- 
grcdskiui. — Atskaitos telpa 
šiame “Keleivio” numery. 
Tuojaus jų neįdėjome, nes 
tai neskubus reikalas. Labai 
ačiū už pasižadėjimą remti 
ir platinti “Keleivį.”Teisingas patarėjas

GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

ma bus kovoti prieš ginkluo-i 
tas jėgas, streikieriai nusi
leido ir nutarė grįžti į dar
bą.

Visoj miškų industrijoj 
šioje apielinkėje uždarbiai 
po streiko padidėjo; sąlygos 
irgi žymiai pagerėjo. Tik 
Pigeon Timber Co. niekas 
nepasikeitė. Ši kompanija 
prisisamdė policijos, kuri iš
stovėjo kempėse visą žiemą. 
Ta kompanija pati įsteigė 
miško darbininkų uniją, ku
ri, žinoma, gina kompanijos, 
ne darbininkų reikalus.
1 Naujosios “unijos” išrink
tas kempės komitetas. Ko
mitetui pirmininkauja pats 
kempės bosas. Laike komi
teto posėdžio praveda “nu
tarimą,” kad ten, kur dirbo 
du darbininkai prie krovimo 
malkų į roges, vienas turi 
būti atimtas. Tą darbą turi 
padaryti vienas žmogus. 
Nieko sau “unija!” Ir kas 
nori gauti darbo tos kompa
nijos kempėse, turi pirmiau 
prisirašyti tai “unijai.” Iš 
karto darbininkui išskaito
ma $1.50 įstojamojo ir 50c. 
mėnesinio mokesnio. Darbi
ninkai krizio nukamuoti, 
priversti atiduoti savo iš

NICHOLSON, ONTARIO, 
KANADA.

Pilnas miškas streiklaužių 
pirštų.

Esu skaitęs daug laikraš
čių, bet niekur d a nemačiau 
žinių iš Nicholsono kempės 
apie streiklaužius francuzus. 
Taigi pabrėžiu čia nors 
trumpai. Sugryžus man čia 
padirbėti kempėse, į trumpą 
laiką streiklaužiai nusikirto 
kirviais net 18 rankų pirštų. 
Žmonės juokiasi, kad dabar 
miškas esąs pilnas streiklau
žių pirštų. Du pirštu teko 
rasti sniege, o kitus gal 
paukščiai sulesė. Be to, 8 
streiklaužiai yra Įsikirtę į 
kojas ir dabar guli ligoninėj. 
Du yra mirę nuo peršalimo 
žiemos laiku. Nenorėjo kom
panija pakelti mums mokes
tį, prisisamdė streiklaužių, 
užtai dabar -turi mokėti 
jiems už nukapotus pirštus 
ir turi pilną ligoninę ligonių, 
nes pora desėtkų buvo pa
guldyta dėl peršalimo ir 26 
sužeisti. Visi jie yra francu- 
zai iš Quebec’o provincijos.

Miškų darbininkas.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti n&uj* 

D-r* Markerio Knygą 
GONORĖJA 

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaituoja tik 60 cento}. Reikalaukit 
"KELEIVIO” knygyne, arto* paa 

Mt°nDR. MARGERIS 
*421 8* Habted Street, 

CHICAGO, ILL.

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 ištekli 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 kartais 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 meile 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 šliuhinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant ^ai
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 vaiku? 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,” McCabę’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 Eięhner “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.

Užsisakyk it “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

- i t KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 
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.

Į

253 Broadway, South Boston, Mass.
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Septintas Puslapis

NUTEISTAS

pro-

Bet kai kam nepatiko, .literatūrą — nubaustas 8 
kunigas su savo bernu metams sunkiųjų darbų ka

lėjimo.

f

Grąsinęs 
kurie ji

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konetitocijaa ir žiaip riaokius jxj 
reikalams spausdiniua Todil su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą. <

KELEIVIS
253 Broadvay 
So. Boston, Mass.

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reižkia, spausdinamą visokiu* spausdinta* 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiktato. 

Darbą atliekamą
, GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymiaa.

SPAUZDINA:

«

APIE ROKIŠKI ŽMONĖS 
SERGA.

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, Piety Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

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

laidą) arba Bankos čekį.
< J. “LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ'38, KAUNAS, LITHUANIA.

Visos Rokiškio apylinkės, dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
žmonės serga gripu. Randa 
si ir tokių šeimų, kad vienu 
sykiu guli 8 šeimos nariai.

............... — 1 ........ ’■ ' ~

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyveninio Lietuvon ir kitų valstybių. Įvairią apysaką 
ir pamokinimą.

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

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

WAUKEGAN, ILL.
lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.

lofy Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. VVaukegan, III. 

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

B. J. Masiliūnas — užrašų rast.
818 — lOth Place, Waukegan, III. 

B. Dekšienė — turtų rast.
630 —8th St., Waukegan, III 

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St., VVaukegan, III.

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

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

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

Waukegan, III.
Maršalkos:

J. Stočkus; J. Visockis.
Susirinkimai būna paskutinį ket

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

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

Už Žmonos Pakorimą Jonas Tursa Gavo 
Penkiolika Metų Kalėjimo

Utenoje buvo nubaustas
15 metų sunkiuji) darbų ka- RABINAI NUTARĖ KUNI- 
lėjimo Jonas Tui-sa, 25 metų 
amžiaus ūkininkas iš Nuodė
gulių kaimo, Daugailų vals
čiaus. Jis buvo kaltinamas 
savo žmonos Elenos šapo- j 
kaitės pakorimu.

Elena šapokaitė turėjo j 
pasogos ir gyveno pas Jono į 
Tursos tėvus. Jonas prie jos 5 
prisitaikė ir vedė. Bet kaip i 
tik ji savo pasogą vyrui ati
davė, tuoj jis pradėjo jos ne- 
bepaisyt. Ypač pradėjo jos i 
neapkęsti Pranas Tursa, Jo- ( 
no tėvas. , 1

Elena dirbo laukuose sun
kiausius darbus, arė, akėjo, 
o jos palaidas vyras tuo tar
pu pasakojo žmonėms, kad 
jis vedęs ją tik dėl pinigų, 
kad visa jo šeimyna jos ne
apkenčianti ir kad greitai 
jos, Elenos, čia nebusią.-

Ir štai, vieną dieną Jonas 
Tursa išvažiuoja su Elena 
Utenon. Vakare grįžtant su
stojo prie kluono, kuris ran
dasi už kokio kilometro nuo 
namų. Tenai Jonas Tursa iš
kinko arklį ir pareina grį- 
čion vienas. Kur liko jo žmo
na, niekas jo neklausia ir jis 
niekam nieko nesako. Pa
valgo vakarienės ir visi ra
miai nueina sau gulti.

Iš ryto Jono motina nuei
na šerti galvijų ir nusigąsta 
pamačiusi klojime Eleną pa
sikorusią.

Kaime kilo triukšmas. 
Dievuotos kaimietės susirin
kusios pradėjo giedoti šven-. 
tas giesmes. Bet senis Tursa 
liepia joms nutilti. Kam čia 
esą giedoti, juk čia vistiek užsidegė

GAMS EITI TALKON 
PRIEŠ CIVININĘ MET

RIKACIJĄ
Šiomis dienomis Kaune 

buvo rabinų sąjungos vyk
domojo komiteto suvažiavi
mas. Rabinai be ko kita nu
tarė: Parašyti ir įteikti vy
riausybei memorandumą ir 
prašyti, kad civil. metrikaci
ja nebūtų įvesta, o jei ir butų 
Įvesta, tai kad metrikacija 
taip butų sutvarkyta, kad 
dėl to nenukentėtų rabinų 
biznis.

Katalikų kunigai irgi prie
šinasi civilinei metrikacijai 
bijodami nustoti biznio. To
dėl dabar jie susilaukė tal
kos iš rabinų.

VOLDEMARAS ŠAUKIA 
LIUDININKUS IŠ VO

KIETIJOS.
Kaip jap buvo rašyta, Vol

demarui yra iškelta byla už 
str. “Likimo keliais” įdėtą 
volei emarininkų laikrašty 
■‘Tautos Balse” ir hitlerinin
kų organe “Preusische Zei- 
tung.” Dabar Voldemaras 
prašo apeliacijos rūmų, kad 
Įo byloj šauktų liudininku 
“Preusische Zeitung” re
daktorių p. Lan. Be to, Vol
demaras prašo iššaukti eilę 
ir kitų liudininkų.

Šis Voldemaro prašymas 
dar neišspręstas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nauji Japonu Parlamento Rūmai. JUOZAS POCIUS
PENKIOLIKAI METŲ KALĖJIMO.

Vaizdelis parodo naujus Japonijos parlamento rumus, kurie dabar baigiami statyti Tokio 
mieste.

Vievio Klebonas Smarkus Kumštininkas, i MERp,!N^ SA‘

esą, ar už karvę, ar už paka- 
ruoklę.

Atvykęs policijos nuova
dos viršininkas ir d-ras Svi- 
las pareiškė, kad moteris pa
pildžiusi savžudystę ir liepė 
palaidot.

Bet kaimynai tuoj ėmė 
rėkti, kad Elena ne pati pa
sikorė, bet buvo pakarta.

Lavonas buvo iškastas ir 
Zarasų apskričio gydytojas 
padarė skrodimą, šito pa
sekmėje Jonas Tursa buvo 
areštuotas. Įvyksta teismas. 
Areštuotasai Tursa atsisako 
ką aiškinti, nes visko “neat
simenąs,” tačiau galįs tiek 
pasakyt, kad jis savo žmo
nos nekoręs.

Tačiau pastatyti liudinin
kai parodo, kad Tursa savo 
marčios nekentęs ir vyras 
sakęs, kad jos namuose ne
busią. Tą dieną Jonas Tursa 
rodęs susijaudinimo žymių, 
o vakare matę jį einant nuo 
klojimo pusės, 
kumštimis tiems, 
skųstų pakorus ir kulką 
tiems, kurie prieš jį liudytų. 
Pasikorusios žmonos esą ne
gaila, tik gaila, kad suteršu- 
si familiją. Nors gydytojas ir 
konstatavo pasikorimą, bet 
velionę praususi Mieliaus- 
kienė 'rado pamėlinavusių 
dėmių, o lavoną saugojęs 
kartu su kitais sako, kad ma
tę didelę mėlynę ir aplink 
ausį.

Teismas pripažino Joną 
Tursą kaltu pakorime savo 
žmonos ir nuteisė jį 15-kai 
metų į sunkiųjų darbų kalė
jimą.

Didelis Gaisras 
Šiauliuose.

Gegužės 4 d. Šiauliuose 
_ i Kalmanavičiaus 

malūnas. Po 15 minučių jau 
visas stogas liepsnojo, užim
damas septynių langų tarpą. 
Atvykusiem* miesto ugnia
gesiams gaisro gesinimas 
nevyko: trūkinėjo žarnos, 
sustodavo motorai, ir ugnis 
vis labiau siuto. Kai miesto 
ugniagesių priemonės pasi- 
?odė visai slipnos ir buvo 
nustota vilties išgelbėti ma
lūną ir kai ėmė gręsti didelis 
)avojus šalia buvusiai vilnų 
(aršyklai, — į pagalbą buvo 
iššaukti Frenkelio ugniage
siai, 26 žmonės. Jiems atvy
kus, vilnų karšyklą pavyko 
apsaugoti, bet malūno išgel
bėti jau nebegalėta — jis 
visas buvo paskendęs lieps
nose, nuo kurių dangus atsi
mušė didele žara. Gaisro viep
toje netoliese stovėjusiems 
mediniams namams nuo di
delio karščio ėmė gręsti pa
vojus užsidegti ir, kad juos 
apsaugotų, pagalbon dar bu
vo iššaukta 8 p. pulko ugnia
gesių komanda. Kova su ug
nimi truko iki 12 valandos 
nakties, o visai likviduoti 
gaisrą' pavyko tik kitos die
nos rytą.

Iš malūno nieko išgelbėti 
nepavyko: sudegė trobesiai 
ir mašinos. Nuostolių pada
ryta per 100,000 lt Turtas 
visai nebuvo apdraustas. 
Gaisro priežastis tikrai ne
nustatyta, bet patirta, kad 
nuo malūno mašinų užsideg
ti negalėjo. Įtariamas arba 
neatsargus elgimasis su ug
nimi, arba pikta valia — pa
degimas.

APIE UTENĄ PRIVISO 
VAGIŲ. - 

Aluntos apylinkėj, Ute
nos apskrity, pastaruoju lai
ku, kaskart vis daugiau va
gysčių.

Vagiama daugumoje pa
vasario darbams reikalingi 
d aktai: arkliai, pakinktai, 
žemės darbo įrankiai, sėklos 
ir kt.

Sumušė žmogų, kam tas mo
kino jį lietuviškai kalbėti.
Vievio miestely, Trakų ap

skrity, pas vieną valdininkė
lį buvo andai krikštynos. 
Snapso valdininkas nepasi
gailėjo, todėl svečiai pusėti
nai “apsišvietė.” Viena da
vatka išėjo net kazoką šok
ti, kai degtinė užkaitino jos 
kraują. i

Bet daugiausia už visus 
šumijo klebonas. Jis tiek įsi
smagino prie valstybinės, 
kad užmiršo, jog po 12 va- 
andos kunigui nevalia nei 

gerti, nei su moterimis bovy- 
:is. Todėl jo bernas pradėjo 
rūpintis, kad kunigėlis nepa
vėluotų bent ant mišių iš ry
tų. Jis pristatė pakinkytus 
arklius klebonui ir įnėjęs se
klyčion tarė lenkiškai:

—Przyjechalem po 
boszcza.

Kunigas atsakė:
—Dobrze, zaczekaj tam...
Ir pradėjo toliau linksmin

tis. 7 
kad kunigas su savo bernu 
lenkiškai šnekasi ir vienas 
svečių neiškentęs pastebėjo 
tai klebonui. Kunigas pasi
teisino, kad jo bernas lietu
viškai nemokąs. Tuomet tas 
pats svečias patarė klebonui 
sandytis tokius darbininkus, 
kurie moka lietuviškai.

—Ar tu, durniau, mane 
mokysi, kas man. reikia 
samdytis! — sušuko supy
kęs kunigas. Ir kai kirs tam 
svečiui į žandą, tai žmogelis 
net po stalu nusirito. Pakėlęs 
skandalą, kunigas tuoj išdū
mė.

Tai jau nebepirmas atsiti
kimas, kad Vievio klebonas 
pasižymi savo kumščiomis.

SUNKIAI NUBAUSTI 5 
KOMUNISTAI.

Gegužės 7 dieną Kaune 
buvo sprendžiama kelių ko
munistų byla.

Jonas Dabulevičius, kilęs 
nuo Biržų, nubaustas 4 me- 
ams sunkiųjų darbų kalėji- 
no.

E. Segalavičius, kaunietis, 
organizavęs Kauno reiko- 
mą, nubaustas 5 metams 
’unkiujų darbų kalėjimo.

Ed. Bulkė, kalvis, kaunie- 
is, Žaliame kalne suimtas su 
maišu komunistinės literatū
ros — nubaustas 4 met. sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Juozas Lapkauskas, ties 
Kybartais,' miške, buvęs su
šaukęs komunistų susirinki
mą — nubaustas 6 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Kazys Juraitis, iš Sovietų 
Rusijos atvažiavęs su pa
dirbtu Jurkūno vardu pasu, 
o paskui laikęs komunistinę

VOLDEMARAS SUMUŠĘS 
ŽVALGYBOS AGENTĄ.
Kauno žydų laikraštis 

“Das Naje Wort” (“Naujas 
Žodis”) rašo, kad Voldema
ras Zarasuose užpuolęs ir 
apmušęs žvalgybos agentą, 
kuris buvo pristatytas Vol
demarą saugoti. Žvalgybi
ninkui su skiečių buvę su
duota per galvą.

Už tai Voldemarui Pane
vėžio apygardos teisme e- 
santi keliama byla.

NEPILNAPROTIS ATSI
GULĖ PRIEŠ TRAUKINI.

Žinomas Šiaulių apylin
kėj nepilnaprotis Jonas'Gre- 
bliauskas, kuriam pernai 
traukinys nupiovė abidvi ko
jas, anądien bandė nusižu
dyti atsiguldamas prieš pat 
traukinio atėjimą ant gele> 
žinkelio bėgių tarp Šiaulių- 
Gubernijos stočių. Žmonės 
pastebėjo ir nutraukė nuo 
pylimo.

PABĖGO 3 KALINIAI.
Gegužės 4 čL iš Rokiškio 

arešto namų pabėgo 3 kali
niai : Antanas Susys,- Danie
lius Jakutis ir Antanas Biš- 
kys.

Susys Antanas iki teismo 
kalėjiman pasodintas už va
giliavimą, Danielius Jakutis 
—už plėšikavimą, o Anta
nas Baškys — už paleidimą 
areštuoto asmens.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA
Ii New Yorfco 

įKLAlPĖDĄ. 
Pa Gcthaibvrgą

GREITA 
_____________KELIONĖ 
j LIETUVĄ p«, ŠVEDIJĄ

Didelė Ekskursija
Rengiama

Liet. L. A. Sąjung. Amerikoje
Modernišku baltu motorlaiviu 

“GRIPSHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko 

LIEPOS (JULY) 3 d., 1934 
Kiti išplaukimai 

Drottningholm Birželio 12 
Drottninghoim Liepos 17 
Gripsholm Liepos 25
Kungsholm Rugpiučio 18 
Kreipkitės j vietinį agentų, ana; 
Svediah American Line 

10 STATĖ ST, BOSTON, MASS. 
21 SUte St, New York, N. Y.

VO MYLIMĄJĮ.
Gegužės 3 d. Emilija Vai- 

čikauskaitė, 39 metų am
žiaus, Petrosiškių kaime, 
Vabalninku valsčiuje, Biržų 
apskr., sužalojo to pat kai
mo gyventoją Jurgį Janso
ną, 40 metų amžiaus, kuris 
tą pat vakarą mirė.

Kaip nustatyta, Jansonas 
ir Vaičikauskaitė anksčiau 
mylėjosi ir jau buvo prisigy
venę kūdikį. Jansonas žadė
jo Vaičikauskaitę vesti, bet 
dėl pablogėjusių paskutiniu 
laiku juodviejų santykių jis 
jos nevedė. Sakytą vakarą 
Jansonas norėjo įsibrauti 
Vaičikauskaitės butan, bet 
ji jo neįsileido. Jansonui 
prievarta veržiantis vidun, 
Vaičikauskaitė keletą kartų 
pagaliu smogė Jansonui per 
galvą, nuo ko mirtinai jį su
žeidė. Vaičikauskaitė sulai
kyta.

PASIKORĖ JAUNAS 
ŽYDUKAS.

Kaune, savo bute, pasiko
rė Leizeris Bernšteinas, 16 
metų amžiaus. Pasikorusis 
buvęs psichiškai nesveikas.

Jis nušovė savo brolį, kad 
nereikėtų skolos mokėti.
Šiomis dienomis Šiaulių i 

apygardos teismo išvažiuo-' 
jamoji sesija Tauragėje Į 
sprendė Juozo Pociaus bylą 
dėl brolio nužudymo, ir pa
smerkė jį 15-kai metų kator
gos.

Bylos istorija tokia:
*

Pereitą rudenį Paežerės 
kaimo, Skaudvilės valsčiaus 
viena moterėlė eidama ank
sti rytą į bažnyčią rado ant 
tako vos gyvą, peršautą An
taną Pocių iš Lingvių kaimo. 
Pašaukus daugiau žmonių, 
sužalotas A. Pocius buvo 
parvežtas į namus ir, dar 
gyvas būdamas, policijai ir 
žmonėms papasakojo, kad 
jį, vakarą grįžtant iš darbo, 
pasitikęs brolis Juozas Po
cius ir peršovęs, matyt, ne
norėdamas jam priklausan
čios skolos mokėti. Peršau
tasis Antanas Pocius, kęsda
mas skausmus, per visą šaltą 
naktį turėjo išgulėti lauke, 
kol jį rado. Antanas tą pačią 
dieną mirė. Gydytojui ir po
licijai apžiurėjus peršautąjį, 
jo kūne rasta trys-revolverio 
kulkų padarytos žaizdos: 
krutinėję, sunkiausia, žande 
ir šlaunyje.

Sulaikytas Antano brolis 
Juozas Pocius pradžioje gy
nėsi, bet paskiau prisipažino 
trimis revolverio šūviais nu
žudęs savo brolį.

Juozas broliui Antanui 
turėjo mokėti 2,500 lt’, sko
los. Dalį skolos, 700 lit., su
mokėjo. Dar buvo likę mo
kėti 1,800 lt. Gruodžio 31 d.

buvo suėję terminas mokėti 
likusias skolas.

Teismas dabar nubaudė 
'Juozą Pocių 15 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Pik
tadarystė neužsimoka.

POLICIJA PARDUODA 
ATIMTĄ Iš ŽMONIŲ 

TURTĄ.
Panevėžy kas turgus 5 ar 

6 policininkai atgabenę gy
ventojų turtą vidury rinkos 
skelbia varžytynes; bet vi
suomenė žymiai dalyvauti
susilaiko, todėl policijai ne-, 
labai sekasi jas vykdyti.

APVOGĖ VALSTYBĖS 
KONTROLĖS REVIZORIŲ

Nežinomi vagys A. Pane
munėj apvogė valst. kontro
lės revizorių p. Gašką. Va
gys įsibrovė į vištininką ir 
susikimšę į maišą 15 vištų ir 
1 gaidį išsinešė.

Frank Ricickio 
M O S TIS

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

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų j 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir 
•A oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5

styta. Kaina $5. Money orderius ai 
pinigus siųskit registruotam laiške.

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

FRANK RICICKAS

Greičiausia Kelionė į Lietuva 
BREMEN • EUROPA 

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą Į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALUN - NEW YORK

Malonios apystovos, prieinama kaina.
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 

laivais. Patogus susisiekimas geležinkeliais iš 
Bremeno ar Hamburgo

Informacija klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

252 BOYLSTON STREET, BOSTON

I ►
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AM tintas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22. Gegužės 30 d., 1934 m.

20,000 ANGLIAKASIO V

reikalingi pageltos. Vietinės Žinios
Rytinės Pennsylvanijos D . c.. r .

angliakasių unijos pirminin- rdVOSanO bejd Lie
kas Brennan pareikalavo,1 tuvoje.
kad šalies valdžia arba susi
dėję darbdaviai kuogrei- 
čiausia organizuotų pagalbą 
angliakasiams, kurių apie 
20,000 yra be darbo kietųjų 
anglių kasyklose. Jis sako, 
kad tūlas laikas atgal unijos 
atstovai buvo nuvykę į Wa- 
shingtoną ir turėję tuo klau
simu konferencija su Darbo 
Departamento viršininkais. 
Valdžia tuomet žadėjusi or
ganizuot bedarbiams maine- 
riams pagalbą, bet iki šiol 
jokios pagalbos nėra. Vėliau 
spaudoje buvę plačiai rašo
ma, kad federalinė valdžia 
nutarusi kelti bedarbius iš 
kasyklų apylinkių į farmas. 
Tačiau angliakasių unija 
nežinanti nei vieno bedarbio 
angliakasio, kuris butų iš
keltas ant farmos. Jeigu toks 
kėlimas ir butu organizuo
tas, tai jis reikštų didelių 
nuostolių maineriams. nes 
gyvendami anie kasyklas il
gus metus jie jau pasistatė 
savo namelius ir ilgus metus 
mokėjo vietos valdžiai mo
kesčius. todėl pamesti tuos 
namus butų didelė skriauda 
neturtingiems žmonėms. 
Brennan reikalauja bedar
biams pašalpos vietoje, kur 
jie dabar gyvena.

• Visoje Lietuvoje jau bai
giasi šių metų pavasario sė
ja. Oro sąlygos lauko dar
bams visur buvo palankios. 
Sėja prasidėjo pirmoje' ba
landžio mėnesio pusėje. Ba
landžio pabaigoje sėja dau
gumoje vietų, ypač pietų 
Lietuvoje, buvo jau baigta. 
Gegužės pradžioje buvo jau- 

' čiamas drėgmės trukumas, 
ypač smėletėsnėse vietose. 
Tai buvo dėl karštų orų ir 

į šiemet stebėtinai ankstyvo 
j pavasario. Gyvuliai laukuo
se pradėta ganyti nuo pusės 
balandžio. Sodnai »visur žy
dėjo nepaprastu gausumu. 
Jeigu šiais metais nepa
kenks amarai ir kiti kenkė-

Nelaimė ant pikniko.
Spot Pond’o miške perei

tą nedėldienį buvo daug pik- 
nikuojančių žmonių. Lenkas 
A. Sosnowskis pasistatė ant 
kalnelio savo automobilį, 
užveržė stabdžius ir palikoNygaard, kurios tėvai yra_____ _________

atvažiavę iš Danijos. Vestu- priešakinėj sėdynėj vaiką, 
vės įvyko 5 gegužės dieną. „„1______
Savo adresą Gansonąs pa- jr automobilius nubėgo tie- 
duoda į Hotel St. Mark, 
Oakland, California.

Vaikas stabdžius atliuosavo

Liūdna žinia iš Lietuvos.
1 Žinomas South Bostono 
lietuviams Juozas Taurins- 
kas gavo iš Lietuvos liūdną 
žinią. Ji vra tilpusi komunis
tu laikraštv “Priekale.” Ten 
rašoma anie Onos Taurins- 
kianės laidotuves Plienakių 
kaime. Tirkšlių valsčiuje, 
Mažeikiu anskritv. Tai vra 
snuthbostoniečio Juozo Tau
ri nskio tikro brolio. Jono 
Taurinsko. žmona. Apie ios 
mirti “Priekalas” rašo taip:
“Tai buvo valstietė, bet švie-, 
si, bedievė moteris. Jos vy
ras daug- kartų buvo kalina
mas kalėjimuos caro laikais, 
vokiečių okupacijos metu, o 
taip pat ir nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Per tuos 
sunkius laikus draugė Tau- 
rinskienė netik šelpė kali- 

jai, kurių pastebima gana nius, bet ir padėdavo pabė- 
daug, tai šiemet sodnų der- gusiems iš budelių nagų. Pa
ltus bus labai geras.

Žiaurus Karas Pietų 
Amerikoje.

Tarp Bolivijos ir Parag
vajaus armijų Pietų Ameri
koje vėl užvirė žiauri kova. 
Bolivijos sostinėj La Paz pe
reitą ketvirtadienį paskelb
ta “linksma žinia,” kad ties 
Ballivaro fortu 6,000 parag- 
vajiečiu buvę užmušta, 12,- 
000 sužeista ir keli šimtai 
paimta nelaisvėn. Be to, bo- 
livų kariuomenė paėmusi 
daug ginklų h* 21 vieną tro- 
ką su amunicija. Tai buvęs 
pirmutinis toks “laimėji
mas,” kuris parodąs, kad 
nuo dabar jau karas eisiąs 
Bolivijos “garbei.” Atėjus 
tai žiniai, visose bažnyčiose 
skambinta varpais, baubė 
fabrikų sirenos, o laikraš
čiai skubino spausdinti “eks
tra telegramas.”

Tuo tarpu Paragvajaus 
valdžia paskelbė savo žmo
nėms, kad ties Ballivano for 
tu bolivai buvę sumušti. 
Daug jų esą užmušta ir daug 
paimta nelaisvėn. Bet tuo 
pačiu laiku Paragvajaus at
stovas prie Tautų Lygos pra
nešė, kad nuo šiol Paragva
jaus armija nesilaikys “civi
lizuoto karo priemonių,” ku
rios yra nustatytos tarptau
tiniais įstatymais, o naudos 
visokį terorą ir žiaurumus, 
kad savo priešą sunaikinus.

Tautų Lyga ragina visas 
valstybes uždrausti ginklų 
siuntimą kariaujančioms ša
lims.

AIRIAI PANAIKINO 
SENATĄ.

Airijos seimas (Dail Eire- 
ann) nutarė panaikinti sena- 

' tą, kur buvo atstovaujami 
didžiųjų dvarininkų ir Ang
lijos šalininkų reikalai. Ai
riai yra pasiryžę nutraukti 
su Anglija visus ryšius ir 
apskelbti savo kraštą respu
blika, visiškai atmesdami 
karalių.

TRAUKINYS DARO 78 
MYLIAS 1 VALANDĄ.
Pereitą subatą Chicagon 

atėjo iš Denvero, 1,017 my
lių atstumo, naujas greitasis 
traukinys, pavadintas “Ze- 
phyru,” kas reiškia vėją. Ir 
ištikro jis eina vėjo greitu
mu, nes apskritai į valandą 
padarė po 78 mylias.

Valstija už stirnas neatsako.
Tūlas Virgil A. Miller iš 

Sheffieldo važiuodamas au
tomobiliu per mišką nakties 
laiku užvažiavo ant stirnos, 
kuri pasitaikė ant kelio, ir 
sugadino savo vežimą. Jisai 
kreipėsi į legislaturą, kad at
lygintų jam už nuostolį. 
Stirna yra valstijos nuosavy
bė, argumentavo Miller, to-, 
dėl valstija turi už ją ir at
sakyti. Ir legislatura nutarė, 
kad tam žmogui butų užmo
kėta iš valstijos iždo $75 už 
nuostolius. Bet gubernato
rius tą nutarimą uždraudė, 
pareikšdamas, kad už stir
nas valstija negali nešti at- 
sakomybės.

T«l. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman st. arti Centrai akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

šiai į žmones, kurie buvo su
sėdę pakalnėje. Trys mote- 
rįs buvo sunkiai sužeistos; 
vaikas automobiliuje taipgi 
pasiliko be dantų.

I 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

CAMBRIDGE, MASS.
Draugų J. K. Bieliauskų si

dabrinis jubiliejus.
Draugai J. K. Bieliauskai 

apvaikščiojo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuves.

National Bottling Co. na
me buvo suruoštas linksmas 
pokilis tam jubilėjui pažy
mėti.

Giminių ir draugų buvo 
sukviesta daug. Prie skanių 
valgių ir gėrimų visi linkėjo 
draugams Bieliauskams su
silaukti dar ir kitų sukaktu
vių. Apart to, buvo' muzikos, 
linksmai pasišokta ir sudai
nuota keliatas dainelių. Dai
navo duetas, B. Simonavičia 
ir V. Anesta, bet svečiams

Nemokamas bedarbių mu-^ 
zikantų koncertas.

Mus prašo pranešti, kad 
Bostono Dailės Muziejuje 
(Museum of Fine Arts), 
pradedant 27 gegužės, kas 
nedelsiems kaip 3 po pietų 
bus duodami nemokami 
koncertai tiems, kurie lan
kosi į muziejų. Gros orkest
rą iš 40 bedarbių muzikan
tų, kuriuos šelpia valdžios 
agentūra FERA. Už gauna- 
mą pašalpą jie turi kam nors 
pagroti.

Edward McFadden, kurio 
automobilius užmušė žmo
gų, suimtas ir uždarytas po
licijos nuovadoje už kėsini
mosi nusižudyti.

J1EŠKAU DARBO PRIE NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMO; esu vidutinio am
žiaus moteris, kam reikalinga klaus-

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

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tsb. skutiniu laiku žvalgyba tik 
paaugusį jos sūnų atidavė!

; fašistiniam teismui ir ios vv-' 
ra vėl jmetej kalėjimą. ŠĮ, labiausiai patiko draugės K Izorto inc civriicj nahnicloi l/o . ° _Simonavicienės dainos. Nors

. Cambridge’uje choro senai 
nebėra, bet buvusieji daini
ninkai netik nepamiršo dai
nuoti, bet dar pasitaisė.

Draugai Bieliauskai yra 
pažangus, plačiai žinomi ir 
visų gerbiami žmonės. Jie 

kelti per tvorą. Bet minia at-|^‘eS^dukS'AI™"r 
clcaVė Varčia nor tvnro Valtil aUKlerlS 1F

Socialistų prakalbos.
Gegužės 1 d^ vakare, ang-( 

lų sociąlistų svetainėje LSS. 
71 kp. buvo surengusi gegu
žines prakalbas. Kalbėtoju- 
mi buvo pakviestas drg. S. 
Michelsonas. Jis apibudino 
gegužinės prasmę, paaiški
no ko socialistai reikalauja, 
kas yra klasių kova, kas yra 
fašizmas ir kas dedasi čia, 
Amerikoje, žodžiu, prakal
ba buvo žingeidi ir įspūdin
ga, tik gaila, kad nedaug 
publikos atsilankė jos pasi
klausyti ir darbininkų šven
tę paminėti. Išrodo, kad mu
sų visuomenė jau “užbaigė” 
savo gyvenimo reikalus ir 
ateitis jai neberupi.

Vietinis.

Brazilija Suvaržė 
Imigraciją.

Pagaliau ir Brazilija nu
tarė uždaryti savo duris at
eiviams, ar bent žymiai su
mažinti įvažiuojančių skai
čių. Išleistas naujas patvar
kymas, kuris pradės veikti 
birželio pradžioje, nustato 
imigracijos kvotai iš visų ša
lių vos tik 2 procentu į metus 
nuo to ateivių skaičiaus, 
koks yra buvęs Brazilijoj iš 
duotosios šalies per 50 pas
kutinių metų. Japonija dėl 
te pakėlė protestą, nes ei
nant tuo įstatymu japonų 
imigracija Brazilijoj nuker
tama iki 3,300 žmonių me-' 
tams. Dabar japonų įvažiuo-'
• T—k • • -f • 1 •

25,000 į metus. Lietuvius tas1 
suvaržymas į 
džiausią, nes musų žmonių kas^i/šako- 
dabar Brazilijoj nedaug, tai, Permainykit man siun- 
du procentai nuo to skai- čjamo “Keleivio” adresą, 
ciaus bus taip kaip nieko. I nes atvšžiavau jau į South

Bostoną gyventi.
—O ką padarei su savo

kartą jos širdis nebeišlaikė 
ir vieną rytą einant keliu tru
ko. Žinia apie jos mirtį žai
bo greitumu aplėkė visą a- 
pylinkę... Į kalines palydėt 
susirinko virš 200 žmonių. 
Kunigas su policija norėjo 
neleisti nešti grabą per ‘ka
talikiškuosius vartus,’ liepė

sisakė karstą per tvorą kelti 
ir pradėjo ruošti sau tiesų 
kelią. Kunigas su policija 
pabūgo minios ir leido kars
tą įnešti per vartus. Karstas 
buvo papuoštas raudona ku- 
karda.”.

Maikio tėvas padėjo Ra- 
ia Brazilijon daugiau kaip gauskui parduoti farmą. 
O ET fA/A/A T 4-*-»«-« , z/tt i • • 99■ Keleivio ofisan aną va- 

palies skau- fcarą atėjo Franas Ragaus-

“NAZARIETIS GYDYTO
JAS UŽDARYTAS KA- farma? — paklausė jo re

daktorius, kuris žinojo, kad 
Providence’o mieste pe- drg. Ragauskas turėjo gražų 

reitą sąvaitę buvo teisiamas ūkį.
Nicola Colangelo, kuris pa-| — Farma jau parduota, — 
sivadinęs “Nazariečiu Gydy- atsakė Ragauskas. — Ir ti- 
toju* “gydydavo” moteris ir kėsit ar ne. Maikio tėvas pa
imdavo už tai didelius pini- dėjo man ją parduot. Buvau 
gus. Teisme pripažino jį pa- padavęs keliems agentams, 
prastu apgaviku ir nuteisė bet laukiau ir laukiau, o pir- 
kalėjiman. Be to, šitas apga- kėjo vis kaip nėra, taip nėra, 
vikas ir Bostone yra polici-( Pradėjau juos koliot, kad 
jos kaltinamas už nemoraly-' netikę agentai. Tuomet vie- 
bę. nas jų man ir sako: kaip 

gausi pirkėją, kad tavo far
ma niekur negarsinama? 
Duok, girdi. 25 dolerius, pa

MASARYKAS VĖL IŠ
RINKTAS PREZIDENTU.

Pereitą sąvaitę Čekoslo- skelbsiu laikraščiuose, o pa- 
vakijoj buvo prezidento rin- matysi, kaip parduosim. Bet 
kimai. Išrinktas tas pats T. aš pamislinau, kad į laikraš- 
G. Masarykas, karštas de- čius aš ir pats galiu skelbimą 
mokratijos gynėjas ir pa-‘Paduot, ir man nekaštuos 
žangus žmogus. Amerikos '$25. Ir atsiunčiau “Kelei- 
spauda pažymi, kad Masa- viui” 1 dolerį, kad paskelbtų 
ryko laimėjimas parodo, jog mano farmą. Ogi Maikio tė- 
demokratija Europoje da;vas kaip pradės man kostu- 
nėra mirus. Masarykas yra merius vesti, taHš pirmos są- 
ne Mussolinis, ___
Dollfussas, bet kaip tik prie
šingo judėjimo atstovas.

$1,000,000 KOVAI su 
VABALU.

Iowos, Montanos, Minne- 
sotos ir abiejų Dakotų valsti
jose pasirodė vabalas, kuris 
labai gadina kviečius. Kovai 
su tuo kenkėju Kongresas y- 
ra prašomas paskirti $1,- 
000,000.

Hitleris ar vaitės apie 30 pirkėjų. Ir 
tuoj pardaviau. Agentui bu
tų reikėję $400 “komišino” 
užmokėt, o Maikio tėvui už
teko tik vieno dolerio. Įdėkit 
apie tai “Keleivin,” tegul vi
si žino„ką gali Maikio tėvas. 

Ir drg. Ragauskas labai 
džiaugiasi. Sako, farma la
bai gera ir butų geras gyve
nimas, bet žmona neteko 
sveikatos, jis pats jau irgi 
nebejaunas, tai vienam pa
sidarė persunku, ypač kada 
ateina šienapiutė ir kiti lau
kų darbai.ŠALNOS PADARĖ DAUG 

NUOSTOLIŲ.
Po didelių kaitrų, viduri

niuose vakaruose pereitą są
vaitę užėjo šalnos. Illinojaus 
valstijoj vietomis pereitos _ 
subatos rytą nušalo bulvės,'Ganson praneša iš Califor- 
tomeitės, binzai ir sodų vai- nijos, kad jis jau apsivedė, 
šiai. • Paėmė tūlą p-lę Virginiją

Ristika* Gansona* apsivedė.
South Bostono, lietuviams 

gerai žinomas ristikas Jack

LINKSMAS PIKNIKAS 
J. MALUKO DARŽE.
Rengia S. L. A. 188 kuo

pa, Boston, Mass., nedėlioję, 
Birželio-June 3, 1934 m., J. _ 
Maluko Darže, Montello,' 
Mass. Vieta yra viena iš gra-' 
žiausių ir patogiausių: miš-' 
kai gražus, pievos lygios,! 
prie ežero — tiesiog rojus! 
Turėsime gėrimų, valgių, ir 
labai gerą orkestrą, prie ku- j 
rios galėsite šokti iki pačios 
vėlumos. Bušai išeis nuo Lie
tuvių M. Žinyčios E Fourth 
ir Atlantic Sts.< So. Boston, I “ 
Mass., lygiai 11:30 vai. ryte. 11 
Kaina į abi puses 60 centu. į • 
SLA. 188 kp. komitetas kvie-11 
čia Tamstą atvažiuoti.

KELRODIS: Montellon įvažiavus |
ant Main St.. po kairei pasisukit kol j 
Ames St. baigsis. Tada pasukit po | 
kairei į North Carey St. ir važiuokit , I 
kol kelias skirsis, čia Dasukit po deši- ' Į 
nei ir pravažiavę mokvklą, nuo ten I 
pamatysite musų ženklus į pikniko | 
vietą. j j

Pastaba: Jei lietus lvtų ta sekma- • 
dienį, piknikas bus atidėtas kitam lai- J 
kui. I

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

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

R. J. VAŠI L
409 Broadway, Room 4, 

SOUTH BOSTON, MASS.

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. i

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone
So. Boston 

1058

* *

I i • i i » i

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metą 
Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory

A.J.NAMAKSY i 

Real Estate & Insurance | 
366 W. BROADWAY, Room 1 I 

SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So. Boston 3357. |

187 Minot St., Dorchester, Mass. | 
Res. Tel. Talbot 8392.

I

• Taipgi taisome Automobilius ir
I Trokus visokių išdirbysčių.

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

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

Tel. So. Boston J64S.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDELIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

Tel. Univsrsity 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

Oficialus Pranešimas.
Lietuvių M. Žinyčios na- . 

riai ir lankytojai, prašomi 
priimti sekmadienio pamal
dų programo pakeitimą: per 
vasarą pradedant nuo June 
3-čios iki October mėnesio, 
pamaldos įvyks 10:30 rytais.

Šio sekmadienio pamoks
las: Ar yra koki budai pa
žinti Dievą? Musų pamaldos 
yra pagražintos labai gera 
muzika, kad kiekvienas 
gaus nemažo pasitenkinimo. 

L. M. Ž. Komitetas.
I

NUŽUDĖ MERGINĄ IR 
SUDEGINO JOS LAVONĄ

Šį pagedėlį Sacramento 
mieste buvo rasta vienam 
garaže nužudyta, paskui ke- 
rosinu apipilta ir sudeginta 
Califomijos valstijos iždi
ninko Johnsono duktė Vir- 
ginia.

r

PARKWAY AUTO 
SĘRVICE
and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAUTI S
415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

Pinigu Siuntimas
Per

A.F.SWEETROSAGENTŪRĄ , 
NUSIUNČIAME PINIGUS I VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.

Ypatingai gerai patarnaujanti į 
LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

A. F. SWEETRA
13S NEWBURY ST., LAWRENCE. MASS.

............... ... ................................................................................

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

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

SVEIKATA
kz TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKAI*0^ TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
z

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 $2.50

KELEIVIS
253 Broadvay So. Boston, Mass.




