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Būtinai Nori Atšaukti 
Rusijos Pripažinimą.

KONGRESAN JNEŠTA 
TUO TIKSLU REZO

LIUCIJA

Tuo tarpu spaudoje vedama 
šlykšti propaganda, kad nu

stačius prieš Sovietus 
visuomenę.

Massachusetts valstijos 
kongresmanas Tinkham su
šilęs darbuojasi Washingto- 
ne, kad butų atšauktas Rusi
jos pripažinimas. Jis jau į- 
nešė atstovų butan ir tam ti
krą rezoliuciją, kurioj reika
laujama, kad Roosevelto 
valdžia nutrauktų santikius 
su Maskva. Ta jo rezoliucija 
bus svarstoma šio mėnesio 
pabaigoje. Tuo tarpu gi va
roma visokia propaganda, 
kad nustačius amerikiečių 
opiniją prieš Rusiją. Spėja
ma, kad tuo tikslu geltonoji 
spauda dabar pradėjo triu- 
byt ir apie “baisų badą Ru
sijoj.” Tie patys geltonla- 
piai, kurie nesenai da kas 
diena girdavo Rusijos tvar
ką, dabar niekina ją kaip į- 
manydami. Tokia fronto 
permaina įvyko tuojaus po 
te, kaip Sovietai atsisakė 
mokėti caro skolas Ameri
kos plutokratams.

Žinoma, plutokratai nesa
ko, kad jie nori keršyt Rusi
jai dėl tų skolų nemokėjimo. 
Ne, jie sakosi norį atsipalai- 
doti nuo Rusijos grynai “pa
triotiškais” sumetinais. Pas 
kongresmaną Tinkhamą tų 
“patriotiškų” sumetimų yra 
net trys, būtent:

1. Sovietai neišpildė savo 
žodžio, kurį jie davė kaip 
sąlygą jų pripažinimui, kad 
jie nevarys Amerikoje ko
munistinės propagandos.

2. Tarp komunistinio Mas
kvos internacionalo ir ko
munistų partijos Amerikoje 
yra palaikomi nuolatiniai 
ryšiai, reiškia, komunistinį 
veikimą čionai diriguoja 
Maskva.

3. Nuo to laiko, kaip tarp 
Washingtono ir Maskvos 
buvo užmegsti diplomatiniai 
santikiai, komunistų judėji
mas Jungtinėse Valstijose 
žymiai sustiprėjo.

Kad visa tai tiesa, Tink- 
hamas ketina sušaukti į Wa- 
shingtoną visą eilę liudinin
kų, kurie parodys, kaip per 
komunistų partiją čia Mask
va varo “ardomąją” propa
gandą. Jis žada šaukti prieš 
atstovų buto komisija net 
laivyno ir armijos viršinin
kus, kurie parodysiu, kad 
Maskvos propaganda yra 
varoma net tarp Amerikos 
kareivių.

Bet kiek yra žinoma, Val
stybės Departamentas žiuri 
į šita triukšmadarių vajų 
prieš Rusiją kaip į neatsako- 
mingų karštagalvių straksė- 
jimą.

SPROGIMAS PENNSYL-
VANIJOJ SUŽEIDĖ 10 

ŽMONIŲ.
Edwardsvillės miestely, 

netoli Wilkes Barrių, perei
tą sąvaitę buvo išsprogdin
tas pulruimis ir gyvenamas 
namas. Dešimts žmonių bu
vo sužeista ir 3 užmušti.

5,000 MAINERIŲ ŠTUR
MAVO TEISMĄ.

Šį panedėlį Luzemės ap
skričio teisme, Wilkes Bar- 
riuose, buvo teisiamas nau
josios angliakasių unijos 
prezidentas Maloney ir 50 
kitų viršininkų užtai, kad 
neklauso teismo įsakymo ir 
neatšaukia streiko Glen Al
den kompanijos kasyklose. 
Prie teismo rūmų susirinko 
apie 5,000 angliakasių ir 
pradėjo veržtis į vidų. Teisė-' 
jas nusigando ir pasišaukė ( 
“kazokus,” kurie atsistoję, 
prie teismabučio durų pra
dėjo švaistytis lazdomis ir 
keliatą žmonių sužeidė. Vie
nas “kazokas” irgi buvo pa
guldytas.

Toronto Policija Nu
tarė Streikuoti.

Toronto miesto (Kanado
je) policija pereitą sąvaitę 
nutarė apskelbti streiką, jei
gu Kontrolės Taryba nesu
grąžins jai užtarnautų ženk
lų ir nutrauktų pinigų pase
nusiems policmanams. Strei
kas turėjo prasidėti pereitos 
subatos vakarą, bet majoras 
Simpsonas sušaukė policijos 
komisionierių konferenciją 
ir pradėjo derybas. Streikas 
laikinai buvo atidėtas.

ITALIJOJ SUMA
ŽĖJO GIMIMAI.

Žinios iš Romos sako, kad 
Mussolinio vajus italų tautai 
didint visai nesiseka. Kaip 
žinia, paėmęs į savo rankas 
/aidžią 1922 metais, Musso
linis, tuoj pradėjo agituoti 
iž skaitlingas šeimynas. 
Propaganda buvo vedama 
visokiais budais. Jaunoms 
poroms buvo duodamos do
vanos, o vaikingoms šeimy
noms buvo žadami geresni 
darbai ir kitokios lengvatos. 
Nevedėliai buvo apdėti net 
mokesčiais, iš kurių vedu- 
riems buvo duodama pašal
pa. Bet tai nieko negelbėjo. 
Nuo to laiko, kaip buvo įves
ta fašistinė diktatūra, gimi
mų skaičius Italijoj pradėjo 
kristi ir dabar visai sumažė
jo.

ANT SALOS RADO UŽ
KASTĄ SKRYNIĄ 

AUKSO.
Santos Margaritos saloje, 

Meksikos pakrašty, buvo 
iškasta didelė geležinė skry
nia, prikrauta aukso gabalų. 
Metalo vertė apskaitoma į 
keliatą milionų pesų. (Peša 
arti 28 centų.) Tas auksas 
buvęs užkastas tenai da 17- 
tame šimtmety. Manoma, 
kad jį užkasę tenai ispanai 
jūrių pįėšikai.

PRASIDĖJO KONFEREN
CIJA GINKLŲ TRANS
PORTUI SUVARŽYT.
ši panedėlį Ženevos mies

te, Šveicarijoj, atsidarė tarp
tautinė konferencija, kurios 
tikslas yra suvaržyti tarp
tautinį ginklų trafiką. Kon
ferencijoj dalyvauja ir A- 
merikos delegacija.

Vienoje Areštuota 
300 Studentų.

Opozicija klerofašistiškai 
Austrijos valdžiai kas diena 
vis stiprėja. Prieš kruviną 
kunigų diktatūrą kįla netik
tai darbininkai, bet ir moks
leivija. Nežiūrint kad viso
kius politinius susirinkimus 
ir demontracijas klerikalai 
yra uždraudę, pereitą sąvai
tę Vienos studentai įtaisė di
džiausią demonstraciją, rei
kalaudami prijungti Austri
ją prie Vokietijos, kur kuni
gai turi tarnauti ne popie
žiui, bet Hitleriui. Policija 
puolė demonstrantus ir 300 
studentų areštavo.

Da Vienas Iššoko Iš 
Orlaivio.

Žmonės pradėjo žudytis 
šokant iš orlaivio. Nelabai 
senai Anglijoj iššoko iš lėk
tuvo ir užsimušė dvi Ameri
kos konsulo dukterys. Tuo
jaus po to nusižudė tokiu pat 
budu kita jauna mergina 
Anglijoj. Dabar gi Kanadoj 
iššoko iš orlaivio Toronto 
bankininko 22 metų am
žiaus sūnūs James C. Grant 
Dviejų sąvaičių laikotarpy 
buvo jau 5 šitokios rųšies sa- 
vižudystės.

ARKANSAS VALSTIJOJ
ATŠAUKTA PROHIBI- 

CUA.
Pereitą sąvaitę Arkansas 

valstijos legislatura atšaukė 
prohibicijos įstatymą ir nu
tarė grąžinti svaigalų biznį, 
iš kurio tikisi gauti $1,800,- 
000 mokesčių. Bet saliunų 
Arkansas valstijoj nebus. 
Gėrimai bus parduodami 
krautuvėse bonkomis ir žmo
nės galės gerti tiktai namo 
parsinešę.

HITLERIS PASKELBĖ 
AMNESTIJĄ SAAR- 

LANDE.
Saaro kraštas jau per

duotas Vokietijai. Tautų 
Lygos policija iš tenai pasi
traukė. Norėdamas parodyt 
savo “meilę” Saarlando gy 
ventojams, Hitleris liepė pa 
leisti iš kalėjimų visus kali
nius, kurie yra nuteisti ne
daugiau kaip vieneriems me
tams.

AR BUS NUPIGINTAS 
LIETUVOS LITAS?

Washington, D. C.—Vie 
nur-kitur spaudoje pasirodė 
žinia esą Lietuvos vyriausy
bė svarstanti lito vertės su
mažinimo klausimą. Šiuo 
•eikalu Pasiuntinybė yra į- 
galiota pareikšti, kad tos ži
nios yra Lietuvos priešų gry
nas. prasimanymas.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone

“AUKSAMARŠKINIAI” 
PRIEŠ “RAUDON-

MARŠKINIUS.”
Meksikoj pradėjo organi

zuotis “auksamarškiniai,” 
kurių tikslas esąs kovoti 
prieš “raudonmarskinius.” 
Sakoma, kad tie auksaspal
viai esą fašistai.

HITLERIS APSIRGO.
Berlyno žiniomis, tenai 

apsirgo nacių “tautos va
das” Hitleris.

Didžiausias Pasaulio šį Mėnesį Hitleris 
miestas Socialistų Busiąs Nebegyvas.

Kontrolėje. Vienas Londono biznieris
Anglijos sostinė. Londo- pereitą subatą pavežėjo au

nas, yra didžiausis miestas temobilium tūlą čigonę, kuri 
visame pasauly. Ir dabar tą pasakė jam, kad šį mėnesį 
miestą kontroliuoja socialis- Hitleris busiąs nebegyvas.
tai. Jie paėmė jj savo kont- Dabar Londono apdraudos ---------
rolėn 1934 metų kovo mene- firma, Lloyd Ltd., siulo tuoj Valdžios orlaiviai atakuoja 
šio rinkimais, kuomet iš 28 klausimu laižybas: ji stato 
miesto dalių (boroughs) 10,000 svarų prieš jūsų 500, 
jiems teko 15. Prieš tai iie kad Hitlerio velnias da ne
kontroliavo tik 5 miesto da- griebs. Kas nori spekuliuot, 
lis. Sudarę Londono Apskri- gali užstatyt 500 svarų ir, 
lies Taryboj savo didžiumą, jeigu Hitlerį kas užmuš, 
socialistai darbiečiai šįmet gaus 10,000 svar. ($50,000). 
pakėlė turčiams $14,000,000

tos i2" Pavogė $55,000, Gavo000,000 skinama į bedarbių a
Metus Kalėjimo.

Kriminalis teismas Chica
goje pereitą sąvaitę nuteisė 
kalėjiman nuo 1 iki 10 metų 
žuliką Baiatą, kuris apvogė 
Lincolno Life Insurance 
kompaniją Springfielde ir 
vieną banką Indianapoly, 
padalydamas toms įstai-

Jaunas Lietuvis. gomsš55,ooo nuostolių. Tei- 
.. , . • -■ ~ sme tasai vagis papasakojo
Musų skaitytojas, G. Ta- įdom;a gaV0 istoriją. Jis at- 

ruska, prisiuntė jnums is Ka- ^Amerikon iš Italijos 
nados anglų laikrastĮ, The f913 raetais ir į * 
sudbuiy Star, kur yra ap-. ,aika sugebėjęs ikurtį g ban- 
rašyta maginga jauno lietu- kus ir vi gy^bės apdrau 
vio mirtis Ontano gmose. dos kompaniją su $i2,ooo,. 
Jo vardą ir pavardę laikraš- , 000 ka italo Paskui jis tų j. 
tis rašo: Tadar Wapeveba

šelpimo fondą, $1,300,000 
beturčių vaikų maitinimui 
mokyklose, ligoninių page
rinimui ir kitokiems liaudies 
”eikalams. Turčiai, kelia 
riksmą, kad socialistai juos 
“plėšia.”

Kanadoj Nusižudė

Aišku, tai turi būt Tada 
bet kaip bus tikroji pavardė, 
sunku atspėti.

Tadas buvęs 25 metų am
žiaus, kilęs nuo Panevėžio, 
kur gyvena jo tėvai. Jis pali
kęs tėvams ir laišką, kurį po
licija siųsianti j Panevėžį.

Velionis dirbęs Pineiand 
Timber kompanijos kerta
mam miške, netoli Sudbury 
miestelio. Subatos rytą dar
bininkai atsikėlė eit darban, 
bet Tadas nesijudino. Jisai buvo

Automobilium 270 
Mylių į Valandą.

Daytona Beach pajūry 
Floridoj, pereitą nedėldienį 

greitųjų automobilių 
miegojo ant aukštutinio len- lenktynės. Anglų sportinin- 
tyno. Kada draugai pradėjo
jį judint, pasirodė, kad jis 
paplūdęs kraujuose ir jau 
nebegyvas. Jis buvo persišo
vęs gerklę. Daktaras nusta
tė, kad tai buvo savžudystėĮ pasitaikė kupstas smėlio ir 
ir nedarė nei skrodimo, automobilis pašoko aukštyn 
Kempės darbininkai sako, 
kad išvakaro Tadas buvęs 
naprastam upe ir niekuo ne- 
riskundęs.

KARO STOVIS PRIEŠ 
STREIKIERIUS.

Lagrange ir Manchesterio 
miesteliuose, Georgijos val
stijoj, sustreikavo audėjai. 
Fabrikantų kontroliuojama 
valdžia tuoj apskelbė karo 
stovį prieš streikierius ir pa
saukė ginkluotą miliciją.

$750,000.000 KARO REI
KALAMS.

Washingtono Kongrese 
dabar yra įneštas bilius rei
kalaująs paskirti karo tiks
lams $750,000,000. Kaip ro
dos, Kongreso didžiuma bi- 
>iui pritaria, todėl nėra abe
jonės, kad jis bus priimtas.

AFRIKOJ DINGO GUBER
NATORIAUS PATI.

Skrisdama . orlaiviu per 
Afrikos džiungles, pereitą 
sąvaitę prapuolė anglų val
domos šiaurės Rodezijos gu
bernatoriaus Youngo žmo
na. Kartu su ja skrido val
džios daktaras Kirby. Spė
jama, kad juodu bus ištikusi 
nelaimė.

staigų gerus bonus, išparda
vė, o jų vieton pripirko pi
gių. Kai atėjo Amerikoj fi
nansinis krachas, pigus bo- 
nai pasiliko be vertės ir dėl 
to tos Įstaigos turėjo bank
rutuoti.

kas Malcolm Cambell pasie
kė anksčiau nustatyto savo 
rekordo—272 mylių į valan
dą—bet daugiau negalėjo 
padaryti, nes ant kelio jam

taip smarkiai, kad jo akiniai 
nukrito nuo akių ir jis nega
lėjo daugiau važiuot, nes 
baisus vėjo spaudimas kapo
jo akis. Važiuojant tokiu 
streitumu, vėjas pasidaro 
toks didelis, sako Campbell, 
kad syki iššokus man aukš
čiau stiklo, vėjas bemaž ko 
nenutraukė man galvos.

VOKIEČIŲ
AMERIKOJ

PREKYBA 
SUSMUKO.

Pats Berlynas prisipažįs
ta. kad nuo to laiko, kaip 
Vokietijoj įsigalėjo fašisti 
nė diktatūra su “tautos va
du” Hitleriu priešaky, jos 
orekyba su Amerika visiškai 
nusmuko. 1929 metais Vo
kietija pardavė Jungtinėse 
Valstijose savo gaminių už 
§236.000,000, o pereitais 
metais vos tik už $69,000,- 
900. Mat, dabar Amerikos 
šydai prekes boikotuoja.

BELGŲ KARALIUS SU
SIRGO.

Pereitą sąvaitę Belgijos 
karalius I^eopoldas III nuvy 
ko Anglijon į svečius ir ap
sirgo. Jam darė operacija 
žandikauly ir padėtis buvo 
slepiama.

Prieš Graikijos Valdžią 
Prasidėjo Revoliucija.

SUKILO DALIS KARIUO- tų nes pasitraukę iš arsena- 
MENĖS IR LAIVYNO, rio revoliucionieriai susėdo į

' 5 karo laivus ir nuplaukę už- 
vntuz'o. aukuoja RretOS gaj kur gyvena
revoliucionierių, bombom., vadovaujamojį sukj J j m o

w a*0, {dvasia Venizelos. Salos ge-
Pereitos pėtnyčios rytą neral gubernatorius Aposki- 

Graikijoj kilo revoliucija tis buvo areštuotas, 
prieš dabartinę valdžią. Su-j Tuo pačiu laiku ant

žemio sukilimas apėmė Ma
kedoniją ir Trakiją iki pat 
Turkijos sienos.

Visame krašte valdžia ap
skelbė karo stovį,, o Atenuo-

rilo kariuomenės ir laivyno 
ęarininkai, buvusio premje
ro liberalo Venizelo šalinin- 
cai.

Sakoma, kad šitam sukili
mui buvo ruošiamasi ištisus 
metus ir valdžia nieko apie 
tai nežinojusi. Pereitos pėt
nyčios rytą vienam Atėnų 
restorane susirinko 20 lai
vyno karininkų papusry- 
iauti. Iš čia jie automobi- 
iais nuvyko užimti Salamio 

ginklų arsenalą. Sargas prie 
arsenalo nenorėjo jų pralei
sti, tai tuoj buvo nušautas ir 
arsenalas buvo užimtas.

Netikėtai užklupta, val
džia pradėjo teirautis, ar li
to da jai ištikimų kareivių. 
Suradusi dar paklusnių sau 
jėgų, ji tuoj liepė joms ata- 
tuoti arsenalą.

Prasidėjo šaudymas. Val
džios kareiviai bombardavo 
revoliucionierius iš armotų 
ištisas dvi valandas. Maty
dami, kad sunku bus išsilai- ūžiama, kad tas laivas jau 
syti, sukilėliai iš arsenalo ^us sugadintas, 
oasitraukė atsišaudydami
Šaudymas prasidėjo 6 va- 
andą pėtnyčios vakare ir tę

Solonikų apylinkėj ir ke
liose kitose vietose revoliu
cionieriai buvę apsupti ir 
jau padėję ginklą.

Galimas daiktas, kad su- 
tuomet išleido kilėliai bus nugalėti, nes 
kad sukilimas prie jų neprisidėjo aviacija.

sėsi iki 1:30 valandos suba 
tos lyto.

Valdžia 
pranešimą,
jau numalšintas ir tvarka at- Darbininkai šitame suki- 
statyta. lime, kaip rodos, nedalyvau-

Bet ji pasiskubino pasigir- ja.

Pagelbėtom Antram Skridimui
Skridimui jau viskas pa- į kad niekas daugiau neauko- 

ruošta. Gegužės mėnesy lei-ltų.
tenantas Vaitkus jau pasi-į Pažangioji lietuvių visuo- 
ryžęs leistis kelionėn. Bet’ menė negali leisti šitai šlykš- 
yra da nemokėtų bilų už lėk- į čiai juodašimčių propagan- 
tuvo instrumentus, ir kito-i dai demoralizuoti tokį svar- 
kius dalykus. Tos bylos turi
būt apmokėtos pirma, negu 
“Lituanica II” pakils. Gi 
ALTASS ižde pinigų jau ne
bėra. Taigi mums, kurie rė- 
mėm skridimo reikalą iki 
šiol, tenka dar truputį pasi
stengti, kad šį darbą galuti
nai užbaigti.

Reikia žinoti, kad klerika
lai ir kiti murzinos sielos po
litikieriai stengiasi kenkti 
antrajam skridimui kiek tik 
jie gali. Jie nesigailėjo pa
kloti net kelis šimtus dole
rių, kad sugriovus skridimo 
olaną. Jie ėjo į teismą, rei
kalavo “indžionkšino,” rei- 
kalavo“resyverio”,reikalavo 
net kad ALTASS grąžintų 
visas surinktas aukas, prie 
kurių jie visai nėra prisidė
ję-

Visi šitie jų užpuolimai 
buvo atremti. Gavę juodas 
akis ir apglušyti priešai pa
sitraukė. Bet jie nenurimo 
Dabar jie mėgina kitokiu 
budu kenkti. Žinodami, kad 
skridimui da reikia pinigų, 
tie keršto žmonės siuntinėja 
savo agentus ir agituoja

se, kur randasi valdžios cen
tras, apskelbta net apgulos 
stovis. Sostinėj buvo areš
tuoti visi žinomi Venizelos 
šalininkai ir uždaryti visi jų 
laikraščiai. Suimtų esą šim
tai.

Norėdama greitai sukili
mą užgniaužti, valdžia pa
šaukė tarnybon atsarginius 
kareivius ir pradėjo pulti vi
sas revoliucionierių pozici
jas. Šį utaminką valdžia iš
leido kitą pranešimą ir sako, 
kad jos orlaiviai suradę su
kilusį laivyną ties Kretos sa
la ir pradėję jį bombarduoti 
iš oro. Viena bomba patai
kiusi į skraiduolį “Averovą” 
ir tuoj iš jo kilės didelis de
besis durnų, iš ko esą spren-

bų reikalą, kaip antras skri
dimas! Visi privalom sukru
sti ir bendromis jėgomis pra
dėtą istorinį Amerikos lietu
vių žygį sėkmingai užbaigti. 
Kiekviena draugija, kiek
vienas kiiubas, kiekviena 
SLA. kuopa tegul paaukoja 
kiek išgali ir tuojaus tegul 
nusiunčia pinigus ALTASS 
entrui.

Ir tas reikia daryt greitai, 
kad gegužės mėnesį musų 
“Lituanica II” jau galėtų 
nusileisti Kaune.

Tai bus geriausis atsaky
mas tiems gaivalams, kurie 
nori šitam žygiui pakenkti.

MACDONALDAS GATA
VAS REZIGNUOTI.
Anglijos premjeras Mac- 

donaldas pareiškė, kad esąs 
pasiruošęs rezignuoti bile 
valandą, kada tik jo kolegos 
jam patars.

KUBOJE SUSTREIKAVO 
TROKMANAI.

Visoj Kuboj šią sąvaitę 
sustojo trokų judėjimas. Ve
žikai reikalauja daugiau al
gos. _________

IHHH
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PROTESTUOJA DĖL BIZ
NIERIŲ NIEKINIMO.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad tūlas Cvirka Lietu
voje parašė apysaką apie jo 
paties išgalvotą “Franką 
Kruką,” kuris neva grabo- 
riaudamas Amerikoje pasi
darė daug pinigo. Ir dėl to, 
kad “Krokas” Amerikoje 
prasigyveno, Cvirka jį vi
saip savo knygoj išniekina.

Dėl tos knygos Lietuvos 
biznierių organas “Verslas” 
įdėjo straipsnį “Musų Lite
ratūra ir Verslininkai,” ku
rio autorius, Ig. Padaiga, 
rimtai protestuoja dėl įsigy
venusio pas mus papročio 
niekinti visus biznierius.

Jis sako:
“Nuo seno žmonijoj vyrauja 

nuomonė, kad kiekvienas me
nininkas stovis nepalyginti 
aukščiau už kiekvieną komer
santą — pramoninką.

“Menininkai dievinami gyvi, 
o mirus jiems — statomi bran
gus paminklai. Jų palaikai lai
dojami tautų šventyklose.

“Visai kas kita yra nors ir 
genijaus gabumų praktikos 
žmonės.

“Jie vis dar laikomi—išnau
dotojais, savanaudžiais, parazi
tais. Jei taip kalbėtų tik masė, 
tai gal tuo perdaug netektų ste
bėtis ir kelti balsas spaudoje.

“Užtat sunku tylėti, kada 
taip parašo net žymus musų 
apysakrašiai. kurie jei tik pie
šia biznieriaus tipą, tai jis vi
sad padarytas kažkoks pilvo
tas peniukšlis, kvailys, gobšas, 
jieškąs gyvenime vien tik gar
džiai pavalgyti ir pasmagu
riauti. Visą tą musų originali- 
nės ir verstinės literatūros ba
lastą apie biznierius, paskuti
niu laiku apvainikavo P. Cvir
ka garsiuoju ‘Frank Kroku/ 
kuią išgarbino veik visi musų 
kritikai.

“Tą ‘Kruką’ paskaičius, vis 
dėlto kyla klausimas:

“Ar daugiau mergas ir pini 
gus myli išgalvotas ‘Frankas 
Krokas,’ ar tie, kurie tokius Ii 
teraturos tipus kuria?

“Jei jau kalbėsime apskritai 
apie savanaudžius, tai manau, 
kad nemaža savanaudiškumo 
galima butų prikišti ir Įvairaus 
žanro menininkams. — gal net 
daugiau, negu biznieriams.

“Menininkai paprastai siau
rai gyvena tik tol, kol neturi 
pinigų. O šiek tiek jų sugriebę 
—jie mėgsta gyventi didžiau
siam komforte ir paūžti pirmos 
rūšies restoranuose-kavinėse. 
O tuo tarpu nepaslaptis, kad 
daugelis net milijonierių gyve
na labai kukliai.”

Kad biznierių negalima 
lyginti prie “pilvotų pie- 
niukšlių,” kuriems rupi tik 
valgyt ir gert, tai p. Padaiga 
stato pavyzdžiu Amerikos 
Fordą, kuris visai negeria ir 
labai mažai valgo. Pasidaręs 
vieną-kitą milioną, Fordas 
nepasileido gyvenimo links
mybių jieškoti, kaip tai pa
darytų ne vienas lietuviškų
jų apysakų rašytojas ar me
nininkas, bet kure ir vystė 
automobilių pramonę, iš ku
rios visa šalis turi neapsa
komos naudos.

Yra, žinoma, ir savanau
džių pramonininkų. Bet yra 
ir didelių labdarių, idealis
tų, kurie stato universitetus, 
knygynus, muziejus ir prie
glaudas — ne sau, bet visuo
menei.

Tokių idealistų galima ra
sti ir tarp lietuvių, sako p. 
Padaiga. Štai:

“Užtenka prisiminti Petrą 
Vileišį, kuris Rusijoje statyda
mas geležinkelius, uždirbo di
delius kapitalus ir visus juos 
sukišo lietuviškai spaudai, kad 
žadintų tautos sąmonę. Ir šian

dien jis yra maža kam žino
mas.

“Musų mokyklose daug kal
bama* apie Maironį, Baranaus
ką ir kitus rašytojus, o tuo tar
pu apie Vileišį beveik nei žo
džio. Argi ištikrųjų jis už juos 
tiek daug žemesnis?

“Gal būt, dėl to ir musų jau
nuomenė, palankius! mokyklą, 
nori išgarsėti poetais, o retas 
griebiasi praktiško darbo.”

Nurodęs, jog kraštą gali 
pakelti tik materialinis ger
būvis, p. Padaiga daro išva
lą, kad—

t

“...galvoti, kad menininko 
darbas yra kuo nors garbinges
nis už kokio biznieriaus arba 
eksportierio žygius, kuris šiais 
laikais sugeba surasti užsie
niuose rinkų, yra visai klaidin
ga. |

“Tautai ir valstybei medžia
ginę gerovę sukuria ne svajo
tojai menininkai, o praktikos 
žmonės.

“Ir kuo tauta stipresnė me
džiaginiai, tuo daugiau ji gali 
naudotis dvasinėmis gėrybė
mis: pirktis knygų, laikraščių, 
lankyti koncertus, teatrus ir tt.

“Tad musų visuomenei reik
tų bent vieną kartą mesti ma
niją visus biznierius laikyti sa
vanaudžiais gobšais.’’

Reikia pripažinti, kad ta
me yra daug tiesos. Tie pa
tys ponaičiai, kurie taip' 
mėgsta biznierius niekinti, 
kaip tik atvažiuoja Ameri
kon ubagauti, tuojaus nusi-. 
ima savo kepures prieš biz
nierius. Už dolerį jie nusi
lenkia iki žemės. Taigi jie 
patys yra dolerio garbinto
jai, o biznierius už tai pa-! 
juokia.

Negražu ir nenuosaku!

Iš Socialistų Fronto.

Stiprinimas

Turėdami sąskaitą šitame banke, jus galit būt 

užtikrinti, jog jūsų bankas vra visur žinomas dėl , 

savo didelio finansinio stiprumo. Tuo pačiu 

laiku jus galite naudotis patarnavimais didžiausios 

ir seniausios bankinės institucijos Naujoje Angli

joje.

"'FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
1784 ’935

Skyriai visose miesto dalyse

solinio kariškus žygius su
laikyti, bet iš Tautų Lygos 
kol kas da nieko negirdėt

DA VIENAS NAUJAS ŽO
DIS—“SIUNTA”

LSS. organo klausimu.
Lietuvių Socialistų Sąjun

goje yra kilęs savo organo 
klausimas. Jį iškėlė draugė 
M. Jurgelionienė. Siūloma 
leisti mėnesinį žurnalą, kur j 
butų talpinamos žinios iš 
tarptautinio socialistų judė
jimo ir teoretiniai straips
niai. Bet kol kas šis klausi
mas tebėra da svarstymo 
stadijoj.I

Ką veikia Lawrence’o 
LSS. kuopa?

Lawrence’o draugai tru
putį apsileido. Jau ilgas lai
kas kaip nėra buvę susirin
kimo. 0 kuopa juk turi gra
žių narių ir, rodos, turi apie 
$80 pinigų ižde. Ar nevertė
tų sušaukti mitingas ir su
ruošti kokią nors pramogą? 
Draugas Urbonas yra orga
nizatorium. Jis energingas 
ir gabus vyras, bet perdaug 
užimtas savais reikalais. Vis 
dėlto, rodos, jis galėtų su
šaukti susirinkimą kurį nors 
šventadienį ir pastūmėt kuo
pos veikimą pirmyn.
Detroito kuopa statys ko

mediją “Šalaputris.”
Detroito socialistų 116- 

toji kuopa nepasiduoda nei 
kriziui, nei kitiems sunku
mams. Šiomis dienomis pas 
draugus Kablaičius įvyko 
mitingas ir išrinko šiems me
tams valdybą. Dabar kuopa 
ruošiasi statyti scenoje ko
mediją “Šalaputris.” Vai
dinimas įvyks 17 kovo, toj 
salėj, kuri randasi Michigan

Kokius ‘‘Darbininkų Vadus" Lietuvoje
Gina Amerikos Komunistai.

avė. ir 24-tos gatvės kertėj. 
Koncertinę komedijos dalį 
išpildys Dailės Choras. Po 
vaidinimo ir dainų bus šo
kiai.

Minės Amerikos karan 
įsivėlimą.

Šių metų 6 balandžio die
ną Amerikos Socialistų Par
tija vėl minės šios šalies įsi
vėlimą į pasaulinį karą 1917 
metais. Socialistų Partija 
tuomet buvo vienintelė rim
ta organizacija, kuri tam 
karui smarkiai priešinosi. 
Jos vadai užtai buvo areš
tuoti ir nuteisti po 10 metų 
kalėjimo. Buržuazinė spau
da taip suagitavo minias, 
kad karo isterija buvo apė
musi didžiausias minias. Vi
si rėkė: “Karas už demokra
tiją!” “Karas už laisvę!” O 
dabar visi tą karą keikia, 
nes mato, kad tai buvo ka- 
ros vien tik ginklų fabrikan
tų pasipelnymui. Tik vieni 
socialistai šitą aiškiai matė 
ir dabar minėdami tą karą, 
jie nori šitą faktą Amerikos 
visuomenei pabrėžti! Butų 
gerai, kad ir lietuviai socia
listai pasistengtų tą dieną 
tinkamai paminėti.

Organizuoja boikotą.
Amerikos socialistai pra

dėjo organizuoti boikotą 
prieš “Uneeda” kepyklos 
produktus, nes ši kompanija 
išmetė iš darbo 6,000 darbi
ninkų ir nori sunaikinti jų 
uniją.

Pasikalbėjimas Su Litvinovo Broliu.

AR NUSISUKS MUSSOLI- 
NI SPRANDĄ AFRIKOJ?

“Naujienos” pastebi keis
tą dalyką. Italijos diktato-' 
rius gabena Afrikon vis 
daugiau kariuomenės ir už
sispyręs provokuoja karą su 
Etiopija (Abisinija), o Tau
tų Lyga nei žodžio prieš tai 
nesako, nežiūrint kad jai 
priklauso abidvi susivaidi
jusios šalys.

Prieš karo pavojų tyli ne
tiktai francuzai ir anglai, 
bet tyli taip pat ir Rusija, 
kuri visuomet sakosi esanti 
didžiausia karų priešininkė. 
Rusija dabar yra Tautų Ly
gos narė, turi tenai lygų bal
są ir, rodos, turėtų protes
tuoti, bet neprotestuoja.

Kodėl?
“Naujienos” mano, kad 

bolševikai čia nenori išsi
šokti prieš francuzų politi
ką, nes—

“Labai galimas daiktas, kad 
francuzų politikai ne tik nėra 
priešingi tai Mussolinio avan
tiūrai, bet da ir džiaugiasi, 
kad jisai įsivėlė į kivirčus su 
Abisinija. Karas Afrikoj fašis
tų valdžiai nebus piknikas. Jai 
teks išleisti daug pinigų, taigi 
dar giliau įbristi į skolas. Ir 
paskui, kad ir ji karą laimės, ji 
per eilę metų turės kupinas 
rankas Afrikoje, iki Ethiopija 
bus galutinai numalšinta.

“O tuo tarpu Francuzijai bus 
proga pamatyti, kiek karo jėgų 
italai turi ir kaip veikia jų nau
jausieji karo pabūklai—aero
planai, nuodingieji gazai ir tt.

“Nebūtų nuostabu, jeigu pa
sirodytų. kad Francuzija pa
kurstė Mussolinį marguoti į A- 
bisinijos kalnus, linkėdama 
jam tenai—nusisukti sprandą 
arba bent išsilaužti koją. Nes 
su juo susikalbėti jai visuomet 
buvo sunku.”

I
Vėliausios žinios sako, 

kad Ethiopija atsišaukė į 
Tautų Lygą prašydama Mus-

Kauno kalėjime dabar sė
di 3 žydai komunistai: Šo- 
kota, Komodaitė ir Levinai- 
tė. Juos kaltina nužudžius 
pereitų metų kovo mėnesy 
tūlą Leizerį Glikmaną. Glik-

beveik visos vienodo turi
nio, kitos spaustuvėje spaus
dintos, iš ko matyti, kad jos 
visos vienos organizacijos ar 
asmenų grupės darbas. Ši
tam atsitikime matome, kad 
rezoliucijų siuntėjai gina ne

Lietuvos laikrašči uose 
randame naujai nukaltą žo
dį : “siunta.” ,

Tiesa, toks žodis buvo mu. manas anksčiau ir pats buvo 
sų kalboje ir seniau, bet jis komunistas, bet paskui nuo i kokius ten darbininkų va 
buvo vartojamas visai kito- JU atsimetė ir jie įtarė jį tar-įdus, bet grynus ir veiklius 
kiai sąvokai apibudinti, naujant žvalgybai ir išduo-! komunistų agentus ir dargi 
Kuomet iniršęs žmogus ar dant jų paslaptis. Vadinasi, žmogžudžius. Tsb.
gyvulys pradėdavo blaškytis jis pasidarė jiems kenksmin.
ir kitus pulti, tai lietuviai sa- gas asmuo ir štai vieną va- 

Gra- karą Gardino gatvėj, Raukydavo, kad jis__________ . . _ .
matiškai, tai būdavo perei- ne, jie jį nužudė. Jo nužudy- 
namojo laiko veiksmažodis, me dalyvavusi da ir žydel- 

Dabar gi žodžiu “siunta” kaitė Gordonaitė, bet ji pa- 
Lietuvoje pradėta vadinti sislėpė ir policija jieško jos 
paštu siunčiamieji siunti- (iki šiol.
niai, kitaip sakant — korės-: . ,A.................
pondencija. Tai bus jau ne Y15} keturi kaltinamieji ir 
veiksmažodis, bet daikta- pjudytasis Glikmanas yra 
vardis vardininko linksny, žydų tautybes ir dirbo kaip 

Štai pavyzdis iš “Lietuvos komunistinio Maskvos įn- 
žinin”- temacionalo (Kommtemo)

Kodėl užsienines siuntos fomodaitė Levinaitė ir pa- 
neantspauduojamos. Slėpusi Gordonaitė nekar-

Pastu, telegrafų ir tekfonų komendanto buvo bausti 
valdyba praneša, kad pašto tai-
„„v,L ™ „♦ arestu lr pmgmemis pabau

domis, bet tos bausmės nuo 
agitacinio darbo juos neat
grasino. Kai papildė žmog- 

jie buvo areštuoti 
iš naujo ir padėti į kalėjimą 
ir užvesta jiems byla. ši byla 
dabar perduota kariuome
nės teismui.

Nuo Redakcijos. — Žiū
rint revoliucionierių akimis, 
šnipo ar provokatoriaus už
mušimas nėra kriminalinis 
nusikaltimas.

Abdikavo Siamo Ka
raliukas.

Siamo karaliukas Pra- 
džiadipokas, kuris dabar 
vieši Anglijoj, pereitą suba
tą paskelbė, kad jisai atsisa
ko nuo sosto ir išsižada visų 
savo titulų, kurių jis turėjo 
ilgiausią litaniją, tarp kitų ir 
“Dvidešimts keturių skėčių 
profesorius.” Nuo šiol jis va
dinsis tiktai “Suchodajos 
kunigaikščiu.” Tai jo slapy- 
vardė, kuria prisidengęs jis 
keliaudavo po Europą. Savo 
vietininko jisai nenurodė, 
bet manoma, kad jo sostą 
užims kunigaikštis Ananda, 
jo mirusiojo brolio 11 metų 
amžiaus vaikas, kuris dabar 
lanko mokyklą Šveicarijoj.

syklių 72 str. nurodo, kad at
siųstos su paštu vidaus ir už
sieninės paprastos siuntos gavi
mo dienos kalendoriniu štempe- 
liu neštempliuojamos... i

“Informuodama apie tai vi
suomenę. Pašto Valdyba pra
neša, kad, įvesdama tą tvarką 
musų paštuose, siekė tikslą pa.
tarnauti pašto klientams, grei- Įdomu čia pažymėti, kad 
čiau pristatinėdama jiems at- jįe tam tikrais budais krei- 
siustas pašto siuntas.” pėsi į Amerikos lietuvius ko-

Reikia sutikti, kad “siun- munistus, prašydami pagel- į Iki 1932 metų Siamas bu
tą” yra geresnis žodis, negu bos - Ir štai, amerikiečiai, vo tamsiausia monarchija, 
“koresponden c i j a, ” nes lietuviai komunistai pereito • Karalius buvo vienintelis 
daug trumpesnis, lengviau gruodžio mėnesy pradėjo valdonas. Žmonės neturėjo 
tariasi ir švelniau skamba, siuntinėti Lietuvos įstai-' valdžioje jokio balso nei tei- 
bet gaila, kad jis taip pana- goms ir net Antano Smeto-, šių. Bet 1932 metais kilo re- 
šus į pasiutimą. , nos vardu protesto rezoliu-; voliucija ir absoliutizmas

cijas, kuriose “griežtai rei-buvo sulaužytas. Nors kara-. . ' VrlJOrOj 1V7OV giiVZJKU Ivl įMUVU veto* iivlc et
STREIKAS SUPARAL1* kalauja Šokotą, Levinaitę liūs pasiliko, bet jo teisės 
ŽIAVO AIRIJOS SOSTINĘ (kai kuriose rezoliucijose buvo susiaurintos ir visokie 

Pereitą nedėldienį Airi- klaidingai ar sąmoningai va- kunigaikščiai, kurie misda- 
jos sostinėj Dubline sustojo dinama Laurinaitė), Komo-vo žmonių prakaitu, buvo iš 
visi gatvėkariai ir autobusai, daitę ir Gordonaitę, kaipo valdžios išvyti. Kas privertė 
nes dvi didelės darbininkų nekaltus, uolius darbininkų dabar Pradžiadipoką abdi- 
unijos paskelbė streiką, vadus, paleisti ir bendrai vi- kuoti, kol kas da neaišku. Jo 
Traukiniai taipgi buvo su- sus politinius kalinius paleis- turtai, iš kurių jis gaudavo 
stabdyti. Streikas kilo dėl ti.” Tos rezoliucijos pasira- kas metai po $1,500,000 pel- 
to, kad vienas darbininkas šytos įvairių lietuvių darbi- no, dabar turbut bus konfis- 
buvo atleistas iš darbo. .ninku organizacijų vardais, kuoti.

Londono “Daily Expres- 
so” bendradarbis Patrick 
Murphy turėjo Lodzėje pa
sikalbėjimą su Sovietų už
sienio reikalų komisaro Lit
vinovo broliu, Jankeliu Va- 
lachu. Jankelis esąs netur
tingas rabinas, kuris gyve
nąs iš “parapijiečių” aukų. 
Valachai esą gimę Bielosto- 
ke ir ten dar kaikas prisime
nąs Meirą Mozę Valachą, 
dabartinį Sovietų užsieniui 
reikalų komisarą Litvinovą. i 

! Bet ir rabinas Jankelis; 
(Valachas nebegyvenąs Bie-i 
lostoke, persikėlęs į Lodzę, į 

1 —Taika su jumis! — jis'
į pasveikinęs anglų žurnalis
tą, kai tas pas jį užėjęs.

—Ar jus esate Sovietų 
Rusijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Maksimo Litvinovo 
brolis? — paklausė žurna
listas.

—Aš, — atsakė rabinas. 
—Bet aš niekados apie jį ne
kalbu. Nenoriu tuo jam pa
kenkti.

—Tokiu atveju papasako
kit ką nors apie save. Kada 
jus paskutinį sykį matėte 
savo brolį?

Jankelis apsidairęs aplink 
ir taręs:

—Aš su jumis negaliu kal
bėtis tol, kol jus man nepa-
• žadėsite paaukoti bent kiek
• pinigų.
j Tada anglas paklausęs, 
į kiek jis norėtų. Prasidėju
sios derybos. Pagaliau, po 
10 minučių derėjimosi, buvę 
susitarta už 100 zlotų.

Jankelis Valachas tuo pa
tenkintas nusišypsojęs.

—Paskutinį sykį savo bro
lį mačiau prieš 5 metus Bie- 
lostoko stotyje. Žinojau, kad 
ji? važiuos specialiu trauki
niu į Varšuvą ir Ženevą. Jis 
yra bedievis žmogus ir jo 
idėjos — ne mano idėjos. Iš
ėjau stotin ir norėjau pa
tekti platformon, bet sargy
ba nepraleido. Todėl pradė
jau šaukti:

—Meiri, Meiri!
Jis pažiurėjo iš savo vago

no. bet manęs nepažino.
Mes juk nebuvome matęsi 

ilgus metus. Pagaliau jis iš
ėjo platformon ir mes susiti

kom. Iš pradžių sunku buvo 
mudvien susikalbėti. Brolis 
užmiršęs žydų kalbą, o aš 
nemoku gerai rusų kalbos.

Meiris padavė man cigarą 
ir visą laiką mus sekiojo jo 
sargyba. Paskiau brolis įli
po traukinin ir išvažiavo. Jis 
išvažiavo į Ženevą, o aš nu
vykau į sinagogą pasimelsti. 
Aš nuolat už brolį meldžiuo
si.

Anglų žurnalistas klausė 
toliau, kokiu budu Meiris 
Mozė Valachas, kuris mokė
si šventus raštus, pasidarė 
Maksimas Maksimovičius 
Litvinovas?

—Taf buvo baisus daly
kas, kad vyriausis sūnūs pa
sidarė bolševiku, — gailėjo
si rabinas.

—Kai nušovė Aleksandrą 
II, tada į Bielostoką atėjo 
įsakymas suimti mano tėvą. 
Nors jis nebuvo socialistas, 
bet policija vis dėlto jį areš
tavo. Tai labai paveikė Mei
ri ir nuo to laiko jis nuolat 
klausė: “Kas yra socializ
mas?” Tėvą kalėjime išlai
kė ištisus metus, kol išaiški
no, kad jis neturį? nieko 
bendro su socializmu. Bet 
Meiris pradėjo skaityti so
cialistines knygas.

Toliau senasis rabinas pa
pasakojo, kad Meiris po ka
ro tarnybos Kaukaze, dirbęs 
virvių fabrike, kur darbinin. 
kų tarpe pasidaręs populia
rus.

Vieną dieną jis buvo su
imtas ir išsėdėjo 2 metus ka
lėjime. Ten susipažino su 
Kamenevu ir Zinovjevu. Pa
skiau jam pasisekė pabėgti 
iš kalėjimo. Tada jis jau bu
vęs ateistas, ir todėl jis nuo
lat ginčijęsis su tėvu.

Su Leninu ir Trockiu jis 
susipažinęs Švaicarijoj.

Prieš kelias dienas senojo 
rabino sūnūs išvažiavęs į 
Maskvą pas Litvinovą. Jam 
duris atidariusi graži mote
ris. Tai buvusi Litvinovo 
duktė.

—Esu jūsų brolvaikis iŠ 
Lenkijos, — jaunuolis taręs.

—Aš jusu nepažįstu ! — 
tarusi mergina ir uždariusi 
duris.

f #
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WORCESTERIO NAUJIENOS.
Lietuvos Piliečių Kliubas ma parapijonų yra dideli 
ir kunigai Kliubo rėmėjai ir jo nariai.

Virš 40 metų prabėgo, o kuomet kunigai pradeda 
rodosi, kad viskas įvyko da pamokslą apie nesvarias ke- 
nesenai. Taip pasakoja tie >?.nes- l,al parapijomis paima 
lietuviai, kurie pirmutiniai maudulys ir pasaliais prasi; 
apsigyveno Worcestery. deda kalbos, kad kunigėliui 

Tais laikais mažai lietu- relkės lssaukt Altarijos de-
vių čia buvo apsigyvenusių, 
bet sulyg tų laikų papročio, 
pirmiausiai pradėjo lietu
viai organizuot parapiją. Su
prantama, tuojaus pribuvo 
ir kunigas. Parapija be kuni
go nebus. Pirmu kunigu pas 
mus buvo Jakštys. Sutvar
kius parapijos reikalus, tie 
patys žmonės su kun. Jakš- 
čiu priešakyje, suorganizavo 
Lietuviu Piliečių Kliubą, ty. 
tą patį Lietuvių Kliubą, ku
ris ir dabar Worcestery gy
vuoja (tik be kunigų glo
bos).
Lietuvių Kliubas 
lieka savarankis.

Atsipalaidojus Kliubui 
nuo kunigų ir pradėjus veikt 
savarankiškai, musų kuni
gams gerklėn įstrigo ašaka 
Lietuvių Kliubas ir po šiai 
dienai dilgina musų kuni 
gams dantis ir jie visaip 
bando kliubiečiams pakenk
ti. Matomai, kunigėliams 
įkandus lietuviams pasidaro 
gardžiau jų sąžinei. Dabarti
niai kunigai geriausiai ban
do Kliubui įkąsti, bet Lie
tuvių Kliubo neįveikia. 
Draudžia parapijonams ne- 
samdyt salės, draudžia neit 
į Kliube rengiamus parengi
mus, nežiūrint kas juos reng
tų. Apie Kliubą kalba ne
švaria kalba, nekultūringai. 
Davatkoms uždraudžia į tą 
pusę pažiūrėt. Ir ar gali būt 
kas keistesnis? Parapijos 
choras ir Worcesterio lietu
vių katalikų vyčiai šokius ir 
kitus parengimus rengia žy
dų salėje, šalimai lietuviu 
Kliubo salės. Matote, kaip 
musų kunigučiai įvertina sa
vo žmones. Jeigu jie negali 
Kliubo valdyt taip, kaip 
jiems patinka, tai su visa vy 
čių komanda marš pas žyde 
liūs, o kalėdoti atplukšnuos 
pas tuos pačius kliubiečius, 
nes daugelis eina į bažnyčią 
ir priguli prie parapijos.
Kunigučiai pinigu* priima 
surinktus Kliube—neko- 
šernu*.

Štai, vasario 9 d. Petronė
lės draugija buvo surengus 
kazyravimo vakarą Kliubo 
salėje, bet pelnas buvo ski
riamas parapijai. Žmonių 
prisirinko net perdaug ir bu
vo gero pelno, virš šimto do
lerių. Kunigas nei nepagar
sino, kad Lietuvių Kliube y- 
ra parengimas parapijos 
naudai. Suprantama, gert 
vandenį pačiam prispiovus 
negardu kad ir musų kuni- 
gučiui. Gai'sint, kad Kliube 
yra parapijos naudai paren 
girnas, kurį jis keikia, butų 
fe! Bet kuomet Petronėlės 
draugija pridavė kunigiukui 
virš šimtinės, tai jis nepasa
kė “atiduokit ten, kur juos 
uždirbote.” Pasiėmė su ma 
lonia šypsena, ir net sučiau
pė lupas. Mat, vieta, nors ir 
prakeikta, bet surinktas do
leris šventas.

Bet vieną karta ir musų 
kunigiukas apie Kliubą pa 
sakė teisybę. Barės, barės, 
supyko, įsikarščiavo ir sako 
“Tas Kliubas, tai vieta, ku
rio nei pragaro vartai neper. 
galės!”

Čia kunigėlis pasakė tei
sybę netyčiomis. Jeigu Lie
tuvių Kliube bus ir toliau to
kia santaika ir vienybė, kaip 
buvo per tuos ilgus metus, 
tai niekas jam pakenkt ne
galės. Kunigų keiksmai kliu
biečiams juokas, nes didžiu-

partamentą.
Kunigėliui nekoier, jeigu 
kalba Lietuvių Kliubo *alėj.

Vasario 17 d. buvo Lietu
vos nepriklausomybės minė- 
’imas Kliubo salėje. Rengė 
Vilniui Vaduoti Sąjunga. 
Tuom pat laiku ir švento Ka
zimiero parapija Lietuvos 
įepriklausomybę minėjo. Į 
įbu parengimu buvo kviesr 
Las kalbėt adv. K. Tamulio- 
lis. Nuvykus jam į parapijos 
svetainę, jis pasakė kunigui, 
kad turės kalbėt ir Kliubo 
salėje. Prabaštėlis adv. Ta- 
mulionį bandė atkalbėt kad 
as Kliubo salėje nekalbėtų. 
\dvokatas kunigui pareiš
kė, kad jis pasižadėjo ir pa 
keist savo pažadą butų ne 
Mandagu. Kunigutis, kuris 
Igai mokinosi “mylėt arti
ną kaip pats save,” “man- 
agiai” advokatui pareiškė: 

“Jeigu tu kalbėsi Kliube, tai 
>as mane nekalbėk ir dau
žau nei kojos!” Adv. Ta- 
nulionis pasiskyrė kalbėt 
Kliube. Na, o musų kunigiu- 
as irgi yra lietuvis, lietuviš- 

’cs mamytės augintas.
''linejo va*ario 16 ir 

?ekojo moterų, kurioms 
tiek* garny*.

Minint Lietuvos nepri 
dausomybę, prabaštėlis pra
dėjo skaitliuoti apie kurias 
moterys garnys skraido. Bet 
vargšas garnys daugelio pa- 
apijonkų pametė adresus, 
'itų adresų visai neturėjo. 
Mat ir garnys liko bedarbiu. 
3 prabaštėliui nėra krikšto, 
nėra dešimtinės. Reikia 
šauktis garnio pagelbos.
Kliubo salėje lankėsi 
apie 300 ypatų.

V. V. Sąjunga, paminėt 
Lietuvos nepriklausomybę, 
Kliubo salėje surengė puikią 
vakarienę. Žmonių buvo 
daug. Dainavo Aušrelės vy
rų choras. Kalbėjo adv. K. 
Tamulionis ir A. Janušionis. 
Tvarka buvo pavyzdinga. 
Svečiai buvo patenkinti.

Vasario 22, SLA. 318 kp. 
buvo surengtas kazyravimo 
vakaras Kliubo svetainėje 
Rengėjams liks pelno, vaka- 
'as pąsisekė.

Vasario 23, Kliube renge 
žuvininkų šokius. Žmonių 
itsilankė perdaug. Žuvinin
kams liks pelno, dabar nebe- 
•eikės važiuoti jiems žuvau- 
i, galės nusipirkt jau gata- 
V saradinkų.

Plaktukas.

Potvinių Suardytas Kaimelis I IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ PADANGES.

Štai kas atsitiko su biednų darbininkų nameliais ant kalno šlaito 
gas pagimdė potvinj. Bėgdamas nuo kalno vanduo nunešė 
tiko anądien netoli nuo Seattle, Wash.

kuomet staiga sutirpęs snie
guos nuo pamatu ir suardė. Tai atsi-

Bet ta linija neišėjo Kliubui gaus. Dovanos sieks net iki 
ant sveikatos. Renkant nau- $500.00. 
ją pirmininką šiems metams,* Po draugo Ežerskio seka 
.ie visiems buvo leista bal- iš eilės draugė Kondrotienė 
suoti. Todėl tarp narių yra iš Maynardo ir ir drg. Tiške- 
aepasitenkinimo, kad šių vičius iš Brooklyno, kurie 
metų pirmininkas išrinktas taip pat jau prisiuntė po vie- 
nelegaliai. ną naują skaitytoją.

Labai gaila, kad dabar po- Wh° s next?
Iitikieriai pradeda draskyti 
iš šaknų viską, kas buvo per 
.okius ilgus metus sukurta.
Nes kaip dabar Kliubo pir
mininkas elgiasi, tai tas ne- Mes, Philadelphijos ir a- 
šeis Kliubui ant gero. Klau- pylinkės lietuviai, vadovau
simas, kodėl yra tokis dide- jant Lietuvių Muzik. Namo 
is pasiryžimas atstumti nuo Bendrovei, Ų. L. K. Gedemi- 

Kliubo veikimo tuos žmo- no Kliubui ir V. V. S. sky
les, kurie per ilgus metus riui, reprezentuojant suvirs 
eikė Kliubo labui? Pavyz- dešimts tukstartčių žmonių, 

ižiui, pirmininkas norėjo susirinkę Lietuvių Muzika- 
šstumti iš Kliubo iždininką lėn Svetainėn, prie Alleghe-

tr protokolų raštininką, o jų ny avė. ir Tilton gatvių, šiųi gražiai 
vieton norėjo pastatyti savo metų vasario 17 dieną švęsti j n2ii°-

Philadelphijos Lie
tuvių Pareiškimas,

ris labai gražiai savo parei
gas atliko.

Taipgi “Dainos” chorui ir 
/eaėjui p. Kastantinui, ku
ris keliais atvejais gražiai 
padainavo. Ypač jaunos lie
tuvaitės choristės gražiai at
rodė lietuviškais rūbais pa
sipuošusios.

Taipgi “Liaudies” chorui 
ir vedėjui p. Šilaičiui už gra
žų keliato dainų sudainavi- 
mą.

Jaunai smuikininkei p-lei 
Rutkauskaitei, solistui p. 
Žemaičiui, solistei p-lei Pu- 
teikaitei ir jaunuoliui (pa
vardė neišskaitoma—Red.) 
vurie nianine akordina gra
žiai pasirodė. Akompaniste 
p-lei Ausevičiutei, kuri labai 

artistams akompa-

šalininkus.
Dabar žodis apie darbus.
Darbai Duąuesne dar ma

žai tepagerėjo. Visai nesi
mato, kada jie čia pagerės. 
Geriausia dirba McKeesport 
Tin Plate Co. Ji per visą de
presiją mažiau nedirbo, kaip 
pusė laiko.

Kliubo sena* nary*.

DUQUESNE, PA. 
Šis-ta« iš musų padangė*.

Lietuviai čia pradėjo ap- 
sigyvent jau 40 metų atgal ir 
turi sutverę 4 draugijas. 
Tvirčiausis yra Lietuvių Ne- 
prigulmingas Pašelpi n i s 
Kliubas, kuris buvo įkurtas 
1908 m. Kliubas turi nuosa
vą namą su svetaine, todėl 
jis yra kaip ir centras viso 
’ietuvių veikimo čionai. Per 
ulę metų kliube buvo pa
vyzdinga tvarka, užtai kad 
visi Kliubo vedėjai buvo pa
prasti žmonės; nors ir nemo
kyti, bet jie mokėjo palaiky
ti vienybę ir brolišką meilę 
arpe narių.

Bet kada įėjo madon ta 
“new deal,” tai ir lietuvių 
Kliubas ją pasekė: išrinko 
naują valdybą ir naujas pir
mininkas tuoj pareiškė, kad 
Kliubas dabar bus vedamas 
pagal “New Deal” liniją.

Dėl“Keleivio” 30 Me
tų Jubilejaus.

Gerbiama “Keleivio” Re-

Gavęs “Keleivio” 8-tą nu
merį pastebėjau, jog šiais 
metais sukanka jau 30 metų, 
kaip eina mylimas darbo 
žmonių laikraštis “Kelei
vis.” Man tai reiškia dvygu- 
bą jubilėjų: vieną, 30 metų 
nuo “Keleivio” pasirodymo, 
o antrą, 20 metų kaip aš pra
dėjau ji skaityt.

Kadangi redakcija kvie
čia visus skaitytojus stoti 
talkon ir šito jubilejaus pro
ga prikalbinti nors po vieną 
skaitytoją, tai aš pirmutinis 
stoju eilėn ir vieną naują 
skaitytoją jau prisiunčiu 
kartu su šiuo laišku.

Atlikęs savo pareigą, aš 
kviečiu nuo savęs visus 
draugus. “Keleivio” skaity 
tojus, kad kiekvienas pasi
stengtų atlikti savo pareigą 
kaip galima greičiau.

Kazy* Ežereki*.

Nuo Redakcijos: Sveiki
nam draugą Ežerskį, patį 
pirmučiausį “Keleivio” vaji- 
ninką! Jeigu kiekviena? 
“Keleivio” skaitytojas pasi 
darbuos taip, kaip draugas 
Ežerskis, tai šiais jubilejaus 
metais musų šeimyna padi
dės dvygubai!

Bet jeigu drg. Ežerskis 
taip greitai gavo vieną nau
ją skaitytoją, tai mes ma
nom, kad jam nesunku bus 
ir daugiau gauti. Taigi pra
šome darbuotis ir toliau. Va
jus tęsis per visą vasarą. Ir 
kas prikalbins daugiau skai
tytojų, tas didesnę dovaną

17 metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves, pareiš
kiame kas sekai

Kadangi vokiečiai varo 
priešvalstybinį darbą Klai
pėdos krašte ir turi sukon
centravę dideles karės pa
jėgas Klaipėdos krašto pa
sieniuose ;

Kadangi toks vokiečių 
“nacių” žygis yra aiškus 
rengimasis pulti Lietuvą, 
grobti Lietuvos teritoriją ir 
Lietuvos žmones terorizuoti.

Taipgi kalbėtojams už pa 
sakytas kalbas, nors šį metą 
"as pareigas atlikti buvo 
kviečiami veik išimtinai jau- 

uoliai.
Taipgi dėkojame ir visai 

publikai, už taip gausų susi
rinkimą ir pavyzdingą užsi 
laikymą ir už vienbalsį rezo
liucijų priėmimą Lietuvos 
reikalais, o taipgi ir už au
kas lėšų padengimui.

Turime pažymėti, jog pas 
mus, Richmonde, Lietuvii,

Lietuvos nepriklausomybei 
minėti vakaras gerai nu

sisekė.

Vasario 17 d. Lietuvių Au
ditorijoj ALTASS valdyba 
buvo surengusi Lietuvos ne
priklausomybės 17 metų su
kaktuvių paminėjimui vaka- 
ą. Publikos prisirinko pilna 
alė, apie 600 žmonių.

Muzikos programą pildė 
“Birutės” choras, kai kurie 
solistai ir Beliajaus šokėjų 
grupė, dalyvaujant pačiam 
Seliajui.

Prakalbas sakė Lietuvos 
konsulas p. A. Kalvaitis ir 
“Naujienų” redaktorius drg. 
P. Grigaitis. Taipgi kalbėjo 
eisėjas, kurio vardo neatsi

menu, ir kai kurie draugijų 
itstovai.

Konsulas Kalvaitis užpio- 
vė “pragaro” musų atžaga. 
•eiviams, kurie taip šlykščiai 
šmeižia antrojo skridimo 
valdybą ir demoralizuoja 
visuomenę. Pasak jo, tokie 
žmonės neturį nugarkaulio. 
Tis taipgi pabarė chicagie- 
rius už tai, kad jie nesilaiko 
’ienybės ten, kur yra veikia

ma visų lietuvių gerovei. 
Chicagiečiai esą labai pavy
dus. Politikoj jie reiškia “ze- 
’O.”

Konsulas plačiai kalbėjo 
ir apie dabartinius hitleri
ninku pasikėsinimus ant 
Klaipėdos krašto. Bet liepė 
nerdaug dėl to nenusiminti. 
•>es Lokarno paktas garan- 
uoja Lietuvai Klaipėdos 
rašto autonomiją. Jeigu 

Hitleris įsiverž Klaipėdos 
kraštan, tai fra r. Juzai ir ru 
zai užprotestuos.

Po konsulo, puikią prakal
bą pasakė “Naujienų” re
daktorius drg. P. Gi. gaitis. 
Kalbėtojas apibrėžė istori
ją, kaip Lietuva atgavo ne
priklausomybę. Jis charak
teringai nupiešė klerikalų 
pastangas užtupdyti Urachą 
Lietuvai ant sprando, vos 
ik atsikračiusiai nuo caro 
•ėžimo. Kai sugriuvo Rusi
os caro imperija, klerikalai 

pasijuto be apsaugos savo 
bizniui. Užtat jie šaukėsi 
prie vokiečių imperialistų, 
kurių kojos dar tebemin- 
Ižiojo Lietuvos žemę, kad 
ipsaugotų juos nuo bolševi
kų. Klerikalai lyg vištukai 
no višta, lenda po monar- 
histų skvernu, išsižadėda

mi tautos reikalų. Taigi ne- 
oriklauscina Lietuva tapo 
ne klerikalų dėka, bet demo- 
' matiškai nusistačiusių žmo- 
ių ir ūkininkų pastangomis.

Kalbėjo ir lakūnas Felik- 
as Vaitkus. Jis užtikrino 

klausytojus, kad pavasarį 
ikrai skrisiąs Lietuvon. Pra- 
lešė, kad lėktuvas jau bai
giamas įrengti ir kad visi į- 
engimai busią kuopuikiau- 

3L Jis jau turi leidimą toli
nu kelionių skraidymui.

ALTASS iždininkas, Jus
tinas Mackevičius, paprašė, 
kad žmonės aukotų skridi
mo fondan, nes dar trūkstą 
pinigų, o pradėtą darbą rei
kia baigti, nes laiko iki ge
gužės mėnesio nedaug. Bet 
"•ūkų salėje niekas nerinko

Pirmininkavo ALT AT 3
prezidentas, A. Kartanas.

Vakaras baigėsi šokiais.
Synikom.

ATSIŠAUKIMAS
Antrojo skridimo reikalu.

Antrojo transatlantinio

Į VISUOMENĘ.
ir mes. 

Aukas
skridimo darbas eina prie djninko

siųsti iž- 
Mackevi-

_ Muzikalėj svetainėj, Lietu-
Todėl nutarėm : Griežtai vos nepriklausomybės šven- 

protestuotj prieš vokiečių pasidarė jau tradicija ir 
nacių minėtus žygius ir jų todėl kas metai žmonių vis 
neteisėtas priekabes prie \ skaitlingiau susirenka. Šį- 
Lietuvos krašto. me£ jau dalyvavo suvirš tuk-

Atsišaukiame į visą Lietu- stantis žmonių. Tai džiugi- 
vos liaudį ir kviečiame ją nantis reiškinys, 
dėti visas pastangas, laikytis Liet. Muz. Namo B-vė, 
tikroj tautinėj vienybėj, bu- D. L. K. Gedimino Kliubas 
dėti ir ginti -Lietuvos laisvę, ir V. V. S-gos skyriaus šven- 
ir nepriklausomybę nuo vi- tei rengti raštininkas,

prašome 
Justino

užbaigos. Skridimas turės į- čiaus vardu, 
vykti šį pavasari. Prieš pa- Amerikos Lietuvių Trans- 
baigą gegužės mėnesio Įeit. atlantinio Skridimo Sąjun- 
Feliksas Vaitkus ketina jau gos valdyba:
būti New Yorko airporte, iš Antanas G. Kartanas. prez. 
kur jisai su “Lituanica II”; P- Grigaitis, vice prez. 
pakils į orą, kai tik federali- Wm. J. Kareiva, vice prez. 
nis Oro Biuras praneš, kad M. Narvid, vice prez. 
atmosferos sąlygos yra pa-i Antanas S. Vaivada, sekr. 
togios. i 1739 S. Halsted st., Chica-

Lakunas yra išlaikęs visus go, UI.
kvotimus ir turi paliudymą Justina Mackevičius, ižd., 
is valdžios, kad jisai yra 2324 S.Leavitt st, Chicago.
kompetentiškas tokiam zy- George J. Stungis, audit, 
giui. Lėktuvas yra pnpazm- s ® ’

šokių išlaukinių ir vidujinių 
priešų.

Atsišaukiame į pasaulio 
tautas ir prašome imtis grie
žtų priemonių, sudrausti vo- *

J. V. Grinių*.

DETROIT, MICH.

Dainininko Fr. Stankūno
kiečius ir neleisti jiems pulti KONCERTAS 
Lietuvą.

Mes, Amerikos lietuviai, Prie Stankūno, dalyvaus 
šioj rimtoj valandoj, už Lie- Julius Krnsnickas ir S. Ku- 
tuvos laisvę, už principus činskaitė iš Cleveland, Ohio

tas tinkamai įrengtu. Dabar 
Washingtonas jau rūpinasi 
gauti diplomatinius leidi
mus iš tų šalių, per kurias 
“Lituanica II” skris.

Taigi, laiko jau labai ne
daug beliko iki mes išleisi
me Feliksą Vaitkų į tą pa
vojingą kelionę, ir mes turi
me sukrusti visu smarkumu, 
jeigu norime, kad per tas

P-ia Bronė Bitautas,
Dr. A. L Davidonis,
Adv. A. A. Dobbs-Dubic- 

kas,
J. Hertmanavičius.

GLOVERSVILLE, N. Y.

Nesutikimai tarp darbi
ninkų.

Čia streikuoja dviejų dirb-
, , . tuvių kailiasiuviai. Jie yrakelias sąvaites butų pabaig- jau organizuoti ir nori k'it,

m<?ke}' vlsc? ^laidos, (jjfbfuviu siuvėjus pritraukti 
Aišku, kad sąskaitos tun bu-prfe organizaeijos. B

pareikštus Lietuvos Nepri- jų j-p • Kovo-March 10 ,u a.Pm,°“;®.s PirTna New Yorko buvo atvažiavęs
klausomybės Deklaracijoj, NedeLoje Mareh 10 ateis; skridimo diena Adatos Amatų Industrinių
už saugumą ir pilnumą Lie- Lietuvių Svetainėje, 25th St. . Todėl šiuo mes atsisau- Darbininkų organizatorius 
tuvos teritorijų, už musų so- ir Verron Highway. Pradžia kmrne 1 V1SVS £er.°? vahos jr norgj0 organizuoti Acme 
'tinę Vilnių, iškilmingai ir nuo 6:30 vakare. Po koncer- lietuvius, kviesdami juos pa- Fur Tanning kompanijos 
moširdžiai prižadame teikti to šokiai prie geros orkest- dėti musų jų dideli darbą darbininkus. Bet dirbtuvės
risokią pagalbą.

Liet. Muzik. Namo B-vės
ir D. L. K. Gedemino Kliubo 
pirmininkas,

M. Mankelevičius. 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

skyriaus pirmininkas,
J. V. Grinius.

PHILADELPHIA, PA. 
Padėkos žodi*.

- b. f

Šiuomi norime pareikšti 
nadėką visiems tiems, kurie

didelį
ros. sėkmingai užbaigti. Prašo- gari-inkas io reikalavimus

Štoi kas bus koncerto pro- me payieniffi asmenis^paau- atmetė sakydamas, kad jis,

1. —FR STANKŪNAS. Solo.
2. —J. KRASNICKAS ir

S. K IYTN.SK AITė— Duetas.
3. _S. Kl čINSKAITfi. Solo.
4. —FR. STANKŪNAS ir

ST. MATYTĖ—Duetas.
5. —J. KRASNICKAS. Solo. 
fi.—DAILĖS CHORO KVARTET.
7. -J. VALIUKAS. Solo.
8. —DETROITO LIETUVIŲ

DAILĖS CHORAS.

koti šitam tikslui kiek kas organi2atoriuSj esąs komu. 
gali n parinkti aukų tai pe „jj^ į. jo įommjgtis.
^vo diaugu u pažįstamų. Genies darbininkai taip- 
Prasome draugijas ir didžiu- nepritarg Adatos Ama£ 
jų organizacijų kuopas pa- ^nija^ bijodaniieSį komuni. 
skirti nors po keliatą dole- stu
rių iš savo iždo. Prašome s
kur yra galima surengti ba- Po to, dviejų streikuojan- 

dirbtuviųlių, vakarėlį ar kokią kitą čių dirbtuvių darbininkai 
įžanga: iš anksto 35c.; prie pramogą skridimo naudai, pradėjo Acmes dirbtuvę pi- 
durų 40c.: šokiams 25c. Feliksas Vaitkus yra pasi- kietuoti ir atkalbinėti darbi.

Nepamirškite šios progos, rvžęs “atlikti *aro dalį,” ri- ninkus nuo darbo. Policija 
prisidėjo prie 17 metų Lie- ateikit pasiklausyti šitų gar- zikuodamas gyvastim, idant kelis kartus pikietuotojus 
tuvos nepriklausomybės mi- siu dainininkų. Rengia LDD pasaulis įsitikintų, kaip mes, išvaikė.
nėjimo. 19-ta kuopa ir “Naujosios Amerikos lietuviai, brangi- Gaila, kad tarp darbinin-

Dėkojame p. Sutkaičiui už Gadynės” Skaitytojai. name savo gimtąjį kraštą, kų nėra vienybės.
prisidėjimą su orkestru, ku- RENGĖJAI. Tad pasiaukokime šiek-tiek Čalb MUrali?

IYTN.SK
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Našles Dabar ir Senovėje.
Našlavim&s senovėje pas žy- žmonos, negrįžus vyrui iš jam teko už kelerių metų šį! 

i dus, rusus, egiptiečius, ašy- karo — turėdavo jo laukti uždraudimą atšaukti, nes; 
riečius ir indus. Našlių de- (dvejus metus, jei turėdavo indai buvo dargi sukilę rei-*

—Na, matai, Maike, kaip —O už ką jiems?
tu mane sufulinai. Sakei,* —Ogi užtai, kad turi gal- 
kad vainos nebus ir šoblę vas> aje neg’ali nieko gero iš- 

mislyt. Pavogė mano feisą išnereikia galąsti, o čia jau ir 
mušasi.

—Kas mušasi?
—Ar tai tu nežinai da? 
—Ne. I

“Keleivio” ir deda į savo ga- 
‘ zietą, kad žmonės daugiau 
skaitytų. Ar tokiems, Maike, 
neverta užkabint po ordiną

—Nagi Turkija su Make- su avino galva? Vat ju sei,
donija pradėjo bataliją. Maik?

—Klysti, tėve. Turkija 
tupi sau ramiai ir apie jo
kias batalijas negalvoja.

—Palikim šį klausimą ki
tam kartui tėve. Dabar aš 
turiu skubėt ant lekcijų.

—Na, jeigu tu man nevie- j —Na, jau per tas lekcijas, 
riji, Maike, tai aš galiu atne-j Maike, tu kada nors ir smer- 
šti tau švento Juozapo ga- j tį gausi.
zieną “Darbininką,” kur ant 
fruntinio puslapio stovi pa
rašyta: “Graikijos pakrašty 
tarpe Makedonijos ir Turki
jos eina smarkus susirėmi
mai.” Ar čia tau neaišku,
vaike, kad turkai mušasi su 
makedonais?

—Taip išrodo, tėve, bet 
ištikrųjų taip nėra.

—Sakai, nėra vainos?
—Ne, tėve.
—Tai kodėl “Darbinin

kas” taip rašo?
—Turbut todėl, kad jo ži

nių rašytojai nemoka gerai 
rašyt. Jie norėjo pasakyti, 
kad tarp Graikijos ir Make
donijos eina graikų revoliu
cionierių kovos su savo val
džios kariuomene, o išėjo, 
kad Makedonija mušasi su 
Turkija.

—Jeigu taip, Maike, tai 
išeitų, kad musų katalikiš
kos gazietos pisoriai visai 
negramotni?...

—Apie tai, tėve, tu gali 
sau spręsti kaip nori.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
taip kalbi, tai aš tau pasaky
siu, ka aš turiu ant mislies.

—Nagi?
—Sutverkime medalių

kliubą.
—Aš nesuprantu, tėve, ką 

tu nori tuo pasakyti.
—Gerai, vaike, aš tau iš- 

klumočysiu. Tu turbut žinai, 
kad pas amerikonus yra me
lagių kliubas, kuris didžiau- 
siems melagiams duoda me
dalius. Taigi aš mislinu, kad 
ir mums butų gerai turėti to
kį kliubą, kuris už visokius 
pasižymėjimus duotų meda
lius. Ve, “Darbininko” re
daktoriai parašė durną ži
nią, tai toks kliubas raidavai 
ir siunčia jiems po medalį su 
asilo galva. Arba paimkim 
kitokį priklodą: daleiskim, 
kad bulševikų Bimba gerai 
ką nors per akis žmonėms 
pameluoja — jam irgi me
dalį ! Medalį už melą. “Vie
nybės” redaktoriams irgi 
reikėtų užfundyt po ordiną.

SLA. Byla Dėl Čar- 
terio Pasibaigė.

Tautininkai buvo apskundė 
Susivienijimą keršto sume

timais.

Pereitą sąvaitę Wilkes- 
Barriuose buvo SLA.. byla 
dėl čarterio pakeitimo. Čar- 
terį keisti yra nutaręs perei
tas seimas Detroite. Kadan 
gi tautininkai seime negalė 
jo tam pasipriešinti, tai da
bar iš keršto jie patraukė 
teisman visą Susivienijimą. 
Byla užvesta Wilkes-Bar- 
riuose, kur gyvena adv. Lo- 
patto. Teisme ppeš Susi vie 
nijima stojo buvusis vice
prezidentas Kamarauskas. 
Raginskas ir kiti “100 pro
centiniai” tautininkai.

Adv. Bagočius, dabartinis 
SLA. prezidentas, turėjo va
žiuoti ginti organizaciją nuo 
užpuoliku. Ir jis ja apgynė. 
Čarteris bus pakeistas taip, 
kaip seimas nutarė, kad 
SLA. viršininkai butų ren
kami visuotinu balsavimu. 
Taigi tautininkai gavo per 
nosį. Bet nuostoliu organi 
zacijai jie visgi pridarė.

“MES PRIKELĖM SUSI
VIENIJIMĄ Iš NUMI

RUSIŲ.”
Šį panedėli New Yorke 

pasibaigė SLA. Pildomos 
Tarybos svarbus posėdis 
Analizuota ir svarstyta in- 
vestmentų klausimas. Fi
nansinė nadėtis dar sunki, 
bet dalykai eina jau į gerąją 
pusę. Daug netikusiu bon” 
kurių buvo pripirkus “senoji 
gvardija,” reikės parduoti, 
nes toliau jie gali visai pasi
likti beverčiais. Užbaigus 
posėdį, sekretorius Vinikas 
pasakė: “Vyrai, mes prikė- 
lėm Susivienijimą iš nu m iru. 
šių!” Reiškia, ir p. Vinikas 
pripažįsta, kad “senoji gvar
dija” buvo Susivienijimą 
jau numarinus. Rep.

ginimą*.
Šiandien moteris savysto- 

vus visuomenės narys. Daug 
'moterų nepriklauso nuo vy
ro nei materialiu, nei kitu 
atžvilgiu, kaip kad buvo 
prieš 50 ar 100 metų. Todėl 
ir našlavimo klausimas nėra 
toks baisus kaip anksčiau.

Tiesa, bloga, kuomet lieka 
moteris su mažais vaikais, 
kuriuos ji turi atiduoti į prie
glaudą, kad galėtų pati užsi
dirbti sau duonos. Tik pas 
eskimus, našlės su vaikais 
laimingos, nes juo našlė dau
giau turi vaikų, juo ji grei
čiau išteka antrą kart Mat, 
eskimams vaikas — turtas. 
Jau aštuonių metų būdamas 
eskimų vaikas atneša nau
dos, užaugęs gi niekuomet 
nepalieka aklam likimui sa
vo tėvų.

Bet šiais laikais pasitaiko 
trijų rųšių našlės: vienos, 
kurių vyrai mirę, antros, ku
rios skaitosi ištekėjusios, bet 
su savo vyru nesugyvena dėl 
nesantaikos, (dažniausia tai 
tuose kraštuose, kur nėra ci
vilinių jungtuvių), trečia na
šlių rųšis, — moterys, kurios 
keletą kartų buvo ištekėju
sios ir tiek pat kartų persi
skyrė norėdamos dar kartą 
ištekėti. Blogiausia našlėms 
ten, kur negalima skirtis. 
Pavyzdžiui, Lietuvoje yra 
daug moterų, kurios dėl vie
nos ar kitos priežasties ne
gyvena su vyru, bet taip pat 
negali antru kart ištekėti, 
nes katalikų tikyba nelei
džia. Žinoma, tokių moteries 
tragedijų nepasitaiko tuose 
kraštuose, kur yra civilinė 
metrikacija, kur veikia per
skyrų teismai. Bet šiaip ar 
:aip šių dienų našlė, kokios 
kategorijos ji nebūtų, yra 
laimingesnė už savo seseris 
gyvenusias senesniais lai
kais.

Senovėje našlės buvo ne
laimingiausios būtybės, nes 
jas laukė arba mirtis, arba 
sunki kova už būvį, arba 
dargi gyvenimas su nemyli 
mu asmeniu.

Juk dar šiais laikais Voly 
nijoje, Galicijoje, Besarabi
joje, Turkijoje, kur gyvena 
tamsus, paskendę religiniuo
se prietaruose žydai — naš- 
’ė, vyrui mirus ir nepalikus 
vyriškio įpėdinio (sunaus), 
nėra laisva. Ji turi ištekėti 
už buvusio vyro brolio. Ne- 
nusilenkimas šiam įstatymui 
’ygus mirčiai, nes tokia žydė 
vra prakeikiama, išstumia
ma iš žydų bendruomenės.

Nuo šios pareigos ją gali 
oaliuosuoti tik vyro brolis, 
jei jis nenori ją vesti.

Tas leidimas bevaikei na
šlei žydei pačiai rūpintis sa
vo likimu atliekama tam tik
ra ceremonija: našlė turi 
nuauti vyre broliui batus, 
spiauti jam į veidą ir mažių 
kais pirštukais (rankų) at- 
megsti tam tikrus tikybinius 
mazgelius. Šią ceremoniją 
atlikus — našlė lieka laisva.

Panašus paprotys yra už
silikęs ir nas kai kurias indi
jonų gimines, bet vis labiau 
ir labiau nyksta.

Afrikoje, Jarribe giminė
je sūnūs turi vesti pasiliku
sias po tėvo našles. Kitose 
.Afrikos vietose bevaikės na 
šlės parduodamos į vergiją.

Prieš kelis šimtus meti 
Rusijoje buvo girtina, jei 
moteris — vyrui įnirus, ap
leisdavo šį vargo pasaulį iš
eidama į vienuolyną.

Senovės Egipte našlė tu
rėdavo žūti kartu su mirusiu 
vyru. Dažniausia ją nužu
dydavo prie vyro kapo. Tik 
vėlesniais laikais našlė galė
davo gyventi ir dargi antrą 
kart ištekėti.

Senovės Egipte kariškių

is ko gyventi — privalėjo 
aukti dar penkis metus, po 
eurių turėdavo teisę antrą 
cart ištekėti.

Bet jei ir šiam terminui 
praėjus ir našlei ištekėjus 
sugrįždavo jos pirmasis vy
ras, jis turėjo teisę ją atsiim-

Vaikai sugyventi su ant
ruoju vyru pasilieka prie tė
vo.

Jei buvo žinoma, jog vy
ras pakliūdavo į nelaisvę — 
žmona turėjo io laukti. Jei 
ji ištekėdavo už kito, nors ją 
Drie to nevei tė sunki mate
riale padėtis — vyrui sugrį
žus ji buvo žudoma, prigir
doma juroje ar upėje.

Pas asyriečius, sugrįžus 
vyrui iš karo ir radus žmoną 
ištekėjus, jis turėdavo teisę 
ją atsiimti, bet antrajam vy
rui turėjo atlyginti duoda
mas jam antrą žmoną.

Be to, pas senovės asyrie
čius buvo Įstatymas, kuris 
išakydavo svainiui vesti bro
lienę. Ir tik jam mirus ir pa
likus sūnūs — našlė buvo 
laisva, o jei ne, turėdavo iš- 
ekėti už kito artimo gimi

naičio.
Bet Kinijoje skaitosi di

džiausia garbė, jei našlė nu
sižudo prie vyro kapo daly
vaujant tūkstantiniai mi
niai. Jos vardas tuomet įra
šomas į garbės lentą, kuri 
kabo kur nors viešoje vieto
je.

O Indijoje ne taip senai, 
gal prieš šimtą metų, našlė 
turėjo save sudeginti kartu 
su vyro lavonu. Toks įstaty
mas dar ir dabar yra, tik dėl 
anglų uždraudimo jis ne vi
suomet pildomas, nes anglai 
už dalyvavimą tokiose lai
dotuvėse — baudžia daly
vius tokia pat bausme, kaip 
už žmogaus užmušimą. Mat 
laidotuvių dalyviai dažnai 
priverčia našlę mirti kartu 
su vyru. Dažnai sudeginama 
ne tiktai našlė, bet ir vergės.

Šio papročio atsiradimas 
įvairiai aiškinamas. Indai iš 
dalies meta kaltę Mahometo 
pasekėjams, bet tai neata- 
tinka tikrenybę, nes apie na
šlių deginimą jau pasakoja 
kai kurie senovės Graikijos 
rašytojai.

Kiti aiškina, kad šis įsta
tymas atsirado vyrų gyvybei 
apsaugoti. Mat senovėje mo
terys dažnai įsigydavo mei
lužius ir nunuodydavo save 
vyrus, kad galėtų ištekėti už 
meilužio. Tuomet buvo iš
leista įstatymas, kad vyrui 
mirus — turi būti sudeginta 
ant laužo ir žmona. Šiam į- 
statymui veikiant, apgaulin
gom žmonom nebuvo jokios 
prasmės žudyti savo vyrus, 
nes žūdavo ir viltis susijung
ti su meilužiu.

Ar ši versija teisinga — 
sunku pasakyti, gal ir yra 
šiek tiek tiesos, bet svarbiau
sia priežastis yra tikėjimas i 
pomirtini gyvenimą.

Pagal Indijos papročius 
žmona susidegindama kartu 
su savo mirusiu vyru tuo pat 
išperka savo ir vyro visas 
nuodėmes ir laimingai gyve
na drauge aname pasaulyje 
tiel$ metų, kiek jiedu turi 
ant galvos plaukų (Gandhi 
amžius aname pasaulyje bu
tų trumpas, nes jis plikas). 
Indų apskaičiavimu tai lygu 
35 milijonam metų*

Taigi, greičiausia našlės 
deginamos dėl tos pat prie
žasties, dėl kurios į kapą de
dama ginklai, papuošalai 
maistas. Mat, tiki, jog visi 
šie daiktai bus naudingi ir 
aname pasaulyje.

Prieš šį žiaurų paprotį ko
vojo jau senovėje kai kurie 
karaliai, pavyzdžiui mongo
lų karalius Akbaras, Tiesa,

kalaudami įstatymo panai
kinimo.

Ir anglai, užėmę Indiją ne 
iš kaito pradėjo kovą prieš 
šį žiaurų paprotį, nes bijojo 
uždraudimu užgauti indų ti
kybinių jausmų.

Tik 19-to amžiaus pra
džioje pradėjo griežčiau ko
voti prieš našlių deginimą. 
Tiesa, iš karto buvo uždrau
sta deginti nėščias našles, 
vėliau buvo uždrausta prie
vartą vartoti. Bet vis dėlto 
našlių deginimas nemažėjo, 
priešingai, nuo 1820 m. iki 
1875 metų staigiai pakilo. 
Tuomet Bengalijos general
gubernatorius lordas Ben- 
tink 1820 metų pabaigoje iš
leido įsakymą, kuriuo buvo 
baudžiami tokių laidotuvių 
dalyviai už žmogaus užmu
šimą.

Tuo atsirado Bengalijoje 
astuoni laikraščiai, kurie kė
lė didžiausią protestą prieš 
“drakonišką” netikėlių įsta
tymą, kuris užgauna “šven
čiausius” indų tikybinius 
jausmus.

Lordas Bentink norėjo vi
su griežtumu kovoti bet... 
valdininkai, esantieji pro
vincijoje žiurėjo į našlių de
ginimą pro pirštus.

Ir 1839 m., dvidešimt metų 
po “drakoniško” įstatymo 
išleidimo, Lahoroje mirus 
maharadžai Randšit Jingh 
buvo sudegintos ant jo laužo 
keturios jo žmonos ir septy
nios vergės.

Apie šį atsitikimą vokietis 
daktaras Honingberger, bu
vęs maharadžos leibgydyto- 
jas. štai ką pasakoja:

Nežiūrint įstatymo, kuris 
žiauriai baudė panašių lai
dotuvių dalyvius — į tvirto
vės kiemą susirinko neapsa
koma minia.

Laidotuvių ceremonijai 
prasidėjus, keturios kara
liaus žmonos pirmą kartą 
savo gyvenime vienos išėjo 
oėksčios iš haremo rūmų ir 
pamažu žengė prie laužo. 
Šalia jų ėjo tarnai nešdami 
skrynutes su papuošalais, 
kuriuos karalienės mėtė į mi
nią. Už trijų žingsnių nuo 
karaliaus žmonų ėjo atbu
las tarnas nešdamas veidro
dį. Į tą veidrodį žiurėjo ka
ralienės norėdamos įsitikin
ti, jog jos nė kiek nepasikei
tė veide ir nebijo mirties. 
Paskui karalienes žengė sep
tynios jaunutės, gal 15-os 
metų vergės.

Maharadžos kūnas buvo 
padėtas ant tam tikro laivo, 
kuris buvo savo rųšies lau
žas. Ant jo užžengė ir kara
lienės su vergėmis. Karalie
nės susėdo maharadžos pa
galvy, o vergės prie kojų. 
Visą laiką griežė muzika ir 
perkūniškai tratėjo būgnai.

Pagaliau visą laivą su la
vonu, karalienėmis ir vergė
mis pridengė uždangalu ir 
aužą padegė iš keturių pū
dų braminam giedant šven
tus himnus. Už kelių minutų 
žuvo 11 moterų ugnies juro
je.

Laužui sudegus buvo su
rinkti pelenai į urną, nuneš
ti su tam tikra ceremonija 
prie Gango upės ir ten pa
skandinti.

Laužo vietoje, sugrįžę lai
dotuvių dalyviai, atliko puo
tą už maharadžos laimingą 
kelionę į aną pasaulį.

Žiaurus, .baisus buvo lai
kai ir dar visai nesenai, vos 
prieš šimtą metų

Tai buvo senovėje, o šian
dien jau galima išgirsti iš 
kurios nors nudažytos po
niutės lupų:

—Prašau susipažinti su 
mano ketvirtu vyru!

Tai vis progresas!
St Žiemy*.

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

NUTUKIMO PAVOJUS.

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

Žmogaus svoris turi nemažos 
reikšmės, kaip jo bendru sveika
tingumo žvilgsniu, taip ir jo gy
venamojo amžiaus ilgumu. Dėl
to būtina yra apie tai kiekvie
nam turėti tikrą žinojimą. Pa
prastai, nutukęs žmogus mano 
esąs sveikatos pavyzdžiu ir tuo
mi gerokai didžuojasi. Pašali
niai gi, žurėdami i tokį nutukėlj 
gėrisi ir sako: “Tai sveikas žmo
gus.” Medicinos mokslas bet gi į 
tekią padėtį žiuri kaip tik atbu
lai.

Nutukęs žmogus, žinoma, sve
ria daugiau, negu reikia. Taigi, 
jis visai nereikalingą svorio naš
tą nešioja, ko blogos sėkmės 
savaimi aiškios, nes tai apsunki
na širdies veikmę bei visą kūną 
bereikalingai vargina. Nutukė- 
lio širdis taukais apauga, kas 
trukdo normalį plakimą; taipgi 
neretai į jos raumenis taukai su- 
sikuopia, kas jo pajėgumą gero
kai nusilpnina, žodžiu sakant, 
nutukusio širdis daug silpnesnė, 
negu to. kuris turi normalį svo
rį- Pas tos rūšies žmones dažnai 
randama pakilęs kraujo spaudi
mas, kas ilgainiui neigiamai at
siliepia į bendrą cirkuliaciją. 
Cukrinė liga jų tarpe yra gero
kai paplitusi. Net ir vėžio liga 
dažniau pastebima. Nevirškini
mas bei vidurių užkietėjimas ir
gi esti paprastas reiškinys.

Mekanišku budu nutukėlis ir
gi gerokai nukenčia. Jam yra 
sunku tinkamai pasilsėti, nes

atsigulus sunku kvėpuoti. Vaikš
čioti ar sukesnis darbas dirbti 
sekasi tik su didelėmis pastan
gomis. Susirgus, kad ir menka 
liga, jam prisieina daugiau ka
muotis ir daug sunkiau pagyli, 
žaizdos sunkiai gija, o prireikus 
didesnę operaciją padaryti, susi
duriama su itin rimta problema.

Trumpai sakant, nutukimas 
anaiptol nėra sveikatos ženklas, 
bet aiškus požymis jos rimtų 
trukumų, ypač sulaukus 40, ar 
daugiau, metų amžiaus. Už tat 
ne bereikalo apdraudos kompa
nijos, kurios šią padėtį yra labai 
gerai išstudijavusios nuoseklio
mis statistikomis, nenori nutu- 
kėlių apdrausti. Kartais, kad ir 
apdraudžia, tai reikia gerokai 
daugiau mokėti už normalio svo
rio apdraustuosius. Mat, jos la
bai gerai žino, kad tokie žmonės 
daugiau serga įvairiomis ligomis 
ir bendrai imant, jų amžius kur 
kas trumpesnis.

Nutukimo priežastys yra pa
matiniai dvi: išlaukinė ir viduji
nė. Išlaukinė, tai daugiau mais
to vartojimas, negu kad kunui 
reikia, šis maisto perviršis susi
kaupia kūne taukų formoje ir 
tokiu budu visas žmogus, taip 
sakant, apauga taukais arba nu
tunka. Antroji priežastis, t. y. 
vidujinė — esti tiesioginė pa
sekmė neveiklumo tūlų liaukų, 
vpatingai kaklinės liaukos. Kuo
met šitokia liauka permažai vei
kia, tai maistas nesunaudoja- 
mas energijai gaminti, o susi
krauna kunan ir tukimas vyks
ta.

(Bus daugiau.)

BALTIJOS JUROS LEGENDA.
Prieš daugelį metų toje 

vietoje, kur dabar yra Balti
jos jura, buvę dideli, aukšti 
kalnai. Juose gyvenusios 
piktos raganos. Kas patek
davęs į tuos kalnus, tą raga
nos apkerėdavusios, moteris 
paversdavusios lakiomis žu
vėdromis, o vyrus sakalais. 
Patekusius į tuos kalnus įsi
mylėjusius, raganos apkerė
davusios ir juos jau išskir- 
davusios —mylimąsias mer
ginas raganos paversdavu- 
rios žuvėdromis ir išsiųsda- 
vusios skraidyti virš vande
nų, o mylimuosius vyrus pa- 
nardidavę į vandenis. Dar ir 
šiandien mergelės, pavers
tos žuvėdromis, skraidan
čios virš vandenų, jieškoda- 
mos savo mylimųjų... Jos 
savo sparnų plasdenimais ir 
puolimais prie vandens reiš^ 
kia savo širdgėlą...

Raganos įgrįso žmonėms. 
Tada gyventojai išrinkę du 
žmones ir nusiuntę į Žemai
tijos girias, pas to krašto vy- 
riausijį burtininką, gauti pa
tarimo. Kol pasiųstieji žmo
nės pasiekė burtininką, pra
ėję ketveri metai, neš burti
ninkas gyvenęs pačiame gi
rios viduryje, ir buvęs sau
gojamas 12 slibinų: jų kiek
vienas turėjęs po 24 galvas, 
Pro visus praėję laimingai, 
ik kada ėję pro paskutinį, 
seniausijį slibiną, suužusi 
giria, sustaugę kartu visi vi
somis savo galvomis slibi
nai. Pasiuntiniai išsigandę 
ir vietoje iš baimės sustingę.

Tuo metu pro juos pra- 
skridusi žuvėdra ir jiems pa
sakiusi: “Nesibijokite, žmo
nės; kada ūžia giria ir stau
gia slibinai, tada vyriausias 
krašto burtininkas priima 
oas jį atkeliavusius sve-
C1US.

Jie paklausę žuvėdros ir 
nusiskubinę pas burtininką. 
Jis pasiuntinius maloniai 
priėmė ir reikalą išklausė. 
Ilgai galvojęs ir tik po dvie
jų dienų davęs tokį atsaky-

mą: “Mielieji krašto žmo
nės, dangaus, žemės, vande
nų ir kalnų dievas reikalau
ja iš jūsų krašto vienos gra
žiausios mergelės, kuri savo 
mirtimi jus išgelbės nuo pik
tųjų raganų. Toji mergelė, 
sulig dievų valia, turi būti 
savo mylimojo nustumta 
nuo aukščiausiojo kalno vir
šūnės.”

Su tokiu atsakymu nusi
minę žmonės grįžo pas sa
vuosius. Buvo sušauktas 
žmonių susirinkimas, kuris 
turėjo nuspręsti vienai mer
gelei mirtį. Kai jau buvo vi
si susirinkę, to krašto valdo
vo sūnūs ant šaunaus žirgo 
įjojęs į minios vidurį ir pa
skelbęs, kad jis pildąs dievų 
norą ir aukojąs savo myli
mąją.

Mylėdami valdovo sūnų, 
o drauge ir jo mylimąją, 
žmonės pradėję graudžiai 
verkti. Miniai verkiant, val
dovo sūnūs pasisodinęs sa
vo mylimąją ant savo žirgo 
ir nusinešė ant aukščiausio
jo kalno viršūnės. Kuomet 
baigė užnešti, paslydusi žir
go koja ir jiedu abudu nu
kritę į bedugnę. Tokios au
kos dievams užteko. Jie pa
leido į kalnus žaibus, kurie 
juos sudaužė į skeveldras. O 
žmonės matydami tokį bai
sų reginį ir gailėdamiesi val
dovo sunaus, ilgai graudžiai 
verkė, kol toje vietoje iš jų 
ašarų pasidariusi jura, ku
rios vanduo dar ir šiandien 
sūrūs. Toje vietoje nei pėd
sako nelikę kalnų, juos die
vai žaibais sudaužę, o .žmo
nės. savo ašarose jų likučius 
paskandinę. Tsb.

DIDELĖS AUDROS FRAN- 
CUZIJOJE.

Vasario mėnesio pabaigo
je Francuzijoj siautė labai 
didelės audros, šeši asmenys 
buvo ušmušta ir keliolika 
sužeista. Be to, sugriauta 
daug namu ir išlaužyta dau
gybė medžių.

»
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Sovietai Ruošias Sta-\ PAJIEŠKOJIMAI 
bilizuoti Savo Rublį.

Įdomi Aferistės Sa- Malūnsparniu Lėktų- 
bastijonauskaitės

Byla.
Arba kaip vyru apsirengusi 
mergina apgaudinėjo mo

teris.

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teisme buvo svar
stoma sensacinga merginos 
Sabastijonauskaitės byla.

Sabastijonauskaitė yra y- 
patinga aferistė: ji persiren
gia vyru ir pradeda flirtą su 
merginomis ir moterimis, ei
na su jomis j kinoteatrus, kol 
gauna pasiskolinti arba kaip 
kitaip išvilioti pinigų. Už
pernai Sabastijonauskaitė 
už tokius nusikaltimus Kau
ro teismo jau buvo nubaus
ta. bet bausmę atlikus ji 
griebėsi vėl to paties amato. 
Buvo nuvykusi j Jonavą ir 
pradėjus dirbti tarnaite, bet 
tarnaitės duona esanti sun
ki. Todėl ji vėl pakeitus sijo
ną Į kelines, pasidarė vyriš
ką “pričioską” (plaukų susi- 
šukavimą) ir atvyko Į Kau
ną. Čia pradėjo draugauti 
su viena ponia. Bedraugau- 
jant ponia Įsimylėjo ir pra
dėjo savo mylimąjį šelpti pi
nigais.

Vienąsyk Sabastijonaus
kaitė atėjus pas savo ponią 
nerado jos namie, tai durų 
užraktą atplėšus ir butą pra
dėjo kraustyti. Bet “svečią” 
pastebėjo kaimynai ir sulai
kę perdavė policijai. Veik 
tuc pačiu metu Sabastijo-

Maskvoj busianti atidaryta 
birža tarptautinei valiutai 

kotiruoti.
Iš patikimų diplomatinių 

šaltinių mums pavyko suži
noti Įdomių informacijų a-

vu Iš Londono Kau
nan.

Iš Kauno į Londoną iš-Įpie laukiamus Sovietų Rusi-
vyksta Lietuvos Aerokliubo I los ekonomikoj kardinali- 
atstovas Garolis. Jis vyksta į nius pakeitimus, kuriems 
specialę lakūnų mokyklą, duonos kortelių panaikini- 
kurioje mokoma skraidyti mas tesudaro tik nradži». 
autožyriniais, lietuviškai Kartu su duonos kortelė- 
malunspamiais pavadintais mis galutinai esą atiduota Į 
lėktuvais. Tie lėktuvai pasi- archyvą infliaciia, kurios 
žymi tuomi, kad jie gali iš pagalba faktinai buvo reali- 
mažos aikštelės pakilti ir nu-J duetas pirmos “oietiletkos” 
sileisti. Malūnsparnis lėktų- pinansavimas. Maskvos fi- 
vas gali išvystyti greitumą nansininkai dabar sieksią da 
iki 200 kilometrų per valan-l didesnio Sovietų finansų 

Aerokliubas stabiliškumo.

V. TAMAŠAUSKIENĖ. pajieškau 
savo vyro Antano Tamašausko. Jis 
mane apleido 14 d. gruodžio, 1934 m.

GRAIKIJA PANAIKINS GARSIĄJĄ 
VIENUOLIŲ RESPUBLIKĄ.

Graikijos vyriausybė nu-.lyną, lankytojai turi lipti dirba daržuose,.taiso apavą 
sprendusi panaikinti vienuo- medinėmis kopėčiomis, ku- *r Mėsos visai nevalgo, 
liu respubliką švento Atoso rios pristiprintos prie baisiai ' Vienuolių respubliką val- 

' ' stačios uolos sienos. Bet to- do sinodas, į kurį įeina 20 
liau reikią lipti laiptais, ku- vienuolių prižiūrėtojų. Sino- 
rie kabą visiškai ore. Lanky das renkasi kas dieną spręs- 
tojai, kuriems sukasi galvos, h Vldaus £inčus ir kitką. Bet 
į kalną užkeliami tam tikru ^a žinoma, kad šios respub- 
uždaru krepšiu. Bet kalne y- gyventojai aplanko ir 
ra ir tokių laiptų, kuriais aiTm^sV.es Graikijos tento- 
moka laipioti tik vienuoliai; rB°s dails> kyr yra daug pa-

r7aukštumore^n7o^EaėioWs pasauliečiai ten visai nėra ^kojimų apie jų romanin
ių aukštumoje nuo &gejos ., kus nuotykius su moterimis,
juros. V įenuolių respublika ’ Vienuoliai priklauso stačia-
svndManti iš 20 vienuoly-. Vienuolių kambariuose tikiu tikvbai
nų, 250 ūkelių ir 150 vienišų stovi platus mediniai suolai, ‘ ’______
namukų kalnu viršūnėse ar- ant kurių jie naktį miega. Ącir RAMYGALA RAN- 
ba atšlaitėse. Vienuolių poli- Prie jų stovi nedideli stalių- SENŲ PINIGU
ci te labai griežtai žiuri, kad kai_ Vienintelis liuksusinis Eriškiu kai Ramyga. 
1 šventąją teritoriją , nebu- daiktas kambary - tai .ko- los valgd;

liai. Visi jie laisvu laiku dir
ba darbą: kapoja malkas, 
gamina aliejų, raugina vyną,

kalne, motyvuojant tuo, kad 
1914 metais ten gyvenę 15,- 
000 vienuolių, o dabar tik
2,500.

ši ypatinga respublika už
ima 314 kvadratinių kilome
trų žemės sunkiai prieina
muose kalnuose, 2,000 met-

dą. Lietuvos Aerokliubas I Stabiliškumo, vengs uzmas- , (čia jo paveikias.) Pasiėmė su savim tu ileista moteris, koks nors na.
jau tokį lėktuvą nupirko, su-kuotų deficitų. " —k“ ,n‘ ~~ --------
mokėdamas už jį apie 40,-1 Eilinis uždavinys
000 litu. Lakūnas

ir savo vaiką 10 metų antros moteries.
• Aš esu trečia ja legališka moteris. Aš 

Mask-. sužinojau ir turiu paveikslus iš Omą- 
GarolisĮvoj esąs valiutos stabilizavi-‘

toje autožyrinių lėktuvų mo- mas, kuriam mobilizuoja- kad tokio vyro apsisaugotų. Jeigu 
mas Sovietų Ūkis. • i randasi tokių moterų kaipkykloje išbus keliatą sąvai-|mas Sovietų ūkis. . • įskristų, tai malonėkite

čių, kol išmoks malunspar-1 Kaip visi dar gerai atme- ■ ti pas mane. je?gu kas jj patėmvtų. 
niu skraidyti. na, “Nepo” laikais Rusijoj

Kadangi lėktuvo narveži- iau buvo ivesta stabiliškai mrs. v. Tamašauskienė mų, mas j Kauną kainuotų nema- valiuta - ėenvoncai, kurie,1 4 

ža pinigų, o be to ir pačiam atsisakius Sovietams nuo
lakūnui tektų mokėti už sa-1 “Nepo,” greit nustojo šy
vo kelionę, tai projektuoja-1 mios savo vertės dalies, 
ma, kad Garolis užbaigęs! Dabar Sovietų apyvartoj 
mokyklą nupirktuoju lėktų- yra ne vienas, o keli rubliai: 
vu parskirstų iš Londono į rublio įpirkimo pajėgumas 
Kauną balandžio ar gegužės Driklauso nuo to, kas jį turi. 
mėnesiuose. Lėktuvas Lietu- Darbininkas už tą patį rublį 
voje tarnaus greitam susi-kauna kooperatyve kur kas 
siekimui su įvairiomis viete- daugiau, negu koks “lišen- 
mis, kur nėra aeroportų pa- cas” “komercinėj” Mostor- 
prastiems lėktuvams nusi- |g0 krautuvėj, 
leisti. Dabar Aerokliubas tu- P Tai, žinoma, priklausė 
rėš jau 6 lėktuvus ir 10 j nuo to, kad Sovietai dar ne- 
sklandytuvų (bemotorinių J mokėjo visu šimtu nuošim-
lėktuvėlių). Esamieji lėktų- čių diriguoti pinigų paskirs-

, u- - • vai jau sudaro pagrindą pir-tymu tarp savo piliečių. Da-nauskaite iš vieno piliečio I l ” F 7TAolto iv majai Aerokliubo eskadn-bar ne jau tą dingavima ga pavogė vyrišką paltą ir uz k„_4 :s n I.- V ®.
tai Kauno apylinkės teismas 
ją nubaudė kelis mėnesius 
kalėti.

Dabar ji buvo teisiama už 
tos ponios apgaudinėjimą ir 
Įsilaužimą į jos butą. Sabas
tijonauskaitė iš kalėjimo at
varyta vyriškai apsirengus. 
Bylos svarstymo metu salėj 
buvo daug moterų ir panelių 
susirinkusių pažiūrėti savos 
rūšies donžuano. Teisiamoji 
kalta prisipažino ir prašė 
teismą, kad jos pasigailėtų.

Kauno apygardos teismas 
Sabastijonauskaitė nubau- 

• d ė pusantrų metų sunkiųjų
karbų kalėjimo.

Miręs Žmogus Vėl 
Gyvena.

Tuler’o miestely, Texas 
valstijoj, pereitą sąvaitę mi
rė šerifas W. A. Strang, jau 
71 metų senis. Gyvybė aplei
do jį visai; širdis jau nepla
kė ir kraujo cirkuliacija bu
vo visiškai sustojus. Tai tik
ri mirties ženklai. Tačiau 
D-ras Howard Bryan įčirškė 
adrenalino į sustojusią šeri
fo širdį, pradėjo daryti dirb
tinį alsavimą, ir numirėlis 
atgijo. Kol kas jis da silp
nas, bet tikimasi, kad galės 
pasveikti ir vėl vaikščios.

Na, o tegul koks kunigas 
atgaivina numirėlį maldo 
mis!

as nu- 
atsišauk-

Paterson, N. J.

. . _ . ™ . . . , liūnas darže radęs sidabro irmoteriškos gimines gyvulys Plovimosi indų nėra. Vie- žalvario monetų g 1560, 
n mahometonus. Tai garan- nuoliai plaunasi prie salti- 1533 ir 1534 metlį Mikoliu.
i * v i i • • L kurio vandenį kas mė- nas monetas pardavinėjąs.
kuri parašyta labai senai nesį šventina, 
jaučio odoje. Tris ketvirtadalius dienos JAUNAS ŪKININKAS ŽU- 

Dažnai yra buvę atsitiki- vienuoliai meldžiasi. Jų res- VO PO VEŽIMU, 
kad moterys, dažniau- publikoje varpais skambina- Žagunų vienkiemio, Kre- 
amerikietės, persirengu- ma tik šventomis dienomis, kenavos parapijos jaunas u- 

?ios vyrais yra mėginę pa- Vienuoliai darbininkai na- kininkas J. Kemėžys važia- 
tekti į Atoso kalną. Bet tai mo kviečiami kūjo smūgiais vo aną dieną iš malūno. Jo 

į griovį ir

SILVESTRAS
Yųogežerių kaimo, Kalvarijos va s
čiaus, Mariampolės apskr., prašau at- . , T, . • i »• i , ir- i-- • -• • .sišaukti. Pajieškau taipgi Marės vir- pasisekę tik labai retai. Kad i geležinę lentą, vienuolijoj vežimas apvirto
bickiutės, paeina iš skariškės kaimo, natekus į Hagia Marte aptinkami ir žili, ir pusam- taio jį prislėgė, kad žmonės
Prašau atsišaukti, nes turiu svarbių (šventos ramybes) vienuo- ziai, ir visai jauni vienuo- rado jį nebegyvą.
reikalų. Kurie žinote kur jie randasi,' _______ _ _ ------- -
nalonėkite pranešti jų adresus.

MIKULEVIČIUS, 
va’

Miss Pranė Arbačauskiutė.
1<49 King avė.,

(-)
Dayton, Ohio.

Dėdė ir teta, pajieškome sunaus i 
PETRO VAIVADO. Pirm dviejų me- * 
tų jis gyveno Brazilijoje, po tokiu ad-1 
resu: Petras Vaivadas, Sao Paulo Li-J 
nia Mogijana Fazenda Bocaina., -Jose 
Theophila, Dias Macoca. Brazil. Da
bar jokios žinios nuo jo negauname. 
Kas žino, kur ^is randasi, ypatingai 
Brazilijos lietuviai, prašome pranešti 
jo adresų. Už pranešimą atlyginsime.

Košt. Remenčius, 11 >
21 Cook st., Brooklyn. N. Y., U.S.A.

lei. Kai eskadrilė bent iš 91 ii atlikti tiksliau ir žada į- 
lėktuvų bus galutinai suor- vesti' visiems vienodą rublį, 
ganizuota turės visus reika- Tai jau . duonos
lingus lėktuvus ir lakūnus, pardavime; 'ne/ “iišencui” 
ji bus pavadinta Dariausi ir 3uonos kilogramas kainu0_ 
Girėno vardu Jos Pakriks- L u giek ir kita 
Ujimas Įvyks kūnų nors Be dar maža.
Daliaus ir Girėno atminimo ly, ims vi g,,,
iškilmių proga. Tsb-1 vietų pdiečių yartojimį

MAISTAS FINA !• a3rtu ?u.vlenodo P*1’.0 /lo oiZY/l J Įvedimu eisiąs jo galutinis
VIS BRANGYN.

_ . Isianti atidaryta birža, kur
Pereitą sąvaitę Chicagos kotiruos visas užsienio va- 

stokjarduose uz 100 svarų ,;utas (Reiškia, informuos
moA^1Pa apie užsienio pinigų kursus, 

jau $9.10. Pridėjus valdžios __
imamą mokesnį, 100 svarų rpuo pagju laiku rusų rub- 

^?uiiei?os Padaro ]jai vėl pasirodysią užsienio 
jau $11.3o. Tai yra tiek PaL biržose, pirmiausia Paryžiu- 
kiek kiauliena kaštavo 1929 Le, jr Sovietas dėsiąs visas 
metais, kuomet darbai ėjo pastangas rubliui palaikyti
labai gerai ir žmonės labai J savo valstybės ribų.
gerai uždirbdavo.

KUNIGAS NEĮLEIDŽIA 
KALĖJIMAN MOKSLI

NIO LAIKRAŠČIO.

“Kultūros” žurnalo admi
nistracija nusiskundžia, kad 
į Šiaulių sunkiųjų darbų ka
lėjimą neįsileidžiamas jos 
žurnalas^ nors visi kiti Lietu-

Pajieškau Alfonsą Šemežį, jis gyve
no 213 South avė., Saskaton, Sask. Iš 
Lietuvos Krekenavos parapijos Turiu 
svarbu reikalą. Adolfas Krasauskas, 
2258 Prince George, Montreal, Canad.

Pajieškau KATRĖS RAZAUSKAI- 
TĖS, ji gyveno Lawrence, Mass. Pra
šau jos pačios atsišaukti, arba kurie 
žino kur ji randasi, prašau pranešti 
jos adresą. H A. V. (0)
Box 382, Blackstone, M ass.

Pajieškau brolio ANTANO NAVI- 
KAUCKO, angliškai Novick. Kuris 
pranešit teisingą jo adresą, tas gaus 
i!5.00 atlyginimo. Jis paeina iš Prie- 
ftuolaukio kaimo, Prienų parapijos, 
Suvalkų gub. Rašykit šiuo adre
su: George Novick, (0
1835 Springwells avė., Detroit. Mich.

JUOZAPAS LUKAS, gyveno Ka
nadoje, Hamilton, Ont. Kas žino kur 
jis randasi, prašau pranešti jo adre
są, busiu dideliai dėkingas, arba jis 
pats lai atsišaukia. (0)

John Kušleika
34 Erwin st., Dųąuesne, Pa.

APSIVEDIMAI.

Visa ta nauja finansinė 
politika žymioj daly įkvėpta 
franeuzų, kurių įtaka Mask 
voj nuolat eina didvn.

“L. ž.”

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI 

GULI SU NUGA-TONE

Pajieškau draugės apsivedimui, ku
ri mylėtų protingą gyvenimą. Aš no
rėčiau susipažinti arčiau su tokia 
drauge, kuri norėtų rast protingą sau 
draugą ir turėt gražų gyvenimą. Pra
šau atsišaukti apie 30 metų amžiaus. 
Adresas: K. Matulis, (2)
P. O. Box 3, Mattapan, Mass.

Pajisškau merginos ar našlės apsi- 
vedinrąii. nuo 25 iki 35 metų: aš esu 
našlys 37 metų, turiu bizni per 10 me
tų ir gerai sustoviu. Su pirmu laišku 
prašau prisiųst paveikslą, pareikala
vus sugrąžinsiu Nereikalingai r.era- 
šinėkit. Jos Uzdavinis, (-)

313 Park avė., Linden, N. J.

Nuodai, kurie susikaupia jūsų orga 
nizme paeina nuo to, kad jisai ganė- 

4^1,:,. tinai neišsivalo ir todėl praplatinaV OS kalėjimai tokių kliūčių bakterijas, kurios užkrečia jus ligo-
nedaro ir net kolektvviai lei- Į mis« susilpnina jūsų organizmą ir jus 
... , * -i .v . kenčiate nuo svaigulio, galvos skau
džia kaliniams žurnalą įssi-' dėiimo ir 11.
rašyti. Žurnalo leidėjai krei-1.. nuc.a-tone išvaro visus nuodus 
_.. . j • • x 13 Jusu systemos. Yr» milijonai mo-

pesi į kalėjimo admimstra- terų ir vyrų, kurie atgavo savo spė-
ciją, prašydami reikalą su- kas„ T p.ataise savo sveikatą su šiuo j'z? r- (Dastebetmu vaistu. Jeigu jus jaucia-
tvarkyti, tačiau buvę atsa- tės pavargęs arba nesveikas, pamė-
kvta kzid lMikrjiščiii klausi- NUGA-TONE.KVia, Kau įaiKl ascių Kiausi Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
mas kalėjime esąs pavestas Parduodamas visose atsakomingose 
kalėjimo kunigui Kuzmaus-imkit_UGA-soL 
kui, ir nuo jo valios priklau- — Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. 
są įsileisti “Kultūros” žurna- Ir 50c~____________________

REIKALINGA GASPADINĖ
Prie prižiūrėjimo Namų. turi mokėt 
gerai pagaminti valgį. Šeimynoje 3 
žmonės. Gali būt augusi mergina ar
ba našlė. Mokestis gera—gerai gaspa- 
dinei. Atsišaukit iš apielinkės arba ir 
iš toliau. W. PETKEVICH (1) 

65 Howard St.. Reading. Mas.;.

Reikalingas Darbininkas
ANT F’ARMOS. Pageidaujama kad 
butu dirbęs ant farmos.

A. PETRAITIS, P. O. Bos 77, 
Baliard Vale, Mass.

(1 >

GERA ŽINIA INKSTŲ NE
SVEIKUMUS TURINTIEMS!

Kunigas Jonas Reko
menduoja KI-RCTIC.
jis sako: “KI-RETIC 
tablets (plyskelės) yra 
neabejotina p ai a i m a 
kiekvienam, kurį kan
kina Inkstu ir pūslės 
nesveikumai.” Jei rūg
štys inkstuose ir degi
nantis šlapimas prike
lia jus iš miego ir su
trukdo pasilsi, išveng-
kite didesniu kentėjimų, užsisakyda
mi KI-RETIC Tablets (plyskeliul, 
kaip tūkstančiai yra padare. Jos iš- 
plauja lauk nuodus. Nebelieka skau
dėjimo strėnose, silpnumų pūslėje ir 
gėlimų sąnariuose, paeinančiu dėl 
inkstų ne veikjumo. Tik 
žemiau esanti kupiną ir šiandie pa
siųskite į

KI-RETIC CO., Dept. K..
529 Hudson St.. New York. N. Y.

Malonėkite prisiųsti man dėžutę 
KI-RETIC tablets, užmokėsiu laiška
nešiui $1.25, kuomet pristatys vaistus.
Vardas ............
Adresas ............

i i
....................................;;

Miestas ............ .............Valst...............Į

lą, ar ne.
Bet klausimas, kodėl gi 

Lietuvos valdžia paveda to
kius klausimus spręsti juo
diems Romos agentams?

ĮSIGYKIT GERĄ VIETĄ!
Sužeidė gaspadorių, priversta pa

leisti gerą gyvenimą. 16 akerių dirba
mo lauko. 4 akeriai miško, 3 dideli 
vištininkai pilni visokių paukščių,

rinndvVtTJ bamė, garadžus, mūriniai staldai, 9
p • kambarių namas, vanduo,'Elektrikas,

salamas. pečiai, maudynės, viskas
naujai įtaisyta. 2 dideli skiepai, žo
džiu visokie parankumai, arklys, kar
vė. visokios mašinos, daug vaisingų 
medžių, tik 22 mylios nuo Philadelphi
jos. prie didelio kelio. Gazolino stotis 
ir abelnai bizniava vieta. Parduodu 

i prieinama kaina Klauskite: (-) 
MRS. NELLIE GAVĖNAS,
5 Black Horse Pike,

Williamstown, N. J.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

CHERRY VALLEY. MASS. 
Parsiduoda 4 kambarių stuba. 1

akeris geros žemės, garadžius. višti
ninkas. keliatas vaisinių medžių, prie 
ežero ir šteito kelio, 10c. į Worcesterį.

A. ORENT, (1)
Box 30, Cherry Valley, Mass.

PIGIAI PARSIDUODA
Juodgalviai, rud
galviai ir gelton.

175 akeriai geros žemės, 40 akerių 
miško, 5 kambarių stuba. didelė bar- 

galviai.' Pnsiun-;nė jr k;ti hudinkai geri. 1 mulas, ark- 
čiu į visas dalis lys, 3 karvės. 3 telyčios, 12 avių. 
Suvienytų Valsti-1 kiaulės ir kuilis, keliolika vištų ir vi- 
jų ir į Kanadą 1 sokie įrankiai prie farmos. Kaina 

$3,200, numokėt $2,000. Rašykit arba 
klauskite. (2)

MRS. ZUZANA ADAMS,
R. 3, Box 53a, Berlin, Md.

GEO.
BENDORAITIS

1 520 M'ilson SU 
*”«»»e»w,rv. Conn

Urugusy'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“NAUJOJI BANGA”
Išeina du kartu per mėnesį. lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO, URUGUAY.

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų 

Kovokite prieš gemalus greitai. Creo 
mulsion sujungia 7 geriausia.-, pagel- 
bas žinoma? moderniškam mokslui 
Stiprus h"t nepavojingas Priimnus 
vartot Nėra narkotų. Jūsų aptieki. 
ninkas sugrąžins jums pinigus jeigu 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, varto 
jant Creomulsion. (Adv.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“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: ka» 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 meilė ir iš kur ji parei-

.»

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

sė/’ kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. 0 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 vaiką? 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,t 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”1

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži. 223 puslapių, stip-
| . riais audimo apdarais, aukso raidė- 
•-‘mis papuoštais.

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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Susivienijimo Reikalai Po $100 į Dieną Už Neteisingą Kalinimą.

tininkų? Kam juos slėpti, Į tų dalykų, kurie “Tėvynėje” 
kam jiems pataikauti? i yra nuolatiniais. Ar negali- 

Kad nuostolių pasidarė ma padaryti reformų? Ar 
dėl depresijos, tai visi ži- negali prie “Tėvynės” apsi- 

Ar
reikia tiek išmokėti pašali
niams bendradarbi a m s,

Nekurie žmonės kalba, 
buk pašalinei spaudai never
ta talpinti jokių straipsnių, 
kurie liečia SLA. reikalus.

Aš manau kitaip. Mes ži-*nom. Bet tie nuostoliai butų;eiti vienas redaktorius? 
nome, kad “Tėvynė” laik- buvę daug mažesni, o gal ir 
raštis neįdomus. Žinios pa-. visai jų nebūtų buvę, jeigu 
senusios. Literatūra prasta, prie SLA. vadovybės butų kaip: V. S. Jokubynui $120 
Jaunimui skyrius yra ne kas stovėję sumaningi žmonės, o metams, A. B. Strimaičiui 
kita, kaip nuobodžių paša- ne liurbiai ir karčeminiai ; $52, daktarų skyriui vėl kas • 
ka. Taigi, nors “Tėvynė” ei- politikieriai. Kodėl gi ame-ten žino kiek? Ir kada visi 
na kiekvienam Susivieniji- rikoniškos inšiurans kompa-Įšie netobulumai ištuštino le
mo nariui, ji mažai skaito- nijos tokių nuostolių neturė- j šų fondą, tai Taryba nesu- 
ma, nebent tik tų, kurie neiš- jo? Metropolitan Life Insu-įgalvoja nieko kita, kaip tik
sigali užsirašyti kitokį laik- rance kompanija per vis? 
raštį. 'depresiją nesustojo dividen-

Savo laiku mes’ visi tikėjo- dų mokėjusi savo nariams 
mės, kad po Detroito Seimo,
susidarius kitų minčių pa
stovioms komisijoms, o taip
gi išrinkus platesnės erudici
jos žmones į Pildomą Tary
bą, susilauksime naujo judė
jimo SLA. reikaluose, naujo 
judėjimo Amerikos lietu
viuose, naujų minčių, naujų 
planų, entuziazmo, pasiryži
mo dirbti kulturinį darbą su

Jos investmentai nesutirpo 
Nebūtų ir mūsiškiai sutirpę 
jeigu senoji SLA. valdyba 
butų dėjusi pinigus į tokius 
bonus, kokius konstitucija 
nurodo. Bet SLA. “vadai’ 
konstitucijos nežiūrėjo. Tai
gi, ar negalima juos dabai 
paimti užtai ir pareikalaut: 
nuostolių atlyginimo?

Ar naujas prezidentas ad
SLA., kaipo didžiausia lietu-! vokatas Bagočius daro ką 
vių šeimyna, gaivinant nyk- nors šita kiyptimi? “Tėvy 
stančią lietuvybę, keliant ...........
net nekurtuos tautiniai poli
tinius klausimus, nes Ameri
koje mus yra didelė jėga— 
bemaž trečdalis visų pasau
lyje esančių lietuvių. Mus 
balsas seniau pagelbėjo Wa- 
shingtone, pristatant milio- 
ną parašų, paskubint nepri
klausomos Lietuvos pripaži
nimą. Musų doleriai buvo la
bai reikalingi nukentėju- 
siems nuo karo musų bro
liams Lietuvoje. Musų aukos 
gausiai plaukė ir dėl to mu
sų auksu pagrįstas Lietuvos 
litas iki šiai dienai stovi auk-

nej nieko apie tai nesima
to. Jeigu niekas nėra daro
ma, tai mes, SLA. nariai, no
rėtume žinoti, kodėl ne?

Šiandien nekuriems mušt 
broliams sunku užsimokėti 
duokles. Jie prašo paskolų. 
Jie gauna. Bet šalia to jie ir 
studijuoja SLA. stovį. Be
studijuojant štai kas pasiro
do: mes, eiliniai nariai, esa
me nemielaširdingai išnau
dojami. Paėmus trečio ber- 
tainio 1934 metų atskaitas, 
susidaro erzinantis vaizdas 
Už liepos mėnesį tų pat me
tų kelionės ir sugaištys yra

štai. Musų aukos buvo reika-i SUėdę labai daug pinigų. As 
lingos Įvairių Lietuvos par-! imsiu atskirų narių ir komi-
tijų ir draugijų fondams. Jie 
lankė mus, mes rėmėme 
juos. Mes norėjome išgirsti 
jų kalbas ir siekius, kartu 
dalintis mintimis su jais. 
Bet nuo tam tikro laiko jie 
mus gėdinasi. Mes dėl to po 
biskį pradedame juos už
miršti. Šiuo laiku tas neina 
geram nei . Lietuvai, nei 
mums čia išeiviams. Juo ma
žiau mes interesuojamės 
Lietuva, tuo daugiau mes 
pralaimime musų lietuvy
bei ir musų judėjimui. Susi
vienijimas visuomet buvo 
laikomas tam tikra jėga, ku
ri galėtų išjudinti tą musų 
sustingimą mums ir musų 
Lietuvai ant gero. Bet čia šis 
klausimas atrodo toks dide
lis, kad musų “galvos” yra 
per silpnos.

SLA. judėjimas šiandien 
yra apverktiname stovyje. 
Naujų narių mažai ateina. 
Senesni nariai pakampėse 
kalba nusivylimu. Pildoma 
Taryba su komisijomis pasi
slėpė kur ten, kaip Adomas 
su Jieva po fygos lapu, ir tik

sijų išlaidas. Daugiausia iš
mokėta konstitucijos reika
lais. 1932 metais įstatų ko
misija už savo darbą gavc 
$1,562.74. Gi 1934 metais 
liepos mėnesy yra išmokėta 
trims tos pat komisijos na
riams $584.74. Ar čia ne iš
naudojimas? Jeigu jau 1932 
m. buvo išmokėta už tą dar
bą, tai už ką paimta 1934 
metais?

Kad susidarytų aiškesnis 
supratimas tų skaitlinių, tai. 
rDdos, ar nebuvo tik šitaip: 
Bordenas nebuvo išrinktas 
Detroito seiman delegatu. 
Birštonas, kaipo įstatų ko
misijos pirmininkas, siunčia 
Bordenui ir kitiems tos ko
misijos nariams telegramas 
viena diena prieš Seimą ir 
daro posėdį. Tada pasidaro 
proga Bordenui būti Seime 
ir dalyvauti agitacijoj už sau 
pasitikimus delegatus. Visi 
trys komisijos nariai gauna 
užmokėti už tą laiką $404.- 
74. Už ką? Kaip jus išaiš
kinsite šituos triksus visuo
menei? Kaip mes eiliniai

laiks nuo laiko surinka nuo i mariai galime žiūrėti į tokias
estrados, kad viskas ant mi- i įar0™^ mum,® sk"aUflas? 
rimo lentos. ,Pe^ , T*?7”? aiškinama.

I kad lesų fondas susimažino
Tai kas gi tam visam da-jo kas jį sumažino?! 

lykui turi vadovauti, jam Eikime toliau. Vinikas 
planus taisyti, energijos pri-! gauna nuolatinės algos $196 
duoti ir judinti lietuvišką mėnesiui. Važiuoja Seiman 
gyvenimą? ! ir gauna už sugaištą laiką.

Ogi tie, kurie žadėjo kai-j Jeigu už kelionę imtų', tai 
nūs versti, kurie Pildomos nieko nuostabaus. Bet dabar 
Tarybos vietas užėmę už su- jr už sugaištą laiką (bila tuo 
gaišintą laiką pinigų gauna. reikalu išmokėta $138.13.). 
Aišku, kad taip. . > Su Vitaičiu irgi tas pats. Į-

Labai gaila, kad ir pats to vairių išmokėjimų skyriuje 
Susivienijimo prezidentas yra pažymėta, kad Vitaičiui 
Bagočius neparodo to griez- išmokėta $49.48. Už ką— 
tųmo, kurio jis pirmiau ki- nepažymėta. Dėl ko tad ne- 
tuose trūkstant matė. Labai pažymėta? Argi Vitaitis dar 
švelniai atrodo jo straips- jr kitokias operacijas turi 
niai, kuriuose nusiskundžia- vesti?
ma, kad depresija, visų žmo- “Tėvynė” sąvaitinis laik- 
nių nubėdniejimas ir sunki rastis, o turi du redaktorių, 
atmosfera ir po šiai dienai “Keleivis” irgi sąvaitinis, 
stovi skersai kelio musų pla- bet prie jo dirba tik vienas 
čiam veikimui. Na, o kodėl žmogus. Turiniu ir žiniomis 
nepasakyti tiesiai ir aiškiai, “Keleivis” 50 nuošimčių sto- 
kad Susivienijimą į skylę į- vi ankščiau už “Tėvyne.” 
varė buvusi “senoji gvardi-Jame nėra protokolų, atskai- 
ja?” Kodėl neparodyti kai- tų, “gyvenimo ruožų,” ir ki-

nakelti nariams mokestis! O 
iodėl išlaidų nesumažint? 
Nukarpykite centro išlaidas, 
įes ten nėra niekas daugiau, 
<aip tik “pleasure” musų po- 
įų, tie visi “ekstra” dąmo- 
ęėjimai.

Jeigu Vitaitis neapsnms 
ienas dirbti, tai aš tikiu, 
:ad atsiras kitas žmogus, 
airis dirbs. O jeigu jam rei
dą pagelbininko ir nori dau
giau sau liuoso laiko turėti, 
ai tegul iš savo atlyginimo 
luoda kitam savo pagelbi- 
įinkui algą. Man rodos, kad 
galima net ir pačiam redak 
oriui numušti biskį atlygi- 
įimo, nes jis per ilgą metų 
ulę gaudavo iš Susivieniji- 
no gerą algą. Kodėl reikėtų 
mti ir spausti vėl iš narių, 
tuomet jiems ir taip per 
laug jau reikia mokėti?

Toliau, Vinikas. Ar jo ai 
<a pagal jį ir jo profesiją 
lėra perdidelė? Jis visur no 
•i užakcentuoti, kad tik jis 
ienas tai vietai yra kvalifi
kuotas žmogus.

Jeigu jau taip butų tikre 
'ybėje, tai visgi turėtų pasi- 
eikšti ta išmintis per “Tė

vynę,” kad nariai gautų šio
kios tokios naudos nors už 
kapeiką. Bet dabar viskas 
uščia. Tik 196 dolerių ir 
jaugiau nieko.

Mano supratimu, bile ko
kia knygvedė (bukyperka) 
itliks tą darbą už 30-35 dol. 
sąvaitei Ir p. Vinikas su vi
sais savais gabumais nėra 
daugiau vertas.

Taigi, apsidairykite, bro
liai, ten po savo tarpą ir te
nai nugnybkite, tai bus vy 
riška; bet kelti nariams mo
kestis, tai negražus darbas.

Kas butų, jeigu šiandien 
nariai pradėtų nemokėti tų 
penktukų? Didesnės kom
promitacijos nereikėtų. Kas 
žin, ar taip tik ir neįvyks? 
Kur tada reiks dėtis?

Sudėjus viską į daiktą, at
rodo, kad niekas nėra dau
giau, kaip narių išnaudoji
mas. Bet ta mainierių siste
ma, kuri išaugo Susivieniji
me per blogą ilgų metų va
dovybę, būtinai reikia pra
šalinti. Kitaip musų organi
zacija negalės augti ir bujo
ti.

Trukumai yra tiek aiškus, 
kad jų nereikia nei aiškinti. 
Jie visiems yra žinomi. Visi 
nariai tuo yra be galo įžeisti. 
Aš patarčiau taikintis prie 
minios psichologijos, tai bus 
geriau ir redaktoriams, ir 
Pildomos Tarybos nariams. 
Geriau gauti mažiau, bet tu
rėt narių simpatiją su savim.

Tiktai vietiniams organi
zatoriams reikėtų duoti-dau-

James A. Lor.g. parodytas dešinėj šio vaizdelio pusėj, buvo areštuotas 
IUinojaus valstijoj ir išlaikytas kalėjime 120 dienų. Tuomet jis buvo atras
tas nekaltu ir paleisiąs. Dabar jo draugai įnešė IUinojaus legislaturon rei
kalavimų, kad už kiekvienų kalinimo dienų valdžia užmokėtų jam jo $100, 
nes jo.išteisinimas neatlygino jam už iškentėtas dvasios kančias ir nenu
ėmę kalėjimo dėmės nuo jo vardo.

lia politikuoti. Jeigu tu ne | GR0MAT0S MAI- 
politikiens, tai tik duoklę: 
užsimokėk ir tylėk, nes ki-: KIO TĖVUI.

ė'

taip nebusi “tautietis
Tvarka prasta. Reikia iš

minties, kuri tai atitaisytų. 
Jos neturėtų trukti dabarti
niams Pildomos Tarybos na
riams. Taigi laikas jau butų, 
kad jie apie tai rimtai pagal
votų. Aukštaitis.

Nuo Redakcijos: Dedame 
Aukštaičio strapsnį kaip 
medžiagą diskusijoms. Mes 
pažįstame autorių kaip nuo
širdų Susivienijimo narį ir 
karštą darbuotoją. Gyven 
damas tarp paprastų SLA. 
narių ir kas dieną turėdamas 
su jais reikalų, jis žino jų 
sentimentą. Todėl jo balsas 
yra balsas žmonių. Kai kam 
jis gal ir nepatiks; bet orga
nizacijai jis gali išeit tiktai į 
sveikatą, nes parodo daug 
ydų, kurių bent ateityje rei
kėtų vengti.

Kas Mums Rašoma.
e!lizabeth, n. j.

Draugu Sidaru sidabro 
jubilėji

Draugas J. Sidaras su sa 
vo žmona Ona 8 vasario čia 
minėjo savo vedybų 25 metų 
sukaktuves, kitaip sakant, 
šventė sidabro jubilėjų. Ta 
proga buvo suruoštas gražus 
bankietas p. Grigožios salėj 
ir svečių susirinko iš visų ap
linkinių miestų: Newarko, 
Lindeno, Hillsidės, Brook 
lyno ir iš kitur.

Vakaro vedėja buvo p. 
Marė Liutienė iš Hillsidės. 
Ji pasakė gražią prakalbėlę, 
pasveikindama svečius ir 
linkėdama “jaunavedžiams” 
susilaukti aukso jubilėjaue.

Paskui kalbėjo piršlys Jo
nas Plungis, piršlė P. Jau- 
nienė, V. Plungienė, O. Balt- 
ramaitienė, draugų Sidaru 
sūnūs Jurgis ir duktė.

Ant pabaigos buvo iššau
kti “jaunavedžiai” kalbėt. 
Jurgis Sidaras atsistojęs pa
pasakojo, kaip jis da Lietu
voje gyvendamas susipažino 
su Ona Valinskiute, su kuria 
dabar švenčia šitą jubilėjų; 
o ji atsistojus padėkojo sve-
čiams už atsilankymą ir uz 

giau atlyginimo, jeigu mes Į brangias dovanas. Susijau-
norime SLA. šeimyną padi
dinti. Tada pas juos bus di
desnis noras darbuotis. Da- 

organizatoriai daugu-oar
moję dirba tik dėl idėjos;

dinus iš didelio džiaugsmo, 
daug kalbėt negalėjo, tik 
prašė, kad visi valgytų ir 
gertų.

Po gardžios vakarienės,
tuo tarpu tie, kurie prie sta- prie kurios buvo labai gero 
tybinio darbo neprisideda, į “krupniko,” užgrojo muzi- 
lupa pinigus. Į ka ir prasidėjo šokiai. Vaka-

Jeigu buvo kalba apie ge- ras pasibaigė dainomis ir la- 
resnę sistemą, kaip insurans bai draugiška nuotaika, 
kompanijų, tai nereikėjo už-1 Draugas J. Sidaras yra se- 
miršti ir inšiurans kompani- nas “Keleivio” skaitytojas, 
jų vartoiamų metodų. Jos nes skaito jį jau per 23 me- 
savo amentams labai gerai tus. Jis yra kilęs iš Degučių 
atlygina; iš to turi naudos ir kaimo, Lygumų parapijos, o 
kompanija, ir tie, kurie jai draugė Ona Sidarienė—iš 
dirba. Dabar gi pas mus Vantainių kaimo, Radviliš- 
naudos turi tik tie, kurie mo- kio valsčiaus. w J. S.
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KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO* 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- Į Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. > ralius. Knyga tik kų apleido apau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. Į dų. Nauja knyga užpildyta vien re- 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 ( centais, aiškiausi nurodymai kokius

Išmokti Angliškai.— ! Jkokks į*®? .naudoti. Ver-
lingiausių žodžių ir !^tą knyfrą įsigyti visiems, nes Na- 

K mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.60
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu ? Aiškiai išguldyti piiietystės 
įstatymai su reikalingais- klausimais it 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................... Meb
Kokias Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygvs lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, ehaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ... $L25
žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul-

d__ vt dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.Inkvizicija. Paraše N. uusev. Puiki ros . s

Lengvas
Rankius reikalingiausių žodžių 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išniokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čie’i sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95...............35e.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Sa paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III, pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose .......................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta.............................................$2.50

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.......................$1.50
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ....................f.......................I6e
Švęsto Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
“Salomėja”, 

šv. Jonui

Reikalingas vyčių vaisko 
organizatorius.

Prisiunčiu jo generoliškai 
didybei 3 rublius ant naujų 
kelinių ir Maiklui 25 kapei
kas už Kalendorių. Prašau 
senį tėvą apsimauti naujom 
kelinėm ir atvažiuoti pas 
mus į Kanadą, į Montrealo 
miestą, suorganizuoti vyčių
vaiską, kad saugotų musų _ _____ ____
įegamastį kun. Bubiną. Mat, paraį-G garsaus^ žinyna9.

arba kaip buvo nukirsta 
galva. Drama viename

Puslapių S35.................................... $8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ...............................................25c
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusk 1086. 
Kaina................................................. $7.00

Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 

į visokių patarimų apie sveikatą, bu-
musų kunigėlis nebegalį jų drSUgijos fon^ i dJm^amSka^^kinmkTms,11^

............................ I žininkams, šeimininkams ir kitiems
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga- Iš įvairių šaltinių surinku J. Laukis, 

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar-
iš katrų galima butų «?asias. pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

sudaryti kunigėliui gera lapių .................................. 25c.

parapijonai dabai’ jau virs
ta į bedievius ir darosi tokie 
nepaklusnus, kad vargšas 
musų kunigėlis nebegalį jų 
nei su teismo pagalba suval
dyti. Čia da yra būrys pie
menų,

ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti .............................................. 25c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais 
lip iki šiol keit

talizmas. Kaina

Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ................................... $3.00

gvardija, tik reikia gero or-,-o. s. s« arba iadlmž_
ganizatoriaus. Taigi lau- Vieno akto farsas, labai juokingas 
kiam Maikio tėvo. Kaip vy-;" «“• K*1“ —
eių generolas, jis žino iš kat
ro galo tokį darbą pradėt.

Su pagarba, Ze-Pė, , . „
Mnnfrool ‘•"“•tęs Rastai Karės Metu. Lietuvos 
iViuiiti v<Ai. šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-

------------- [jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-
................................................... 50c.

Amerikos Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................ 10c.

; na
Tegul bus pagarbinta ta- Į 

vo generoliška blogarodija!
O dabar prisiunčiu tau ant, blausia ir geriausia knyga lietuvių 
batų ir primenu, kad mudu1 !varbu"e
seni frentai. Kai aš gyvenau
Chicagoje, tai tu visada atei
davai tenai į mano auzą, o 
kai aš persimuvinau į Detro- 
jų, tai tu ir tenai pas mane 
ateidavai. Vėliau aš išsikė
liau į Philadelphiją, bet tu 
ir čia mane suradai, 
išrodo, kad mudu jau niekad 
nesiskirsiva.

PusL 429, 1915 m. $2.00
Anarchizmas. Pagal Proudhono moks

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,
verte Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29. .. >......... 10c.

Nupigintos Knygos.
Dangaus Karalienė, padavimai apie 

—, . . Šv. Mariją ir jos stebuklai, dailiai 
laigl apdaryta, kaina ............................ $1.00

Mažas Naujas Aukso Altorius, la
bai puikiai apdarytas, auksuotas, 
445 pusi. iškeltais viršais .... $1.00

Angliškai Lietuviškas žodynėlis, 
apdarytas į popierinius minkštus 
apd. 239 pusi. ............................ $1.00

Kas prisius $1.00, tam nusiųsiu vie
ną iš sekančių knygų ir 2 iš pirmiau 
garsintų, turi pažymėt kurią knygą 
nori. Kas prisius $2.00, tam nusiųsiu 
visas tris čia pagarsintas knygas, ar- 

kad su tavo feisu ba gali gaut ir tas, kurios pirmiau
nnri namu draitvfniu eavn buvo garsinamos. Siųskite pinigus nori naujų sKaiiytojų^savo Money Orderį arba do,erį

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fonrth Street,

Tiktai tiek man nepatin
ka, kad tu nuvažiavai į Bru- 
klyną ir tenai tave pasigavo 
šventakupriai. Turbut jie 
jau nebeturi už ką binzų nu- 
ipirkti,

gazietai prisitraukti. Duok 
tu jiems per tautišką mar- 
muzą ir grįžk atgal į Bosto
ną. Jeigu jie neturi iš ko gy
venti, tai tegul parašo į Kau
ną gromatą ir paprašo al- 
mužnos iš Smetonos, ba da 
nesenai buvo įdėję didelį jo 
pikčerį.

O dabar buk sveikas ir 
gudbai. B. J. Waly».

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

D-rui Graičiunui. — Ko
kia musė Meksikos kalnuose 
nešioja onchocerciasio ligą, 
tai gali būt įdomu tik medi
kams. Musų visuomenei rupi 
tik tos ligos, kurios ją palie
čia. Taigi butų daug geriau, 
kad apie tokias ligas dau
giausia ir rašytumėt. O apie 
or.chocerciasį tegul sau 
meksikiečiai rūpinasi.

Petrui Yukniui.—Ačiū už 
l&išką ir pinigus.

M. Miliauskienei. — Gra
žų Tamstos laiškelį ir pini
gus gavome. Labai ačiū.

SOUTH BOSTON, MASS.

VISŲ 2INIAI.
Už visokios rųšies smalkios pa 

siearsinimos. kaip tai: pajieiko. 
jimas apsivedimų, įvairios prane
šimos, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c ož žodį ož sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, ož sekančias sykius 
skaitome 2c ož žodį ož sykį. 
“Keleivio” prenomeratoriams, ku
rie tori užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2r 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimas giminių ir dran
gų skaitome tik po lc až žodį.

Pajieškojimai sn paveikslą kai
nuoja daug brangiaa. nes kainuoja 
padarymas klišės. Tedel norint 
talpint pajieškojimu au paveiksią, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir aaikeatį.

KELEIVIS 
253 BROADWAT

SOUTH BOSTON, MASS.

Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina..................................................16c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterjs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D.? su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir 

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir. 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė j kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliaosaota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.54.
Byla Detroito Katalikų sa Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrą kartą jie užpuolė socialistus SI 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dari- 
teidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL.....................
Ar Bavo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve. 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuo* negali 
įtsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva Mokslas fe 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................................... 26c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artime 

eities. Knygutės įtalpa susideda fi
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų fe vy
rų šventės; (3) Lietuviai liek* Tri
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
(912 m., pusi. 82 ••■.•••••.».., 10c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 

rėkta. Jose nurodoma kaip Žmonės
saikai tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tt...............................  lie.

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

f



No. 10. Kovo 0 <U 1035 m.

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

J
Byla Del Profesinės DAR kėsinimosi* PADEGTI MAŽEIKIŲ

ANTSTOLI.

Padegėjai smarkiai šaudy* 
darni pabėgo. •

‘‘Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad sausio iš 28 į 29 nak
tį nežinomi žmonės kėsinosi 
padegti Mažeikių apylinkės 
antstolio Urbono namus.

Sąjungos Uždarymo.
Kauno apygardos teismas 
patvirtino darbininkų or- 
ganizacijos panaikinimų.

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teisme buvo švai
stoma Profesinės Sąjungos 
uždarymo byla. Bylą buvo 
iškėlęs buvusis Sąjungos 
pirmininkas Neimanas.

Kaip žinoma, iš pradžios 
sąjungos veikimą sustabdė 
Kauno komendantas, o vė
liau, 1934 m. gegužės 24 d. 
komisija draugijoms regist
ruoti prie apskrities viršinin 
ko nutarė sąjungą išregist 
moti.

Šitoj byloj komisijos nu
tarimą palaikė prokuroro 
padėjėjas Sasnauskas, o Są
jungos pirmininko skundu 
palaikė adv. Purėnienė.

Purėnienė teisme pareiš
kė, kad remiantis Draugijų 
įstatymo 21 parag. svarstau: 
draugijos ar sąjungos užda
rymo klausimą posėdin kvie
čiamas tos draugijos atsto
vas. Svarstant profesinės są
jungos uždarymo klausimą 
sąjungos pirm. Neimanas 
buvęs pakviestas, bet posė
din neįleistas. Taigi, anot 
Purėnienės, komisija prasi 
žengus su Draugijų Įstatymo 
21 paragrafu

Komendantas sustabdęs 
sąjungos veikimą remdama
sis valstybės saugumo de
partamento raštu, o komisi
ja rėmusis komendanto raš
tu.

Valstybės saugumo (žval
gybos) departamentas rė
męsis agentūrinėmis (šni
pų) žiniomis, suteiktomis

Dabar paduosim daugiau 
.žinių apie tai.

Buvo taip:
Tą naktį antstolį Urboną 

iš miego pažadino Šimų loji
mas. Pasiklausęs kiek ir ma
tydamas Įniršusius šunis kaž 
ką puolant, pasiėmęs revol
verį jis išėjo laukan. Tik Į 
vos išėjusį Urboną iš tamsos 
pasipylė šūviai. Bet nepatai
kė. Antstolis baisiai nusi
gando ir greitai smuko vi
dun, o iš tenai telefonu pa
skambino policijai. Bet at
vykusi vietos policija pasi- 
kėsintojų jau neberado.

Apie Įvykį tuoj buvo duo
ta žinia kaimyninių nuova
dų policijai.

Tirkšlių policijos nuova
dos viršininkas Žilėnas ata
tinkamose vietose išstatė 
sargybas, o patsai saugojo 
pačiame Tirkšlių miestely. 
Neilgai teko laukti. Iš Ma
žeikių pusės miestelin smar
kiai Įvažiavo vežimas, pri
sėdęs vyrų. Žilėnas Įtarda
mas juos, sukomandavo: 
“Rankas aukštyn!” Iš veži 
mo pasipylė devyni šūviai, 
du pataikydami Į kojas ir 
vienas Į krutinę ir plaučius. 
Žilėnas taip pat atsakė šū
viais, bet nepataikė. Veži
mas visu smarkumu nuva
žiavo per Tirkšlius tolyn.

Sužeistasis nuovados vir
šininkas Žilėnas paguldytas

valdininkų (šnipų) Lašo ir Mažeikių apskrities ligoni 
Pankratovo, kur sakoma,
kad Socialdemokratų centro 
komitetas ir profesinės są 
jungos centro valdyba buvę 
nutarę i profesinę sąjungą 
priimti ir .komunistus.

Purėnienė prašė teismą 
panaikinti komisijos nutari
mą, kaip padarytą be pa
grindo ir leisti sąjungai vei
kti.

Prokuroras Sasnauskas 
pareiškė nuomonę, kad šiuo 
reikalu yra trijų įstaigų nu
tarimai sąjungai uždaryti ir 
bendrai esą pakankamai da
vinių, kurie sudarą pagrindą 
sąjungą uždaryti.

Teismas nutarė Neimano 
skundą atmesti. Reiškia, pa
tvirtino profesinės darbinin
kų sąjungos uždarymą. Na, 
tai kurgi yra ta laisva Lietu
va?

neje.
Antstolio namo sienoj Į 

raštinę rasta išgręžta skylė. 
Matyti, butų per tą skylę Į- 
pylę benzino ar žibalo ir bu
tų padegę.

Įvykis stropiai policijos 
tiriamas. Pasikėsinimo orga
nizatorium Įtariamas stam
bus ūkininkas.

mm
KELEIVIS. SO. BOSTON

ana
Da Dvi Aukos Ant j Lietuvoje Daugiau 

Lietuvos Aukuro. Susirūpinta Savos 
Kalbos Ugdymu.

Lietuvoje savos kalbos
A. Daukša ir M. Atkocevi- 
čius antru kartu nuteisti 

sušaudyt.
Apie A. Daukšą ir M. At- 

kocevieių jau buvo “Kelei
vy” rašyta. Jiedu dalyvavo 
Tauragės sukilime 1927 me
tais ir kartu su kitais Lietu
vos piliečiais gynė tautos 
laisvę nuo diktatūros. Kovą 
pralaimėjus, jiems teko trau
ktis užsienin, kad nepatekus 
Į priešų rankas. Jiedu pasi
traukė Vilniaus kraštan. 
Bet vėliau sugryžo atgal. Čia 
Krakių žvalgybininkas Ma
cijauskas mėgino užtaisyti 
jiems pinkles ir suimti. Bet 
Macijauskas buvo rastas nu
šautas. Kas ji nušovė, tikrai 
niekas nežino, bet kai žval
gyba vėliau Daukšą su At
kocevičium suėmė, ant jų 
buvo suversta visa kaltė ir 
kariuomenės teismas nutei
sė juodu sušaudyt.

Jiedu apeliavo Į vyriausĮ 
tribunolą, sakydami, kad 
teismas spręsdamas jų bylą 
prasilenkė su Įstatymais. 
Vyriausis tribunolas pripa
žino, kad teismas ištikrųjų 
buvo su Įstatymais prasi
žengęs ir grąžino jų bylą tei
smui peržiūrėti iš naujo.

Vasario 5 dieną jų byla 
buvo sprendžiama antru 
kartu, ir antru kartu Daukša 
su Atkocevičium buvo nutei
sti mirti.

Tai da dvi aukos ant Lie
tuvos laisvės aukuro!

savos
ugdymas yra svarbus reika
las. Ligšiol šiam klausimui

Organizuojasi Lietu
vos Pajūrio Žvejai.
Lietuvos pajūrio žvejai lig

šiol savo rimtų profesinių 
organizacijų neturėjo. Jie

Vokiečių Fašistų Veikimas Lietuvoje.
Jau rašėme, kad praeitų 

metų gruodžio pradžioje 
Lietuvos policija padarė 
pas žymesnius Lietuvos vo-

1933 m. vasarą “Kultur- 
verbando” organizacija Lie
tuvoje surengė dvi tokias 
stovyklas Pilviškiuose ir

u užmiršti ir užguiti, kiečių veikėjus kratas ir ra-' Geisteriškiuose. Ir čia suva-
. J----------------- ---------------------- --------- f-J------------------------------------ 1- Y_----------- t-----------las. LJgsioi šiam Klausimui daug nusikalstamos me-J žiavusiems vokiečiams buvo

rimtai studijuoti ir tvarkyti partjjų agitatoriai juos džiagos apie nacių veikimą1 nuolat kalama apie tautiš-
truko tinkamai pasiruošusių 
žmonių. Bet dabar jaunų 
mokslo jėgų ima vis daugiau, . . ,. .. .
ir daugiau atsirasti. .Kai mi-itRz\eJot! ..lbz zv.eM 
rė žymieji Lietuvos kalbi- Rimtesnieji žvejai j

atsimindavo prieš kiekvie
nus rinkimus, kai reikėdavo 

balsus.

UKMERGĖS APYLINKĘ
Užplūdo vilkai.
Bagaslaviškis, Ukmergės 

apskr. Paskutinius keliatą 
metų apylinkėj niekur nepa
sirodydavo vilkas, net pėd
sakų nesimatydavo, nors a- 
pylinkė vidutiniškai miškin
ga. Dabar matyti iš kitur už
plūdę vilkai, šiomis dieno
mis Šeiniunų kaime papiovė 
du šunis, Pyplių kaime buvo 
atėję net kaiman, o Gorupės 
vienkiemyje buvo Įsikasę 
net tvartan, bet laiku už
čiupti, pabėgo.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
PANEVĖŽIO MIŠKE.
Krekenavos ' apylinkėje 

šiomis dienomis buvo baisi 
žmogžudystė. Žibartonių 
ūkininkas A. Juška su savo 
jaunu giminaičiu važiavo 
nakties laiku Į Panevėžį par
duot kiaulių. Važiuojant per 
mišką, jau visai netoli nuo 
Panevėžio, išbėgo ant kelio 
du nežinomi žmogžudžiai ir 
^radėjo kietais Įrankiais va
žiuojantiems mušti per gal
vas. Jušką labai sunkiai su
mušė, o jauną jo giminaiti 
visiškai užmušė. Juškos gy
vybė irgi pavojuje. Šitas bai
su užpuolimas sujaudino vi
są apylinkę, žmogžudžiai 
ieškomi.

SUSUDEGĖ TVARTAI 
40 KARVIŲ.

Pakvisčio dvare, Židikų 
valsčiuje, vieną vakarą Įvy
ko nepaprastas gaisras. Už
sidegė Ramanausko gyvulių 
tvartai. Per gaisrą sudegė 
tvartai drauge su ten buvu
siais galvijais. Iš viso žuvo

TRYŠKIŲ VALSČIUJE
RAUDONA VĖLIAVA.
Ties Kairiškių dvaru, Try

škių valsčiuje, Šiaulių ap
skrity, vieną rytą pasirodė 
iškabinta raudona vėliava 
su užrašu: “Tegyvuoja visų 
šalių proletariatas, teguvuo- 
st komunistų partija.” Poli

cija galvatrūkčiais puolė tą 
vėliavą traukti žemėn. Kas 
;ą iškabino, nežinia.

POLICIJA. PERŠOVĖ BIR*
ŠTONO ŪKININKĄ.

Dominiškių kaime, Birš
tono apskrity, policija užti
ko pas ūkininką Juozą Gry-

40 karvių, 18 varšių ir 10 bauską slaptą degtinės bra- 
kiaulių. Gesinant gaisrą pats’vorelį. Grybauskas turbut 
savininkas p. Ramanauskas nenorėjo pasiduoti ar gal 
smarkiai apdegė. Gaisro mėgino bėgti, nes policija jį 
priežastis aiškinama. peršovė.

NUBAUDĖ UŽ MIRUSIO 
KLERIKALO ĮŽEIDIMĄ.

Kai pereitais metais mirė 
arkivyskupas Matulevičius, 
tai vienas Mariampolės gy
ventojas išsireiškė, kad “nė
ra reikalo gerbti tą, kuris 
užvertė savo kanopas.” Kle
rikalai tą pilietį Įskundė Ma
riampolės teisėjui ir šiomis 
dienomis teisėjas nubaudė ji 
užtai 2 sąvaitėm arešto. Bet 
kada kunigai mirusius lais 
vamanius vadina “gyvu
liais,” tai Lietuvos teismai jų 
nesodina areštan. Kur gi ly 
gybė prieš įstatymus?

NUBAUDĖ PANEVĖŽIO 
AKUŠERĘ.

Visiems žinomą akušerę 
p. Podgaiskienę teismas nu
baudė 3 mėn. kalėjimo už 
nesilaikymą savo, kaip aku
šerės, pareigų.

Kaip rodos, ji darydavo 
dievobaimingoms . merge
lėms nelegales operacijas.

BAJORŲ KALĖJIMAN
PASODINTAS LECOUT- 

RE.
Šiaulių apygardos tardy

tojas Liudžius tardė Vitės 
mokyklos rektorių Le Cout- 
re ir radęs nusikaltimo žy
mių, pastatė jį po 10,000 
litų kaucija. Jos neįnešus, 
Le Coutre buvo suimtas ir 
kol kas padėtas Į Bajorų ka
lėjimą.

PASKENDO ŪKININKAS.

Ūkininkas Bataitis iš Ki
dulių valse., Šakių apskr. va
žiuodamas ties Smalinin
kais per pačią tekančią 
Šventosios upę, Įlūžo ir pa
skendo. Arkliai ir vežimas 
išgelbėti. Ūkininkas Batai
tis išsprūdęs iš vežimo nega
lėjo išsilaikyti ant ledo, nes 
tas būdamas silpnas, įlūžo. |

Nuo Renmatiškų
Skausmų
naudokite

ANCHOR * 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Erpelleris visuomet

pinkai, Kazys Būga ir Jonas 
Jablonskis, lietuvių rašomą
ja kalba niekas rimtai nesi
rūpino.

Dabar keli žymesni kalbi
ninkai (Balčikonis, Skar
džius, Salys, Laurinaitis, 
Talmanas ir kiti) Įsteigė lie
tuvių kalbos draugiją. Toji 
draugija užsibrėžusi rimtai 
rūpintis lietuviu kalbos ug
dymu, suderinti jos rašybą, 
kirčiavimą ir tt.

Ši draugija savo tikslui 
siekti darys susirinkimus, 
rengs paskaitas, pasitari
mus, anketas, ekskursijas ir 
leis savo raštus santikiams 
su kitomis Lietuvos užsienio 
draugijomis, kurių veikimas 
ir tikslai yra panašus. Drau
gijos veikimo sritis — visa 
Lietuva, tačiau ji rūpinsis 
lietuvių kalbos saugojimu ir 
kituose kraštuose, kur tik 
lietuvių gyvenama. Tsb.

SUDEGĖ KRAŽIŲ KLE
BONO GYVULIAI.

Šiomis dienomis Kražiuo
se sudegė klebonijos tvartai 
ir svirnas su javais. Gaisre 
žuvo 9 karvės ir 3 geriausi 
arkliai. Klebono priešinin
kai sako, kad tai buvusi Die
vo bausmė jam.

POLICIJA ATITOLINO 
PASAULIO PABAIGĄ.
Panevėžy adventistų pa-

j. žvejai jau anks- 
numatė, kad jie savo 

’ “s
ciau
nelengvą gyvenimą galė 
pagerinti tik per organizaci
jas, kurios pirmiausia turi 
rūpintis sunkia medžiagine 
žvejų būkle.

Rimtą žvejų organizaciją 
pradėjo kurti veiklus žvejys 
Dovils. Jis pirmas iškėlė žu
vų produktams gaminti įmo
nės klausimą Klaipėdoje, 
žuvų eksportą Į Lietuvą ir 
kitus žvejams svarbius rei
kalus. Dabar žvejai pradėta 
burti Į ekonominę organiza
ciją. Darbas eina gana sėk
mingai ir žvejai jį remia. Ši 
organizacija, kiek jau dabar 
galima spręsti, apims Kuršių 
marių ir juros žvejus. Vos 
darbą pradėjus, jau pasiek
ta neblogų vaisių: surasta 
naujų žuvims rinkų, o sąryšy 
su tuo žuvų kainos pakilo 
net dvigubai. Manoma, kad 
dar tinkamiau sutvarkius 
žuvų gamybą ir eksportą, jų 
kainos dar pakils. Tsb

MOKINA ŽMONES NUO 
DUJŲ SAUGOTIS.

Bagaslaviškis, Ukmergės 
apskr. Vietos šaulių būrio 
valdyba nutarė pravesti pla
čiu maštabu priešcheminės 
apsaugos propagandą. Pa 
skaitos bus skaitomos valdy
bos narių ir kitų kiekvieną 
sekmadienį. Valdyba išsiun 

’ tinę jo raginimus vietos or-
skaito j anądien buvo kilę ganizacijoms, kad tos savo 
smarkus ginčai apie pašau- narius paakintų aktyviai da 
lio pabaigą, tačiau įsikišo lyvauti priešcheminės ap- 
policija ir ginčus nutraukė, saugos paskaitose.

SENOJI TĖVYNĖ 
Jus Laukia

Aplankykite savo 
*

gimtinį kraštą

Greičiausia kelionė į Lietuvą

-Europa
Ekspresinis traukinys lankia prie 
laivo Bremerhavene ir užtikrina 
patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ

*
Arba keliaukite populiariais 

ekspresiniais laivais
DEUTSCHLAND

HAMBURG
NEWTORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo

Informacijų klauskit agentų arba

RORTR GERMAR LLGYI
232 BOYLSTON ST. BOSTON

KNYGA APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ
•Išėjo iš spaudos visuomenės senai laukiama knyga

‘‘Sparnuoti Lietuviai 
DARIUS IR GIRĖNAS."

šį dideli (384 pusi.) veikalą parašė kap. P. Jurgėla, 
kuris buvo skridimo rėmėjų vyriausio komiteto sekre
torius ir per spaudą garsino skridimą. Tai pirmoji kny
ga apie šiuos didvyrius, Atlanto nugalėtojus. Visuome
nė nežinojo jų praeities, darbų ir vis dėlto graudžiai ap
raudojo ir labai iškilmingai palaidojo daugiausia tik už 
Atlanto perskridimą ir tragišką žuvimą prie pat Lietu
vos. Ne be reikalo ir kitos tautos reiškė užuojautą ir 
drauge su lietuviais liūdėjo. Dabar iš tos knygos galės 
kiekvienas geriau pažinti šiuos du drąsuolius, jų dvasią, 
asmenybes ir geriau supras jų žygio svarbą.

Knygoje yra 86 gražus jvairųs paveikslai. Tai tikras 
albumas-knyga. Be to, paskelbti visi skridimo rėmėjai 
ir skridimo rėmėjų komitetai.

Nežiūrint geros spaudos ir daugybės paveikslų, kny
ga su prisiuntimu paštu, parsiduoda už $1.65. Knyga pa
rems Dariaus-Girėno paminklą Chicagoje.

Reikalaukite sekančiu adresu:

MRS. KATNERINE 
6410 Se. T aiman Avė.,

STULPIN,
Chicago, III.

i
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Lietuvoje. Dabar jau šioje 
byloje pravestas tardymas.
Iš jo matyti, kad Lietuvos 
vokiečių fašistų gyvenimą 
tvarkė Vokietijos užsienių 
vokiečiams remti sąjunga. 
Dar 1933 m. šios sąjungos 
pirmininkas buvo atvykęs Į 
Kauną susipažinti su svar
biausiais vokiečių fašistais 
ir pastudijuoti čia veikimo 
galimumus, kurie butų sude
rinti su Vokietijos tautinin
kų dvasia.

Jau nuo 1931 m. Lietuvo
je pradėjo gana dažnai lan
kytis Rytų Prūsijos mokyklų 
sąjungos pirmininkė. Jos 
lankymosi tikslas buvo pa
ruošti dirvą naujai vokiečių 
veikimo krypčiai Lietuvoje. 
Netrukus Lietuvos vokiečių 
organizacija “Kulturver- 
band” buvo pertvarkyta na
cių pavyzdžiu, kur visus or
ganizacijos reikalus spręs
davo vienas “vadas.” Šis 
“vadas” tuojau pasigedo pa
dėjėjų. Netrukus jais tapo 
Lietuvos universiteto vokie
čių studentų korporacijos 
“Arminia” nariai. Norėda
mi daugiau Įgyti žinių savo 
veikimui, “Arminios” na
riai 1933 metų vasarą važia
vo Į nacionalfašistų sureng
tą stovyklą prie Karaliau
čiaus. Čia buvo dirbami Įvai
rus darbai, mokomasi nacių 
dainų, klausomos “grynų a- 
rijų” paskaitos ir tt. Paskai
tose buvo kalbama apie ra
sizmą, žydų klausimą Vo
kietijoje, nacionalfašizmą ir 
kitokį Hitlerio “mokslą.” j 
Pragyvenimas ir išlaikymas 
darbo stovykloje buvo visai 
nemokamas, o stovyklos or
ganizatoriai kiekvienam jos 
lankytojui dar primokėdavo 
po 170 litų. Baigę stovyk- R 
lauti, užsienio naciai buvo 
veltui vežiojami po Įvairias 
Lietuvos vietas.

kurną ir žydų klausimą Lie
tuvoje. Vakarais stovyklau
tojai su apylinkių vokišku 
jaunimu rengdavo pasikal
bėjimus apie nacių Vokieti
ją, nacius ir jų kovą su žy
dais. Per šiuos pasikalbėji
mus stovyklautojai apylin
kių vokišką jaunimą steng
davosi Įtraukti i tautiškai- 
fašistišką nacių darbą Lie
tuvoje.

Vokiečių Lietuvoje yra 
nedaug. Tai daugiausia Di
džiojo karo palaikai. Bet ir 
jie, nesudarą nei vieno pro
cento Lietuvos gyventojų, 
vis stengiasi persiimti nacių 
dvasia ir tą dvasią plėsti 
Lietuvoje. Kai buvo Klaipė
dos krašte pernai sustabdy
tas vokiškųjų fašistų veiki
mas, tai ir kiti nacių veiki
mai Lietuvoje beveik išny
ko. Tsb.

Dabar ką tik Uėje a po

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

afera CĮfcJjoa S%x8 colio*. tari JS1 
h- J7» paveikslėliu. Lobai 

ir raadinga kiekvienai ypetai. 
kaitydama* šią BSbuj* ir tė- 
i paeeikalėliu. (kario per

ku bore* pina aateėriinc rrfeto 
ir iki ucimiaiai Kristau), otrairi ei
tu ooeo earąu ir džisapsis jočiai la
kią kajzą isija. jam bes troiapa ife-

KAIXA TIK ffl.OO
Norinti gaat šią Bibliją, pinieu 

tiuakit Ezpreu aą Poeto Moner Orde
rio arta redotrootame laiške adresa:

“KELEIVIS”
255 Broadway,
So. Boston. Mass

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jj kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lfthcania.

* f
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Vietinės Žinios
REAKCININKAI GAVO 

PER NOSĮ.

Socialistai ir komunistai su
kritikavo legionierius.

Pereitą ketvergą Bostone 
įvyko reakcininkų konfe
rencija kovai su radikaliz
mu. Buvo susirinkę “Kolum
bo vyčių,” “legionierių,”
“elksų” ir kitų patriotinių 
organizacijų atstovai išdirb
ti planą “raudonųjų naikini, 
mui, kaip kad geltonoji 
spauda skelbė per keliatą 
sąvaičių iš kalno. Susirinki
mas buvo State House salė-įpanedėlį jie susimušė State 
Je» gal kad atrodytų auton-1 House rūmuose. Sakoma, 
tetingesnis. Reakcininkai į kad vienam jų buvę išmušti 
jau is anksto gyrėsi, kad jie 4 dantys ir dabar jis sumuš- 
tikrai padalysią galą “rau- j negalįs nei savo pareigų 
doniesiems. Bet išėjo visai i eį^ neį su stenografistėmis 
kitaip. Į State House prisi- flirtuoti. Tai parodo, iš ko- 
rinko daug radikaių ir reak- kių gaivalų gubernatorius 
cininkus sukritikavo. turi sudaręs savo štabą.

Vienas Workers’ Socialist ___________
Party narys pasakė legionie. _..... ... .... .
liams. kad iie elgiasi klai- £?•** ,Y^lupo ,mksn”r- 
dingai ir plačiai išdėstė savo* b,« lletuv,° namuo!e- 
nuomonę. Tuo tarpu kiti Pereitą sąvaitę policija 
darbininkai paskleidė lape- užklupo lietuvio namus po 
liūs, raginant patriotų atsto- numeriu 50 Marine Road, 
vus rašytis prie darbininkų South Bostone, ir areštavo 4 
organizacijų. Kitas darbi- asmenis. Trys iš suimtųjų 
ninku kalbėtojas pasisakė » buvo jaunos ir gražios mer- 
esąs čia gimęs, baigęs Dor- • gaitės. Namo savininkas lie- 
chesterio High Schoolę ir: tuvis taipgi suimtas. Jis kal- 
lankęs Bostono Universite- tinamas užlaikymu nedory- 
tą, taipgi tarnavęs Ameri- bes namų. 
kos kariuomenėje, infanteri.
jos 101 pulke, bet su šito
kiais atžagareiviškais pla-

Grinorius apveikė “karo Birželio 17 diena bus legali 
didvyrį.” i šventė.

South Bostone, E ir Silver Massachusetts legislatura 
gatvių kertėj, vieną vakarą nutarė, kad 17-toji birželio 
įvyko muštynės tarpe vieno diena, paprastai žinoma 

' grinoriaus ir smarkaus “ka- kaip “Bunker Hill Day” ir
Gubernatorius Floridoj ūžia,1 ro didvyrio,” kuris visuomet švenčiama Charlestowne su 

o jo pavaduotojai dantis ; giriasi savo žygiais. Šį kartą dideliu triukšmu ir šaudy- 
jis pataikė ant lietuviško gri- mu, nuo šiol turi būt legalė 
noriuko, su kuriuo susigin- šventė visame Suffolko ap- 
eyjo ir išė jo iš saliuno į gat- skrity.
vę “persiimti.” Nepaisant, Bunker Hill, tai vardas 
kad “didvyris” gana aukšto kalno Charlestowne, kur 
ūgio ir turi ilgas rankas, bet 1775 metų 17 birželio įvyko 
grinoriukas lietuviškai taip smarkus mušis tarp Bostono 
aptašė ji. kad net sudribo revoliucionierių ir Anglijos 
vyras. Sekančią dieną jis jau kariuomenės. Anglų pusėj 
vaikščiojo “dekoruotas” su buvo 226 kareiviai užmušti 
juodais antakiais. Už tai, ir 828 sužeisti, o iš revoliu- 
žinoma, negalima pagirti cionierių pusės 145 užmušti 
nei vieno, nei kito, bet kuo- ir 304 sužeisti. Ant to kalno 
met tokie “didvyriai” pa- tuomet krito ir amerikiečių 
virsta tiesiog akyplėšomis, vadas Warren. Toje vietoje 
tai kitaip su jais ir negalima dabar stovi paminklas — iš

daužosi.
Naujas gubernatorius Cur. 

ley da neilgai gubernatoria- 
vo, o jau išvažiavo j Floridą 
su milionieriais vienam van
deny pasimaudyt. Valstijos 
reikalus jisai paliko savo se
kretoriams, kurie rinkimuo
se už jį agitavo. Dabai* jie 
jaučiasi didesni už pati gu
bernatorių ir nei vienas ne
nori kitų įsakymų klausyti. 
Todėl varžydamiesti už “au
toritetą” ir stenografistes šį

apsieiti.

Veteranas pradėjo virsti 
akmeniu.

Pasaulinio karo veteranas 
Ed. Shea, kuris gyvena Dor- 
chestery, susirgo suakmenė-

gryno granito nutašytas 220 
pėdų aukščio keturkampis 
stulpas.

Dorchesterio 359 SLA. kuo
pos pranešimas.

__ __ Pereitos subatos vakarą,
iimo liga. Tai vra rečiausia ?S?V.° “ baliuje turėjo būt 
liga pasaulyje. Iki šiol tėra ^laimėtos 4 dovanos, kurios 
žinoma tik* 29 tokie susirgi- b.?Y° duodama prie įžangos 
mai. Jo rankų muskulai pra-,
dėjo eiti kietvn, tartum kau- ^e,'iai: 10,027, 10,124,
las. Sergančio tokia liga: Dovanos dabar su-
žmogaus kūnas laipsniškai j detcs pas A. J. Namaksy ofi- 
suakmenėja ir medicinos ce» 414Broadway,. So. Bos-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE*

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

278 HARVARD STREET 
kamp. Iamaa st. arti Central ak*, 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. K1LLORY

Senovės Lietuvių žinyėis

66 Seollay Sųuare, Rooa 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraujo, Inkstų ir 

Nervų Ligų.
Vai nuo 9 ryt iki >vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt iki L

TaL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki » vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 

Nedėliomis ir
16 iki 12 ryto.

Sercdomis iki 12 
Ofisas “Keleivio”

261 BROADWAY, taip C ir D *, 
SO. BOSTON. MASS.

nais negalįs sutikti.
Legionieriai pasijuto ap

supti iš visų pusių ir atmušti 
darbininkų atstovų argu
mentų negalėjo. Viskas, ką 
jie nutarė, tai suruošti pat
riotinį mass-mitingą gegu
žės 1 d., prieš darbininkiš
kus parengimus, ir nubalsa
vo remti legionierių fašistinį 
veikimą.

Darbininkai tokių ponų 
nelabai bijosi. Jie nuėjo Į jų 
mitingą ir parodė, kad ne 
visi “raudonieji” yra sve
timšaliai ; daugelis jų čia gi
mę piliečiai ir karo vetera
nai. Jeigu žmonių skurdas

Kaimynai paskundė poli
cijai, kad pas šitą lietuvį 
dažnai susirenka jauni vy
rai su mergaitėm, geria per 
naktis ir eina galvomis. Po- 
licmanai civilėse drapanose 
kelias sąvaitės tą namą da-
bojo, kol Įsitikino, kad tenai Sak kamaM; moke.ni, 
ištikrųjų keliamos dideles

mokslas dar nežino priemo
nių kovai su tokiu reiškiniu. 
Shea sakosi, kad skausmų 
jis nejaučia, bet jo rankų ir 
pečių raumenys atrodo kaip 
akmuo.

Tuo pačiu laiku spaudoje 
pasirodė žinia iš Californi- 
jos. kad tenai panašia liga 
susirgo mergina Rola Bray- 
ton. Jai kojos pradėjo virsti 
akmeniu.

tone. Turintieji minėtus nu
merius, gali pasiimt savo do
vaną bile laiku.

Prie progos tariame ačiū 
visiems minėtame baliuje 
dalyvavusiems. Svečių šia
me baliuje lankėsi apie 700 
vpatų, ir visos tris svetainės 
buvo pilnos publikos.

Dorch. SLA. 359 kp.

Suėmė netikrų sūrių fab
rikantus.

Kubiliūnas su rože.
Žinomas bolševikų komi

škomis dienomis valdžios kas plumeris Ig. Kubilių- į 
agentai susekė dvi dirbtu- nas gavo rožę veide. Sutino • 
ves, kur buvo gaminami ve^as. ligonis tapo 
“pieniški” produktai be pie- išvežtas į miesto ligoninę.
no. “Sviestas” buvo daro-į ------------------\
mas iš visokių riebalų ir tau-• 5 puikų# kambariai ir
<ų, kuriuos mėsininkai išme-' maudynė.
:a kaip atmatas, o “suiįai”i Štymu apšildcmi, visi nau- 
juvo gaminami iš minerali- jausi įtaisymai. Parankus 
nio aliejaus, kuris randamas

TeL UniversUy MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST1 
VALANDOS: M ir 74.

678 Massachusetts Ava^
(PRIE CENTRAL SKVfcRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

“linksmybių parės.” Tuomet 
ji įsiveržė vidun ir besilinks
minančius areštavo. Beveik 
visi buvo high schoolės mo
kiniai. Namo savininkas pa
statytas po $5,000 kaucija. 
Jis pats turi dvi mergaites, 
vieną 11 metų, antrą 16. Jo 
žmona mirusi.

Kiek anksčiau panaši 
‘linksmybių” vieta buvo su-

nesumazes, tai su laiku ir tie-sekta ant Bolton streeto. Te- 
patys legijonieriai pasidarys’.nai buvo 6 merginos areštuo- 
“raudoni.” ' tos.

Įvairios Žinios.
LAVONŲ MISTERIJA 

ANGLIJOJE
FORDAS PRANAŠAUJA 
AUKŠTESNES ALGAS.
Henry Fordas sako, kadVienoj gelžkelio stočių 

Londone pereitą sąvaitę bu- darbininkų algos Amerikoje 
vo rastos vagone po sėdyne pakils tiek, kiek jos da nie 
pakištos dvi žmogaus kojos, kad nebuvo.
Darbininkai rado jas valy- -----------------
darni vagoną. Kojos buvo 
nuplautos nuo liemens, su-

neisveng lamas.
Majoras Mansfieldas sa

ko, kad Massachusetts vals
tijoj būtinai turės būt įves
tas perkamasai mokesnis 
(sales tax), nes valstijos ir 
miestų valdžioms pinigų rei
kia, o iš namų savininkų 
daugiau jau nebegalima rei
kalauti, nes ir dabar jie jau 
umoka 97.7 procentus visų 

mokesčių. Bet kodėl nesu
mažinti valdžios išlaidų? 
Kodėl nenukapoti politikie
riams algų per pusę, kodėl 
neątimti jiems visuomenės 
pinigais užlaikomų automo
bilių ir šoferių, kodėl nesu
mažinti per pusę politiškų 
džiabų, kuriuose sėdi dyka
duoniai ir be reikalo algas 
ima? Pats Mansfieldas, kuo
met kandidatavo į majorus, 
viešai pasakė, kad iš kiek
vieno dolerio, kurį piliečiai 
sumoka Bostono

Rumunijos komai labai 
pigų*.

Graikų garlaivis atvežė 
Bostono uostan 210,000 bu
šelių Rumunijos kornų. Nors 
už kožna bušelį reikia užmo
kėt po 25 centus muito, Ru
munijos komai vistiek par
duodami 7 centais pigiau, 
negu Amerikos.

Užpuolė knygvedes su 
pinigai*.

Chelsea pereitą sąvaitę 
viena geležų dirbtuvė nu
siuntė bankan dvi savo 
knygvedes, kad parneštų 
$800 pinigų darbininkų al
goms. Pareinant joms su pi 
nigais, ant šalygatvio jas 
užpuolė banditas, išlupo 
iš vienos $200 ir atsisėdęs į 
svetimą automobilį pabėgo.

žemėje iš pastipusių gyvūnų, 
ir džiovinto pieno miltų, ku
riuos farmeriai šeria gyvu
liams ir paukščiams.

Viena tokių dirbtuvių bu
vo Stonehamo

visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

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

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwe*lth 4570.

BAY VIEW !

kita Bostone. S “Ui Į MOTOR SERVICE Į 
šito netikro sviesto toji kom- I . . ♦
panija parduodavo per me-i
tus už $1,500,000. Kai kurie 
fabrikantai jau sėdi kalėji
me, o kiti da jieškomi.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS\
Telephona

So. Boston 
1058

PARSIDUODA BUČERNĖ
Į

Geroje vietoje, apgyventoj visokiu 
cerų žmonių; parsiduoda pigiai. Geras 
biznierius, gali padaryt puikų bizni, i 
Pamatyt gali bile laiku. (1) I

151 N Street. So. Bostone.

BUSAS SUDUŽO i STUL 
PA.

Springfield, Mass. — Pe 
reitą sąvaitę vietos busas 
smarkiai paslydo ir atsimu
šęs į geležinį lempos stulpą 
pusėtinai apsidaužė. Nors 
viduje buvo 40 žmonių ir 
daugelis jų buvo apiberta 
langų stiklais, tačiau niekas 
nebuvo sužeistas.

mokesčiais, 64 centai eina kaucija, 
graftui. Tai kodėl nepanai-1 
kinti to grafto?

Policija suėmė Stasį Zeleckį.
Brookline’o policija su

ėmė Stasį Žalėsių, kurį ūžti 
ko įsilaužusį į krautuvę. Jo 

..gyvenamoji vieta esanti Al 
miestui gtone. Jis padėtas po $2,000

Yanusso M ar kete
Galima gauti visokių kietų gėrimų: 

Arielkos. Vyno, Alaus ir tt. Taipgi 
galima gaut visokių saldžių ir karčių j 
labai žema kaina.

YANUSSO MARKETE gausite vi- 
šokių mėsų, geriausios rūšies ir pi-1 
giai. Ordelius pristatome į namus dy
kai Vestuvėms. Krikštynoms, Ban- 
kietams. Prašome ateit persitikrinti.

W1LLIAM YANUSS, Savin.
135 SIXTH ST, Kamp. 6th ir D st., 

SO. BOSTON. . Tel. 3645.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kairios Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Antomobilins ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

• Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

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

i

Išegzaminuoju akis, priskiriu | 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky-1 
se sugrąžinu šviesų tinkamu' 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Visų Bostono ir Apie- 
linkės Lietuvių Ži

niai.
So. Bostone pirma Lietuviška 

Moderniška Auksų ir Radio 
Krautuvė bus atidaryta Kovo 2. L

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica PI ai n, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Valandos: 19—2; 
Sekmadieniais: 10—12.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

vyniotos į kruviną laikraštį, 
o paskui apsuktos ruda po- 
piera. Pereitą vasarą buvo 
rastas panašiu budu suvy
niotas ir skrynioj uždarytas 
moteriškas lavonas. Palygi
namai trumpam laiko tarpe 
Londone buvo jau 3 pana
šus atsitikimai, bet policija 
da nei vieno neišaiškino.

VILKAVIŠKY UŽVERTĖ
NEPAPRASTA PERKUNI-! KOJČ^ D,E‘

JA OAHU SALOJ. .“^PNAS.
_ , , . . . ... Šiomis dienomis vįlkavis-
Oahu saloje, kun pnklau-, ^y mirė pralotas Dabrila, 

so prie Havajų salų grupes, :g9 metų klerikalas. Seniau 
pereitą sąvaitę buvo nepa-įjjg buvo didelis laisvų žmo- 
prasta perkūnija su ledais ir: nįų įr laikraščių keikūnas, 
lietumi. Honolulu miestas Socialistų kitaip nevadinda
vai apsemtas ir apie 10,VO) kaip -cicilikai/’ “par-
žmonių prigėrė. Į 6 valandas 
iškrito 16 colių lietaus.

mazonai” ir “bedieviai. 
Bet jo keiksmai nieko negel
bėjo. Socialistai kaip buvo 
taip ir pasilieka, o jis jau už
vertė savo kojas.

AMERIKOJ 24,800,000 
AUTOMOBILIŲ.

Vėliausiomis žiniomis, vi- ___
šame pasauly šiandien yra SUDĖJO HAUPTMANNUI 
34,972,120 motorinių veži- JAU $2,000.
mų. Bet daugiausia jų turi1 Amerikos vokiečiai sudė- 
Jungtinės Valstijos, nes 24,- jo jau $2,000 naujai Haupt- 
800,000. Įmanno bylai.

Quincy mieste skandalas.

Quincy mieste, apie 15 
mylių nuo Bostono, kilo di
delis skandalas. Tūli pilie
čiai pareikalavo, kad butų
prašalintas to miesto majo- P° num- 322 Broadway. po var
ias Ross. Jie sako, kad jis du . Ro&nd-Edmund Ketvirtis 
savo sėbrams ir pakalikams, Brol,ai-
kurie per rinkimus UŽ jį agi- Mes parduodame Laikrodžius, 
tavo, dabar išdalinęs daug Riidios’ Visokius Lietu-
miesto cemento, žvyro ir da- viškus Rekordus ir dovanas dėl 
vęs miesto darbininkus, kad visokių nuotikių.

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktoriua 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

atliktų
darbus.

jiems reikalingus

Iš Kubilienės koncerto 
Lawrence.

Mes taisome visokius laikro
džius.

Oil Bumerius parduodam, įde
dame ir pataisome.

Mes laikome save atsakomy
bėje ir gvarantuojame viską,

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadnay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nnlindimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

Peieito nedėldienio vaka- kag bug musų krautu-
re Lawrence jvyko p. Kubi- vėje
lienės koncertas. Programa per vjsa nuo atidary-

— • * T — L. * 1 * — mo mus naujos krautuvės, viską
z,al p Kubilienė sudainavo parite už ,abai „„piginta 
komišką damą “Margąrytą k 5
(tHpusią “Keleivio” Kalen- Kas „orė, ^juosim ir ant 
doriuje). Damininkei asista- lengvu išmokėiimu. 
vo p. Mmkiene ir smuikinin
kas Buiniukas. Publikos ta- Roland-Edmund. Ketvirti*
čiau buvo mažai, pelno gal Broliai
nebus. Rep. 322 BROADWAY, So. Bostone.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų padarau arba
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisan ledų bak- 
sus. stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusias už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tu mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius 
13 Wbitney St, Woreester, Maso.

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Bredctono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brocktoa 411S

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taiayae Vieta.

Jeigu norite, kad Juaų automo
bilius ilgai laikytų, daocit patai
syt mums. Darbas geras, kaina

C einama . Jeigu norite, kad juaų
■as gerai trauktų, imkite ga 

linų pas mus.
VIKTOR VAITAITIS 

415 Old Colony Avs^
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boato* 0777.

DR J. LANDŽIUS-SEYMOUR
» LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
{ Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
t aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja krauja. šlapu-
• mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
5 gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.: 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
I Jeigu neatsilieps, šaukit: Algonųuin 9753.
♦ 534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




