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Amerikoje .................................... $2.00
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$4,880,000,000 Bilius Nori Įsteigt Diktatu- Gumos Pramonėje 
Priimtas Galutinai. rą Klaipėdos Krašte.
Pereitą sąvaitę Kongresas Lietuva nori panaikinti te 

galutinai priėmė įstatymą, nai Tautų Lygos konsi- 
kuriuo kovai su nedarbu y-į tuciją.
ra skiriama $4,880,000,000.' “Pvnkc.

Laukiama Streiko.
streikas gali

Šią Sąvaitę Sprendžiamas
Pasaulio Likimas.

STRĖSOJ SUSIRENKA
KONFERENCIJA.

e —------ . v 'taikai apsaugoti.
Mussolini reikalauja P^ža- į į§ Paryžiaus jau girdėt 

boti Hitlerį, bet Anglija balsų, kad Hitlerį galės su-

"1011(10x1 ZUvdUll, tdl UlllUb

tam pepntaria.
Stresos miestely, ant gra

žios salos, kurią Italijos eže
rai atskiria nuo visų kores
pondentų, šią sąvaitę susi
rinks trys vyrai spręsti Euro
pos, o gal ir viso pasaulio li
kimą. Vienas jų atstovaus 
Angliją, kitas Francuziją, o 
trečias Italiją. Jų tikslas yra 
surasti būdą, kaip apsaugoti 
Europą nuo gresiančio karo.

Tačiau nėra vilties, kad 
jie galėtų susitarti, nes jų 
politika ir tikslai nesuderi
nami.

Mussolini pareiškė atvi
rai, kad su Hitleriu jokių ce
remonijų daryt daugiau ne
begalima. Po to, kai jis spio- 
vė į Versalio sutartį ir griež
tai atsisakė pasirašyti Euro
pos Rytų saugumo paktą, 
daugiau tartis su juo nėsa 
jokios prasmės. Jo tikslai 
esą aiškus visiems. Todėl 
nieko nelaukiant jį reikia 
pažaboti, kol da nėra per- 
vėlu.

Šitokią propoziciją Itali
jos atstovas Londone pasiū
lė Anglijos valdžiai. Reikia, 
girdi, susitarti šiuo klausi
mu dar prieš važiuosiant į 
Stresą.

Bet Anglijos valdžia man
dagiai atsakė, kad jai nepa
ranku butų važiuoti tokion 
konferencijon surištomis 
rankomis, todėl jokių planų 
iš kalno ji nedarysianti.

Jau čia tuoj pasirodo, kad 
tarp Anglijos ir Italijos su
tarimo nėra. Taigi negalima 
jo tikėtis ir konferencijoj.

Be to da, Italija reikalau
ja, kad Austrijai, Vengrijai 
ir Bulgarijai butų leista ge
rai apsiginkluoti, nes tik bū
damos gerai ginkluotos jos 
galėsiančios atsispirti prieš 
Vokietijos norą jas pasi
glemžti. Austrija, Vengrija 
ir Bulgarija pildančios visas 
sutartis, todėl neteisinga esą 
neduoti joms jokių koncesi
jų, kuomet Vokietija sulau
žė visas sutartis ir jai niekas 
nieko nesako.

Italija stoia už Austriją, 
Vengriją ir Bulgariją dėl to, 
kad tos trys šalys palaiko 
Mussolinio pusę.

Bet Anglija nenori Musso
linio sėbrus stiprinti. Angli
jai taip pat nepatinka ir stip
rinti Francuziją. Todėl Lon
donas velija geriau paremti 
Vokietiją, kad francuzai ir 
italai negalėtų perdaug 
smarkauti. Tai jau sena ang
lų politika — vartoti vieną 
valstybę prieš kita®

Vokiečiai šitą supranta ir 
skubiai nori iš to naudotis. 
Jie atvirai sako, kad Vokie
tijai turi būt grąžintas Len 
kų Koridorius, Klaipėdos 
Kraštas ir dalis Čekoslova
kijos su 3,500,000 gyvento
ją

Kuomet šitaip dalykai sto
vi, tai negalima nei tikėtis,

valdyt tiktai ginklo jėga.

1,250,000 Profesiona
lų Turės Dirbti Ran

kų Darbą.
Federalinės šalpos admi

nistratorius Hopkins pasakė 
Washingtone, kad 1,250,000 
proto darbininkų, kurie da
bar gyvena iš valdžios pa
šalpos, greitu laiku bus pri
statyti dirbt rankų darbą 
prie įvairių valdžios projek
tų. Jie busią laikomi prie 
tokių darbų iki susiras sau 
tinkamų užsiėmimų privati
niuose bizniuose. Dabar jie 
Washingtone yra vadinami 
“bedarbiais profesionalais.” 
Jų skaičiun ineina mokyto
jai, aktoriai, inžinieriai, mu
zikantai, kunigai, slaugės, 
piešėjai, skulptoriai, archi
tektai ir universitetų profe 
šoriai.

Parupinimui jiems darbo 
yra paskirta $300,000,000.

buvojam nusiųstas tenai or-i 
laivių ir šį panedėlį jis jį jau 
pasirašė.

Washingtone apskaitoma, 
kad turėdama tiek pinigų, 
valdžia dabar galės pristaty
ti prie viešųjų darbų 3,500,- 
000 bedarbiu.

AREŠTAVO 66 “RAUDO
NUOSIUS.”

Gallupo miestely, 
Mexicos valstijoj, apie 250 
daputizuotų “kaubcnsų” ir 
piliečių padarė medžioklę 
ant “raudonųjų” ir areštavo 
65 žmones kaip komunistus

New

GELŽKELIEČIŲ ALGOS 
NEIŠSPRĘSTOS.

Šį panedėlį Vyriausis Tei
smas Washingtone svarstė 
įstatymą, kuriuo nustato
mos gelžkeliečių algos. Gelž- 
keliųkompanijos apskundė 
tą įstatymą kaip priešingą 
šalies konstitucijai. Bet teis
mas jokio sprendimo da ne
paskelbė.

imą:
Pasitikėdama

Generalinis
■uparaližiuoti visas gumo6 
(robo) dirbtuves Akrono 

Te. mieste. Streikas galįs kilti 
bile dieną. Taip pasakė Wa- 
hingtone Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas 

Francuzi- Green. Streikas ruošiamas

Kongresas Neapsidirba 
Su Valdžios Planais.

INDŽIONKŠINAS PRIEŠ 
STREIKIERIUS.

New Yorke streikuoja 3,- 
)00 National Biscuit kompa
nijos darbininkų. Kad jie 
netrukdytų streiklaužių, 
kompanija išėmė iš teismo 
indžionkšiną, kuris drau
džia streikieriams užkabinė- 

skebus ar kitokiu budu
cenkti kompanijos bizniui.

Tauragėj Buvo Žydų 
Pogromas.

Iš Lietuvos laikraščių pa
aiškėjo, kad šiomis dienomis 
Tauragėj buvo įtaisytas žy
dų pogromas. Pasirodo, kad 

’anatikai paleido paskalą, 
nik žydai papiovę katalikų 
vaiką, kad gavus macams 
crikščioniško kraujo. Tuoj 
ėmė spiestis būriai tamsuo
ju ir daužyti žydams lan
gus. Nors Lietuvos laikraš
čiai vadina tai tik “triukš
mu,” bet paprastai tokie 
crikščionių užpuolimai ant 
žydų vadinami “pogromais.” 
Tauragės komendantas 30 

pogromščikų” jau nubau
dęs kalėjimu.

jos ir Rusijos parama, Lietu- prieš tris didžiausias robo 
vos valdžia nutarė prašyti korporacijas, būtent: Good- 
Tautų Lygos, kad butu pa- nch, Goodyear ir Firestone. 
naikinta Klaipėdos Krašto Šitos korporacijos nenori 
konstitucija, pagal kuria ta pildyti darbininkų reikalavi- nesiūs užtai, 
kraštą turi valdyti Lygos ski- ™ų. todėl darbininkams ki- 
riamas aukštas komisionie- tokios išeities nėra, kaip tik 
rius. Vietoj to, Kaunas pra- streikuot. Gerais laikais ro- 
šys, kad visas Klaipėdos bo pramonėj Akrone dirba 
kraštas butų pavestas Lietu-iki 40,000 darbininkų, 
vos valdžiai be jokių išlygų.

COOLIDGE’AUS PUSSE
SERE PALEISTA IŠ 

KALĖJIMO.
Vermonto valstijoj šį pa

nedėlį buvo paleista iš kalė
jimo Miss Bartha Moore, bu
vusio prezidento Coolidge’o 
pusseserė. Ji išsėdėjo 5 mė- 

kad negalėjo

OPOZICIJA ROOSEVEL- 
TO POLITIKAI AUGA.

‘New Deal” pasidarė labai 
nepopuliarus. Žmonės esą 

“perkvaili” jį suprasti.
Roosevelto sugal v o t a 

naujoji tvarka” arba “new 
deal” kas diena įgija vis 
daugiau priešų. Beveik nėraar nenorėjo užmokėt, dartn- ku„s tos tvarkos

runkei Gilmanienei $o,000.1
Gilmanienė laimėjo iš josi 
tuos $5,000 už paviliojimąĮ 
os vyro Gilmano.

valsŠiomis dienomis trijų 
ybių atstovai buvo pasiuntę 
sietuvai įspėjimą, kad ji pil
dytų Klaipėdos Krašto kon
stituciją, kuri garantuoja

GRAIKIJOJ SUŠAUDY
TAS REVOLIUCIONIE

RIŲ VADAS.
Salonikos mieste pereitą 

ąvaitę buvo sušaudytas ka-
vokiečiams lygias teises. Pa- rininkas Volanis, kuris daly
gal šitą konstituciją, Klai- 
)ėdos Kraštą turi valdyti 
vietos žmonių renkamas sei 
mėlis, o tan seimelin vietos 
gyventojai visuomet išrenka 
daugiausia vokiečių. Taigi 

.ietuvos valdžia nori tokią 
padėtį užbaigti, ir, vietoj sei- 
nelio, nori įsteigti tenai dik
tatūrą, kad svetimos šalys 
negalėtų maišytis į Klaipė
dos reikalus.

Lietuvos ministeriu kabi
netas dabar daro planus 
Klaipėdos Krašto “sulietu

vinimui” ir vokiečių intakos 
išnaikinimui.

vavo paskutiniame 
menės sukilime.

kariuo-

nekritikuotų.
Butų da pusė bėdos, jeigu 

toliau kritikos niekas neitų. 
Bet kaip tik valdžia sugalvo
ja kokį planą, priešai tuoj jį 
skundžia kaip prieštarau
jantį šalies konstitucijai. Ir 
taip ne vienoj vietoj val
džios planai buvo jau teis
mų patvarkymais sustabdy
ti.

Federalinte šalpos admi-

DIDELIS GAISRAS ŠVE
DŲ SOSTINĖJ.

Atėjusios iš Europos ži
nios sako, kad šiomis dieno
mis gaisras sunaikino di
džiausią Stokholmo pasi 
linksminimų vietą Groena 
Lund. Nežiūrint gaisrininkų 
pastangų, nepavyko išgelbė
ti nuo gaisro ir gretimo mal 
kų sandėlio. Nuostoliai sie
kia 200,000 švedų kronų 
Nelaimės priežastis dar ne
išaiškinta.

LIETUVA PROTESTUOS 
VOKIETIJAI.

Kauno žinios sako, kac 
Lietuvos valdžia nutarusi 
pareikšti Vokietijai protes
tą dėl sukeltų vokiečių riau
šių prieš Lietuvos atstovybę 
ir konsulatus Vokietijoj. Tas 
riaušes vokiečiai tautininkai 
kelia dėl to, kad Kaune bu
vo nuteista keliasdešimts 
nacių.

BEDARBIŲ RIAUŠĖSE
UŽMUŠTAS ŠERIFAS.
Galup, N. M.—Metant iš 

buto bedarbių šeimyną čia į 
vyko riaušės, kuriose 3 be
darbiai buvo sužeisti ir vie 
nas šerifas nušautas.

RUSAI SUĖMĖ PAKLY
DUSIUS ESTŲ ŽVEJUS.'

Laikraščiai praneša, kad 
12 estų žvejų, išplaukusių į 
Peipuso ežerą žvejoti, per 
nesusipratimą pateko į So
vietų Rusijos teritoriją, kur 
rusų pasienio sargybinio bu
vo sulaikyti. Tik vienas žve
jys pabėgo ir išlipo į Estijos 
krantą. Laikraščiai spėja, 
kad žvejai, atlikę bausmę už 
neteisėtą sienos peržengimą, 
bus paleisti.

KLAIPĖDOS GUBERNA
TORIUS NAVAKAS 

REZIGNAVO.
Telegrama iš Kauno pra

neša, kad Klaipėdos Krašto 
gubernatorius Navakas nu
aręs rezignuoti. Manoma, 
cad jis nutaręs padaryti to- 
cį žingsnį dėl vokiečių ke- 
iamo triukšmo prieš Klaipė

dos valdžią.

Chicagoj 3 Lietuviai
Nuteisti Dėl Žmog

žudystės.
Juozas Žvirblis gavo 99 me

tus kalėjimo.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
buvo trijų jaunų lietuvių by
la dėl žmogžudystės. Juozas 
žvirblis, 17 metų amžiaus 
lietuvis, kuris nušovė tūlą 
Šmitienę, buvo nuteistas 
99-niems metams kalėjimo. 
Petras Šimkus, kuris taip pat 
buvo ginkluotas, bet nešovė, 
gavo 30 metų kalėjimo. Ro
kas Halversoniukas, 15 me
tų amžiaus vaikėzas, kuris 
dalyvavo tame plėšime, ga 
vo 14 metų kalėjimo.

Kas Išsprogdė Ja
ponų Paraką?

Šiomis dienomis Charbi 
ne, Mandžiurijoj, buvo iš
sprogdintas didelis japonų 
amunicijos sandėlis. Žinios
sako, kad per sandėlio s^o-Liguatori^Tcu^fe dalija bi 
girną buvo visiška, sunaikin- lionus do,erių visokioms pa
taS- parako sandelis ir visa gajpOms pasakė anądien 
eile mažesnių amunicijos New Yorke> kad žmonės esą
sandelių pastatų. ^PeJama’perdaug kvaįb gerus suma- 
kad sprogimas Įvykęs ry- nymus suprasti. 
siumsu pasikėsinimu pnes Tai buv0 jo atsakymas 
pirmą trauklių, kuns turėjo kritikams> kurie sako, kad

JS01.1.nauJal “ufl€^a valdžia neprotingai leidžia 
tų Kinijos geležinkelio imi- va]st bės jni^. p
a, jau perėjusią i Mandziu- džiui^ New' Yorke tūli žmo- 

ko valdžią. Traukinys turėjo |nės inj ais m0_
eit* per Mandziuką nuo ritmi|kus so-
Charbino iki Ksingkingo. ki balet0 technikos ir ki 
Traukinyje buvo daug auks- toki(J men0 dalykų
ų valdininkų, tarp JU kastj kanalus ar tiltus staty' 

siekimo mimsteris Tmg,Lj J
ivantungo kariuomenės šta-

bo viršininkas, gen. Dišio, ir, je daug bedarbių visokių

“HajnaaSdlr ’g,’a‘lVaWžia turi juos “'P* 

Japonų žandarmerija

MIRĖ “NEW YORK TI
MES” LEIDĖJAS.

Chattanooga, Tenn. —Šį 
oanedėlį čia mirė staigia 
mirtimi “New York Times” 
leidėjas Adolph S. Ochs, ku- 
is buvo atvykęs čionai savo 

giminių aplankyti.

EUROPIEČIAI SKUN
DŽIA AMERIKOS AUK

SO ĮSTATYMĄ.
Londone susidarė organi

zacija iš tų europiečių, kurie 
turi prisipirkę Amerikos bo
nų, ir ruošiasi skųsti Ameri- 
kos aukso įstatymą, kuriuo 
buvo sustabdytas išpirkimas 
tų bonų aukso pinigais.

AUSTRIJOJ IŠSIVERŽĖ 
MINERALINĖS DUJOS.
Iš Vienos pranešama, kad 

Enzersdorfe, į pietus nuo 
Austrijos sostinės, kur jau 
du mėnesiai vyko gręžimo 
darbai, staiga iš žemės išsi
veržė nepaprastai smarkus 
mineralinių dujų sriautas. 
Išsiveržimas buvo toks smar
kus, kad gręžimo aparatas 
išlėkė aukštai į orą ir buvo 
visiškai sunaikintas. Darbi
ninkai suspėjo laiku pa
sprukti į šalį. Gręžimo darbų 
apylinkėje gyventojams įsa
kyta užgesinti visas ugnis, 
kad išsiveržusios dujos ne
užsidegtų.

NUTEISTIEMS NACIAMS 
PATARIA PRAŠYTI SME
TONOS PASIGAILĖJIMO.

Pereitą sąvaitę Lietuvos 
kariuomenės teismas susi
rinko specialėn sesijon per
skaityti nuteistiems naciams 
pilną savo sprendimą. Kodėl 
jie nuteisti, teismas neaiški
no, bet kiekvienam nuteistų
jų Įteikė 119 puslapių kny 
gutę. kurioj yra aiškinami 
jų nusikaltimai. Perskaitęs 
sprendimą, teismas patarė 
nuteisties i e m s kreiptis 
Smetoną ir prašyti pasigai
lėjimo. Jiems duota 14 die
nų laiko prašymui paduoti

Mandžiurijos policija su
ėmė visą eilę asmenų, kurie, 
taip manoma, yra įvelti į 
Dharbino amunicijos sande 
lio sprogimą.

Ligšiolinėmis žiniomis,

gaunamą pašalpą jie turi at- 
ir|likti kokį nors darbą ar pa

tarnavimą. Prie tiltų staty
mo ar kanalų kasimo prista
tyt jų negalima, nes tokio 
darbo jie nemoka. Todėl 
jiems leidžiama daryti tai, 
ką moka. Šokių mokytojaiper sprogimą buvo užmušta m’kina -įkti jr

18 kareivių. mokanti jiems pašalpą. 
Kongrese valdžia irgi turi

daug rūpesčių, nes ir čia yra 
daug opozicijos jos sumany
mams. Jau ketvirtą mėnesį

MAINE SUMUŠTA AUTO
MOBILIŲ APDRAUDA.
Maine’o valstijos senatas 

atmetė privalomos automo
bilių apdraudos bilių, kur 
buvo priėmęs žemesnysis le 
gislaturos butas. Reiškia, to, 
valstijoj privalomos automo
bilių apdraudos šįmet nebus.

MIRĖ LENKIJOS ISTO
RIKAS.

Pereitą sąvaitę Krokuvo
je mirė Jogailos Universite
to profesorius ir garsusis 
Lenkijos istorikas Vaclovas 
Sobieskis. Paskutinėmis die
nomis jis buvo prašalintas iš 
universiteto dėl to, kad savo 
veikale “Lenkijos Istorija” 
parašė teisybę, jog 1922 me
tais Lenkiją išgelbėjo

SOVIETAI KVIEČIA LIE
TUVOS MOKSLININKUS.

Lietuvą nesenai atlankė 
Sovietų Rusijos mokslinin
kai. Dabar Sovietų sluoks
niai pakvietę Lietuvos mok
slininkus atsilankyti Sovietų 
Rusijon ir susipažinti su So
vietų mokslo laimėjimais.

150 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
PER AUDRĄ.

Pietinėse valstijose, bū
tent. Louisianoj, Mississippi 
Texas, Alabamoj ir Flori
doj, pereitą sąvaitę siautė 

nuo i audra, kurioj 150 žmonių 
bolševikų francuzų atsiųstas i buvo sužeista ir 25 asmenis 
generolas Weygand. Lenkai.buvo užmušti.
patriotai supyko ant prof ! ------------------
Sobieskio, kad kreditas už j Mariampolės ūkininkai 
Varšuvos apgynimą buvo'skundžiasi, kad kai kuriose 
pripažintas ne Pilsudskiui.' vietose nuo naktiniu šalčiu 
bet francuzų generolui. į iššalo dobilai ir kviečiai.

SOVIETAI SUPERKA 
KIAULES.

Nesenai buvo žinių, kad 
Lietuvoje Sovietai užpirkę Į Kongresas posėdžiauja, o iki 
daug kiaulių. Buvo net sako- §įoi tik vieną svarbų valdžios 
ma, kad už tas kiaules rusai | bilių tepravedė. Tai bilius, 
duosią Lietuvai ginklų. Da- kurjUo skiriama $4,880,000,- 
bar laikraščiai praneša, kad q00 kovai su nedarbu. 
Sovietai superka kiaules ir Dabar prieš Kongresą gu 
kitose Pabaltijo valstybėse, hj valdžios bilius, reikalau- 
Viena estų eksporto firmai įąS f|a dviem metam pratęsti 
sudarė su Sovietų Rusijos NRA, kurios terminas bai- 
prekybos atstovybe Taline I Tįasį birželio mėnesy, 
sutartį, kuria Estija išga- Taip pat da nieko nepada- 
bens į Sovietų Rusiją 1,000 Lyta socialės apdraudos 
oenėtų kiaulių už 80,000 klausimu. Seno amžiaus 
cronų. Į pensija ir darbininkų ap

Išrodo, kad Sovietai lyg ir drauda nuo nedarbo yra la 
karui maisto atsargą krau-|bai svarbus klausimai, o vi

sai d a nesvarstyti. Kai kurie 
kongresmanai ir senatoriai 
bijosi senojo amžiaus pensi
jos klausimą kelti, kad ne
praeitų Townsendo bilius, 

mokėt vi
siems susilaukusiems 60 me
tų amžiaus po $200 pensijos 
į mėnesį.

Yra da vienas opus bilius, 
tai bankų reorganizavimo

na.

VONIOJ ELEKTRA UŽ
MUŠĖ ŽMOGŲ.

Manchester, N. H.— Pe
reitą nedėldienį čia vonioj]kuris reikalauja 
buvo elektros užmuštas dar
bininkas vardu Frank Wa 
<eling. Eidamas maudytis 
isai pasistatė prie vonios 
dektrinį pečiuką, kuris ka 
sin kokiu budu susijungė su | bilius. Norima bankus taip 
metaline vonia ir Wageling| apriboti, kad jie negalėtų 
buvo nutrenktas. Kada jo [spekuliuoti žmonių sutaupo- 
Imona išgirdusi riksmą at-|mis arba tiesiai vogti jas. 
bėgo, jos vyras buvo jau ne-1 Bet stambus bankininkai te
begyvas. 1 bai tam priešinasi.
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NEDRAUGIŠKAS VALS
TYBIŲ ŽINGSNIS PRIEŠ 

LIETUVĄ.
Pereitame “Keleivio” nu

mery jau buvo paduota Že-1 
nevos žinia, jog trys didžio
sios valstybės nusiuntė Lie
tuvai įspėjimą, kad ji atsar
giau elgtųsi su Klaipėdosj 
vokiečiais.

Dėl tos pačios žinios “Nau-j 
jienos” rašo:

“Trys valstybės, kurios yra] 
pasirašiusios Klaipėdos kon- j 
venciją (sutartį) — Anglija.

Įdomesni Šią Dienų Įvykiai Ir Žmones.

(1) Advokatas Robert Taft, buvusio prezidento Tafto sūnūs, užvedė naują bylą prieš federa- 
linę valdžią, kuri už savo auksu garantuotus bonus atmoka nupigintais popieriniais doleriais. 
(2) Admirolo Byrdo ekspedicija, nufotografuota Naujoj Zelandijoj grįžtant iš pietinio žemės po
liaus. (3) Nauja vokiečių armija-maršuoja Berlyno gatvėmis.

“KIEKVIENAS TURI SYK! GYVENIME 
SUKVAILĖTI.”

nme. Tačiau, jei yra Įtarinėji
mų, reikia juos išsklaidyti. Pa- 
sikoliojimu to neatsieks. Patar
tina išduoti apyskaitas. Juk ir 
ALTASS neteko visuomenės 
pasitikėjimo, kuomet, neįvyk
džius antrojo transatlantinio 
skridimo, neišdavė smulmeniš- 
kų apyskaitų.”

Kai dėl Lietuvos Aero 
Kliubo apyskaitų, tai mes 
Ha nesiginčysim, nes mes 
»ieko apie jo apyskaitas ne
žinome.

Bet kas liečia ALTASS 
apyskaitas, tai kunigų orga-

Francuzi ja ir Italija — įspėjo J ias meluoja per akis, nes 
Lietuvos valdžią, kad ji laiky-Į VLTASS valdyba yra pa- 
tųsi Klaipėdos statuto, kuris Į skelbusi pilną raportą, paro- 
užtikrina to krašto gyvento-1 lydama, kiek iš kur pinigų 
jams autonomiją. J buvo gauta ir kiek kur išlei-

“Tai yra diplomatinis smu-1 ta. Antrojo skridimo smul- 
gis Lietuvai ir laimėjimas hit-Įkios atskaitos buvo skelbia- 
leriškai Vokietijai. Bet viešoji j H1OS “Naujienose,” jos tilpo 
pasaulio opinija vargiai sutiks. Į sutraukoje “Keleivyje,” o 
kad Lietuva yra kaltesnė už j ant galo jos buvo atspaus- 
Vokietiją šitame Klaipėdos! lintcs ant didelio atskiro la- 
konflikte. Visi žino, kad Vo-lDO ir išsiuntinėtos visoms 
kietijai nėra pavojaus iš Lietu-l aikraščių redakcijoms. “Ke- 
vos pusės, bet Lietuvai iš Vo-I’eivio” ofise tas lapas kabo 
kietijos pusės yra. I ant sienos. Mes neabejojam,

‘Vokietija yra užpuolike. J*ad ir “Draugas yra tokį 
Kas gi buvo tas ‘nacių* sąmok-|'apą gavęs. Tai kam gi jis 
slas Klaipėdoje, jei ne ataka I ’neluoja, kad ALTASS “ne- 
prieš Lietuvą? Jeigu Lietuvai išdavė apyskaitų? Nejaugi 
nebūtų ėmusis priemonių prieš I kunigųlaikraščio redakto- 
sąmokslininkus, tai Klaipėdoje! dai nežino, kad Dievo yra į- 
butų įvykęs panašus ‘pučas,’Į akyta: “Nemeluok!? 
kaip tas, kurį pereitą vasarą! Prie progos ne prošalį bus 
turėjo Austrija. Tuomet Italija |°aklausti kunigų laikraščio, 
buvo sumobilizavusi armiją I kaip yra su parapijų atskai- 
prieš Austrijos hitlerininkus, pomis? Ar kunigai duoda 
ir Anglija su Francuzija tamĮ’as kada nors tiems žmo- 
Italijos žingsniui pritarė. nėms, iš kurių jie amžinai

‘Tai kodėl gi jos dabar bara Pini^ sa™ juoda-
Lietuvą’ jam Internacionalui?

“Antra vertus, Vokietijos I Netik neduoda, bet “bol- 
‘naciai’ nuolatos atakuoja Lie-pevikais ir ‘bedieviais ap- 
tuvą ir iš anapus sienos Ji už- Kaukia savo parapijomis, 
darė kelia Vokietijon Lietuvos kuomet šie paprašo atskaitų, 
eksportui. Ji be paliovos plusta pe vienas buvo atsitikimas.
Lietuvą savo spaudoje ir per kad “dvasiškas tėvelis” ir
radio. Ji leidžia valdžios partj-lPpHciją bažnyčion pasisau- 
jos žmonėms, rudmarškiniams. Į kruvinas muštynes sukė- 
organizuoti gau jas ir rengti de-r®’ kuomet katalikai gnez 
monstracijas prieš Lietuvos Įeiau pareikalavo atskaitų, 
pasiuntinybę ir konsulatus. Juk Ir visa to akyvaizdoje ku
tai beveik atviras karas prieš|m&ai .tur} drąsos reikalauti 
Lietuvą atskaitų iš kitų! Reikalauti

‘Lietuva ginasi. Ji negali ne- iš kurių atskaitos be
siginti. Jai grasina pavojus. Ji|sai Jia paskelbtos, 
yra 25 kartus silpnesnė už Vo-| ^r &a J. kur didesni 

I besarmačiai ?

“LIETUVOS ŽINIOS” 
APIE “KELEIVIO”

JUBILĖJŲ.

Paminėjęs, kad musų lai
kraščiui sukako jau 30 metų, 
Lietuvos liaudininkų dien
raštis 16 kovo laidoje įdėjo 
gražų pasveikinimą “Kelei
viui.” Sako:

“Labai populiarus lietuvių 
savaitraštis Amerikoje, ‘Kelei
vis,’ šįmet švenčia savo gyveni
mo 30 metų. šį laikraštį dabar 
tvarko ir redaguoja gabus žur
nalistas Michelsonas. Ypatin
gai didelį pasisekimą skaityto
jų tarpe turi ‘Keleivy’ spausdi
nami feljetonai, ‘Maikio pasi
kalbėjimai su tėvu.’ šiuos pasi
kalbėjimus skaito ir žino net 
Lietuvoje. ‘Keleivis’ yra pažan
gus laikraštis, visuomet rašąs 
kiek galima c-bjektingiau ir tei
singiau. Redaguojamas labai*
mokamai ir populiariškai. Vė
liau apie ‘Keleivį’ dar prisimin
sime. o šia proga norisi jam ir 
jo redaktoriams palinkėti ii 
giausių metų.”

Už šiuos linkėjimus “Ke
leivis” taria “Lietuvos Ži 
nioms” nuoširdų ačiū.

Vėliausi Išradimai.

“Kodėl tos valstybės nepa-| 
smerkia užpuolikų?”

Tai yra labai neteisinga. 
Bet gyvenime visuomet taip

ATLAIDAI UŽ LAISVA
MANIŲ RAŠTŲ SKAI

TYMĄ.
. . , Vienas kunigas pasakoja
būna: kas silpnesnis, tas ir j chicagiškiam “Drauge,” 
kuprą gauna. Į kaip nabašninkas kunigas

■r a C notcTk nriira Dembskis duodavo katali-
YYirri kams nuodėmių išrišimą,
LAUTI ATSKAITŲ. I kuomet jis padėdavo kuni- 

Chicagos klerikalų “Drau-Į gui Burbai kunigauti Ply- 
gas” 79-tame savo numery Į mouthe, Pa. Tai buvo, rodos, 
išspausdino šitokią pasaką: Į apie 1893 metus. Girdi, kai 

‘Socialistų dienraštis ėmėsi BVr.ba išvažiuodavo kur su 
karštai ginti Lietuvos Aero “'suomis tai Dembskis, is- 
Kliuba, prieš kurio valdyba yra davat«« Wazint!,
kilę protestu, nes jos veikloje P?kV‘«s.- . ’f.duoda-
esa gana daug neaiškumu. Bet H? perskaityti kokią nors 
tai yra meškos patarnavimas
L. A. K., nes ką socialistai ima
si ginti, ten kas nors 
negero.

‘N-nos’ džiaugiasi radusios 
‘L. A.’ prof. žemaičio raštą, ku-

damas, kad tik tuomet Die 
CTilvas atleisiąs nuodėmes. Ir

davatkos skaitė laisvamaniš
kus raštus.

Kai Burba apie tai sužino- 
Dembs-name lis barasi dėl kurstymu k,1.° skanda,a.\ , v 

prieš jj. Bet tame rašte mes ne- kls t®?.3. v,et«
matome platesniu paaiškinimų parapijoj, nes gera! mokėjo 
Į jam padarytus priekaištus, e"ku kaH ?et lenkus 
nematome apyskaitų, kurių h31*“8 P? lr«> Prade£ ‘į18' 
•kurstytoiai’ reikalavo. O tai smailybes mokinti. Vysku- 
yra labai epus klausimas. į ku- P38 ĮS'IJO, ir tada
riuos reikia atsakyti. Jei į juos P™- Dembskis apslgyv^lO 
neatsakoma, reiškia, kad kalti- IP88 d"r$ Šliupą ir jau nesi- 
nimai nėra be pagrindo. vargdamas dirbo laisvama-

“Kaipžioma. socalistai Jnybes darbą iki pat mirties.

Grigaičiu priešakyje, yra **-1~. IN|r AI n RA
bortinės Lietuvos vyriausybėsj 3j.,”"* k’“™"","*™* 
priešininkai. Lietuvos Aero ŠLIUPĄ GRjZTI T,KE‘ 
Kliubas, berods, yra pusiau! JIMAN.
valdiška įstaiga. Valdiškos į-Į Kun. Bružikas iš Brookly- 
staigos socialistams yra '<rep-|no parašė d-rui J. Šliupui lai- 
nos.’ šką, kuriame kviečia jį mesti

“Iš esmės prieš L. A K. irllaisvamanybę ir grįžti kata- 
prof. žemaitį mes nieko netu-’likų tikėjimam

Laikraščiai praneša, kad 
YVashingtone karo laivyno 
dirbtuvė dirbanti dieną ir 
naktį gamindama vėliausio 
išradimo armotas, kurios la
bai slepiamos nuo pašalinių 
akių. Laivyno valdininkai e- 
są tos nuomonės, kad apgin
klavus tokiomis anuotomis 
didžiuosius laivus, prieš jų 
naikinamąją jėgą neatsilai
kysiąs nei pats pragaras. Ar- 
motos šaujančios nepapras
tai greitai ir jų šovinių skers
muo turįs 12 colių, vadinasi, 
maždaug tokio storumo, 
kaip vidutiniškas vyras.

Rusijoj išrastas būdas vyti 
virves iš ryžių šiaudų. Virvės 
esti tokios stiprios, kaip ir 
kanapinės, lunkinės ar iš ki
tokių medžiagų pagamintos. 
Tokiu budu dabar ryžių 
šiaudai, kurie iki šiol nie
kam netiko, bus sunaudoja
mi virvėms gaminti.

Škotijos mieste Clyde pra
dėtas statyti naujausio tipo 
laivas. Laivas bus tuo ypa
tingas, kad jį aptarnaus ir 
operuos tik vienas žmogus,
nes laivą varys ne besisu- . 
kantys sparnai, o elektros • visokių stabdžių

Kas, Kur Ir Kaip.
Apie “Keleivį.”

Kai kurie katalikai išsi
reiškė man apie “Keleivį” 
taip: sako, “Keleivis” yra 
geriausis laikraštis papras
tiems žmonėms, nes nieko 
neslepia nuo žmonių. Jei no
ri ką sužinot, paimk “Kelei
vį” ir žinosi ko tau reikia. 
Tik bėda su tais musų kuni
gais, kad jie sužinoję, kas 
skaito “Keleivį,” labai ba
ras; todėl nesinori užsirašyt.

Bet mano patarimas kata
likams toks:

Viena: nereikia kunigų 
barimo nusigąst, nes kuni
gai patys taip daro, už ką jie 
baras; kunigai patys skaito 
“Keleivį” ir jį myli skaityti, 
bet draudžia parapijonims, 
nes bijosi, kad skaitydami 
“Keleivį” žmonės sužinos 
teisybę apie tai, kas darosi 
klebonijose. r.

Antra: kuriems aplinky
bės neleidžia užsirašyti “Ke
leivį” į namus, tie gali gaut 
nusipirkti pavieniais nume
riais, arba gali prisikalbini 
kitą draugą, kuris nebijo ku
nigų, ir susidėjus užsirašyt 
sau laikraštį.

Bet daug katalikų sako 
taip: Aš nepaisau, kad kuni
gai baras; man be “Kelei
vio” taip, kaip be druskos.

Tas gerai.
Kiek man yra žinoma, 

daugiau kaip pusė katalikų 
skaito “Keleivį,” nes dabar 
tokia gadynė, kad žmogui 
reikia daug žinot Juo dau
giau žmogus žino, tuo nau
dingesnis jis pats sau ir vi
suomenei.

Bimbos parapijonys ma
žai skaito “Keleivį,” nes 
jiems nevalia.

Toks fanatizmas yra blo
gas daiktas.

Žmogus neprivalo varžyti 
savo proto jokiais pančiais 
—nei religiniais, nei politi 
niais. Gamta davė žmogui 
akis, kad jis matytų, ausis— 
kad girdėtų, o protą—kad 
protautų.

Ką mes pasakytume,^jei
gu atsirastų tokia organiza
cija ar sekta, kuri skelbtų, 
kad žmogui reikia užsideng
ti akis, kad nematytų visko, 
ir užsikimšti ausis, kad vis
ko negirdėtų?

Kaip gi tada galima 
varžyti žmogaus protą, kad 
jis negalėtu laisvai protau
ti?

VISKO PO BISKĮ.

Man teko ne kartą girdėt biznierius imtų aiškint savo 
! senus žmones pasakojant, kostumeriams kaip jo biznis 
buk kiekvienas žmogus savo i stovi?” ir tt.
gyvenime sykį turįs sukvai- Perskaitęs tą straipsnį ir aš 
liuoti. Sakoma: “Jei jaunas nustebau. Sakau: “Kibą jis 
budamas neatsikvailiuoja pasiuto!? Susivienijimą pa
rtenkamai, tai suaugęs ar vertė į paprastą biznį?” 
pasenęs turįs dapildyti tru- Nariai sumoka tiek tuks- 
<um3- ’ J stančių dolerių į metus, ap-

Ir ištikrųjų taip yra! moka valdininkam algas, 
Senis Sirvydas savo vidur-1 leidžia laikraštį, užlaiko re- 

amžy buvo netik socialistas, I daktorių, kad laikrašty butų 
bet ir karštas agitatorius. Į matyt kaip organizacija yra 
Pasenęs gi netik kad prakei-J tvarkoma, kas veikiama —o 
kė socializmą, bet nuėjo tar-Į redaktorius šaukia, kad na- 
įaut fašistams. Į riai neturi žinot, ką valdi-

Senis Šliupas sukurė lie-1 ninkai daro! Ir čia man pri- 
uviuose laisvamanybę, o Įsiminė ta žmonių patarlė, 
pats ant senatvės nuėjo į | kad žmogus gyvendamas tu- 
bažnyčią šliubą paimti. Į ri sykį sukvailiuot 

Kapsukas, Stasiulevičius. | Mano kaimynas nusijuo- 
Šukys ii* kiti, kurie daugiau-Į kęs sako: “Sukvailiuojo, tai 
šiai agitavo lietuvius darbi-Lukvailiuojo; bet už tokį 
ninkus, kad prigulėtų prie kvailiuojimą vertas šaut lau- 
LSS., nepoilgam ją išardė ir kan iš redakcijos.”

Influenzos epidemija.

Europoje vėl siaučia influ 
Elizos epidemija. Ispanijoj ji 
.iesiog suparalyžiavo gyve- 
limą. Daugelis teatrų negali 
pastatyt vaidinimų, nes pu 
$ė aktorių serga. Madride 
įet laukiniai žvėrys zoologi
jos darže pradėjo čiaudėti ir 
ašaroti. Nors influenza yra 
labai sena liga, tačiau moks
las da nesurado vaistų nuo 
jos. Viena anglė daktarė 
mano, kad šniaukiamas ta
bakas kol kas yra vienintelė 
apsauga nuo influenzos, 
Kuomet žmogus užtraukia 
tabako miltelių ir gerai išsi 
prunkščia, tai nosis visuo
met išsivalo ir ligos bakteri
jos negali tenai susisukti liz
do.

□aniekino.
Bimba, Andriulis, Miza 

'a, Tauras ir kiti “komuniz
mo” apaštalai nesenai da 
Pruseiką garbino kaip lietu 
viškų komunistų mokytoją 
Ir vaidino net “tėvu,” o

Tuo ir užsibaigė musų pa
sikalbėjimas. Jis pasiėmė iš 
manęs “Keleivi,” o man pa
iko paskaityt “Dirvą” ir iš
ėjo.

Tuoj pasitėsiau “Dirvą” 
[ant stalo ir žvelgiu paeiliuitėvu, ' o pas

kui išmetė iš partijos ir da-P“?ko. v^so F«v^„«;^^PntKalvius- Vlenas antgalvis 
mane “sulaikė, nes buvo

Pruseika vn e smalą ir py- j „ N kasgi čia? Skaitau, 
le ant socialistu ir demokra-l Ogi ra^ma fad <Tijus Gri.

džiai garbino Maskvos dik-1?“? kpami^s !- nel ,NeW 
taturą sagstydamas ją ne. Yc^o bepročiu ligonbuty y- 
kaltybės rožėmis. O šian- 3 -l3lk.° ”2,?^ Manau sau. 
dien pats susiraukęs braido P?^?81 "er?

$ ią lr sPlaucl° ritikrinau, kad “Dirvos” 
diktatorių pusę; Maskvos |TZ

diktatūrą jis prilygino prie Į p-• Grie-aiti kuris vra “N 
“žalmargės pavuodegio.” ' -redaktorius, bet apie Praną

B M A y j* d * y A X Al 8 < _į— *Į_- Į B —e
srovė. Laivas bus 12,500 to-^’ nes
nų talpos.

Anglijoj, geležies kasyk
lose Vigan, prie darbų nese
nai buvo bandomas dirbti
nis, “mechąniškas žmogus. 
Bandymai davė geras pa

” i

Pataria įvest' komunizmo 
pamokas universitetuose.

Yale universiteto laikraš
tis, “Yale Daily News,” pa
taria įvesti tame universite
te fašizmo ir komunizmo pa
mokas. Kai kurie “100 pro
centų patriotai,” perskaitę 
šį pasiūlymą, sunkiai susir
go nervais. Bet Dr. Dixon 
Ryan Fox, Union College 
pirmininkas, mano, kad tai 
yra labai rimtas pasiūlymas. 
Kaip mes galime žinoti, kas 
yra fašizmas ir komunizmas, 
jeigu mes jų nestudijuosi
me? jis klausia.

Kiele Lietuvoje yra inži
nierių.

1934 m. gruodžio mėn. 31 
d. visoje Lietuvoje buvo 435 
inžinieriai. Iš jų 173 techni
kos ir 262 statybos inžinie
riai. Tačiau reikia konsta
tuoti faktas, • kad lietuviai 
inžinieriai toli gražu ne visi 
turi savo specijalybei pritai
komo darbo. Ypač tuo nusi
skundžia jaunesnieji inži
nieriai.

Turi barzdą — mokėk 
mokestį.

Rusijos caras Petras Di
dysis 18 šimtmečio pradžio
je, sugalvojo nepaprastą 
mokestį: kiekvienas vyras, 
kuris auginosi barzdą, turė
jo mokėti mokestį. Pirmiau
sia Petras atkreipė į ilgas 
barzdas savo dvariškių dė
mėsi. Jis įsakė nukirpti
jiems barzdas. Bajorai ir 

Protas turi būt laisvas nuo {dvariškiai tam Petro suma
ir veržtu-

būt naudingas. Taigi dirbk, 
protauk ir viską žinok!

Brūklys.

KADA HITLERIS BUS 
STERILIZUOTAS?

Berlyno žiniomis, Vokie- 
sekmes, nes pasirodė, kad ti jo j sterilizuota jau 189,677 
robotas, aptarnaujant jį še- žmonės. Laikas jau butų ir 
šiems žmonėms, nudirba pačiam Hitleriui operaciją 
tiek, kiek 100 darbininkų, padarytį.

nymui labai priešinosi. Ta
čiau tas nieko nepadėjo. 
Mokestis buvo įvesta, ir kas 
norėjo nešioti barzdas, turė
jo mokėti nustatytą mokestį.

Valstiečiai rusai tikėjo, 
kad su barzda busią leng-

Butkus bego j Maskvą ir| Grigą, kuris ant Wall Stree- 
mane,^ kad amerikiečiai jj | ra(j0 daUg pinigų ir iš to 
apkaišys tom rožėm, ku-1 džiaugsmo pamišo. Čia ir 
nas Pruseika augino. Het, Į 7ėj įmonių patarlė man 
matyt, nepakantriu, kad ne-Lįigt j galvą: Kasgi tam 
?a^3°jlgai kęst. Sako,, kad | Karpavičiui pasidarė? Buvo 
vų # rožių užaugą ilgi dyg-Į oj.g fantazistas, isto-
lalv •} Pasiekl ^a.sk^’ rikas, poetas ir rašytojas, o 

o bolševikai segdami tas liandien nebeatskiria Grigo 
rožes , nesigaili žmogaus. 11U0 Grigaičio ir New Yorko 

Todelgi Butkus pabūgęs Įr|nuo Chicagos? Matyt, irtam 
pabėgęs atgal Amerikon,ir žmogui užėjo... Jau antras 
■čia dabar abu su Pruseika j metas nieko savo laikrašty 
klampoja po tą smalą, kunąĮnerag0^ vįen a je “cįciij_ 
Pruseika yme sociahstams. Ikus,” Grigaitį ir “Antrąją 

Grigaitis, matydamas \i'ĮLituanica.” Kas sąvaitė pri- 
sokius geseftinmkus, kurie ragjrta špaltu špaltas.. Jei už 
prisidengę “Lietuvos nepn- L gkelbin;us reikėt 
klausomybės’ vardu nnko mckėti, tai butų nemaža pi- 
pimgus is Amerikos lietuvių | nįg0. o Karpavičius atlieka 
ir naudojo saviems reika- ? Gaila, kad žmo-
lams, o ne Lietuvos paliuo- ^in užeina, kad jis n?t 
savumui, norėjo nktelet į A- Į nuostoliu sau pasidaro, 
merikos lietuvius: Nei cen-| .. „
to tiems veidmainiams!” Bet| Isr<?_ . zm<>nių
tie gešeftininkai tuoj priden-|Pa^ar!® lst1KruPI ^un pagnn- 
gė savo gėdą lietuvybės sijo-P^; kiekvienam užeina Rai
neliais ir ėmė rėkti: “Grigai-1 iahgė. Kas nors zmokui įsire- 
tis begėdis! Jis vaikščioja Izla 1 galvą taip giliai, kad jis 
be tautiško sijono!...” pradeda tuo sirgti. Paimkim

Bagočius, einant didžia- Į j£a<? Karpavičių. Kaip tik 
jam karui ir besirengiant A-|9ri.^ltls . _ sumanė antrąjį 
merikai stoti į tą karą, saky-Pkriflim3 1 Lietuvą, Karpavi- 
davo graudingas prakalbas Į čjy tuoj apėmė pavydas, ku- 
aiškindamas, kaip kainose ias Vlrt® beveik tokia pat li- 
žudo brolis brolį. Bet Ame-kaiP tam N ew Yorke 
rikai stojus į karą, musų Ba- Urigui, kuris įsivaizdavo e- 
gočius tapo netik kareiviu, .^Hjęvu ’ ir “galįs numa- 
bet ir karininku. Na, gal čiaĮnnti’ kiekvieną žmogų. Da- 
nebuvo kitokios išeities... Jau > sako, kad ji “vel-

Michelsonas musų laikosi; Įnias apsėdęs.”
gal jam dar jaunam tas pra- Panašiai ir Karpavičius 
ėjo. Bet ne su visais taip yra. elgiasi. Jis mano, kad jis ga- 
Štai, vieną vakarą ateina lįs sustabdyt antrąjį skridi- 
mano kaimynas ir klausia:Įmą savo negudriom pasa- 
“Na, tu man paaiškink, kas- kom. Bet kada antras skridi- 
gi su tuo Vitaičiu atsitiko? mas Įvyks ir Vaitkus nutups 
Kybą jis pasiuto?!” Kaune, tai Karpavičiui irgi

Aš nustebau. “Kasgi atsi-Įreikės pasakyti: “Mane bu- 
tiko?” klausiu. Jis sako: vo velnias apsėdęs!”
“Ar neskaitei ‘Tėvynėj,’ką Tokie sukvailiuoji m a i 
jis porina?” Sakau: “Netu- kartais išeina su nuostoliais, 
rėjaukada; dar nebėra ne-Sykį Waterbury, besiren- 
skaityta.” Sako: “Pažiūrėk, giant prie Lietuvos bonų 
o pamatysi, ką jis rašo,” sa- pardavinėjimo, Jonas Tarei- 
ko mano kaimynas. la, norėdamas sugriaudint

Atsiskleidžiu “Tėvynę” ir Į publiką, kad daugiaus bonų 
žiuriu, kasgi čia tokio!? Na- pirktų, riktelėjo: “Kuris ne-• • *A* v 1 • t T • 1 a • *viau patekti į dangų. Todėl,

nežiūrėdami, kad mokės-gi ir ištikrųjų: Vitaitis šau-Į pirks Lietuvos bono, tai tė
čiai buvo nemaži, vis dėlto kia į kažin ką: “Nustokit!Hul sudžiuna kaip lazda ir 
barzdas auginosi ir pinigus Ką jus darote? Ką jus norite pajuosta kaip anglis!” Pub- 
mokėjo. O miesčionys pra-, atsiekti taip viską nariams Į lika įsižeidė ir visai mažai
dėjo skustis.

1
aiškindami? Kasgi butų, jei Į kas bonus pirko. Brūkly*.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Mažoje Kolonijoje Didelis Veikimas.
Peabody, Ma«. , GRAND RAPIDS, MICH.

Peabody’e lietuvių mažai,’ u S1 k 
apie l$0 gyventojų. Vienok ; ...
yra energingu veikėjų. Taip-' Socialistai imasi didesnio 
gi yra organizacija A. L. P. veikimo, gauna daugiau 
D. Prie šios draugystės be- naujų narių ir rengs Pirmos 
veik visi Peabodės lietuviai Gegužės apvaikščiojimą at- 
priklauso. Dažnai buna pra- skirai nuo ang^- P^skuti- 
kalbos, diskusijos, baliai ir niam savo susirinkime nuta- 
kitokie parengimai Nors ™ atsikreipti į geresnius kal- 
tankiai pasitaiko išmokėt bėtojus, kurie sutiktų atvyk- 
dideles pašalpas ligose bei ti ir pasakyti prakalbą Pir- 
po mirties, bet kai darbštų- mosios Gegužės apvaikščio- 
mo yra, tai draugystė finan- jbne. Tam darbui yra išrink- 
siškai auga. Ir narių skai- ta komisija iš trijų narių. Jei 
čius didėja. Pereitais metais bus laiku galima gauti gerą 
prisirašė apie 30 naujų na- kalbėtoją, bus kitos kuopos 
rių, ii* visi jauni, nedaugiau paragintos surengti prakal- 
kaip 25 metu amžiaus. To- bas, taip kad bendrai susidė- 
dėl pereitą susirinkimą duo- jus mažesni butų ekspensai. 
ta įnešimas, kad įsigyt naują Be abejonės, kad Detroito ir 
svetainę. Prie to darbo ko- kitų kolonijų draugai prie 
mitetan išrinkti šie draugai: darbo prisidės.
M. Petkus, S. Paškevičius ir Tame pačiame kuopos su- 
J. Šustauskas. Jie sužinos sirinkime iš iždo paskirta ta- 
koks planas kiek kainuos. P<> penki doleriai Socialistų 

Susipyko du geriausi drau- Prijos propagandai. Prie 
gai už melagingą šmeižimą, tuopos prisirase du nauji 
Tūlas F. K. aną dieną pava- "anai Nutarta daugiau vei- 
dino S. “grinorium”; tuomet ktl ateityje. Užtai reikia 
S. kumščiu movė K. į pa- draugus socialistus pasvei- 
žiaunę ii-dar norėjo, kad kmtl« Ištikrųjų čia nėra kitos 
draugystė K. nubaustų. Vė- organizacijos, kuri galėtų 
liaus puolė kitą savo drau- dirbti nmte&nj darbą negu 
ga, reikalaudamas, kad dr- socialistai, 
ite ir šitą nubaustų. Tuomet Relkla da P^ymeti,
jam pirmininkas paaiškino, socialistams

kad
dabartiniu lai-

kad draugystė su tuo nieko ku pasidarė kur kas plates- 
neturi, kad S. myli su kitais ne dirva, .ne.s, komunistai 
muštis, ir kad draugystės Pasidaie sukalbamesni. Jų 
daugiau nekabintų, nes bus paprotys vadinti socialistus 
nubaustas. (“kapitalistų bernais,’ jau

Pas mus dažnai atsibuna Paseno> socialistai su
20 ir 25 metų vestuviškos su- komunistais darosi vis kas 
kaktuvės. Aš nesuprantu, ar kartas draugiškesni Katali- 
taip ir visur buna, kaip pas kai pirmiau socialistus va
rnus. Čia kokios dvi sąvaites dmdavo bedieviais, o da- 
prieš vestuves dvi ar trįs mo- bar Jau. jie persitikrino, 
terįs vaikšto postubas ir kad socialistai nėra tikėjime 
prašo dolerių tokioms su- Ppesai> *n* kad bedievių dau- 
kaktuvėms, sako, reikia nu- pau atsiranda tarpe pačių 
pirkti dovanų. Ir vis tos pa- kunigų ir parapijonų, negu 
čios kolektorkos. Ir taip iš- UrPe .socialistų. Todėl apn- 
silavinę, kaip krajavos či- mus visiems šmeižtams pnes 
gonkos prašyt. Atsisakyti socialistus, ir katalikai pi a- 
gražumu negalima. arčiau su socialistais

Daugiausia jos išnaudoja draugautos. Tai yra dziugi- 
senbernius. Bet kai ateina nai*tis dalykas, nes darbi- 
sukaktuvių balius, tai šen- ‘ vienybe reikalinga,
bernių neprašo, bet atsiveda Socialistams anksčiau ar vė
savo vyrus, vaikus, ir ūžia ,iau prisieis užimti vadovau- 
per dvi dienas, O kiek po lamą vjetą todėl nebereika- 
vestuvių buna piktumo, bar- į° LSS. 51 kp. draugai nu- 
nių ir visokių kalbų! Tai yra ^styti savo darbą pla- 
peiktinas paprotys. Bet tai. ciaU- S. Naudžius,
tų vyrų kaltybė, kurie lei-L. ^uo Redakcijos. Ry- 
džia savo moteris po stubas ^um su rengiamu Pirmosios
ubagaut.

Dabar kaslink darbų.
Per daugelį metų Peabo

dy buvo geriausis miestas 
Naujoj Anglijoj darbinin
kams^ Čia yra 56 odų dirbtu
vės, 1 audeklinė, 4 čeverykų 
dirbtuvės, 2 klijų išdirbystės 
ir 1 šiersčios (?—Rd.) ir vi
suomet gerai dirbdavo. Bet 
šiais laikais visai kitaip. 
Streikai viską sugadino. 
Streikavom nuo 6 iki 11 są
vaičių ir, galima sakyt, strei
ką laimėjom. Bet kaip? Iš 
kitų miestų privažia v o 
streiklaužių; tie skebai pri
sirašė prie muSU unijos ir jie 
liko geresni už mumis. Da
bar buvę streiklaužiai dirba 
musų darbus, kuriuos mes 
per keliolika metų buvom iš
dirbę ; o mes, kurie kovojom 
už geresni kąsnį duonos, tu
rim šiandien jieškoti darbo 
ir gauti niekur negalima. 
Čia visa kaltybė unijos virši
ninkų, kam jie priėmė 
streiklaužius prie unijos.

Stepas.

Gegužės apvaikščiojimu te
ko mums sužinoti, kad 
Grand Rapids mieste kalbės 
adv. F. J. Bagočius. Rodos, 
jis bus tenai 4 gegužės.

Rusai Baltagvardiečiai Jugoslavijoje.

Kai bolševikai sudaužė Vrangelio armiją Pietų Rusijoj, tai 100.000 baltagvardiečių pabėgo už
sienin. Iš to skaičiaus, apie 30,000 baltagvardiečių šiandien gyvena Jag slavijoj ir kas diena te
nai daro karinius pratimus, tikėdamiesi, kad jiems da ateis proga sugrįžti Rusijon, čia jie paro
dyti su senomis caro vėliavomis, kurias jie bėgdami iš Rusijos išsinešė.

KELEIVIO” VAJI- 
NINKŲ ARMIJA

Esconaba. Mich. Vasario 27 d. 
mirė Petras Jakas. Velionis bu
vo draugiškas žmogus ir mylėjo 
apšvietą. Savo vaikučius stengė
si pamokinti, kad jiems butų 
lengvesnis gyvenimas, bet mir
tis išplėšė jį iš savo šeimynos 
tarpo. Lai buna jam amžina at
mintis. Margareta Jakas.

LAVVRENCE, MASS.✓
Druotuoliai yra atvažiavę.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
buvo surengęs drutuoliams 
pasirodymą 31 kovo. Kaip 
jie patys sako, jie nesenai 
yra atvažiavę iš Europos,vy
ras ir moteris, tai yra Vladis
lovas ir Maria Maksymia- 
kai. Aš pirmu sykiu mačiau 
tokius stiprius žmones. Lan
kstė jie drūtas geležis, įsi
kando vieną štangą į dantis 
ir trys vyrai užsigulė ant vie
no galo, o kiti trys ant antro 
galo ir sulenkė tą geležį. Pa
skui drutuolis užsidėjo ant 
savęs dideles lentas, 20 vyrų 
sulipo ant tos lentos ir jis vi
sus išlaikė.

Marija Maksymiak taipgi 
drūtas geležis lankstė ant 
savo rankų ir kilnojo dideles 
vogas.

įmonių buvo prisirinkę 
apie 180. Tik reikia pažy
mėt, kad tūli musų lietuviai 
negražiai elgiasi. Kada dru- 
tuclis pasišaukė dvidešimts 
vyrų ant estrados parodyt, 
kad jis gali juos išlaikyt ant 
savęs, tai vienas eidamas 
garsiai pasakė, kad rusas iš 
po lentos jau neišlysiąs gy-

vas. Taip ir darė: kaip tik 
užlipo ant tos lentos, tuoj 
pradėjo trepsėk Tas žmogus 
prašė, kad iš lengvo užliptų 
ir ramiai stovėtų, o šie užli
pę trepsi ir supas. Ir taip el
gėsi “ne prasti” vyrai, bet 
žmonių mokytojai, komunis- 
tai-bimbukai. Tui' būt, ma
nė, kad tas žmogus yra troc- 
kininkas.

J. Lawrencietis.

NORVOOD, MASS. 
Buvo prakalbos ir koncertas

armoniką, neblogai pagro- • Bet kerštavimais, rodos, 
jo. Da jaunesnė mergaitė, A. da niekas nieko gero nepa- 
Grybaitė, gerai sulošė ilgą siekė, tai ir mes turbut nieko 
monologą. nepasiekksime.

Tenka pažymėti, kad ne- Jaunas Senis
persenai kitam parengime ----------------

FITCHBURG, MASS.
Iš musų pilko gyvenimo. 

Pas mus jau pavasaris.

taipgi maža mergaitė pagir
tinai padeklamavo. Tai bu
vo I. Truskauskaitė, iš ku
rios galima tikėtis gražaus 
talento ateity. Gerai, kad tė-i Vanduo iš kalnų bėga, lyg ir 
vai padeda savo vaikučiams ramindamas žmonelius, kadS _ • 1* 1lavintis.

Grįžtant atgal prie komu
nistų prakalbų reikia pažy
mėti, kad publikos susirinko

salta žiema jau nebegrįš. 
Lietuvių gyvenime naujie

nų nedaug. Buvo jau kelios 
“surprize parties,” bet tame 
nieko Įdomaus. Žmonės tru 
puti paužia ir skirstosi sau 

“viens

Kovo 20 d. Lietuvių sve-j būtims būrelis, nors galėjo
minėje įvyko komunistų būt duSyk daugiau. Bet tam „uu u SMrau,
prakalbos ir koncertas.. Kai-j trukdo nesutikimai, kuriuos namo, gal tik “spritką”
Snp° >carp Pažan£iu^ išprovoka- kitam įnosėn davę —that’s
□ne komuniste kalbėtoja, v0 ščyrieji komunistai. Jie a]i;

pirmutiniai čia pradėjo boi- Miesto politikieriai tuo 
kotuoti parengimus net tų tarpu daug kalba apie naują 
organizacijų, prie kurių jie high schoolę, kurią nori sta- 
patys priklauso. Todėl kiti tyti už $500,000, nes senasis 
dabar atsimoka tuo pačiu mokyklos trobesys sudegė.

kuri savo kalboje nesuminė
jo jokios kitos partijos apart 
savosios. Nesuminėjo net to
kių “nevidonų,” kaip Pru
seika, Butkus, Grigaitis, Mi
chelsonas ir kiti, be kurių iš
niekinimo jokis kitas komu
nistų kalbėtojas prakalbos 
pasakyti negali. Mažeikienė 
nupiešė Roosevelto meškiš
ką pasitamavimą darbinin
kijai, nurodydama, kad ka
pitalizmas prilipo liepto ga
lo ir kad iš to vystosi fašiz
mas, didžiausia žmonijos 
nelaimė, ir kvietė darbinin
kus Į vienybę, kovoti prieš 
bendrą visų priešą — gre
sianti karą ir fašizmą.

Įdomu ir tas, kad kalbėto-, 
ja užmiršo pagarbinti Stali
ną ir kitus didelius vvrus, 
tiktai pareiškė, kad Sovie
tuose, kur ji pati yra’buvusi, 
keptų karvelių nėra; tenais 
Ja sunkiau reikia dirbti, ne
gu kitur, nes reikia atbuda- 
veti atsilikusią valstybę ir 
pakelti gamybos Įmones. 
Prisiminus South Bostono 
“Darbininką” pareiškė, kad 
tasai laikraštis, bebubnyda- 
mas apie Sovietų “badą,” 
apgaudinėjąs savo skaityto
jus ir pats save muša nepa
vydėtinai.

Koncertinę programos da
li išpildė ukrainiečių šokėjų 
trupė ir vietinis chorelis bei 
jo dalys. Labiausiai publi
kai patiko ukrainiečiai; ne 
tiek jau Įdomus jų šokiai, 
“kazačiok,” kiek žavėjantįs 
jų liaudiški kostiumai..

Ratelio chorelio neteko 
man girdėti nuo pereito ru
dens. Pasirodo, kad vyrų ok
tetas truputį pasitaisęs. Mer
ginų sekstetas toks pat kaip 
buvo. Bet, bendrai imant vi
sas chorelis progresuoja. 
Matyt, p-lė J. Armalevičaitė 
nebloga chorvedė. Ji ir pati 
solo padainavo. Scenoj ji 
užsilaikė gerai ir turi malo
nų balselį, tiktai silpnokas. 
12 metų vaikutis, turbut uk
rainiečių kilmės, apsikabi
nęs kone sau lygaus dydžio

komunistams
suisrinkimus.

ir neina į jų Senis.

SEATTLE, WASH.

Naujos Anglijos Kliu “i Po sunkių kančių per 5 sąvai 

bu Suvažiavimo Nu- 'tes ’^onbut-v->e mirė Motiejus
... | Kalvaitis. 33 m. amžiaus. Pne-
lūrtniai. 'žastis mirties — padidėjimas ir

Lawrence, Mass.—Šių me- Silpnumas širdies. Kovo 26 d. ta 
tų kovo 17 dieną čia įvyko P° palaidotas ant Calvary kapų, 
Naujos Anglijos lietuvių pi -įSeattle. Wash. Velionis paliko 
liečiu kliubų konferencija dideliam nuliudime savo žmoną, 
arba suvažiavimas. Buvo at-1 tėvus Aleksandrą ir Teklę Kal- 
stovaujami kliubai iš Šių i Vaičius ir seseris Eleną Sitkienę 
miestų: ’r Oną Evansienę. Mes visi šir-

Lawrence, Mass. i dingai dėkojame jiems, visiąns
Tziw»ll Mass ! draugams ir draugėms SeatUe o
Haverhill. Mass. i ir apylinkžs «?.sutei-
Peabody, Mass. kimi» pulk"! ftei,p,rJuz kltus
Manchester. N. H. tarnavimus „ne laidotuvių

’ Ilsėkis ramybėj, mus brangus
Suvažiavimo pirmininku 

buvo išrinktas L. P. Kliubo 
narys Šnapkauskas, o rašti
ninku — D. L. K. Vytauto!
Kliubo narys Jonas Rusas. '

Apsvarsčius lietuvybės! 
palaikymo jaunoj kartoji 
klausimą ir kitus reikalus, 
buvo paskirstytos dienos 
kliubų piknikams ateinančią 
vasarą. Kiekvienas kliubas 
turės po vieną didelį pikni
ką ir datos taps sutvarkytos, 
kad du piknikai nesųpultų 
tą pačią dieną.

Iš eilės nustatyta šitokia 
piknikams tvarka:

Manchesterio, N. H., L.
P. Kliubo piknikas Įvyks 2 
birželio dieną.

Haverhillio D. L. K. Gedi
mino Kliubo piknikas bus 23 
birželio.

Lynno L. U. Kliubo pikni
kas bus 14 liepos.

Lynno L. U. Kliubo antras 
piknikas įvyks 28 liepos.

Lawrence’o L. P. Kliubo 
piknikas 11 rugpiučio.

Lowellio D. L. K. Vytauto 
Kliubo piknikas bus 25 rug
sėjo.

Suvažiavimo raštininkas,
Jonas Rusas.

sunau.
Tėvas

PASVEIKINIMAS “KE
LEIVIUI” 30 METŲ JU

BILĖJAUS PROGA.
Gerbiamasis “Keleivi.” 

Sveikinu tave susilaukus 30 
metų jubilėjaus! Skaičiau 
avė prieš du metu; paskui 

buvau sustojęs, nes likau be 
darbo, ant galo susižeidžiau 
ir patekau į prieglaudos na
mus. Labai ištroškau “Kelei
vio,” bet neturėjau iš ko už
simokėti. “Vilnį” galėjau 
gauti pasiskaityti už dyką. 
Ale kas iš tos “Vilnies?” Ją 
skaitydamas proto daugiau 
neįgausi, prarasi da ir tą, ko
kį turi. Todėl sugalvojau ir 
parašiau savo seserei, prašy
damas kad užrašytų man 
“Keleivį.” Ji man prisiuntė 
didelį rožančių ir liepė kal
bėti poterius, kad Dievas 
duotų sveikatos. Aš pradė
jau galvoti: jeigu daktaras 
tam tikrus mokslus išėjęs ne 
suteiks man sveikatos, tai ką 
tas negyvas rožančius gali 
pagelbsti? Ir nusiunčiau jai 
atgal.

Parašiau laišką į Chicagą 
vienai moterėlei, pas kurią 
ilgai nuomojau butą, apra
šiau savo vargingą gyveni
mą ir prašiau, kad užrašytų 
man “Keleivį.” Žaibo grei
tumu davė atsakymą, kad 
gausiu. Ir po Naujų Metų su
laukiau “Keleivio.” Dabar 
jis ateina kožną pėtnyčią, iš 
ko turiu didelį džiaugsmą. 
Zuzanai Raukienei užtai ta
riu širdingą ačiū.

Pasveikęs užėjau į vieną 
krautuvę ir radau tenai vie
ną Maskvos misijonierių be
stovint su “Vilnimi” ranko
je. Jis tuoj ir siūlo man: 
“užsirašyk gerą laikraštį.” 
Kai pasakiau, kad aš turiu 
užsirašęs “Keleivį” ir kad 
geresnio laikraščio už jį nė
ra, tai “Vilnies” agentas la
bai supyko, kad aš nenoriu 
jo siūlomo tavoro. Pradėjo 
peikti “Keleivį,” kad esąs 
nedarbininkiškas laikraštis.

30 metų! Nors aš kito tavo 
jubilėjaus turbut jau nesu
lauksiu, nes nebejaunas esu, 
bet vistiek tu keliauk ir bu
dink musų tautą iš burtų ir 
prietarų svaigulio.

O dabar, gerbiamoji Re
dakcija, priimkite viską už 
gerą ir atspausdinkit šiuos 
mano sveikinimus “Kelei
vyje.”

Su aukšta pagalba,
Juozas Servą,

Saginaw, Mich.

EINA GARSAS...
Eina garsas nuo Pajūrio, 

Reikia stot darban;
Vajininkų spiečias būriai, 

Reikia stot ir man.

Metų trisdešimts sulaukęs, 
Sveiks, “Keleivi,” sveiks!

Tau iš kelio priešai traukias— 
Argi tiesą kas Įveiks?

Tu mus apšvietei, pakėlei, 
Velnius išvaikei;

Myli tave ir vaikeliai,
Myli ir tėvai.

Buk pagarbintas, karžygį.
Ir kovok toliau;

Jau pabunda ir sumigę.
Liaudis bunda jau.

Šiandien tavo sukaktuvės. 
Valanda šviesi;

Linki tau laimingo būvio 
Lietuviai visi.

Eina garsas nuo Pajūrio, 
Reikia stot darban;

Vajininkų spiečias būriai, 
Reikia stot ir man.

K. Kalnavertis.

BALSAS IŠ OHIO KA
SYKLŲ.

Gerbiamoji “Kel.” Re
dakcija ! Aš irgi sveikinu jus 
susilaukus 30 metų jubilė
jaus. Aš pripažįstu, kad 
“Keleivis” yra geriausis lai
kraštis darbo žmogui, nes 
teisingai gina musų reikalus 
ir paduoda daugiausia žinių 

, ZZ,T., . „ .iš viso pasaulio. Norėčiau
Ot, sako, musų Vilnis, tai: gauti nors vieną naują skai- 
kas kita; ji paduodanti daug tytoją, bet negaliu, nes čia aš
žinių apie matušką Rasė ją. 
O “Keleivis,” sako, tai tik 
buržuaziją giria.

“Tamsta ‘Keleivio’ turbut 
neskaitai, jeigu šitaip šne
ki,” pastebėjau aš jam. Sa
kau, aš skaitau “Keleivį”

tik vienas lietuvis esu. Aš 
gyvenu mažam pleisiuky, a- 
pie 25 mylias nuo Steuben 
Valley, Ohio. Joe Janauskis.

Gerbiamoji “K.” Redak

A. Kalvaitis.

WEST HOMESTEAD, PA.

Padėkos žodis nuo P. ir A. 
Vičinų.

Šiuomi tariame nuoširdų mu
sų ačiū visiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse ir abelnai kuomi nors 
prisidėjo prie palaidojimo AN
TANO VINAUCKO.

Dėkuojame L. M. D. už sutei
kimą svetainės, p. Pivariunui už 
prakalbą pasakytą prie Antano 

j kapo, graboriui Marculaičiui, O- 
(nai Biržienei ir J. Kaulakienei 
už pagaminimą valgių ir abelnai 
visiems, kurie teikė užuojautą 
liūdnoje valandoje. Velionis An
tanas Vinauckas buvo laisvų pa
žiūrų žmogus ir tapo laisvai pa
laidotas ant tautiškų kapinių be 
jokių kunigų. Lai buna jam len
gva laisvų kapų žemelė.

Povilas Virinas.

Tpkn ckiiitvti kad šip 
nuolatos, bet da nei karto metai yra “Keleivio” jubilė- 
nepastebėjau, kad jis girtų jaus metai, ir kad kožnas 
darbininkų priešus. Kain tik keleivietis yra prašomas 
atbulai, sakau, “Keleivis” gauti nors po vieną naują 
visuomet stoja už darbo skaitytoją. Paminėjus pir- 
žmonių reikalus ir visuomet mutinį vajininką, redakcija 
ragina darbininkus laikytis pastatė klausimą: “Who is 
vienybėj, o “Vilnis” kaip tik,next?” Taigi kai tik pas ma- 
ardo tą vienybę. (ne atėjo vienas draugas, aš

Negana to, sakau, iš Ke-' jam be jokių ceremonijų ir 
leivio” aš žinau, kas dedasi pareiškiau: “Duok šen porą 
visam pasauly ; aš randu ja-'rublių, o gausi užtai viso pa- 
me įdomiausių žinių ir iš šaulio žinias per metus lai- 
Lietuvos. O “Vilnis” tik apie ko!” Jis be jokio sporo išsi- 
savo bizni triubija: tai pik- traukė bumašką ir padavė 
nikas, tai balius, tai kitoks man. Taigi prisiunčiu čionai 
jomarkas. Tik biznis ir Rusi-* jo vardą ir pravardę su pini- 
jos garbinimas. Lygiai taip gais ir prašau įrašyti jį į 
kaip pas kunigus—daugaus “Keleivio” vajininkų armi- 
karalystės garbinimas, am-'jn »
žinos pinigų kolektos. Kuni- į “Who is next” dabar? 
gai giria dangų, bet patys
nori čia laimės. Taip pat ir 
komunistų redaktoriai daro: 
kitiems giria Sovietus, bet 
patys nenori tenai gyventi.

cija:

S. Simokaitb,
Detroit, Mich.

Gerbiama “Keleivio” Re
dakcija ir Administracija! 

Kai aš taip pasakiau, tai Sveikinu Jus susilaukus 30 
komunistas taip perpyko, metų sukaktuvių ir linkiu 
kad nei “good-by” nepasa- susilaukti dar kitų 30 metų.

Kartu prisiunčiu Maikio tė-
Gerbiamieji! Gavau vieną 

naują skaitytoją “Keleiviui” kęs išėjo per duris, 
ir prisiunčiu $2 už jo prenu- Vienas pasilikęs, aš nuta- ■'Tri ant batų, nes jis lanko 
metarą. Tai bus vienas suvis riau parašyti šį laišką ir pa- mane jau per 20 metų ir aš 
30 metų vajui. (sveikinti savo “Keleivį” 30 nenoriu su juo skirtis.

Martin Veriauskaa, metų sukaktuvių proga. Gy-, 
Torrington, Conn.jVnok, “Keleivi,” da ir kitus

V.
E. Arlington, Vt
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

ŠEIMYNOS DAKTARAS.

Rašo Dr. M. Strikolis.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, tėve!
—Ot, vaike, gerą naujie

ną aš tau šiandien pasaky
siu.

—O ką taip?

■IR Y7ČJ TIKRASIS 
TAIEVAS?

MARSHALL J. GAUVIN
Pittsburgho Laisvamanių Draugijos Lektorius. 

== IŠ ANGLŲ KALBOS VERTĖ IKSAS. =====

mos ligonių, vienok ne tik nieko 
gero nedaro, bet dar .ir pakenkia 
nekuriems sergantiems, šeimos 
daktaras turėjęs geresnę progą 
surasti, kurie tų vaistų jūsų kū
nui kenkia, jums jų neparašys.

Kadangi daugelis lietuvių ne
turi sau pasiskyrę nuolatinio 

į daktaro ir kadangi dideliuose 
miestuose, kaip Chicaga, yra 
tiek daug įvairios rūšies dakta
rų, kad musų visuomenei sunku 
yra atskirti tikrą gydytoją ir 
chirurgą nu? apgaviko ir šarla
tano. matau nemažai svarbos 
kalbėti apie reikalą šeimyniško 
arba šeimos, daktaro, jo geras 
ypatybes ir kvalifikacijas.

Šeimos daktaras yra reikalin
gesnis ir naudingesnis už bet ko
kį nežinomą, bet kur pasigautą 
daktarą dėl to, kad pirmasis yra 
nuodugniau susipažinęs su viso
mis šeimos narių ligomis praei- 

įty ir todėl lengviau gali surasti 
ligą ir greičiau sergantiems pa
gelbą suteikti.

Šeimos daktaras yra reikalin
gas ir dėl to, kad jis tampa save

I
 nuolatinių ligonių draugu ir 

nekuomet neatsisako teikti 
jiems medikalę pagelbą. Ar liga 
ištiktų vidurnakty ar lijant ar 
sningant, kuomet nepažįstamas 
daktaras manydamas, kad ne
gaus užmokėti, nebėgs taip grei
tai sergantiems tokią pagelbą 
suteikti.

Ištikus gi sunkesnei ligai arba 
reikalui operacijos, šeimos dak
taras mažesnį užmokestį nuo ju-

Neturintieji šeimos daktaro,

, (Tąsa)

Besibastančios giminės garbino Jehovą 
kaipo karo dievaitį. Bet jis buvo ne vienas

saukia daug daktarų sykiu. Dak. į toką dievaitis. Net nedidelėj Kanaano že-

nuo savo dievo nukentėti, negu jų valdo
nams egiptiečiams. Žydams jis buvo pa
žadėjęs šalį, kur plaukia pienas ir medus. 
Dėl tos šalies jie apleido savo namus Egip
te. Tačiau neužilgo jie turėjo labai gailėtis 
patikėję Jehovos pažadams, nes jis pasiro
dė jiems aršesnis tironas, negu Egipto Fa
raonas. Jis užleido juos ligomis, kankino ir 
žudė tūkstančiais. Užklojęs visus tyrus 
baltuojančiais jų kaulais, likusiems jisai 
pasakė, kad pažadėtosios žemės jie nie
kuomet nematysią, ir kad visų jų lavonai 
turėsią pasilikti tyruose, taip kad jie “žino
tų sulaužytą jo pažadą.” Iš visų žydų, ku
rie išėjo iš Egipto, tiktai du, Kaleb ir Jo- 
zuė, pasiekė Kanaano žemę. Jehova paža
dėjo savo žmonėms derlingą žemę, o nu
vedė juos į tokius tyras, kur jie turėjo iš
mirti nuo bado ir ligų. Ar gali toks dievas 
būti tikrumoje?

Senojo įstatymo (Testamento) dievą 
sunku buvo patenkinti. Jis nuolatos rei
kalavo aukų. Jo troškimams patenkinti, 
buvo pralietos upės nekaltų gyvulių krau
jo. Jo kunigai nuolatos piovė jaučių ir ėriu
kų gerkles. Ir tai vis jo garbei. Iš visų die
vų Jehova buvo didžiausias užsispyrėlis. 
Viskas turėjo būti daroma taip, kaip jis 
nerėjo. Dvidešimts devintam straipsnyje 
Išeivy bes Knygoje (Exodus) jisai duoda 
žydų kunigams šitokių įsakymų: “Tada 
tu užmuši aviną, ir paimsi jo kraujo, ir už
dėsi jo Faraonui ant viršūnės dešinės jo 
ausies, ir ant viršūnės dešinės ausies jo sū
nų, ir ant didžiojo piršto dešinės jų kojos, 
ir iššlakštysi kraują po visą altorių ir aplin
kui jį.” Kiek Jehova butų išžudęs žmonių, 
jei per klaidą jie butų užsitepę to kraujo 
ne ant tos ausies," arba ant kairiojo kojos 
piršto, sunku pasakyti. Žinoma tik tiek, 
kad šitas dievas niekad nesišypsojo ir ne
juokavo. Rūstaus jo veido raukšlės išsily
gindavo tik tuomet, kuomet jis pamatyda
vo savo kunigus išsitepusius nekaltų aukų 
kraujais ir kuomet galėdavo pauostyti tirš
tų durnų nuo deginamų gyvulių.

Ezekielio knygoj Jehova sako savo žmo
nėms : “Ir jei pranašas ką nors pranašau
damas jus apgaus, tai aš, Viešpats, apga
vau tą pranašą.” O Įstatymų Knygoje 
(Deuteronomium) jis sako jiems šitaip: 
“Viešpats, tavo Dievas yra ryjanti ugnis.” 
Jeremijos knygoj jis jiems pareiškia: “Jus 
užkurėt ugnį mano rūstybėj, kuri degs per 
amžius;” Izaoko knygoj jis skelbia: “Ir aš 
prišersiu juos, kurie jus slegia, jų pačių kū
nais ; ir jie gers savo kraują kaip saldų vy
ną”; gi Samueliaus knygoj jis duoda šito
kį įsakymą: “Dabar eikit ir užmuškit Ama- 
;eką ir visą, ka tik jis turi, visiškai sunai- 
kinkit; nesigailėkit nieko, bet žudykit ir 
vyras ir moteris, mažus vaikus ir žindomus 
kūdikius, jaučius ir asilus, kupranugarius 
ir avis.” Taigi Biblijos dievas pasisako, 
kad jis esąs neteisingas, ryjanti ugnis, am
žinai rustus, kanibalizmo mėgėjas ir sker
dynių vadas. Ar gali gi šitoks dievas būti 
tikrybėje?

Kodėl tad žmonės turėtų tikėti, kad kny
ga, kuri šitaip apibudina dievybę, yra 
'ventas raštas? Kodėl mes turėtume pas 
barbaras jieškoti savo dievybės idealų? 
Kodėl mes turėtume garbinti kanibalų die
vų? Kodėl mes turėtume statyti tokiam 
dievui bažnyčias, kuris džiaugiasi žiūrėda
mas į skandinamus žmones ir žudomus ku- 
likitis? Jei Jehova ateitų ant žemės, jis bu- 
ų daugiausia nepageidaujamas musų pa
saulyje pilietis. Juk sakoma, kad vienu lai
ku jisai sunaikinęs penkiasdešimts tuks- 
ančių ir septyniasdešimts žmonių vien tik 
lėlto, kad jie pažiurėjo į medinę dėžę. Ar 
gali toks dievas tikrai būti?

Sulyg krikščionių mokslo Jehova yra 
vienatinis dievas; daugiau dievų nesą; 
let tuo pačiu laiku jie mums tvirtina, kad 
is tur’s sūnų, kuris taip pat esąs dievas. Ši
as sūnūs gimęs tarp Judėjos kaimiečių, 
įpie dvejus tūkstančius metų atgal. Jo mo- 
ina buvusi vieno žydų amatininko žmona. 
'Vaikas išaugęs taip kaip ir kiti vaikai au
ra. Jo pajfločiai buvo tokie, kaip ir kiek- 
rieno žmogaus: jis valgė, miegojo, dėvėjo 
Irapanas, dirbo darbą, kurį laiką mokino 
žmones ir paskui mirė. Tie, kurie jį paži- 
lojo, laikė jį žmogum, bet vėliau, praslin
kus keliems šimtams metų po jo mirties, 
bažnyčia paskelbė, kad jis buvo tikras 
Dievas. .

(Bus daugiau)

mele j jisai turėjo dalytis karo garbėmis su 
keliais dievaičiais. Sidono gyventojai karo 
metu pergalės prašydavo pas Aštoretą, 
amonitai pas Milkomą, moabitai pas Che- 
mošą, o žydai pas Jehovą.

Laikui bėgant žydai pradėjo rašyt. Jų 
raštai buvo religinio pobūdžio. Jie išlieda
vo juose visą savo neapykantą ir panieką 
kitoms tautoms ir jų dievams, o garbino 
save ir savo dievą. Jie atvaizdavo savo Je
hovą kaipo išmintingiausi ir galingiausį 
dievą. Daug pasakų buvo prasimanyta 
apie žydų pergales ir visokius stebuklus, 
kad įrodžius Jehovos galybę. Jie apibudi
no jį kaipo visagalį dievą, kirs kalbėdavo
si su jų bočiais, vadovavo jiems kelionėse, 
leisdavo jiems savo įstatymus, įsteigė jų ti
kybą, dabojo gyvastį, padėdavo žudyti 
kaimynines tautas ir grobti jų žemę. Fana
tikai pranašai ir kunigai pavertė šitas savo 
pasakas šventraščiu arba dievo žodžiu, 
nuolatos prie jų kartodami: “Taip sakė 
Viešpats.” Ir taip ilgainiui tamsios minios 
pradėjo tikėti, kad šitos kunigų ir pranašų 
pramanytos pasakos ištikrajų yra Jehovos 
žodžiai. Vėliau visos šitos pasakos buvo su
rinktos vienon knygon, kuri dabar yra ži
noma Biblijos vardu.

Biblijoj aprašytas dievas yra dabartinis 
krikščionių Dievas.

Pažiūrėkime, ar ištikrajų yra toks Die
vas? Sulyg Biblijos, Dievas sukurė žmogų, 
panašų į save, ir pareiškė, kad tai esąs to
buliausias jo kūrinys. Jis sukurė taip pat ir 
velnią — galingą sau priešą — gerai žino
damas, kad šitas velnias pražudys bejėgį 
žmogų. Ir jau pirmutinę dieną velnias nu
traukė žmogų nuo nekaltybės ir tobulumo 
aukštybių į nuodėmių bedugnę. Kaipo vi
sagalis ir visažinąs Dievas žinojo, kad taip 
bus, o betgi leido piktui viršų paimti ir to 
bulą savo darbą sugadinti. Na, pagalvoki
me, argi galėtų tikras ir išmintingas Die
vas taip daryti? Argi jis kurtų sau tokį 
priešą, kuris paskui griautų jo pasaulį ir 
kurio negalima butų suvaldyti?

Jau iš pat pradžių Biblijos pasaka skam
ba neprotingai

Amžiai ėjo, o žmonija nesitaisė. Tuomet 
Dievas nutarė užleisti visuotiną tvaną ir 
paskandinti visus savo vaikus, paliekant 
tik 8 žmones. Pasakykit, kodėl Dievas juos 
skandino? Kodėl jis užklojo žemę ištinu 
siais savo sūnų ir dukterų lavonais? Bibli
ja sako, kad jie buvo ištvirkę. Bet kodėl jie 
ištvirko? Kodėl Dievas nepataisė jų? A- 
žuot skandinus visą žmoniją, kodėl jis ne
paskandino velnią ir neapsaiigojo tuo bu
du žmones nuo ištvirkimo?

Izraelio vaikai buvo Egipto nelaisvėje. 
Tironas Faraonas juos engė. Dievas nuta
rė juos atvaduoti ir nubausti nė vieną tik 
Faraoną, bet kartu ir nekaltus egiptiečius. 
Ir štai kaip jis pasielgė: jis pavertė viso 
Egipto vandenį krauju; jis pripildė egip
tiečių namus, kambarius ir lovas varlėmis; 
jis apipylė juos utėlėmis; jis užleido ant jų 
muses; jis išsmaugė jų galvijus; jis išnai
kino ugnimi ir ledais jų javus; jis pripildė 
jų šalį skėriais (šaranciais), kad suėstų li
kusį jų maistą; jis paskandino juos tam
son, kuri tęsėsi per tris dienas, ir to dar 
jam buvo negana. Jis sukėlė Faraonui šir
dies sukietėjimą. Kam? Ogi tam, kad dar 
su didesniu kerštu galėtų išnaujo kankinti 
nekaltus Egipto gyventojus, kurie nepada
rė niekam nieko blogo. Ir ar žinot, kaip jis 
jiems keršijo? Jis išžudė visus Egipto ku- 

statistikos ’ dikius — “pradedant nuo kūdikio Farao 
pajutę prisiartinant priešus, daviniais, dabar Lietuvoje no kuris sėdėjo ant savo sorto, iki kūdiki!;

“Satnrdav Fvpni™ Pn,.” brinkę burius vyrų nubėgo i Jra 1,236,660 kiaulių. 1933 belaisvra, kūne sėdėjo kalėjimuose. Viso;

elvo llMOM aZ pen,a‘ «k^ priešu išlipa. Km- (Bet prie šios skaitlinės vjeno lavono.” Taip žydai rašo Biblijoj a
gavo $100,000 algos. kalio. Prasidėjo baisus mu-ne. vlsos Lietuvos kiaulės, tie savo Jehovos kerštą.

šys. Tris dienas ir tris naktis Pnrokuotoa z-) I Nejaugi tikras Dievas butų taip baudę?
E J ąinnoon ° be paliovos mušėsi atkaklus' ----------------- nekaltus žmones dėl vieno Fąrabno nuode-

rei US žemaičiai. Bet sunku buvo LENKAS BEDARBIS PA- mių? Nejaugi jis butų paleM^’Į1 visą šal 
Pittsbure-h Coal Co Drezi- žemaičiams &intis- Į PIOVE 5 VAIKUS. , ligas ir žudęs, kiekvienoj šeimynoj tik k?

dentas Morrow gavo $74,- Pritruko ir maisto ir gink- Iš Varšuvos pranešama, kūdikius vien tik tam, kad atker-
440. lų, nusilpo kariai, nebegalė- kad netoli Tarnovo vienas ’ ^ei L4.?u e^P‘

—Ale ekzekvijas iš natų 
sugiedot tu, Maike, nepatro- 
pysi.

—O kodėl ne?
—Nesispreų y k, vaike. 

: Mums reikia savo locną 
šventąjį turėti. O vyskupas

—Musų tauta jau pradėjo; Matulionis geriausia tam či- 
kilti. inui tinka, ba du metu mal- su paims. Ir jeigu jus parodysite

—Turbut gavai kur išsi- kas kirto. -savo gerą norą mokėti p? kelius
gert, tėve. —Gerai, tėve, tegul jau į dolerius kas sąvaitė arba kas

—Tu manęs nebalamu- būna, jeigu tu taip nori. 
tyk, Maike, ba čia ne'juo-1 __Ot, Maike> šitaip
kas. Lietuviai neužilgo turės |man pajuką, kad vyresniam ....
savo šventąjį. inusileidi. Dabar mano du- lusy selm-vna’ per dau« met’

—Tai kas 1S to, tėve? Ar|šia bus au spakajnesnė. Iki tarnavęs.. jausdamasis draugis- 
mėsa atpigs? šiol mes turėdavom garbint kas- ve,klau duos te»in«esi>i

palioku šventą Kazimierą, o bet koks pas
dabar jau galėsim savo tau-!JUS "““o™“ dakta-
tišką užtarėją turėti. į ratl _ . , ,,

. j Be to, seimos daktaras, pne
—-Jei tu nori būt geras kurio jūsų vaikučiai yra pripra-

tautininkas, tėve, tai nuo tę, galės juos nuodugniau išeg- 
šventujų turėtum visai atsi-’zaminuoti ir tc.kiu budu 
sakyt, nes jie bev eik \ isi: jr tinkamesnę pagelba 
svetimtaučiai. Pagaliau ir
pats šventraštis yra žydų 
pasakos. Kas gi buvo Mai- 
žius, jeigu ne žydų vadas?
O ar ne jo parašytus pote
rius tu kalbi, tėve? Juk De
šimtis Dievo Prisakymų bu
vo žydams pritaityti, ne lie-

—-Maike, taip nekalbėk. 
Poną Dievą gali užrūstint. 
Jis susimylėjo ant musų tau
tos, duoda mums patroną, o 
tu juokus proviji!...

—O kur tas šventasis yra?
—Ogi jo celencija vysku

pas Matulionis, ką pas bol
ševikus malkas girioj kirto.
• —Bet kodėl jis turėtų būt 
šventas?
• —Todėl, Maike, kad be
dieviai jį labai mučijo.
. —O ką tas žodis reiškia, 
tėve, “mučijo?”

—Tas reiškia, Maike, kad 
jis turėjo labai sunkų darbą 
dirbti ir su mužikais iš vieno 
bliudo valgyt Net gero vy
no negaudavo, iš razinkų 
turėdavo pats pasidaryti. Ai
tai tokį tranką tokia asaba 
turėtų gerti!

—Aš čia nematau jokio 
pasišventimo iš jo pusės, tė
ve. Vyną iš razinkų ne jis 
vienas daro. O malkas kirsti 
irgi visai paprastas dalykas. 
Miškuose dirba tūkstančiai 
žmonių, ir dirba ne pora 
metų, bet visą amžių. Yra da 
sunkesnio darbo, negu mal 
kų kirtimas — tai kasyklos, 
tėve. Amerikoje yra šimtai 
lietuvių, kurie pelno sau 
duoną po žeme. Ir nei vie
nas jų nesiskundžia, kad 
bloga dirbti. Jie skundžiasi

mėnesis. jis greičiau jums pati 
kės. negu koks nežinomas gydy
tojas ar chirurgas. Be to gi. jis

greičiau
duoti.

Yra tokių vaistų, kurie nors 
pasekmingai veikia ant daugu-

tarai gi, žinodami, kad tik pir. 
mas atvykęs tegaus užmokėti, 
dažnai nei vienas neatvažiuoja 
arba neretai visi ant syk suva
žiuoja ir visi reikalauja užmokė
ti, arba visi, viens po kitam su
važiavę rašo tuos pačius vaistus 
—tik kitokioje formoje. O ligo
nis turi netik daktarui, bet ir ap- 
tiekoriui už tuos pačius vaistus 
du sykiu mokėti. Ligoniai turin
tieji šeimynos daktarą, tokių 
nuostolių nenukenčia.

Šeimynos daktaras turi turėti 
M. D..—tai yra laipsnį Medici
nos ir Chirurgijos Daktaro. Be 
tokio laipsnio jis yra koks nors 
bemokslis — imitacijos dakta
ras ir neturi teisės gydyti ligas.

Be M. D. svarbu yra žinot, 
ar jūsų šeimynos daktaras pri
klauso prie Amerikos Medikalės 
Associacijos. ar jis priklauso 
prie medikalių draugijų tos val
stijos, to miesto arba to pavieto, 
kuriame jis gyvena, nes tarpe 
nepriklausančių prie tokių drau
gijų yra visokių daktarų. Yra 
kiek ir teisingų, bet daugelis ir 
neetiškų ir sukčių — didžiuma, 
kurie parazitiškai gyvena iš 
žmonių, ypač iš svetimšalių, 
kaip musų brolių lietuvių.

Todėl aš sakau, kad laikas mu
sų žmonėms susiprasti ir nusi
kratyti nuo apgavikų, įvairių 
šarlatanų —- žmonių engėjų ir 
pasirinkti sau teisingą ir drau
gingą šeimyafeką daktarą ir ne
šiotis jo kertelę su prierašu: 
“Laike ligos arba susižeidimo 
pašaukite man mano šeimos dak
tarą arba nuveikite mane į tokią 
ar tokią ligoninę ir tada pašau
kite man mano daktarą, kurio 
vardas yra toks ir toks.” Tą da
rant, ne tik bus galima paleng
vinti daug sergančių, bet išgel
bėti ir daug mirštančių.

APIE ŽEMAIČIŲ PILĮ MEDVEGALĮ.
lies vadą Bučą, suėmė 3,000 
žmonių. Vokiečiai visus su
imtuosius norėjo išžudyti, 
bet čekų karalius neleidęs, 
liepęs apkrikštyti

Medvėgalį užėmus, užėjo 
dideli šalčiai, o žemaičiai 
priešus pajutę, iš anksto ap
link pilį buvo sunaikinę vi 
sus trobesius. Tuo tarpu če-

Tauragės apskrity, tarp 
tuviams. Lietuviai Egipte ne-1 Naružiškių ir Kunigiškių 
gyveno ir iš faraonų žemės ’ kaimų ir vienkiemių, yra 
niekas ju nėra vedęs. O tu aukščiausias Žemaičių kal- 
kas diena poteriuos kartoji, Inas Medvėgalis; jo aukštis 
kad Dievas išvedė tave iš i nuo juros vandens pavir- 
Egipto nelaisvės. Į šiauš turi 234 metras. Kaip

-Tai tokiu spasabu išeJ™0"!’* sakom.a’ “u? Med' 
na, Maike. kad mes šlovi-!veKaho fef.°’n1lsiak™!s Kal?- 
nam žvdu Dievą9 ma matytl 14 aPhnkmiM

—Suprantama, tėve. bažnyčių. Per žiūronąesą,kų karalius 8usirg0 jr
—Tai kaip dabar bus, P1į?.m.a Tlr. y?08 miesto. jjnja kad į prusus įsibrovė 

vaike? Juk aš nežydas. Sa- ^ok?‘ai- Tolumoje pnes sau- Ienkai. Tod!ėĮ toliau skverb- 
kvk, kas reikia daryt? I1? ¥lba ezeraI> ° Peg mlsM tis į Žemaitiją nei čekai, nei 
' -Ne, tėve, aš tau nesaky- ' vokie«ai "galėjo. Ėmė

siu. Nors sykį tu pats pagal- . , J r v tvt i i trauktis iš užimto krašto. Pa-
vok. inInky.kal?al- APhnkM?d.-rimtieji nelaisvėn žemaičiai
--------------------------------------- yegalj mirga vienkiemiai,' bevarant išbj^0_

įkaimai, dvareliai, laukai, Q *Tai dWe,is ,Jras
pievos, upeliai ir keliai. įįjekais 1 faįkščioniškiems

Gediminui valdant Lietu-,banditams išėjo.
Washingtone iškelta dau- aP^e J^0,000 vokiečių ir j tokja Medvėgalio pi

giau faktų apie korporacijų čekų kryžiuočių kanuome- jjgg praeitis. ' Tsb.
" ties Ragainės miestu

KOMPANIJŲ VIRŠININ
KAI IMA DIDELES 

ALGAS.

tik tada, kai negauna dirbti. ^"‘^'iUinfe8' ŠU‘ k” kU'i perkėlė pe7 Nemuną iTįsb'
Taigi aš sakyčiau, tėve, kad 
geriau butų juos apskelbus United States Rubber veržė i Žemaičius. 1329 me-i 

tais vasario 1 d. pasiekei
KIEK LIETUVOJE 

KIAULIŲ.
šventais, o ne vyskupą Ma- kompanijos pirmininkas Da- ” „i “į J Paskutiniais
tulionį. Jie kasa anglis poįvls pernai gavo $125,000 ai- daviniais, dabanglis po
žeme savo liuosa valia, o 
Matulionis tik iš prievartos 
malkas kirto. Vadinasi, pas 
jį nebuvo jokio pasišventi
mo. Kaip tik bolševikai jį 
paleido, jis tuoj atsibeldė 
Amerikon pyragų valgyt 

—Bet, Maike, tu negali 
vyskupą lyginti prie prasto 
žmogaus. Mainerys yra ant 
to sutvertas, kad sunkiai 
dirbtų, o vyskupas yra mo
kyta asaba.

—Mišių knygą paskaityt 
nėra didelis mokslas, tėve.

Bet kuomet darbininkai jo sulaikyti nuolatos besiver- bedarbis iš didelio rūpesčio Mečiais butų tu ėjęs pats velnias, jis nebu- 
pareikalauja kelių centų žančių priešų. Per krūvas la-' išėjo iš proto ir papiovė 5 hiaunau pasielgti, kaip pasielgt
daugiau, tai tie ponai aiški- vonų susigrūdo pilin žiau- savo vaikus, kuomet moti- Dievas. Ar gali toks dievas būti tikrybėje, 
naši, kad nėra iš ko mokėti, rus kryžiuočiai. Nužudė pi-’nos nebuvo namie. j Bet patiems žydams teko dar daugiau
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I Tvait*ioq I dioneo. ' X0** *4,1 ,EČIA1
8 ĄVdiriOS ZjlIllOS. Į gį is dienomis Londone gt^^vo“! Lietu?3

..................... .........==sa=gg=a mirė plačiai žinomas senas rnoiati^ ansip-vv^r^' ir 1™;/
Demagogai Tveria i Kiek Yra Pasauly publicistas i. Skiovskis-tį bui.el^,

4Partį^ 1 Gyventojų. prieš ’ketunasd&imtemetų ‘̂upradėjo^upiii* nS

Šiomis dienomis Bostone Tautų Lygos surinktomis ži- Dioneo atvyko į Angliją kai- £aVybių įsigijimu. Vieni : i- 
lankėsi pagarsėjęs savo niomis, šių metų pradžioje gy- po politinis emigrantas ir, .auiasf anie nie-iai inrdrn 

; Ventoj, buvo: [apsigyvenęs ten, radaro. ki°t:
Alto”u°i.......... UMM«0, nepaprastai Įdomus korės- miestUOSe perka namus, o ria
AndOT»j • •  ......... 6-2w Pondencijas j geriausius ru- yy j stambesnes įmones de-

“$200 pensijos } menesi 
planu Townsendas. Jam iš
vykus paaiškėjo, kad yra 
planuojama kurti visų pa
garsėjusių Amerikos dema
gogų partiją, kurioje norima 
suvienyti “townsendizmas, 
coughlinizmas, utopianiz- 
mas ir longizmas.”

Vyriausiu tos partijos in
žinierium kol kas yra kapi
tonas Hawks, garsaus lakū
no Hawks’o tėvas. Jisai sa
ko, kad su Townsendu einą 
apie 25,000,000 žmonių. U- 
topininkų organizacija, kuri 
Californijoj rėmė Uptoną 
Sinclairą, turinti apie 7,000,- 
000 šalininkų. Taip pat keli 
milionai einą su senatorium 
Huey Longu. Radio pamoks
lininkas kun. Coughlin irgi 
turįs nemaža sekėjų. Taigi, 
sako, reikia visus tuos žmo
nes suvienyti ir įkurti naują 
partiją, kuri ateinančiais 
prezidento rinkimais galė
sianti pastatyti savo prezi
dentą ir paimti į savo rankas 
visą Kongresą. Šitai kampa
nijai dabar esą renkami pi
nigai. Norima sukelti $100,- 
000,000 fondas. Turint tiek 
pinigų, kun. Couglinas galė
siąs kas diena rėkti per ra
dio, o kiti demagogai vary
sią agitaciją per spaudą ir 
gyvu žodžiu. Tokiai jėgai 
niekas neatsilaikysiąs.

Anglijoj ........... 46,775,000
Jos kolonijose .. 467,860,000
Belgijoj................ 8,270,000
Jos kolonijose
Danijoj .........
Dancige.........
Vokietijoj 
Estijoj ..
Suomijoj .

N •

14,000,000
3,620,000

408,000
66,300,000

1,125,000
3,735,000

45,015,000
65.800,000

6,633,000
114,000

sų laikraščius ir žurnalua da savo kapitaią, drauge 
Dioneo buvo nuolatinis ben- pade(jami lietuviškoms įmo- 
dradarbis savo laiku rim- ngms vįs labiau plėstis. Tsb.
ciausio laikraščio “Ruskija ________
Viedomosti” ir liaudininkų
krypties žurnalo “Ruskoje
Sogatstvo.” Jo “Laiškai iš

Anglijos” buvo klasiškų ko- ’

Parsiduoda Gera Farma.
Parsiduoda farma 114 akerių že- 

60 akerių dirbamos, kita ganyk- 
ics ir gir,a, sodas didelis, apie 100 vai- 
sirij medžių; 10 kambarių stuba, 2 
b.’ *:Cs saila r.auja dėl komų sudėji- 
•’ o -.iš’.ininkas, ąaradžius; 16 galvi
jų raguotų, 2 Jauni arkliai, visi įran- 
k c. i rei alingi farmos apdirbimui — 

ašina piauti šienui ir grėbti, arti, 
kornam sodinti, mašina malkom piau- 
ti, taipgi vežimai ir kiti reikalingi į- 
lankiai prie farmos Tik 2 mailės nuo 
Xoith Brao! fieldo miestuko, 18 mai
lių į miestą Utica, N. Y. Farma ran
dasi ant gero kelio — State Road, j 
mokyklą vaikus atvažiuoja paimsi 
tiesiai iš stubos. Yta gera proga pasi- 
rauiloti. Viskas parsiduoda pigiai. 
Platesnių informacijų klauskit laiš
kais RALPH LAMAITIS, (7)

S7 Madisan St.. New* York, N. Y

HITLERIS UŽDRAUDĖ 
MUSSOLINIO LA1K 

RASTI.
Hitleris uždraudė įvežti

Vokietijon ir platinti Italų 
fašistų laikraštį “Gazetta

53 AKRŲ FARMA CONN. VALS-
STLIOJ, šį pavasarį turi būt parduota
žūt ar būt. Devintos dešimties me
tų seneliai turi ją apleist. Jie darė ten 
gražų pragyvenimą. Ūkė gerai išdirb
ta ir geroj produktams rinkos vietoj.

1 Yra trys jaunos karvės, geras arklys, 
vištų, visi įrankiai, sodas, labai drūtai 

, , -r, i „ , , ipabudavotos triobos, tekantis šaltinio
dėl rOpOlO, nes tume laik-> vanduo stuboj. Medžių ir malkų ver-
rašty buvo idėtas straipsnis, i t.es.apl? $3:?,004.,I^kna buvo ^9°’ ° 
, j «r , • ,5. . . , dabar jau tik §3,.->00; pusę reik jmo-kad Vokietijos naciai sten- kėt, o kas pirks už “cash”, tai tik $3,- 
giasi įkurti Airijoj savo “o- £&
peracijų papėdę prieš Ang- tai jau laikau pradėt. Pirkėjai, skubė
li-jo *" kit važiuot apžiūrėt. ’ (7)
_1_____________________________ S. SINKEVICH

ĮSIKŪRĖ draugija 
KOVAI SU VĖŽIU.

Kauno apskričio virš. ire- 
respondencijų pavyzdys, gistravo įstatus draugijos 
Savo korespondencijomis iš kovai su vėžio liga. Draugi- 
Anglijos Dioneo išauklėjo pos steigėjais pasirašė pro* 
velias pažangiosios rusų in- Mažylis, prof, V,nt

POLICIJA APIPLĖŠĖ VI
SO MIESTO VALDININ

KUS.
Naktį į kovo 12 d. Argen

tinai priklausančioje Ugni
nės Žemės dalyje, Ušujos 
mieste, vietinės policijos ko
misaras su trimis girtais po
licijos valdininkais įsiveržė 
į kavinę ir pareikalavo, kad 
apie 20 tuo metu kavinėje 
buvusių svečių atiduotų pi
nigus. Atėmę iš kavinės sve
čių 7,000 pesetų, užpuolikai 
pasislėpė. Iki šiol jų nepavy
ko surasti. Kavinės svečiai 
daugiausia buvo valdininkai 
ir tame mieste esančio di 
džiausio Argentinos kalėji
mo priežiūros tarnautojai. 
Užpuolikai nepalietė tik ten 
pat kavinėje buvusio taikos 
teisėjo, kaip jie sakė, gerb
dami jo aukštą vietą. Už
puolikai, matyti, išnaudojo 
progą, kad valdininkai tik 
prieš porą dienų buvo gavę 
algą.

Francuzijoj ....
Jos kolonijose .
Graikijoj .........
Islandijoj.........
Italijoj ................ 42,225,000
Jos kolonijose .. 2,600,000
Jugoslavijoj .... 14,500.000
Latvijoj................ 1,930,000
Liechtenšteine .. 10,400
Lietuvoje ........... 2,445,000
Liuksemburge .. 310,000
Monakcj...........  28,000
Olandijoj...........  8,260,000
Jos kolonijoje .. 64,030,000
Norvegijoj...........  2,860,000
Austrijoj ........... 6,759,000
Lenkijoj ........... 33,025,000
Portugalijoj .... 6,470.000
Jos kolonijose .. 8,700,000
Rumunijoj . — 18,830,000
San Marinoj .... 13,000
Švedijoj ............ 6,210.000
Šveicarijoj .... 4,130,000
Ispanijoj ........... 24,200,000
Čekoslovakijoj .. 15,010,000
Turkijoj ............ 14,250,000
Vengrijoj...........  3,830.000
Sovietuose ____ 167,600,000
Vatikane ...... 1,100
Kinijoj ................ 418,000,000
Jung. Valstijose 126,550,000
Japonijoj ........... 67,550.000
Mandžiuke .... 30,200,000
Mandžiukas, tai nauja valsty

bė, kurią japonai padarė iš bu 
vusios Mandžurijos. Dabar tas 
kraštas japonų kontrolėj.

BIJOSI NUOGŲ DUCHO- 
BORŲ DEMONSTRACIJŲ.

Winnipego mieste, Kana 
doj, duchoborų vadas Veri- 
ginas tapo nuteistas du mė
nesiu kalėti už muštynes. 
Dabar miesto valdžia bijosi, 
kad duchoborai neįtaisytv 
nuogos demonstracijos. Jie 
paprastai šitokiu budu reiš
kia savo protestus valdžiai: 
nusiima visas drapanas ir 
maršuoja miesto gatvėmis.

AGITUOJAMA UŽ GENE
RAL! STREIKĄ MEK

SIKOJE
Tampico mieste pereiti, 

sąvaitę sustreikavo 5,000 
tramvajų darbininkų ir kar
tu prasidėjo agitacija už ge- 
neralį streiką. Streikas at
kreiptas daugiausia prieš A- 
merikos kapitalistų kompa
nijas.

Anglų Parlamento 
Grupės Bruzda.

Anglų Žemųjų Rūmų libe
ralų grupė, kuriai vadovau
ja Sir Herbert Samuel, dė' 
kitos sąvaitės pradžioje pra
sidedančių debatų dėl gink 
lavimosi siūlo tokią rezoliu
ciją: “žemieji Rūmai giliai 
apgailestauja, kad anglų vy
riausybės pradėtų su kitais 
kraštais derybų pobūdis ne
privedė prie didesnio saugu
mo ir taikos išlaikymo, o 
prie didesnių išlaidų ginkla
vimuisi reikalavimo.”

Darbiečių partija dėl savo 
nusistatymo ginklavimosi 
reikalu pasisakys vėliau. E 
są galima, kad ir darbieeiai 
pateiks atitinkamą savo pa
siūlymą. Hendersonas pa 
kviestas dalyvauti pasitari 
me tuo reikalu. Laikraščių 
pranešimu, keli darbiečii 
partijos radikalus nariai rei
škia nuomonę, kad baltosios 
knygos turinys įžeidžiąs 
Hendersoną ir kad jis per 
Žemųjų Rūmų debatus pa 
reikšiąs, jog atsistatydina 
nuo nusiginklavimo konfe
rencijos pirmininko vietos.

teligentijos kartas. Žiaurios 
cenzūros laikais Dioneo ko
respondencijos skleidė de
mokratizmo ir parlamenta 
rizmo idėjas gyvai vaizduo
damos laisvosios Anglijos 
politinį ir visuomeninį gyve
nimą.

Savo talentingomis kores
pondencijomis Dioneo pla
nai sėjo vakarų Europos 
mlturą skaitytojų tarpe. Bū
damas įsitikinęs demokratas 
ir idealistas, Dioneo fašizmo 
ir diktatūrų įsigalėjimo lai
kotarpiu sugebėdavo savo 
straipsniuose nepaprastai 
aiškiai parodyti visą jų ne- 
(ulturiškumą ir kenksmin
gumą progresui.

Tūlą laiką Dioneo bend
radarbiavo ir “Lietuvos Ži
niose”,rašydamas korespon
dencijas apie svarbiausius 
Anglijos politinio gyvenimo 
įvykius.

Šįmet balandžio mėn. Dio
neo talento garbintojai buvo 
besirengią paminėti jo 50 
metų publicistiško darbo su
kaktį, bet jubiliatas jos jau 
nebesulaukė.

Dioneo buvo retas musų 
laikais idėjinio žurnalisto ti
pas. Dar jaunas būdamas 
Dioneo stojo į laisvės kovo
tojų eiles. Caro valdžia bu
vo ištrėmusi jį į Sibirą, bet 
nei Sibiras, nei priverstinė, o 
paskui laisva emigracija ne
pakeitė jo energijos.

70 metų amžiaus senelis 
iki pat mirties dienos liko 
toks pat idealistas, tvirtai ti
kintis į laisvės ir demokrati
jos idealų galutiną laimėji- 

“L. ž.”mą.

Vinteleris, 
prof. Kuzma, prof. Blažys ir 
kiti.

TRAUKINYS NUPIOVĖ 
KOJAS.

Gelžkelio stoty Šiauliuose 
traukinys nupiovė vagonų 
sukabinėtojui Čepui abidvi 
kojas.

Per Mississippi valstiją 
pereitą nedėldieni praūžė 
smarkus viesulas, užmušda
mas 4 asmenis.

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 skė
riai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
akerių gražaus pušyno, jaunas didelis 
sodas obelių ir kitų vaisių; 8 ruimų 
namas, miesto vanduo name ir barnė- 
je, elektra name ir bamėje, barnė 
nauja su skiepu, 2 seilai dėl komų ir 
visokios mašinos reikalingos prie far. 
mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12, 
daug registruotų, yra kiaulių, žąsų, 
vištų ir kalakutų. (27)

VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
Nashua Street, SHIRLEY, MASS.

PAJ IEŠKOJIMAI.

ORO LAIVYNU VOKIE
ČIAI ESĄ LYGUS ANG

LAMS.
Anglų valdžios kontro

liuojama radio kompanija 
pereitą subatą paskelbė, 
kad esą tvirto pagrindo ma

ALEKSA-ANGAR1ETIS
PASKIRTAS KAPSUKO 

VIETON.
Nesenai Maskvoje miręs 

Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas buvo bolševikų komuni
stų ciko narys ir lietuvių sek
cijos SSSR pirmininkas. Da
bar į Mickevičiaus vietą esąs 
paskirtas garsus komunistų 
darbuotojas žinomas Aleksa 
—Angarietis.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokius 

organus žmogaus systemoje, patai 
so apetitą, sureguliuoja virškinimo 
aparatą ir vidurius. Suteikia naujų 
spėkų raumenims, nervų systemai ir 
padaro ją tvirtesne. Pagelbsti kur ki
ti vaistai nepagelbėjo, pasekmes tų 
gerų vaistų pasirodys tiktai į keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinvčiose. Žiūrėkite kad gautu
mėte tikrą NUGA-TONE, nepriimki
te pavaduotoju

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c 
ir 50c.

VOKIETIJOS ŠNIPAI 
PRAHOJ.

“Daily Telegraph” prane
ša, kad Prahoj susekta Vo

kyti, “kad vokiečių oro lai- kietijos šnipų organizacija, 
vynas yra lygus mūsiškiam.” suimta 30 asmenų.

PILVE VOTIS GALI BŪT
IŠGYDYTA BE PEILIO.
N’ekentėkit be reikalo nuo rakšties, 

gezų pilve, po valgio—sunkumus ir 
baisius dieglius. Tie
graužiantys, baisiai er
zinantys skausmai, ku
rie paprastai pakyla 
pavalgics, gali būt su
stabdyti greit be ope
racijos ir nesusitruk- 
džius nuo darbo.

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOD, N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių namas, naujas višti- 
ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir štorų, bažnyčios; elekt
ros šviesa, ant kelio, apšviečia visą 
namą. Kurie norite pirkti farmą, pir
kite dabar ir gaukite gera farmą pi
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nė* vietos farmai negali būt. Pirksite 
pigiai. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
New Yorko valstijoj, Fulton County. 
Norint daugiau paaiškinimų, rašykit, 

WILLIAM KADORAITIS. (6) 
ROCKWOOD, N. Y. 

JSIGYKIT GERĄ VIETĄ!

Brushy Hill Road, Cattletown, 
Southbury, Conn.

KNYGOS. — Parduodu 35 svarbias 
lietuviškas knygas ir didelį žodyną. 
$75 vertės parduosiu sykiu už $25, ar
ba atskirai. MRS. W. AMBRUSTER,
520 W. 183rd st., Apartment 32,

New York, N. Y.

NEBŪK
KARBOMINT Milteliai sulaiko rūgš
tį, gezo skausmus tuojaus panaikina Sužeidė gaspadorių, priversta ca- 
ir apsaugoja votį nuo pakylančių pil- leisti gerą gyvenimą. 16 akerių dirba- 
ve rūgščių. Taipgi išveja tuos kanki- mo lauko, 4 akeriai miško, 3 dideli 
nančius nuodus, kurie yra skausmų vištininkai pilni visokių paukščių, 
priežastimi. barnė, garadžus, mūriniai staidai, 9

Tik išpildykite tą kuponą ir pasiųs- kambarių narąas, vanduo, elektrikas, 
kitę šiandien į KARBOMINT CO. salamas. pečiai, maudynės, viskas 
Dept. K., 529 Hudson Street, New naujai įtaisyta, 2 dideli skiepai, žo- 
York, N. Y. džiu visokie parankumai, arklys, kar-

Prisiųskite man vieną baksą jūsų ve, visokios mašinos, daug vaisingų 
KARBOMINT Miltelių, aš užmokėsiu medžių, tik 22 mylios nuo Philadelplii- 
laiškanešiui $1.00 kaip atneš vaistus, jos, prie didelio kelio. Gazolino stotis 

ir abelnai bizniava vieta. Parduodu 
\ ardas ..................................................... labai prieinama kaina. Klauskite: (-)
Adresas ................................................... MRS. NELLIE GAVĖNAS,

245 Black Horse Pike.
Miestas ........................... Vai................. Williamstown, N. J.

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimą, Plankų slinkimą Ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės reatidčliodami ant ilgiau, 
Kair.a $2.00. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti J. SKINDER, Dept. B3,

257 W. 63-rd St.. Chicaga. I1L

LOS ANGELES, CAL1F.

FRANK YURKVS
Lietuvis Siuvėjas

SIUVAME VYRAMS ir 
MOTERIMS RUBUS

Taisome Senas ir Išvalome. 
Prisiunčiame į Namus.

Taipgi taisome visokias Unifor
mas. {dedame Lainikus ir Pertai
some KAILIŲ KOATUS.

York Tailor Shop
321 W. SECOND STREET, 

Lo»*Aageles, Calif.
Telefonas: Madmen 481*.

V. TAMAŠAUSKIENĖ, pajieškau 
savo vyro Antano Tamašausko. Jis 

apleido 14 d. gruodžio, 1934 m.

( čia jo paveikslas.) Pasiėmė su savim 
ir savo vaiką 10 metų antros moteries. 
Aš esu trečia jo legališka moteris. Aš 
sužinojau ir turiu paveikslus iš Oma
ha, Nebr. kur jis buvo vedęs 25 metai 
atgal ir ją apleido. Pasarga moterim, 
kad tokio vyro apsisaugotų. Jeigu 
randasi tokių moterų kaip aš nu
skriaustų, tai malonėkite atsišauk- 

pas mane. Jeigu kas jį patėmytų. 
įrašau man pranešti jo adresą, aš at-
iyginsiu. (-)

MRS. V. TAMAŠAUSKIENĖ
4 Harrison st., Paterson. N. J.

DARATA RUSTELIUTĖ. ženota 
sp Jonu Lenartavičiu, pajieškau savo 
brolių Tarno ir Justaus Rusteiių Jus
tas seniau gyveno Philadelphijoj. bet 
dabar nežinau kur. Prašau juodu atsi
šaukti. Kurie žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti jų adresus, busiu 
labai dėkinga ir atlyginsiu už prane
šimą. Mrs. D. J. Lenart. 17 į

R. 3, Box 84, West Frankfort, Iii.

Pajieškau sesers Nellies Lekavičiū
tės, merginos pravardė; po vyro pra
vardės nežinau, gyveno Bayonne ar 
Elizabeth. N. J. Kas žino kur ji ran
dasi, prašau pranešti, arba pati lai 
atsišaukia. Turiu svarbų reikalą (6) 

Zigmantas Balnas.
1062 Washir,gton st, Norwood. Mass.

ONA TAMULAITYTĖ-Aralonienė, 
Rogliškių kaimo, Lekėčių vaisė., ša
kių apskr. 1927 metais gavom nuo jos 
laišką iš Pittsburgh, Pa. Prašau atsi
saukt greitai, yra svarbus reikalas 
Lietuvoje su gyvenimu. Kas žino kur 
ji ęandasi, malonėkit pranešti jos ad
resą. Jonas Tamulaitis (6)

124 Willow st., Lawrence, Mass.

APSIVEDIMAI.

Mergina gyvenanti ant fanuos pa- 
jieško sau draugo. Farma mano Esu 
24 metų. Kuris norėtų gaut paveikslą, 
atsiųskit $1.00, arba atvažiuokit pa
tys. Platesnes žinias suteiksiu laišku. 
Atsakymui atsiųskit štampą. Ženoti 
nerašinėkit. D. Saskus,

P. O. Box 61, Windsor, Conn.

Pajieškau merginos gyvenimui nuo 
25 iki 30 metų senumo. Aš esu neve 
dęs 45. Prašau atsikreipti su pilnu ap
rašymu ir paveikslu. Su klausimu ir 
platesnes žinias duosiu per laišką. (6

J. Milin
8713 Avalor. Blvd., Los Angeies, Cal.

Philadelphijos Lietuviai!
NUO Visokių Skaudėjimų arba susi
žeidė, galite gaut pas mane LIETU
VIŠKŲ GYDUOLIŲ, kurių aptiekose 
gaut negalima. Persitikrinkite. i6į

B. LAMSON 
1814 So. Water Street. 
PHILADELPHIA, PA

Reikalingas Partneris
PRIE ALAUS BIZNIO. 

Kreipkitės ypatiškai arba laišku.
L. PAULAUSKAS. (7)

57» Lavrence St., LOYYELL, MASS

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: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliaus tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiky? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir *1Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomiu informacijų.

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tuios moterys neturi vaiky, 
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 buty 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija. z
Kodėl kunigams turėtu 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 j veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

Knyga graži. 223 puslapiu, 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 atsi rodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

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

Užsisakyk it “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mass
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ATŽAGAREIVIŠKUMO ŠMĖKLA IR 
UŽSIENIO LIETUVIAI.

GROMATOS 
MAIKIO TĖVUI.

Netikru Pinigų Dirbtuvė Kalėjime.

[šitokiu antgalviu “Argenti
nos Lietuviu Balso** 7 kovo lai
doj tilpo straipsnis, kuriuo ke- 
iamas griežtas protestas dėl da* 
-Cibų Lietuvos valdžios pastan
gų nuslopinti musę išeivijoj po- 
itinę sąmonę ir demokratinį nu
sistatymą. Dabar, kuomet tais 
naciais sumetimais norima su
šaukti Kaune ir “viso pasaulio 
! ietuvię kongresas,** šitas straip- 
snys yra kaip tik vietoje, todėl 
nes čia paduosime ji ir savo 
skaityto jams.-—Red.]

Kuomet Lietuvoje kalba
ma apie užsienio lietuvius, 
pirmoj eilėj turima omeny 
Šiaurės ir Pietų Amerikos 
lietuviai, kadangi Amerikos
kontinente arti trečdalio lie
tuvių tautos gyvena. Demo
kratinėse šalyse, laisvose są
lygose ilgiau gyvenę Ameri
kos lietuviai subrendo kul
tūriniai ir padarė didesnę 
pažangą darbo reikalų su
pratimo ir organizuotumo 
srityje. Jie daug padėjo ir 
Lietuvai iš monarchijos rete
žių išsilaisvinti; jie skiepino 
Lietuvos kaiman demokrati 
jos idėją, jie siuntė prakeiki
mo žaibus tamsybe apglob- 
ton Lietuvos padangėn, jie 
rėmė savo gimtinį kraštą 
moraliai ir materialiai. Ne
tik Lietuvos emigrantai, bet 
visi jos laisvės kovotojai sie
kė laisvos, nepriklausomos, 
demokratinės respublikos. 
Tie obalsiai ir į Lietuvos Ne
priklausomybės Deklaraciją 
buvo Įrašyti, nes be jų Lie
tuva nebūtų nepriklausoma 
tapusi.

Praėjus keliems nepri
klausomos Lietuvos gyveni
mo metams, nakties metu 
buvo nuversta jos gyventojų 
rinktas Seimas, mirties grą- 
sinimais pašalinta Seimo pa. 
statyta vyriausybė ir su
trempus demokratijos idea
lus, pradėta šalį valdyt dik
tatoriškai. Prasidėjo žudy
mas, kalinimas ir persekioji
mas geriausių laisvės kovo
tojų, liaudies švietėjų, de 
mokratijos idealų gynėjų. 
Voldemaro įsakymu buvo iš
vaikytos Lietuvos darbinin
kų profesinės sąjungos, iš
draskyti jų knygynėliai. Lie
tuvos socialdemokratų par
tija nors iš karto nebuvo pa
skelbta nelegale, bet jos 
kuopom buvo uždrausta da
lyt susirinkimus; žiauri “sa
vojo” cenzoriaus plunksna 
baltus protarpius paliko 
“Socialdemokrate” ir vals
tiečių liaudininkų dienrašty 
“Lietuvos Žiniose.” Buvo 
atimta Lietuvos žmonėms 
spaudos, žodžio, susirinki 
mų ir kultūrinio veikimo lai
svė.

Dabar pradedama “atsi
dėkoti” užsienio lietuviams. 
Atsidėkojamą meškos pa
tarnavimu. Mus brolių vals
tiečių su ašaromis supilami 
pinigai valstybės iždan, be 
atodairos yra švaistomi už
sieniuose dykaduoniaujan
čių klapčiukų išlaikymui, 
užsienio lietuvių terorizavi
mui ir provokavimui. Atža- 
gareiviškumo šmėkla juodu 
šydu gobia užsienio lietuvių 
kolonijas. Tomis lėšomis at
žagareiviai puotauja, nie
kam atskaitų neduoda ir jo
mis leidžiamuos, atsipra
šant, laikraščiuos, be palio
vos triubina “šalin supuvusi 
demokratija.” Didesnio iš
niekinimo ir užgavimo už
sienio lietuviams būti nega
li, kaip samdomų “patriotų” 
gastrolės iš mus brolių su
renkamomis lėšomis apmo
kamos.

Parsidavėliai uz

naikins demokratvbės idea- •»
lų laisvę mylinčiuose užsie
nio lietuviuose. Jis tik pasi
piktinimą sukelia susipratu
sioje visuomenėje, kuinai to
mis lėšomis kliudoma dirbti 
autiniai kulturinį darbą už
sienio lietuvių kolonijose.

Demokratybė ii- laisvė yra 
mus, Argentinos lietuvių 
iarbininkų idealas, mes ne
norime atsilikt nuo savo bro- 
ių šiauriečių, kurie tą idėją 
zisuomet moka branginti ir 
Įinti. Atžagareivišk u m, o 
-mėkla ir tas juodas klerika- 
iniai-fašistinis šydas, ku 
•iuo bandoma demokraty 
>ės idealus ii- laisvą mintį 
mumyse užslopinti, suteškės

Sveikinu Maiklo tėvą ir linkiu 
jam daug žinių surinkti po pla
tųjį svietą, čia Įdedu ir porą do- 
erių jam ant batų. Aš esu da 
naujas “Keleivio“ skaitytojas, 
n,es vos tik du metai iš Lietuvos; 
bej ir Lietuvoje būdamas aš jau 
girdėdavau apie garsųjį Maikį 
su Tėvu, todėl atvykęs Ameri
kon tuojaus nutariau juos pas 
save parsikviesti. Tegul jiedu 
ankosi pas mane visados.

Su pagarba.
V. A. Simonavičius.

Providence, R. I.

į skeveldras, tik draugai ir 
draugės vieningai ir ener
gingai pareikškime savo 
protestą prieš atžagareiviš- 
kos šmėklos nešėjus, prieš 
demokratvbės ir prieš lietu- 
vos žmonių laisvės niekinto
jus. Pasirodykime ne vien 
sodžiais, bet ir darbu: jung- 
rimės į laisvas musų organi
zacijas, kurios nesusižavėjo 
udošiškais grašiais, kurios 
įepasidavė sektantų terorui, 
oirios brangina kolonijas ir 
Lietuvos darbo žmonių ger
būvį ir demokratybės idea 
us. Vienykimės po lietuviš
kos brolybės demokratiška 
zėliava, remkime ir platin
kime savają spaudą, tuomet 
itžagareiviškumo šmėkla 
pranyks ir Lietuvos išeivių 
arpe švies skaisti demokra- 
ybės ir lietuviškos brolybės 
aule.

Praktiškai pažvelgę į ko- 
oniją matome, kad išeiviai 
•ia savo pastangomis susi
kūrė kultūrines ir savišalpos 
organizacijas; įsisteigė kny 
Įynus, skaityklas, chorus ir 
meno ratelius; įsigijo nuosa- 
zus žemės sklypus, pasistatė 
savas svetaines. Lietuva 
Vargdienis, Aušros žvaigž 
lė, Lietuvių Centras, seni 
lainos ir meno rateliai—Ar
gentinos lietuvių sukurta va 
iuojanties tautinės kultūros 
oalaikymo, demokratijos 
dealų grūdinimo, išeivių pa 
ieties gerinimo, lietuvių 
vardo kėlimo tikslais. Ir visą 
šitą Argentinos lietuvių ko
lonijos darbą atžagareiviš- 
kos šmėklos misionieriai iš
davikiškais cirkuliarais ap- 
judošino. Daugybę tukstan 
čių litų gastrolieriai išleido 
Argentinos lietuvių vienin
gumo griovimui. Lėšų švais
tymas ir dabar begėdiškai 
tęsiamas, naujomis dirbtino 
mis grupėmis atžagareivis 
kurną skiepijant. Gastrolie 
iriai ne iš to galo pradėjo, ne 
tuo keliu eina, kad jie gautų 
kolonijos pritarimą. Kome 
dijantiški balsavimai paro
dė visą subsidijuojamo ele 
mento menkystę, dirbtinu
mą ir nerimtumą. Jie sukom
promitavo ir tuos, kuriuos už 
litus atstovauja, kuriems 
dirbtinomis meliodijomis 
himnus gieda.

Tik kolonijos vieningu 
mas, kiekvieno lietuvio dar 
bininko susipratimas, savy- 
stovaus organizuotumo įver
tinimas, atžagareivišką šmė 
klą iš musų kolonijos praša 
lins.

Gerbiamas'Maikio tėve! Man 
teko pastebėti, kad tu atsilankai 

Rockfordą kas penktadieni ir 
draugai man sakė, kad tu parne
ši daug žinių iš plataus svieto.

aigi prisiunčiu tau dolerį ant 
tikieto, atsilankyk ir pas mane 
oa poryt. kas baltam sviete gir. 
dėti. Lauksiu.

Su godone,
Fr. Valantinas,

Rockford, UI.

Aš prisiunčiu seniui du dole
riu ant pypkės ir norėčiau, kad 
jis nors kiek pasimokintų, nes 
man nepatinka, kad mažas vai
kas visuomet sukerta seną žmo- 
ui. M. Krasnauskas.

Ozone Park, N. Y.

Gerb. “Keleivio“ administra- 
ija! Štai. mes čia prisiunčiame 

Maikio tėvui $2.25 ant naujos 
šoblės. Visas svietas ginkluoja- 
i, tai tegul ir jis įsitaiso geresnį 

zbrajų, nes gali tekti Lietuvą 
?inti nuo prūsokų.

Su pagarba. Doris Žuke, 
Hart, Mich

Gerb. “Kel.” administracija! 
Siunčiu jums $2. Iš tos sumos 1 
rublį skiriu Maikiui ant knygų, 
o antrą rublį seniui, kad nusi
pirktų kiaušinių ir geros balio- 
nės Velykoms. Podraug sveiki
nu “Keleivio” štabą su 30 metų 
jubilėjumi. Linkiu darbuotis ne
ilstančiai ir šviesti musų išei
vius da per kitą 30 metų.

Su augšta pagarba.
Anna Barvainienė, 
Binghamton, N. Y.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Juozui Jurgelevičiui. —
Kalkės yra mineralinė me
džiaga, gaunama kaitinant 
Kalkinį akmenį. Vartojama 
daugiausia prie mūrų staty
mo ir namų baltinimo. Len
kiškai vadinasi wapno, vo-- 
kiškai Kalk,o angliškai lime. 
Parsiduoda beveik visose 
geležų krautuvėse. Nuo skru
zdelių apsiginti sunku, nes 
jos plačiai vaikščioja; pa
mėginkit pabarstyti drus
kos, kui’ jos daugiausia pri
silaiko.

A. P. Gabrėnui.—“Naujo
ji Dalyba Ekonomijos Dum
blynuose” tilps vėliau. Strai
psnis parašytas gerai. Ačiū

Teisbės J ieškotojui. —
“Keleivis” nėra parapijų or
ganas, todėl tamstos prisiųs
tos propagandos nedėsime.

A. S. Kavoliunui. — Raši
nėlį “Gegužei Pirmajai Arti
nantis” gavome. Labai ačiū

UŽ LITERATŪROS PLA
TINIMĄ 6 METAI KA

LĖJIMO.

Kauno kariuomenės teis
mas sprendė Balio Kirstuko 
bylą kaltinamo Rokiškio ap-

SUDĖJO “AITVARO” 
KIAUŠINĮ...

Kupiškis. Paketurių kai
me, vienos ūkininkės jaunik
lė vištaitė padėjo keistą 
kiaušinį, kuris yra labai pa
našus į tris, vienas ant kito 
suguldytus, kiaušinius. Toks 
keistas kiaušinis nustebino 
viso kaimo moterėles, kurios 
susirinkusios priėjo išvadą, 
kad tokį kiaušinį padėjusi 
vištaitė yra “velnio apsės
ta,” “užkerėta” ir tt. ir varg
šę vištelę su tuo kiaušiniu,

skrity platinus komunistinę 
pinigą literatūrą. Kirstukas plati 

reiškia prielankumą. Jie ten1 n£s literatūrą Latvijos pasie- 
loja, kur laka. Kas daugiau1^ darbininkų tarpe.
moka, to šalininkais dedasi. Į Teismas Kirstuką pripaži _ ____ _____ _________

Tokis nenatūralūs ir skau- no kaltu ir nubaudė 6 metais i nunešusios paskandino pa
dus reiškinys vistiek neiš- j sunkiųjų darbų kalėjimo. Ikišdamos po ledu...

Štai kokios mašinos ir kiti įra nkiai buvo įtaisyti netikriems 
pinigams dirbti Sing Sing kalėjime, čia buvo spausdinamos 10 ir 
20-dolerinės, kurios paskui buvo platinamos po visą šalį. Aišku, 
kad tai kalėjimo viršininkų darbas.

PI ET Ų A M E RIK OSUETUVIAI

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE

Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik kų apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mą Daktaras yra viena iš reikalin- 
ziausių knygą kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, . apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00
Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- įaįp Tapti Suvienytą Valstija 
ėjui krautuvėn, pas daktarą, pas bar- Aiškiai išguldyti pilietyatčs
zdaskutį, pas kriauė.ų ir tt. Su fone- Įstatymai su reikalingais klausimai* ii 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalboee. 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c. laida .................................................... ff-
Etnoloyija arba istorija apie žemės Kokios Dievus žmonės Garbino Seao- 

tautss. Pagal Dr. H. H&berlandą, v^j Panašios knvgus lietuvių kal-
; parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- įįį šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių kokius dievus garbino senovės imtai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei į,eį arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- raj> lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
cego, III, pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose ......... ................. $4.00 kjus jie sentikius su žmonėmis turėjo.
n , Knvga stambi ir labai užimanti.
JM.££u*įS'£Sį.Brut  ̂audimo apdr-aos. .... MJ,

vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- žadvnas angliškai-lietuviškos kalbos 
cagc, I1L 1909, pusi. 432. Drūtai (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.
apdaryta........................................... $2.50 čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
InkvHcija. Parašė N. Gusev. Puiki ™škaL Chicag°’1915 on

naudinga knyga, aprašyta katalikų šlapių .................................... W
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- Lytiškos Ligos ir kaip r.uo jų apsisau- 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. goti. parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-

■ . 215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 j-a, peržiūrėta ir pagerinta laida.
pramonės darbininkų. iGeinte8 Istorija. Pagal P. Bert vertė Kaina .................... ................286

Karo ministerio pareiškimu, •A- Baceviėia. Knyga su daugeliu Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 
V •_ • paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- Komedija. Parašė Ben. Rumšas Ga-.ai perversmas buvo inspi- menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir snpran- j^ juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

/uotas ekstremistu, bet ar tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi- moterys ir 5 vyrai.
«... cago, 111. 1903, pust 209. Gražiuo- Kunigo Meilė. Vieno veiksnio Komele SI n 1U, ar kainų, tai nezi- se audimo apdaruose $1.50 dija. Parašė Ben. P.umšas. Juokin

sią. Vyriausybės įsakymu, >mHnoa Daįnos_ «oi knvemtėi tel- gas ’vcikalė:i\ Dalyvauja 2 vyrai ir• j • J - ji Amžinos minos. šioj knygutėj tei mcteryS. Abu veikalėliai vienoje
visose kanuomenes dalyse p* 4lJ^ria“?*J_ov!lro ; knygutėje. Kaina .................... 25c.

Lietuvos konsulas Mačiulis 
Brazilijoj be mažko nesusi

mušė su darbininkais.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” paduoda iš Sao Paulo 
šitokią žinią:

Per Mokos lietuvių moky

•os

, rer mokos ueiuvių mony- ,ra gleisti vadams s,apti
ilos pašventinimą įvyko m- stropiai tirti kariuo- 32 ................................ i
identas tarp Mačiulio ir ke

rių darbininkų, o taip pat 
sarp Mačiulio ir vargoninin
ko Stankūno.

Baigiant mokyklos staty
bą, Mačiulis dirbantiems 
iarbininkams pažadėjo duo
si bačkutę alaus, kai jie mo
kyklą užbaigs. Mokykla bu
vo užbaigta ir ją “šventi
nant” buvo atvežta net 8 
bačkos alaus (turbut už Lie- 
suvos iždo pinigus). Taigi 
atėjo ir minėti darbininkai 
kadeto iiems alaus prašyti. 
Bet kaip tik jie paprašė bač
kutės alaus, konsulas Mačiu 
lis iškoliojo juos ir liepė pa- 
ritraukti šalin, kitaip jis juos 
ipmušiąs. Įžeisti darbiniu 
kai labai supyko ir norėjo 
konsului keršyti. Jeigu tame 
‘katalikiškai - tautiškame 
baliuje nebūtų buvę daug 
policijos, tai be abejonės bu- 
ų kilusios didelės muštynės. 
Bet bijodami policijos, kuri 
saugojo Mačiuli, darbinin
kai pasitraukė keikdami 
Lietuvos konsulą.

Tarp vargonininko Stan 
kūno ir konsulo Mačiulio in
cidentas Įvyko dėl dainų. 
Mat iš Mačiulio kaltės dai- 
aoriai negalėjo padainuoti 
nėr radio ir dėlto padarė lie 
suviams gėdą suvedžiodami 
adio stotį, o taip pat ir klau 

sytojus.

Brazilijoj susektas militaris- 
tų sąmokslas. '

Brazilijos laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
Bio de Janeiro miesto poli
cija susekė ruošiamą milita- 
rištinį sąmokslą nuversti e- 
•amą vyriausybę ir įsteigti 
karišką diktatūrą. Pradžioje 
•ą žinią nuneigė karo ir jurų 
ministeriai, pareikšdami, 
kad visoje šalyje ramu ir jo
kio perversmo ruošto nebu
vo. Bet vėliau turėjo pripa
žinti, kad tai tiesa. Viename 
Rio de Janeiro priemiestyje 
Dolicija užtiko slaptą posė
dį, kuriame posėdžiavo ruo
šiamo perversmo vadai ir 
ruošė planą. Policija arešta
vo visus dalyvius, rado pas 
juos visus dokumentus ir vi 
3ą perversmo planą. Sukili
mas turėjo įvykti karnavalo 
dienomis. Planuose buvo nu
matyta padalyti daug tero
ristinių aktų: išsprogdinti 
elektros ir telefonų dirbtu 
ves ir mašinas, uždegti bon- 
des ir kt ir tokioj panikoj 
užimti valdžios Įstaigas, su
areštuoti vyriausybės narius 
ir paskelbti karišką diktatū
rą. Į tą sąmokslą įvelta daug 
kariškių ir daugumoje elekt-

Tikėjimų Istorija. Paraše P. D. Chan- 
tepie de la Saosaye, Teologijos pro

fesorius. Verte lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi.menės nuotaiką ir valyti ka- kreato a*uro stebuklas. Dviejų v«-

riuomenės dalis nuo pavo- Perot^?tT^,1 SU daugybe paveikslų visokių tikėjimų. , . < . 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 4.,;;evu reiikviiu bažnvčiul
lingu elementų. Areštuotų Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c. SinyĄ ir tt. Graziais tvSis a^’
Žmonių, sakoma, yru labai “Saloaiėja’’, arba kaip buvo nukirsta darais. Cr.icago, 1914, pusi. 1086.

i šv. Jonui galva. Drama viename &aina................................................. $7.00
' akte, parašyta garsaus anglų rašti-
• ninko. Vertėtų kiekvienam per-

Uždrausta rodytis žalianaar- #kaitytL ...................................... 25c-
škuliams fašistams. Socializmo Teorija, tai veikalas, koris

daug.
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslu bei jų šakų; rinkinys

1 trumpais ir aiškiais faktais parodo. | T5'**’ .įtarimų apie sveikatų, bu- Braziiijos mieste Sao Se- šioldraugijos for^|j«

............................ žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... ...... ................... $3.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delkc 
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 šioe
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.................. .............................. 18c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas. Šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs. dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Towser.d Fo*, D. D7 su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 26e.

bastiao do Cahv, Rio Gran- 
de do Sul estadoj, šiomis
dienomis buvo suruoštas siausias pasaulyie kalbėtojas ir Bib- 
braziliškų fašistų-integralis- Jį“ f““"' 72
tų paradas. „-o. s.’s- .n/ įaitoė.-

Tame parade dalyvavo iš Vieno akto farsas, labai juokingas
įvairių Brazilijos vietų inte- ’ p'"“*’“* *»>" ••••
gralistai, visi su žaliais mar-į; 
skiniais ir turėjo ginklus, piovė merginų Ona Aumuller. Su
Kad paradas išeitų tvarkia- P"*“**- 16 P“'.................
zas, policija turėjo palaikyti
tvarką. Bet integralistai pa- jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-
norėjo, kad policija atiduo-;
tu iiems pagarba ir liepė po- Moteris Ir Saciali2inas. Parašė August

- ..__ . .- • Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar-llCljai nusiimti kepures. Fo- blausia ir geriausia knyga lietuvių
licija nepaklausė, tai inte-; svarbiame klausime,
pralįstai pradėjo j policiją
SunHvti Tvvltn km virins Anarchizmas. Pagal Proudhono moka- _a,Uayil. įVyKO Kru v inOv.. parašė d-ras Paul Elzbacher, 
riaušės. Integralistai nušovė verte Briedžių Karaliukas. South
3 policininkus ir daug sužei- iEoroi>’Ma” p“sl 29...............
d ė. Krito taip pat ir vienas >7 . .
integralistas. Po tokio, žiau-! ^UpigiUtOS KnygOS. 
’aUS integralistu Žygio, ją Dangaus Karalienė, padavimai apie 
paradas buvo uždarytas ir fįa^’kilIJo!.sU:bokl”:.dailŠi00 
daug’ integralistu areštuota, i Mažas Naujas Aukso Altorius, la- 
Dabar vedamas tardymas, puikiai apdarytas, auksuotas
t-,, f. j oi**. J l Pnsl- įskeltais virsais .... $1.00
iUO Gr. do bul mtervento-j Angliškai Lietuviškas žodynėlis, 
rius Flores da Cunha pareis- apdarytas į popierinius minkštus
kė. kad “iki šiolei mano es- ap^’ ^inTsi oo ta™
tade buvo pilniausia laisve ną iš sekančių knygų ir 2 is pirmiau
VTSlPTn^ klll'ifl ir garsintų, turi pažymėt kuria knygų; naDOOJOSl ir nori Kag pnsiųs ž2.00, tam nusiųsiu
integralistai. Bet dabar VIS- visas tris čia pagarsintas knygas, ar-
Voc nnIrrvriA kitnn T gali gaut ir tas, kurios pirmiau
A.aS paKTypO Kiton pusėn. įUV0 g-arsinamos. Siųskite pinigus 
-akiau visiems estado vai- Money Orderį arba dolerį 
džios atstovams imtis griež
tų priemenių, kad daugiau 
tokių dalykų nepasikartotų, i 
kas įvyko Cahy mieste. Su-j 
tiktas integralištas su žaliais, 
marškiniais bus areštuoja-; 
mas ir, jei bus rastas pas jį 
ginklas, bus teisiamas.”

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street. 

SOUTH BOSTON, MASS.

50c.

Iš Japonijos Brazilijon 
kas met galima įvažiuoti 
2,800 japonų.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ

VALDYBA, 1935 METAMS.

Tos. Mačiulis — oirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, III.

I Kužinskas — pirm. pagelbminkas,
821 Prescott st., Waukegan, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų mšt.
818 — lOth Place, Waukegan, IB. 

B. Dekanė — turtų rašt.
630 —8th St, Waukegan, III.

K. Vaitiekūnas — kasieriua,
.720—Sth St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Maršalkos:
J. Stočk'js, Jurgis Jokūbaitis
Susirinkimai būna paskutinį ket

verge kožno mėnesio, 7:30 vakare. 
I.iuosybė. Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adam:; SU., VVaukegan, I1L

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

slgarsinimns. kaip tai: pajieške- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimas, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkoįimns 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškoįimns giminių arba 
drangų skaitome pe 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieikojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po le ui indį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daag brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint. pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klaasti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimaa 
arba pajiešknjimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir aukauti.

KELEIVIS 
253 BBOADWAT

SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota 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 musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina . — $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Byla Detroite Katalikų ra Socialis

tais. — Pirma kartų katalikai nž- 
pnolė socialistus 31 d gruodžio, 1911.
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
ieidžia kovoj su socialistais. Sa 
paveikslais. 61 pusi...........................25e
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų 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 kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ....... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda tt 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel- 
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32...............................10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................ lle.

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mom.
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Kupiškyje Lygiai Kaip Chicago je.

J

I
Lietuviškas “Sfink-

ŽIAVO DIDELĖ LIETU

Suklastuotu testamentu Ku
piškio klebonas norėjo pasi

glemžti mirusio žmogaus 
turtą.

Šiomis dienomis Chicago- 
je šeši ar septynf lietuviai 
pateko kalėjiman užtai, kad 
padirbę netikrą testamentą 
norėjo pasiglemžti mirusio 
Kelley ar Kairio turtą.

Lygiai toks Įvykis buvo ir 
Lietuvoje, Kupiškio parapi
joj, kur klebonas suklastuo
tu dokumentu norėjo pasi
grobti vieno nabašninko li
kusi lobi.

“Lietuvos Žinios” apie tai 
rašo taip:

“Prieš kurį laiką Kupiškio 
apylinkėje mirė vienas pilie, 
tis, po kurio mirties atsirado 
testamentas, pagal kuri mir
damas pilietis savo turtą ne
va užrašąs Kupiškio klebo
nui ar bažnyčiai. Tvirtinant 
testamentą velionies arti
miausi giminaičiai padavė 
teismui protestą, motyvuo
dami tuo, kad velionis buvęs 
raštingas žmogus, o testa
mente pasirašyta kito as
mens, kaip už berašti. Apy
linkės teismas testamento 
nepatvirtino, bet apygardos 
teismas patvirtino. Giminai
čiai padavė skundą Apelia
cijos rūmams. Rūmai Apy
gardos teismo sprendimą 
panaikino — testamento ne
patvirtino.”

Chicagoje tokio testamen
to “fabrikantai” buvo sugru
sti kalėjiman. Bet šventoj 
Lietuvoj kunigas nebuvo nei 
areštuotas užtai. Tenai tik 
už komunistinius lapelius 
piemenys sodinami dešim
čiai metų kalėjiman.

ANGLAI LIETUVOS PA
JŪRYJE NORI JIEŠKOT 

GINTARO.

Lietuviškas Baltijos pa
kraštys ir Kuršių marios jau 
senovėje visoje Europoje 
buvo žinomi, kaip gintaru

JAM PRITAISYS NAUJAS 
RANKAS.

VOS DELEGACIJA.

Paskutiniuoju metu tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
vis labiau plečiasi ekonomi-

sas,it

RADO LAUKE NUŽU
DYTĄ ŽMOGŲ.

Kovo mėn. 10 d. Raudo
nės valsčiuje, Vencloviškių 
kaimo gyventojas Jonas Mi
leris rastas te paties kaimo 
laukuose, su peršauta galva, 
negyvas, žmogžudystėje yra 
Įtariami jo žmona ir jos mei
lužis, gretimo Pilies kaimo 
gyventojas Juozas Matuška, 
kuriuos policija yra ir areš
tavusi. Matuška 1933 m. bu
vo areštuotas ir tardomas 
kriminalinės policijos kaipo 
Įtartas apiplėšimo tikslais 
nužudęs Bakučių šeimą Ky
bartu kaime.

mLietuva yra nedidelis kra
štas, bet dar nepakankamai

, • • -r- - tv , ištirtas. Todėl nesunku jame*
diliai santykiai. Rusai perka ra?lj ;({on-jų dalvkų. Tie da- 
daug Uetuvos gyvulių, ypač lykaf gali sužavėti ne tik 

i arklių ir kiaulių; Klaipėdos gamtos mylėtoją, betirpa. 
jnnsko sindikatui duoda ap- traukti rimto mokslininko 
dirbti kasmet po loO.OOO Nemesi. Iš senovės istorijos 
kietmetenų miško, . netoli- mes tinome apie garsius E-Į 
moję ateityje rusai mano gįpto sfinksus — iš akmens 

nutašytas milžiniškas liūtas
------ i - x - - - x • - , t • su žmogaus galva. Lietuviš-
tikrus, vietų Rusija uz tai siūlo Lie- ‘‘sfinksas” yra ne grani

tinė statula, bet visai gam
tiškas gipsinis padarinys. 
Lietuvos “sfinksas” yra ne-

, , . , , , . toli Biržų, kur požemiuose
se sluoksniuose buvo labai

Įpirkti ir dar daugiau Lietu 
mokslas, ypač chi- T p® žemėt gaminių. Bet Su

daryti ____ . ... •
stebuklus, štai, šitam mažam A^v ai, kad ji pirktų bovietų 
vaikučiui Hartforde gatvėkaris • Žibalą, mašinas ir kitus pra

monės gaminius.’ Šis klausi- 
ekonominiuo-

Medicinos
turtingi vandens plotai. Vė-|r“r8!įa/ Pfa(kda 
iau kaitą kitą čia lankėsi į- "
/airių kraštų mokslininkai,, .
•irdami gintarą ir jo atsira- *b:dvi ra.nk'Jtes‘ Y0^! Lietuvos
iimo aplinkybes. Prieš 100 “?0J d!‘,bar V‘m.‘’ar0!r‘‘* dlr*’“‘ Lietuvos 
p.etų gintaro jieškojimu Ines rankos, kuries bus pritaiky
Surširj marėse buvo plačiai1“ prle muskulu *r ve,ks kanprie muskulu ir veiks kaip 

| gyvos rankos. Vaikas vadinasi 
Herbie Miller, 5 metų amžiaus.

pagarsėjęs anglas Beckeris,
Jis net laikomas gintaro Įieš
ko jimo Kuršmarėse pionie- 
•ium. Dabar jo anūkas ang- Nusižudė Ant lUyli- 
as Sohimmelpfenig kreipėsi • fc\»nn

i Klaipėdos uosto valdybą, TUOįO 
prašydamas, kad jam butų Girkalny, Raseinių apsk- 
eidžiama kasti gintarą Kur- rityje, nesenai nusišovė A. 
;ių marėse ir visame Balti-1 Antanavičius, 28 metų uki- 
ios pakraštyje. Jis už tai ža- ninkaitis.
Ia uosto valdybai stambius Dabar visą Girkalnio apy 
pinigus. Be to, žada daug pi- linkę sujaudimo žinia, kad 
ligų Įdėti ir į pačius gintaro I rasta ant jo kapo negyva 
įieškojimo darbus, šis ang- mergina. Paaiškėjo, kad tai 
as mano pirmiausiai ginta- butą jo mylimosios, V. Rim 
o jieškoti ties Juodkrante, kytės lavonas, dėl kurios 

kur esą dideli gintaro sluok- Antanavičius tik prieš dvi 
;niai. sąvaitės atėmė sau gyvybę,

Klaipėdos uosto paldybalkad jo tėvai neleido jied 
?Į anglo prašymą užtarė ir jj viem apsivesti. Vanda Rim- 
atidavė išspręsti Lietuvos f i- kytė anksčiau tarnavo netoli 
nansų ministeriui. Tsb. | Antanavičiaus ūkio, ir jie su

simylėjo. Bet Antanavičiaus 
BE 10 LITŲ NELAIDOJA. | tėvas, būdamas labai šykš

tus ir

rimtai sutiktas ir apsvarsty
tas.

Dar labiau Sovietų ir Lie
tuvos ekonominiams santy
kiams išplėsti bei sustiprinti, 
kovo 14 d. Į Maskvą išvažia
vo didelė Lietuvos delegaci
ja, kurią sudaro: žemės u- 
kio ministeris Aleksa, finan
sų vice ministeris Indrišiu- 
nas, Lietuvos banko valdy
tojo pavaduotojas Paknys, 
direktoriai Vienožinskis, 
Nurkaitis ir Maisto pirmi
ninkas Lapenas. Ši delegaci
ja be ekonominių pasitari
mų, dar susipažins su Sovie
tų Rusijos pramone, žemės 
ukiu, aplankys kai kuliuos 
žymesniuosius ekonominio 
gyvenimo centrus. Tsb.

PASIKORĖ VALD1NIN 
KAS.

Petrašiūnuose rastas pasi
koręs mokesčių inspekcijos 

turtingas ūkininkas, į vaidinimas Naimanas. žu-Bazilionai. Čia mirė vieti-i , . . .. j------------------------------- —nes lentDiuvės riarbininkad neei(^° savo SUnU1 & vestl dymosi priežastis kolkas ne- 
Č™onTU^Velionis buvęs tf
palaidoti, bet nebuvo lėšų llžr^‘X įeS ” SmgaS S“manUS ZmOgUJ-
net karstui padaryti. Lentų] • P" 
oaaukoįo lentpiuvės savi-1 V. Rimkyte apsigyveno 
ninkas žydas Nojikas. Rado- Kaune, bet sužinojusi apie 
i nauja bėda. Klebonas ne-pavo mylimojo nusižudymą, 

sutinka palaidot. Nors kle- vasario 27 d., pasisamdžiusi 
bonui buvo žinoma, kad Ur-|aut°> atvažiavo i Girkalni,

, menas vargingai gyveno, nusipirko vaistinėje už pas- 
! kad paliko varge žmoną su 3 Į butinius pinigus karbolio 
į mažais vaikais, kad negali! yksties, nuėjo prie savo my 
prie geriausių noru užsimo- J limo jo kapo, išgėrė nuodus 
keti už palaidojimą, bet dėl- \ apkabinusi tik nesenai šu
to buvo atsakyta: “Be 10 Ii-Įpiltą jo kapą mirė. Paliko 
tų nelaidosiu.” Kadangi kitų rašteli, kuriame' nurodoma 
jokių kapinių artimoj apy-1 mirties priežastis, 
linkėj nėra ir kadangi nelai- J Jaunesnioji visuomenė to- 
detas palikti negalima, su- kio nepaprasto Įvykio labai 
rinkta po kelias dešimts cen-1 sujaudinta ir pasipiktinusi 
tų iš vargingai gyvenančių tėvų užsispyrimu, kad nelei-' 
darbininkų ir šiaip geros šir- lo Įsimylėjusiems apsivesti, 
dies žmonių ir sumokėta pil- tuo labiau, kad Antanavi-i 
votam klebonui 10 litų už kiaus tėvas, būdamas jau-/ 
ualaidojimą. nas, irgi prieš savo tėvų norą

Apylinkės gyventojai da-jvedė neturtingą mergaitę 
bar kalba apie žydą, paau-1 Velionė A. Rimkytė buvo

PAM-EXPELLEI

skausmams palengvinti
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skai

JUS MIM

dingsta Įtekantis upelis. 
Vanduo čia teka Įvairiais 
požeminiais urvais, išplauna 
gipso sluoksnius. Dėl tos 
priežasties būna dažni gipso 
uolos Įgriuvimai. Laukuose 
pasidaro stačiomis sienomis 
duobės, kaltais Įgrimsta na
mai ir žmonės. Viename iš 
tokių didesnių Įgriuvimų ir 
atsirado lietuviškas “sfink
sas,” su liūto liemeniu ir 
žmogaus f^alva. Biržų apy
linkės garsios ir Įdomios gip
so klodais ir požeminiais 
kanalais. Mokslininkai sa
ko, kad tie kanalai turi daug 
panašumo su Šiaurinės A- 
merikos Mamonto urvais.

Tsb.

STAIGA MIRĖ GYDY
TOJAS.

Užpaliai (Utenos apskr.). 
Šiomis dienomis savo bute, 
kėdėje prie stalo, buvo ras
tas miręs vietos gydytojas 
Rapackas. Velionis buvo ne
blogas žmogus ir, kaipo gy
dytojas, apylinkės gyvento
jų tarpe turėjo pasitikėjimą, 
Ne vieną jis yra pagydęs iš 
sunkios ligos ir dėl to dauge
lis jo gailisi.

TRIUKŠMAS PRIENUOSE

Prienų rinkoje kilo mušty
nės. Kai policija norėjo mu
štynes numalšinti, tai dalis 
piliečių užpuolė policininką 
Lazauską. Ūkininkas Toma- 
šiunas suimtas.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Del iafcraeeiįę kreipkite* j: 
COSMOPOLtTAN TRA VĖL

SERVICE
Prop. J. AM3RAZIEJUS 
!68 Grand Si.. Srocllyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams SL. Newarl, N. J. 

JOHN SEKYS
<33 Parį St.. Hartford. Conn. 

VIENYBE TRA VĖL B'JREAJ
193 Grand St-. Brooliyn, N. Y. 

G. A. KY5AAmerikos Lietuvis
14 Vernon St.. Vforcsster. Ma:s. 

ATLANTIC TRAVEL SERVKCE
K. SIDABRAS. Prop.
308 W. ĮT'.ay. So. Boslon. Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St.. Montello. Mass. 

PAUL MOLIS
1730—2<M, St.. Dct.-oit. Mich. 

UTHUAMIAN NEWS PUS. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago. 13. 

OHIO LITHUANIAN PU8USH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6320 Soperior Avė.,

Cloveland. Ohio 

C. J. VVOSHNER
2013 Carson St.. Pittsburgh, Pa. A. VARASIUS
2C6 AI! Matiem Banį Bsilding 
I2CO Carsc.i St.. Pittsourgh. Pa.
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Sąjunga Amerikoje 
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PUSI 
IR ATGAL

Lietuvos Džiunglės Arba Raistai.
Džiunglėmis paprastai y- 

ra vadinamos nepereinamos 
šiltų kraštų girios arba pel
kės. Tai nedžiustančios ba-

—Atmata. Bet smėlis iš Ne
muno Į ežerą dabar beveik 
nepatenka. Tuo ežeru dabar 
naudojasi žvejai ir ukinin-

los su krokodilais, smaug- kai: ežeras naudojamas
švendrams šienauti. Išdžiu
vę švendrai vartojami kaip 
šiaudai stogams dengti arba 
vietoje balanų sienas tin
kuojant, ir tvoroms. Krakų 
Lankon kartais patenka ir 
garlaivis, kuris Įklimsta Į 
švendrų krumus. Jurininkai 
turi daug sunkaus vargo, 
kol garlaivį išveda iš ežero.

Lietuvoje yra labai daug 
gamtos egzotiškų vaizdų. 
Turistams, apsilankiusiems 
Lietuvoje, jie rodomi. Turis
tai sako, kad lietuviškos 
džiunglės ir tropikų vaizdai 
yra kiek panašus į natūralią 
šiltų kraštų aplinkumą. Tsb.

nais, gyvatėmis, milijardais 
uodų ir Įvairiausių kitokių 
vabzdžių, susipinusių me
džių tankumynuose. Pana
šių sausų džiunglių, tik be 
smauglių ir krokodilų, yra 
ir Lietuvoje. Jos yra ne ku
riame nors apleistame už
kampyje, bet Kapgalio Už
maryje, netoli Klaipėdos 
miesto. Lietuvoje yra ir van
dens džiunglių. Tai visoki 
baigiantieji nykti ežerai, 
apleisti upių ruožai, raistai.
Iš jų ypač paminėtinas di
džiulis, jau užaugęs ežeras 
Nemuno žiotyse. Tai Krakų 
Lanka, kurios paviršiuje su
sipina Įvairus vandens auga
lai. Šiame ežere sunku valti- į
mi prie kranto prisiirti, o! . .. n n
plaukti visai neįmanoma. i NttUJOJl įžanga

Krakų Lanka Seniau buVO Išeina du kartu per mėnesi. Lai-
Kuršių marių dalis. Nemuno: s^'vaiS^
atneštas smėlis ją atskyrė se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris, 
nuo marių. Ežeras jungiasi j c APd.'SXy n’J; ,b^ga 
su didžiausia Nemuno saka montevideo. ttrvguay.

l'ruRuay’aus Lietuvių 
Socialistinės Minties

Darbininkų
Laikraštis

KUPIŠKĖNAI ELEKTROS
BOIKOTĄ LAIMĖJO.

Jau buvo rašyta apie Ku
pišky vykstantį elektros boi
kotą, kuri paskelbė elektros 
energijos vartotojai, protes
tuodami prieš brangią ir blo
gą elektros šviesą. Dabar 
boikotas jau laimėtas: vie
toj 1 lito Ž0 centų už kilova- 
tval. dabar jau mokama 1 
litas. Pati elektros energija 
žymiai tvarkingiau ir geriau 
tiekiama.

Nors boikotas pasibaigė ir 
kupiškėnai jį laimėjo, bet 
tuo dar nesitenkinama.

Boikote dalyvavo apie 96 
nuoš. elektros vartotojų ir 
jis praėjo labai rimtai ir vie
ningai.

kojusĮ karstui lentas ir apie I jautrios širdies ir gero budo 
kleboną GilvitĮ, nelaidojusi mergaitė. Palaidota šalia 
be 10 litų. įmylimojo kapo.

TĖVŲ KANKINAMA NU
SIŽUDĖ MERGAITĖ

Lietuvos šokikų baletas, 
| kuris pastaruoju laiku gast-

~ A .ro’iiavo Londone, greitu lai-
Petrasiunuose gyvena tu- ku žada atvvkti Amerikon 

las pil. J. Drimontas, kūno
žmona nesenai mirė ir pali
ko 16-kos metų dukterį. I EKSKURSIJOS 

Netrukus prie Drimonto
prisiplakė tūla Mackevičie- į k s 
nė ir drauge su Drimontu F\ 
ėmė kankinti našlaitę Zuza- L? 
ną. Aną dieną Zuzana Dri-1 fe’ 
montaitė buvo viela nuplak
ta. Nepakęsdama kankini
mų, ji nusižudė. IVEMI AMEIHIdB UNIJA

KURŠĖNUOSE VARGSTA 
DARBININKAI.

Prasidėjus cukraus fabri
ko statybai Kuršėnuose, čia 
atvyko iš Įvairių Lietuvos 
vietų nemaža darbininkų, 
tačiau darbo tegavo kol kas 
tik keliolika. Kiti vaikščioja 
be darbo ir laukia, kol juos 
priims. Tuo naudojasi dar
bus vykdantieji rangovai ir 
moka darbininkams tik po 
30 centų valandai, t. y. po 2 
litu ir 40 centų dienai.

NETIKRI SIDABRINIAI 
PINIGAI.

Žem. Naumiestis. Šiomis I 
dienomis šioj apylinkėj pa
sirodė netikrų sidabrinių 5, 
2 ir 1 lito monetos. Policijai 
pravedus kvotą, pasirodė, 
kad tuos pinigus dirbo ir pia-1 
tino vietos gyventojas.

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”Išplaukia iš Xew Yorko

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 <L, 1935Tw pačio motorlaiviuNEW YORK-KLAIPEDA(Per Gothenburgą-Stockhclm)Rengiamos:Liet. Laivakorčų Agentų Sąjungos Am.
Kiti išplaukimai iš Xew Yorko

Drottningholm
Kungshohn
Kungsholm
Drottningholm

Balandžio 20 
Gegužės 2 
Birželio 4 

Birželio 12

PAŠTO AUTOBUSO KA
TASTROFA

Šilutė. Šilutės pašto Įstai
gos autobusas, Šilutės-KintuH’ kur* nart- ^torimotą vi*.-7 . . .* |tin| laivakorčių agentą, arba bet kurią
ruože, sugedus vairui, atsi- musų raiilne. Tarp Švedijos ir KlaipS- 
mušė i medi. Autobuso kai H mo*rn,*as h*1-, . - - - ,, |vas "MARiEHOLM
kūno? dalys sugadintos, bet
buvę keleiviai sunkesnio su-. STATE uostos. mass.
žalojimo išvengė. I 21 šute St., New York, N. Y.

■Informacijų ir laivakorčių kreipkitės Į
Svvedish American Line

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 ji kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną toki 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 gatTd 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

AR ROMOS
i popiežius yra Kristaus 

Vietininkas?

♦ — 
I

♦

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada Į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2> Antijoehijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigu Se
minarijoje dėstydamas fundąmentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje knn. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas. KAINA .*2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 15« Garden SU Lawrence. Mass.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Aituntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. IS. Balandžio 10 <U 1935.

KALBĖS ADV. SKIPITIS 
IŠ LIETUVOS.

Jam priimti South Bostone 
yra ruošiamas bankietas.

Sekančio . sekmadienio 
vakarą, 14 balandžio, South 
Bostono ir apylinkės lietu
viai susirinks lietuvių Salėn 
susipažinti su atvykusiu iš 
Lietuvos adv. Rapolu Skipi-aro
ciu.

Bendras lietuvių komite
tas, susidaręs iš įvairių sro
vių žmonių, ruošia svečiui 
priimti bankietą.

Ponas Skipitis yra Užsie
nio Lietuviams Remti Drau 
gijos Lietuvoje pirmininkas. 
Ši draugija, kaip daugeliui 
jau žinoma, nori ateinantį 
rudenį sušaukti Kaune viso 
pasaulio lietuvių kongresą. 
Taigi p. Skipitis, kaip jos 
pirmininkas, žada mums pa
aiškinti, koks yra numato
mas tam kongresui vaid
muo, kas galės jame daly
vauti, kokiomis teisėmis ir tt.

Kad svečiui lengviau butų 
orientuotis apieAmerikos lie
tuvių nuotaiką, komitetas y- 
ya pakvietęs po vieną kalbė
tojų nuo kiekvienos srovės. 
Socialistų nusistatymą api
budins “Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas. nuo san- 
dariečių kalbės S. Mockus 
arba Lekys, nuo Susivieniji
mo — adv. Bagočius, nuo 
lietuvių profesionalų — adv. 
Šalna, o ant pat pabaigos— 
p. Skipitis.

Adv. Kalinauskas pirmi
ninkaus.

Bus muzikos, dainų ir va
karienė.

Sekantį vakarą, 15 balan
džio, toj pačioj pastogėj bus 
viešos prakalbos. Kalbės 
svečias ir vietos kalbėtojai.

Bilietus į bankietą prašo
ma užsisakyti iš kalno, nes 
rengėjai nori žinoti, kiek 
reikės paruošti stalų.

“Darbininkas” 
krokodiliaus

Musų kaimynas “Darbi
ninkas” graudžiai apsiver
kė, kad jo niekas nepakvie- 

i tė į komitetą adv. Skipičiui
Onos Kubilienės ir ukrainie- ■ priimti. Girdi, laisvamaniai, 
čių koncertas So. Bostone, i socialistai ir sandariečiai 

Mano supratimu, įvykęs “monopolizavo” p. Skipitį, 
oereitą nedėldienį koncertas o katalikų neprileido, 
buvo geriausis, kokį- aš esu Tai ne tiesa. Visų pirma, 
girdėjęs ir matęs. Ona Kubi- monopolizuoti p. Skipitį nie. 
ienė tikrai yra lietuvių paži- kas negali, nes tai nemono- 
ba. Ji taip gerai dainuoja, polizuojamas daiktas. Ant- 
kad geriau negalima reika- ra, koks čia reikalas butų 
auti. Jos talentą žmonės į- savintis atvažiavusį iš Lie- 
vertino gausiais aplodismen- tuvos svečią? Juk tai ne lie
sais. Be to, dainininkei buvo tuviškas suris ir ne bonka 
įteiktas labai gražus gėlių “krupniko,” kuriuo butų ga- 
bukietas, j Įima “dūšią patiešyt.” Sve-

Buiniukas labai gerai čias atvažiuos ir vėl išva- 
griežė smuiką, o ukrainie-! žiuos.
čiai 'puikiai dainavo ir šoko.
Ypač patiko publikai savo daktoriams ištikrųjų butų 
kazokiškais šokiai Želechiv- rūpėję ineiti komitetan, tai 
ski, 7 metų berniukas. jie galėjo ateiti susirinkiman

Pabaigoje suvaidinta ko- ir butų buvę priimti. Juk pa- 
mediielė “Kajetonas,” kini i kvietimas jiems buvo nusių- 
gardžiai visus prijuokino. * stas. Kiti katalikų srovės 
Geriausįa savo roles atliko žmonės buvo atėję ir buvo 
p. Minkuvienė ir Juga. Žmo- kviečiami prisidėt prie ben- 
nių buvo pilna salė. Tur būt dro komiteto, bet jie atsisa- 
pirmą kartą šįmet šioji salė kė. Vienas jų paaiškino, kad 
turėjo tiek daug žmonių per kunigai yra nusistatę p. Ski- 
koncertą. Labai daug buvo pičio misijos neremti, nes 
inteligentijos iš Bostono ir jie nujaučią, kad jį čia at- 
apylinkių. Visi sakė, kad siuntusi tautininkų valdžia, 
koncertas buvo geras. “Mes, katalikai, gana jau

Koncerte buvęs, apsigavom su kun. Kemė-
----------- -— šių,” aiškino šis katalikas.

Policija sustabdė komunis- ‘“Mes jį priėmėm ir rėmėm 
tų vaidinimą. j kaip katalikų atstovą, o pas-

Dudley Street Opera kui pasirodė, kad jis čionai 
House salėj komunistai aną buvo atsiųstas valdžios. To- 
vakarą vaidino^ dramą iš Į dėl prie šito komiteto mes 
New Yorko vežikų streiko, negalim dėtis.”
Pelnas buvo skiriamas ko- Tai žodis-žodin, ką pasa- 
munistų dienraščiui, “Daily kė artimas “Darbininkui” 
Workeriui.” Bet policija; žmogus. Kam gi tuomet ver- 
vaidinimą sustabdė ir vai-;kti viešai, kad laisvamaniai 
dintojus areštavo, sakyda- neįsileido komitetan katali- 
ma, kad veikalo kalba esan- kų?
ti “nešvari.” Tai ve, kam1 Tai krokodiliaus ašaros, 
parupo kalbos “švarumas.” Kunigo giminaitis.

Pasikorė policijos nuovadoj. MASKVA ATSIUNTĖ NAUJUS 
South End policijos nuo- PAVYZDŽIUS SAVO TEATRŲ.

vadoj pereitos subatos naktį
pasikorė Barry Boline, kuris 
buvo suimtas už apgaudinė
jimą žmonių beverčiais če
kiais. Jis suplėšė savo marš-

Reikalauja Alaus 
Nupiginimo.

Amerikos bravominkai 
pradėjo reikalauti, kad val
džia sumažintų alaus mokes
tį, taip kad alų galima butų 
pardavinėti po 5 centus už 
didelį stiklą. Dabar alus 
brangus dėl to, kad mokes
čiai labai aukšti. Pereitais 
metais bravorai turėję išmo
kėt federalei valdžiai $359,- 
785,349 mokesčiais, atskirų 
valstijų valdžioms $80,000,- 
000, o miestams — $40,000,- 
000. Jeigu alus butų piges
nis, sako bravoninkai, tai 
daugiau žmonės jo išgertų, 
ir bravorai turėtų daugiau 
darbo. Farmeriams irgi butų 
geriau, nes daugiau miežių 
ir apynių jie galėtų parduo
ti. Dabartiniu laiku Ameri
kos bravarnėse prie alaus 
gaminimo dirba 67,000 žmo
nių, o alaus parduotuvėse ir 
restoranuose dirba 660,000 
žmonių. Jeigu alus eitų ge- . . .
riau, reikėtų daugiau žmo- kurioj galėtų tilpti 250 šei-

čekovas, galva Maskvos Meno 
Artistę atvyksta sekančią są

vaitę i Shuberto Teatrą.

Neužilgo Bostone pamatysi-
kinius, pasidarė kilpą ir po me ką dabartinė Sovietų Rusija 
dviejų valandų policija rado pateikė meno srityje. Sakančioj 
jį jau nebegyvą. savaitėj pas mus atvyksta Mask-

-------------------vos Meno Artistai po direkcija
Michailo čekovo. kuris kartu su 
Stanislavskiu per pastaruosius 
20 metų buvo aktorium ir di-

Banditai pagrobė ant kelio 
troką su $10,000 kroviniu.

Bostono užmiestv bandi-v
tai sustabdė troką, kuris ve- rektorium Maskvos Meno Teat-
žė $10,000 vertės čeverykų re.
iš Maine’o valstijos į Bosto- Apie 12 metų kaip buvo atva- 
ną, ir išmetę vežiką nuvažia- žiavęs Į šią šalį Stanislavskis su 

savo grupe Maskvos Meno Artis
tų ir jis darė stebėtinų dalykų. 
Čekovas turi savotiškas artisti
nes idėjas, ir todėl bus interesin
ga palygint perstatymus vado
vaujamus tų dviejų artistų.

vo sau.

nių samdyk

ATVYKUSIAM IS LIETUVOS SVEČIUI, 

ADV. RAPOLUI SKIPIČIUI,

RUOŠIAMAS DIDELIS BANKIETAS
14 BALANDŽIO, 7:30 VALANDĄ VAKARO,

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ SALĖJE

Svečias aiškins apie manomą šaukti viso pasau
lio lietuvių kongresą Kaune. Musų srovių kalbėto
jai paaiškins kaip į tą kongresą žiuri Amerikos lie
tuviai.
Bus gera vakarienė, geros muzikos ir dainų, įdomių 
kalbų, ir visa tai už $1.
Bilietus prašome užsisakyti iš kalno: “Keleivio” re
dakcijoj, pas adv. Šalną, adv. Kalinauską ir Lietu
vių M. Žinyčioj.
RYTOJAUS DIENĄ, 15 BALANDŽIO,
Lietuvių Salėj kaip 8 vakare bus viešos prakalbos.

Kalbės svečiai ir vietos kalbėtojai. Įžanga dykai.
Visus kviečia BENDRAS LIETUVIŲ K-TAS.

Juozas Volungevičius Bus bedarbių susirinkimas.
užmuštas. Balandžio 12, kaip 8 va-

Pėreitą sąvaitę South Bos- kare, Cyprus Hallėj, Cam- 
tone buvo užmuštas Juozas bridge’uje, įvyks masinis 
Volungevičius, 52 metų am- mitingas bedarbių reika- 
žiaus lietuvis, kuris gyveno lams aptarti. Kalbės kelia- 
po numeriu 250 West Fourth tas kunigų (ne katalikų) ir 
Street. Velionis nešėsi ant į kai kurių unijų atstovai. Į- 
pečių ilgą medį malkoms, žanga nemokama.
Ant kampo Broadway ir C ----------------
gatvės jį parmušė automobi- Iš Parker House viešbučio 
liūs, kuriuo važiavo akinis iškrito per langą nuo 12 auk- 
daktaras Stone (žydelis), što darbininkas Fisher ir už- 
Volungevičius buvo sunkiai įsimušė
sužeistas ir nuvežtas Carney 
ligoninėn mirė.

Šitam sportui “fry raidas” 
kaštavo $80.

Tulas Home nuėjo Į aludę 
Lynne ir tenai susipažino su 
trim “panelėm.” Žinoma, 
kaip “džentelmanas,” jis 
joms užfundijo, o jos pama
tė, kad jis turi nevisai men
ką pluoštą pinigų. Todėl jos 
pasisiūlė dykai parvežti jį 
namo. Pasišaukė taxi, susė
do visi ir važiuoja. Beva
žiuojant “panelės” susigin
čijo, liepė vežikui sustot ir 
išlipusios nuėjo kiekviena 
sau. Tuomet Horne apsižiū
rėjo, kad jis pinigų kišeniuje 
jau nebeturi. O turėjo $80. 
Iššoko iš taxi ir leidosi vytis 
paskui mergas. Nepasivijo 
nei vienos, o kai sugryžo at
gal, nebuvo jau ir taxi. Veži
kas paspruko, nelaukdamas 
nei užmokesčio. Vėliau tur
but pasidalijo su mergomis 
pavogtais Horne’o pinigais.

Home nuėjo policijon pa
siskųsti, kad “fry raidas” 
perbrangiai jam kaštavo, 
bet buvo jau pervėlu.

Northampton ir Tremont 
gatvių kertėj susikūlė gatvė
kariai. Septyni žmonės su
žeisti.

SPORTO VAKARAI.

Didį susidomėjimą sukėlė 
Jono Jokubausko, žymio lie
tuvio atleto, ruošiami sporto 
vakarai. Dar pirmą kartą 
šioje apylinkėje dalyvaus 
toks skaičius garsių lietuvių 
atletų.

Tie sporto vakarai įvyks 
balandžio 10 d. Worcestery 
Ukėsų Kliubo salėje, balan
džio 12 d. Piliečių Kliubo 
salėje, So. Bostone.

Apart žymių sportininkų 
Antano Kundroto, Vlado 
Biekšos, Juozo Bakšio ir ki
tų, pasižadėjo dalyvauti 
kumštininkai Dan 0’Dowd, 
Vincas Kablinskas ir “Bill” 
Marcelionis. Billy Bartush, 
lietuvis milžinas iš Chica
gos kuris apvažiavo su Požė
la Angliją, Francuziją ir 
Lietuvą ir nesenai ritosi, su 
čempijonu Jim Browningu, 
taipgi dalyvaus tuose vaka
ruose. . Rep.

MICHAEL ČEKOV
Tek Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(RKP9Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-6

Ncdėliomis ir *-----
sm 19 iU 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnmaa at. arti Central skv,

CAMBRIDGE, MA8S.

“Revizorio” rolėje—Gogolio. Pir
masis repertuaras Maskvos artistu, 
birželio 18, vakare.

60 Seollay Sąnare, _____ _
BOSTON Telef. Lafayette 2271

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraaje, lakstą ir

Nervą Ligą.
VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. _ 
Nęd’liom, nno 10 ryt iki L

Policmano užmušėjas gavo 
8 metus kalėjimo.

Edmund J. Walsh, airys 
gengsteris, kuris nušovė po- 
licmaną, gavo tik nuo 8 iki 
12 metų kalėjimo. O lenkas 
Kaminskis, kuris nušovė ka
lėjimo sargą, buvo nuteistas 
elektros kėdei. Tai ve, ką 
reiškia būti airiu gengsterių 
ir turėti pažinčių su airiais 
politikieriais!

Federalė valdžia pradėjo 
slapta tyrinėti vagystes prie 
East Bostono tunelio kasi
mo. Sakoma, kai kurie poli
tikieriai tapo iš to milionie- 
riais.

LIETUVIŲ

Tavernas
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Puiki vieta pasivaišinti.

Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimij ir Užkandžių.

Visokio Alaus, Degtinės,
Vyno, Krupniko ir etc.

Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 
mus paviešėti. Savininkai: 

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

A. J. NAMAKSY
| Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

DR. G. L. KILLORY

TeL So.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iU 9 vak. 
NEDRU01O8: 
iki 1 v. po pietą 

tik
Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio’’ narna

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

TcL Uaiveraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš* Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nno 16 iki 12 
nuo 2 iki 4, nno 7 iki 8

222 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonweahk 4570.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieeinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. IK 
447 Broadvay, So.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2;
‘ i: 11 -11.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
PARKWAY AUTO 

SERVICE
and FILLING STATION

Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Apiplėšė Wilmingtono 
, banką.

Balandžio 9 d. vidurdie
nyje du plėšikai įėjo į Me- 
chanics Savings Banką, at- 
satė automatiškus šautuvus 
prieš du tarnautojus ir pasi
ėmę $2,000 pinigų susėdę 
automobilin pabėgo.

Mašina registruota ant 
gyvenančio
žmogaus. Bostono policija perstatomi scenoje. Naujieji vei 
subiuzdo plėšikų gaudyt. kalai. kurių tarpe yra labai pa-

West Roxburv planuoja- “Baltoji įvardija Sui
ma įkurti bedarbių koloniją, gakovo ir stebėtinai populiarus 

* “Svetimas Vaikas” — švarkino,
tai komedija, kuri buvo persta
toma virš 1,000 sykių Sovietų te-

Brightone nakties laiku atruose ir, kuri dabar yra rodo- 
keturiuose Maskvos dailės

čekovas debiutuos veikalus se
novinių klasikų ir naujuossius 
veikalus. Tarpe senųjų bus “Re
vizorius” ir “Vestuvės”—Gogo
lio, ir “Skurdas ne Gėda” — Os- 
trovskio. Tie veikalai yra apie 

West Roxbury šimtmeti senumo ir vis vien yra

mynų.

IŠ CHICAGOS I NEW v
YORKĄ 17 VALANDŲ, (banditai užpuolė šilko kom 
New York Central gelžke- panijos dirbtuvę, surišo sar- 

lio kompanija praneša, kad Su? ir pasigrobę kiek šilko 
nuo 28 balandžio greitieji medžiagos pabėgo, 
traukiniai tarp Clncagos n Pereitą sĮ^I^utomobi- 
New Yorko ims tiktai 17 va- jjaj ufmušė 14 žmonių Mas- 
landų laiko.. Atstumas tarp sachusetts valstijoj, 
tų dviejų miestų yra 1,000
mylių.

ma
namuose

Priežastis kodėl taip mėgsta
Sovietų audijencijas yra tame, 
kad tai yra tokio typo perstaty
mai, kuriuose nėra sausos idė
jos, bet yra pilni žmoniškumo,

UŽSISAKYKITE VIETAS TUOJAUS!

MASKVOS MENO ARTISTAI 
Shuberto Teatre, Balandžio 18—27
Paskutiniai repertuarai Maskvos Mene Artistų Bostone bus persta
tomi Shuberto Teatre, prasidės Ketverge, Balandžio 18, sekančiai:

Ketvergo ir Pėtnyčios vakarais—BALANDŽIO 18 ir 19 d. d. 
ir Subatos Matinee—BALANDŽIO 20—Revizorius, Gogolio. 

Subatos vakare—BALANDŽIO 20—Svetimas Vaikas, kvarkino. 
Panedėlio vakare—BALANDŽIO 22—Skurdas ne Gėda, Ostrowskio.
Utarninko vakare—BALANDŽIO 23—Baltoji Gvardija, Bulgakovo. 
Seredoje matinee—BALANDŽIO 24—Revizorius.
Seredos vakare—BALANDŽIO 24—Baltoji Gvardija.
Ketvergi) vakare—-BALANDŽIO 25—Čekovo Vakaras.
Pėtnyčios vakare—BALANDŽIO 26—Svetimas Vaikas.
Scbatoje matinee—BALANDŽIO 27—Vestuvės, Gogolio, 
subatos vakare—BALANDŽIO 27—Skurdas ne Gėda.

KAINA VAKARAIS: Visoj orkestroj $2.20. 1 balkonas $1.65 ir $1.10 
2 balkonas 85c. ir 55c.

Matinee: Visoj orkestroj $1.65. 1 balkonas $1.65, $1.10 ir 85c. etc.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinam* . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gaao-

II linų pas raus.
VIKTOR VAITAITIS

415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

ADVOKATAS

1 B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro Tisas legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas' Broadvray) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Mes užlaikome visokių Veistą 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. Vaistas nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER 3TREET

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bpston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEJV 
MOTOR SERVICE

IŠGERTA 77,000,000 
BAČKŲ ALAUS.

sukelianti malonius jausmus, ir

Lietuviški Rekordai'™? pateikia sutmtiSki> irpatinkanti paveikslą iš Sovietų 
Parsiduoda tik pas mus. Taip- gyvenimo. Didžiuma tų veikalų 

gi Radios geriausių Kompanijų yra farsaj ar komedijos.
Pereitą sąvaitę sukako pigiausia kaina. Mainom, tai- Todėl šios apielinkės publika, 

jau du metai, kaip Ameriko- som, perdirbam iš senų laikro- pasistengkite susipažint su da- 
je gryžo alus. Per tą laiką džių ir žiedų Į naujus. Taisom bartiniu Sovietų Rusijos menu. 
išgerta jau apie 77,000,000 visokius laikrodžius. Mes lai- Pamatykite patys savo akimis' 
bačkų alaus, UŽ kurias fede- kom atsakomybę kas bus nege- kaip Maskvos Meno Artistai de-’
ralė valdžia gavo $500,000,- rai. ___ biutuos tuos garsius veikalus'
000 mokesčiu. Taip skelbia ROLAND KETVIRTIS CO. Shuberto teatre, per 10 dienu,' 
pats Washingtonas. 322 Broadway, So. Boston, Mass. pradedant su balandžio 18 d.

A. F. Sveetra
SU VISOKIAIS INSURANCE REIKALAIS, 
PINIGŲ PERSIUNTIMO, LAIVAKORČIŲ, 
prašau kreiptis pai mane. Visuomet turėsit ge
rą patarnavimą. Adresai:

135 NEWBURY STREET,
_____ LAWRENCE, MASS.

“Keleivyje” buvo paskelbta, kad perkeliu savo 
ofisą naujon vieton. Šiuom pranešu, kad pasi
lieku toj pačioj vietoj. A. F. SWEETRA.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavi 
laidotuvėse.

paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią pataraavi-

258 W. Broadvray 
80. BOSTON, MASS,

Broektono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
Tei. Brockton 6119

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčią.

Peter Trečioke 
Joe Kapoči

i ir
— savininkai 

Taisymo ir demonstravimo vieti 
1 HAMLIN STREET 

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




