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Gegužes Pirmoji, Visų 
Darbo Žmonių Šventė.

PROTESTUOKIME PRIEŠ
FAŠIZMĄ IR KARĄ.

Socialistų organizacijos ir 
unijos ruošiasi milžiniš
koms demonstracijoms

Amerikoje.

Ateinančią sąvaitę jau 
švęsime Pirmosios Gegužės 
Šventę.

Pirmoji Gegužės yra tra
dicinė socialistų ir darbinin
kų šventė visame pasauly. 
Tai yra diena, kuomet viso 
pasaulio susipratę darbinin
kai demonstruoja savo spė
kas ir vienybę. Tai yra šven
tė prieš karą, prieš fašizmą 
ir prieš visokią priespaudą, 
bet už laisvę, taiką ir tautų 
brolybę.

Ši šventė buvo įsteigta A- 
merikoje 1889 metais. Ją su
manė tuomet Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Gompersas. Ir tais metais, 
1 gegužės dieną, Amerikos 
darbininkai pirmu kartu pa
reikalavo 8 valandų darbo 
dienos. Amerikos Darbo Fe
deracijai pasiūlius, Pirmą 
Gegužės Šventę užgyrė taip 
pat viso pasaulio unijų ir so
cialistų internacionalai. To
dėl ji ir yra tarptautinė dar
bininkų šventė.

Šįmet švęsdami Pirmąją 
Gegužės mes Amerikoje rei
kalausime jau nebe 8 valan 
dų darbo dienos, bet 30 va
landų sąvaites, be algos nu
mažinimo. Podraug mes 
skelbsime kovą fašizmui, 
militarizmui, kompanijų u 
nijoms ir visokiai kitai reak
cijai.

Mes pasmerksime nacio, 
nalizmą, kuris kursto tautas 
ir veda prie kruvinų skerdy
nių. Mes stojame už tarptau
tinę taiką ir tautų brolybę.

Philadelphijoj socialistų 
organizacija šįmet švęs Pir 
mają Gegužės iš- vieno su 
darbininkų unijomis. Jie pa
sirinko savo obalsiu: “Šalin 
fašizmas! Šalin skebiškos 
kompanijų unijos! Lai gy
vuoja 30 valandų sąvaitė!”

Camdene, N. J., šešios u- 
nijos, visi vietos bedarbiai ir 
socialistų organizacija ruo
šia suvienytomis jėgomis di
delę demonstraciją.

Milwaukee mieste visos 
darbininkų unijos prisidėjo 
prie socialistų ir visi iš vieno 
švęs tarptautinę savo klasės 
šventę.

Iš Kansas City praneša
ma, kad tenai 25 unijos da
lyvaus su socialistais Pirmo
sios Gegužės demonstraci
jose.

Rochestery centralinė uni
jų taryba kartu su socialis
tais nutarė švęsti Pirmąją 
Gegužės ir reikalauti 30 va
landų darbo sąvaites.

Bostone, New Yorke, Chi- 
cagoj, Detroite, Clevelande, 
St Louise, San Franciscoj, 
Los Angeles — visur ruošia
mos demonstracijos, mitin 
gai ir prakalbos. Ir visur 
skambės tie patys obalsiai:

Šalin karas!
Šalin fašizmas!

\New Yorke Uždare 
5 Nudistų Teatrą.
: Pereitą sąvaitę New Yor
ko nudistai buvo atsidarę sa
vo teatrą. Buvo vaidinama

-------; . . “The Giri from Childs.” Pir.
Lai gyvuoja darbo žmonių mą ir antrą vakarą publikai 

solidarumas! buvo tiktai kviestinė. Akto-!
Lai gyvuoja 30 valandų riai ir aktorkos buvo visai j 

darbo sąvaitė! nuogi, bet jie vaidino prie
•tamsiai žalios šviesos, taip 

Šaukiamas Unijų At-.^^,masinančio efekto žiu- 
stovų Suvažiavimas. vXik"ntTtai^

Darys spaudimą į Wa»hing- 
tono kongresą ir valdžią.

Balandžio 29 dieną Wa- 
shingtone susirinks visos ša
lies unijų atstovų ir viršinin
kų suvažiavimas, kad pada
rius spaudimo į Kongresą ir 
valdžią ir paskubinus Wag- 
nerio biliaus priėmimą.

Suvažiavimą šaukia Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas Green. Suvažiavę 
delegatai atlaikys susirinki
mą, bendrai aptars veikimo 
planą ir tuomet kiekvienas 
aplankys savo distrikto kon- 
gresmanus bei senatorius ir 
paragins juos, kad balsuotų 
už Wagnerio bilių ir kitus į- 
statymo sumanymus, ku
riuos remia Amerikos Darbo 
Federacija.

Sovietų Radio Kurs
to Sukilimą Vokie

tijoje.
Chicagiškės “Tribune’os” 

korespondentas Donald Day 
praneša iš Rygos, kad pas
kutinėmis dienomis Sovietų 
radio stotis “Komintem” 
pradėjo skleisti iš Maskvos 
revoliucinę propagandą, tai
komą Vokietijos darbinin
kams. Prakalbos esą sako
mos vokiškai ir nurodoma 
Vokietijos komunistams, 
kaip reikia slapta organi
zuotis ir ruoštis prie Hitlerio 
diktatūros nuvertimo. Mask
vos radio stotis yra labai ga
linga, stipriausia visoj Euro
poj, amerikiečių inžinierių 
pastatyta, todėl sakomos iš 
jos kalbos labai aiškiai Vo
kietijoj girdisi.

Jie Meldžiasi, Bet
Dievas Neklauso.
Colorados, Kansas, Okla

homos, Texų ir New Mexico 
valstijose, kurios labai ken
čia nuo sausros ir dulkių 
audrų, per Velykas kunigai 
buvo suruošę speciales pa
maldas, kad Dievas duotų 
lietaus. Užkymusiais nuo 
dulkių balsais farmeriai po
teriavo ir šaukėsi į dangų, 
bet jokio atsakymo iš tenai 
nesusilaukė. Saulė kaip de 
gino jų laukus, taip ir degi
na. Tuo tarpu rytinėse vals
tijose, kur lietaus visai ne
reikia, tiek prilijo, kad net 
potviniai kilo.

SLAPTA LENKŲ-VOKIE
ČIŲ KARO SUTARTIS.

Francuzijos spaudoj pasi
rodė turinys neva slaptos 
lenkų-vokiečių karo sutar
ties, kuri buvusi pasirašyta 
1934 metų 25 vasario dieną 
Kilus karui, abidvi šalys pa
sižada eiti viena kitai tal
kon. Bet vokiečių valdžia 
sako, kad tai franeuzų prasi 
manymas.

kestros
buvo nuogi ir nuogos buvo 
merginos, kurios nešiojo gė
rimus tarp publikos. Bet ne
ilgai visa tai buvo. Doros 
sargai vaidinimą uždraudė.

Senatvės Apsaugos 
Bilius Baigiamas.

Town»endo ir Lundeeno pa
taisymai atmesti.

Žemesniuose Kongreso 
rūmuose jau baigiamas svar
styti valdžios pasiūlytas ne
darbo ir senojo amžiaus ap
saugos bilius. Jį svarstant 
buvo pasiūlyta net 29 page
rinimai, tarp kurių vienas 
buvo Towsendo amendmen- 
tas, kuris siūlė po $200 algos 

mėnesį visiems susilaukus 
60 metų amžiaus, o kitas bu
vo Lundeeno amendmentas, 
kuris reikalavo, kad kiekvie
nam bedarbiui, seniui ar pa- 
lėgėliui butų mokama iš fe- 
deralės valdžios iždo nema
žiau kaip $10 į sąvaitę. Bet 
visi šitie pagerinimai buvo 
demokratų balsais atmesti. 
Liko tik originalis administ
racijos bilius, kuriuo yra ski
riama visiems pavargėliams 
tik $15 į mėnesį iš federalės 
valdžios fondo. Tą fondą su
daro mokesčiai, kuriuos
darbdaviai moka nuo algų.

Kaip tik žemesnieji Kon 
greso rūmai šitą bilių priims, 
jis tuoj bus perduotas sena
tui.

Kruvina Mainerių
Kova Tarp Savęs.
Iš Springfieldo, III., pra

nešama, kad tarp progresy
vių mainerių ir United Mine 
Workerių Illinojaus kasyk
lose vėl užvirė kruvina kova. 
Progresyviai anądien turėjo 
susirinkimą ir išeinant jiems 
iš salės atvažiavo senos uni
jos keli vyrai ir pradėjo šau
dyt į progresistus. Vienas 
progresistas buvo užmuštas 
r 7 sužeisti.

RUSŲ-FRANCUZŲ DERY
BOS NUTRAUKTOS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad rusu-franeuzų derybos 
lėl savytarpės militarinės 
pagalbos laikinai buvo nu
trauktos. Kas buvo iki šiol 
tose derybose nutarta, kol 
kas viešai neskelbiama. Iš 
Ženevos buvo pašauktas 
greitai Maskvon grįžti Litvi 
novas.

SUSTREIKAVO TROKŲ 
VEŽIKAI.

Pereitą nedėldienį Hart- 
eorde ir Springfielde su
streikavo trokų vežikai. Jie 
reikalauja unijos pripažini
mo. Bostono ir Worcesterio 
vežikai irgi pradėjo kalbėti 
apie streiką, nes trokų kom 
oanijos ir čia nenori pri pa 
žinti vežikų unijos.

Žemės Drebėjimas
Sunaikino Formo- 

zos Salą.
Sugriuvo 40,000 namų, 250,- 
000 žmonių liko be pastogės, 

12,000 sužeista.
Pereitą nedėldienį For- 

mozos salą ištiko baisus že
mės drebėjimas. Žinios sa
ko, kad sala drebėjo visą 
dieną ir kad šitoj katastrofoj 
buvo sunaikinta 40,000 na
mų, užmušta 3,000 žmonių, 
o apie 12,000 buvo sužeista 
ir 250,000 pasiliko be pasto-

?. Daugybė kaimų buvo 
visiškai sulyginta su žeme ir 
žmonės žuvo ištisomis šei
mynomis.

Formozos sala guli už 90 
mylių nuo Kinijos pakraščio 
ir seniau prigulėjo Kinijai, 
bet 1895 per karą japonai 
atėmė ją nuo Kinijos ir da
bar ji priguli Japonijai. Ji 
turi apie 5,000,000 gyvento
ju, ir beveik visi kiniečiai. 
Vietos žmonės tą salą vadi
na Taivan vardu; Formoza 
ją praminė portugalų juri
ninkai, nes sala yra labai 
graži ir Formoza reiškia

Gražioji.”
Svarbiausioji salos pra

monė yra kamparas, kuris 
yra gaunamas iš kampari- 
nių liauru, kurie auga tenai 
miškuose, ir arbata, kuri au
ga šiaurinėj salos daly. Vie
tos gyventojai minta dau
giausia ryžiais ir žuvimi.

Vokiečių Komunistų 
Vadai Dar Gyvi.

Iš Berlyno pranešama, 
kad buvęs Vokietijos komu
nistų vadas Thaelmann ir 
taip pat žymus jų veikėjas 
Ernst Torgler tebėra da gy
vi ir sėdi atskiruose Berlyno 
kalėjimuose. Jiedu buvo tei
siami Reichstago padegimo 
byloj ir nors teisme jie pasi- 
odė nekalti (Reichstagą 

padegė patys fašistai), ta
kiau iš kalėjimo judviejų ne 
paleido ir paskutiniais lai
kais nieko apie juodu nebu
vo girdėti, todėl buvo mano. 
ma, kad jų jau nebėra gyvų

PLIENO DARBAI PA
GERĖJO.

Pittsburghe ir kitose plie
no pramonės centruose pas
kutinėmis dienomis pagyvė
jo darbai. Automobilių ir 
žemės ūkio mašinų fabri
kuose taipgi atsirado dau
giau darbo.

AUTOMOBILIUS NU
SKENDO, 5 ŽMONĖS 

IŠPLAUKĖ.

Lewiston, Me. — Pereito 
nedėldienio naktį grįždami 
iš šokių 5 jauni vyrai ir mer
ginos nuvertė tvorą šalia ke
lio ir nusirito su automobi- 
lium pakalnėn į ežerą. Jų 
įutomobilius nuskendo, bet 
jie patys išplaukė. Visi buvo 
francuzai.

AMERIKA NESIKIŠ I EU 
ROPOS KARĄ.

Atstovų Buto pirmininkas 
Byrns pareiškė Washingto- 
ne Londono “Exprešso” ko
respondentui, kad Amerika 
į europiečių karus daugiau 
jau niekuomet nesikiš. Jai 
užteko jau praėjusio karo.

T autų Lyga Pasmer 
kė Vokietiją.

Tautų Lygos susirinki w 
mas Ženevoje vienbalsiai į 
pasmerkė fašistinę Vokieti
ją, kuri sulaužė Versalio tai
kos sutartį ir pradėjo gink
luotis. Rezoliuciją prieš Vo
kietiją padavė Tautų Lygai 
tris didžiosios valstybės: 
Anglija, Francuzija ir Itali
ja. Įdomu, kad už tą rezoliu
ciją balsavo ir Lenkijos at-! 
stovas. Pirma buvo mano-j 
ma, kad lenkai gins Vokieti- * 
jos pusę. Nuo balsavimo su-j 
silaikė tiktai Danijos atsto-' 
vai, kuriems rezoliucijos tu
rinys išrodė perdaug aštrus.

Olandijos Fašistai
Nori Diktatūros.
Pereitą sąvaitę Olandijoj 

buvo parlamento rinkimai, 
kuriuose pirmu kartu daly
vavo ir fašistai. Jiems pavy
ko pravesti 39 savo atstovus. 
Kadangi į parlamen tinę 
tvarką fašistai netiki, tai jie 
dabar pradėjo agituoti, kad 
parlamentas butų panaikin
tas, o kraštui valdyti butų 
pastatytas “tautos vadas.” 
Mat, fašistai visur stoja už 
“vadų” sistemą. Olandijoj 
dabar yra karalienė Vilhel
mina. Fašistai norėtų pasta
tyti ją į antrą vietą^-fr pirmoj 
vietoj padėti “vadą,” kaip 
Italijoj yra. Ar jiems pa- 
yks savo tikslo pasiekti, pa

rodys ateitis.

Miegodamas Vaikas 
Nušovė Savo Motiną.

Greenville, Tex. — Perei
to pirmadienio naktį čia bu
vo nepaprastas atsitikimas 
Dardenų šeimynoj. Aštuo
nių metų amžiaus vaikas per 
miegą atsikėlė iš lovos, pasi
ėmė šautuvą ir nušovė mie
gančią savo motiną. Kuomet 
tėvas pabudo, vaikas stovė
jo su šautuvu prie motinos 
lovos visai nežinodamas, 
kas atsitiko. Jis miegojo taip 
kietai, kad ir suvis jo neiš
budino. Tiktai tėvo purtina- 
mas jisai pabudo. Jis dabar 
verkdamas tvirtina, kad nie
ko neatsimenąs ir visai neži
nąs, kaip jis savo motiną už
mušęs.

KALĖJIMAS UŽ 4 PAI
ŠELIUS.

Toronto mieste, Kanadoj, 
buvo areštuotas tūlas Jack 
son, kuris pavogė krautuvėj 
4 paišelius savo vaikams. 
Teismas nuteisė jį septy
niom dienom kalėjimo. Jei
gu Jacksonas butų bankiniu 
kas ir pavogtų 4 milionus 
dolerių žmonių pinigų, kalė
jime jam nebūtų reikėję sė 
dėt.

VERMONTE 6 COLIAI 
SNIEGO.

Velykų naktį Vermonto 
valstijoj, į šiaurę nuo Bosto
no, prisnigo 6 colius sniego. 
Tuo tarpu Bostone buvo tik 
rai vasariškas oras, 65 laips
niai šilimos.

BANKININKAS NUSI
ŽUDĖ.

Glouchester, Mass. — Pe
reitą nedėldienį čia nusižu 
d ė vietos bankininkas ir fa
brikantas MacPhee.

Valstybės Iškėlė Trečią 
Protestą Prieš Lietuvą.

Amerikos Protestas 
Vokietijai.

Amerikos valdžia nusiun
tė Vokietijai aštrų protestą 
dėl nesumokėjimo procentų 
Daweso paskolos. Balandžio 
15 d. Vokietija turėjo sumo
kėti Amerikai apie $2,000,- 
000 už išparduotus čia pas
kolos bonus, bet nesumokė- 
o nei cento. Tie bonai čia 
>uvo bankierių išparduoti 
publikai po $940 už $1,000, 
o dabar, kai Vokietija atsi
sakė mokėti už juos procen- 
us, jų kaina nukrito iki 

$350. Vadinasi, kas turėjo 
ūksiantį boną nusipirkęs, 

dabar turi apie $600 nuosto- 
io.

Graikijoj Nuteista
Daugiau Sukilėlių.
Pereitą sąvaitę Salonikų 

mieste Graikijos kariuome
nės teismas pasmerkė kalė
jiman da kelioliką kariškių 
už dalyvavimą venizelosi- 
ninkų sukilime. Du karinin- 
cai nuteisti visam amžiui, 
>enki gavo po 15 metų kalė- 
imo, o kiti trumpesniam lai
tui. Dabar da teisiama 80 
žuvusių senatorių, parla
mento atstovų, laikraštinin- 
<ų ir kitų civilių Venizeloso 
partijos žmonių. Jų kaltei į- 

rodyti valdžia pašaukė 250 
savo šnipų.

Baisi Automobilių 
Katastrofa.

Ties Southbrdge mieste
liu, kur sueina Springfieldo- 
Worcesterio ir Springfieldo- 
Southbridge vieškeliai, šio 
antradienio naktį susikūlė 
du automobiliai. Katastrofa 
buvo labai baisi, nes abidvi 
mašinos lėkė pašėlusiu grei
tumu. Vienas važiavusiųjų 
buvo užmuštas ant vietos, o 
9 sunkiai sužeisti. Automo
biliai visiškai sutyžo. Vienu 
automobilium lėkė Romos 
katalikų kunigas Farrell su 
dviem merginom.

IŠTEISINO UŽMUŠTĄ 
KALINI.

Kelios sąvaites atgal North 
Carolinoj prie darbo buvo 
užmuštas kalinys Joe Horne, 
kuris buvo nuteistas už ban
ko apiplėšimą. Dabar išėjo 
aikštėn, kad jis tame plėši
me nedalyvavo ir guberna 
orius Ehringhaus liepė jį 

paleisti iš kalėjimo. Bet pa
leisti jau nėra ką, nes Joe 
Horne jau nebegyvas.

KAS SĄVAITĖ VOKIE
ČIAI PADARO PO 30 

LĖKTUVŲ.

Hitleris yra pasakęs aną 
dien, kad oro jėgomis Vo- 
<ietija esanti jau lygi Angli
jai. Ir išrodo, kad tai netuš
čias pasigyrimas, nes vėliau
sios žinios sako, kad lėktuvų 
fabrikai Vokietijoj dirbą 
lieną ir naktį ir kad kas są
vaitė esą pagaminama po 30 
naujų karo lėktuvų.

REIKALAUJA VOKIE
ČIAMS LYGIŲ TEISIŲ 

KLAIPĖDOJ.

Anglija, Francuzija ir Itali
ja sako, kad dabar Klaipė
dos valdžia vienų lietuvių

rankose.

Šį panedėlį iš Londono at
ėjo žinių, kad Anglija, Fran
cuzija ir Italija, kurios yra 
pasirašiusios Klaipėdos Kra
što konstituciją ir garanta
vusios tam kraštui autono
miją, vėl nusiuntė Lietuvai 
aštrų protestą dėl nepildy
mo Klaipėdos konstitucijos.

Protestas sako, kad Lietu
vos valdžia neteisingai el
giasi su Klaipėdos Krašto 
vokiečiais. Konstitucijoj esą 
aiškiai pasakyta, kad Klai
pėdos valdžioje dalyvauja 
visi krašto gyventojai, o da
bar visą krašto direktoriją 
turį pasiėmę į savo rankas 
vieni lietuviai.

Prieš šitokią padėtį Ang
lija, Francuzija ir Italija aš
triai protestuoja ir reikalau
ja, kad Klaipėdos krašto 
valdžioje butų duota vieta 
vokiečiams.

Londono žinios sako, kad 
tai esąs jau trečias toks di
džiųjų valstybių protestas 
prieš Lietuvą, ir šis paskuti
nis esąs aštriausis.

Lietuvos valdžia teisinasi, 
kad šeši mėnesiai atgal Klai
pėdos vokiečiai buvo kvie
čiami paskirti savo atstovus 
į krašto direktoriją, bet jie 
atsisakę joje dalyvauti, nes 
taip jiems buvę įsakyta iš 
Berlino. Vadinasi, klaipė
diškiai naciai žiuri ne vietos 
reikalų, bet tarnauja Vokie
tijos Hitlerio politikai.

Ištiesų, sunku suprasti, 
kodėl didžiosios valstybės 
taip pataikauja tautiškiems 
vokiečių akyplėšoms. Kai 
Hitleris laužo Versalės su
tartį ir atsisako mokėti karo 
’kolas, tai jos nedaro prieš 
jį jokių žygių; bet kai Lietu
va suėmė jo agentus, kurie 
niošė Klaipėdos krašte per
versmą, tai prieš ją jau tre
čiu kartu keliamas protestas.

Tai jau visai begėdiška 
politika! Juo labiau, kad 
Lietuva yra Tautų Lygos na
rė, o Vokietija į Tautų Lygą 
senai jau nusispiovė.

LIETUVA STIPRI- 
NA KARIUOMENĘ.
Žmonės esą nusigandę, kad 

bus karas.
Gauta iš Kauno telegrama 

sako: Lietuvos valdžia įsakė 
atidėti dviem mėnesiam ati
tarnavusių kareivių paliuo- 
savimą, kurie turėtų būt pa- 
liuosuoti gegužės pabaigoje. 
Be to, Klaipėdos komendan
to įsakymu po visą kraštą ta
po išlipdyti skelbimai, kad 
visi sveiki vyrai, kurie tenai 
tarnavo kariuomenėj perei
tais metais, turi stoti nau
jiems patikrinimams. Skel
bimai sako, kad bus priima
mi ir liuosnoriai. šitie skel
bimai sukėlė tarp gyventojų 
didelį nerimą, žmonės pra
dėjo kalbėti, kad jau busiąs 
karas.

J ■
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Tiltai Ir Salos, Kur Bus San Francisco Paroda. Ar Važiuosime j “Pasaulio 
lietuvių Kongresu?”.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ
NUOMONĖ APIE “PA
SAULIN! KONGRESĄ.”

Pereitą sąvaitę šioje vie
toje rašėme, kaip Amerikos 
lietuviai katalikai žiuri į pla
nuojamą “viso pasaulio lie
tuvių kongresą Kaime.” Da
bar paduosime Brazilijos 
lietuvių nuomonę, kaip ją 
reiškia jų Sao Paulo mieste 
leidžiamas laikraštis, “Lie
tuvių Aidas Brazilijoj.”

Štai jo žodžiai:
“Tūlas Karollis Vairas, ku

riam, rodos, už išeikvojimą 
svetimų pinigų Afrikoje buvo 
iškelta byla, šiandien iš Kauno 
rašo užsienio lietuvių spaudai 
patriotinius straipsnius ragin
damas užsienio lietuvius už- 
megsti artimus ryšius su tau
tiškais Lietuvos ponais, pamil
ti tautišką Lietuvos erą, susi
pažinti su jos santvarka, jos 
progresu ir tt. Tam tikslui jis 
pradėjo varyti agitaciją už su
šaukimą viso pasaulio lietuvių 
kongreso, kuris, jo manymu, 
turėtų įvykti Kaune.

“Kaip žinome, lietuvių užsie
nyje gyvena labai daug, be
veik trečdalis lietuvių tautos, 
kurie išvyko užsienin, vieni gel
bėdamiesi. nuo caristinės rusų 
reakcijos — tai daugumoje 
Šiaurės Amerikos lietuviai, o 
kiti bėgo užsienin gelbėdamiesi 
nuo Lietuvos patriotiškų kalė
jimų — tai vėliausioji emigra
cijos dalis, kuri susispietė Pie
tinėje Amerikoje.

“Iš to matosi, kad beveik vi
sas trečdalis lietuvių tautos už
sieny yra pažangus, demokra
tai, priešingi visokioms prie- 
spaudoms ir smurtui. O dabar
tinė Lietuva juk yra priespau
doje, ją valdo smurtu pasigro
bę valdžią žmonės be jokio vi
suomenės pritarimo, su amžinu 
karo stoviu ir komendantų pa- 
gelba.”

Nurodęs, kad Lietuvoje 
dabar nėra nei spaudos, nei 
žodžio, nei susirinkimų lais 
vės; kad už kiekvieną išrei
kštą laisvesnę mintį, už 
kiekvieną kritikos žodį prieš 
valdžią žmonės yra sodina
mi kalėjiman kaip “priešval
stybiniai gaivalai,” “Lietu
vių Aidas Brazilijoj” grįžta 
atgal prie Amerikos lietuvių 
ir sako:

“Visa tai turint omeny, argi 
ta sveikiausia lietuvių tautos 
dalis, kuri amžinai kovojo ne
nuilstamai už laisvę, už žmoniš
kumą, pritars fašistų ruošia 
mam kongresui ir vyks į jį pa
sigrožėti tautiškos Lietuvos po
nijos prabangos gyvenimu ir 
Lietuvos valstiečių ir darbinin
kų amžinu dvasiniu ir medžia
giniu skurdu? Kokio progreso 
lietuvis vyks iš užsienio pasi
žiūrėti j Kauną, ar augančiais 
Lietuvos kalėjimais, kuriuose 
nebetelpa kankinami geriausie
ji Lietuvos vaikai; ar skurs
tančio sayo brolio išvyto iš pro- 
tėvių-prctėvių bakūžės; ar pa
sižiūrėti, kaip broliai, tėvai ir 
draugai su surakintomis ranko
mis ir užčiauptomis lupomis 
kenčia dvasines ir medžiagines 
kančias? Tai per daug butų 
skaudu! Nei vienas doras lietu
vis išeivis, nei viena lietuvių 
kolonija užsienyje negali pri
tarti tokiam suvažiavimui, kad 
pirmoje eilėje, suvažiavus Į 
Kauną, pasveikinti valdžią ir 
tuo pačiu pritarti jos smurtui. 
Nes tik toks ir yra minimo 
kongreso tikslas.

“Lietuviai išeiviai su džiaug
smu vyks kongresan tik tada, 
kuomet Lietuva bus laisva, pa
čių darbo žmonių ir valstiečių 
valdoma.”

Taip rašo Brazilijos lietu
vių laikraštis šių metų 2 va
kario laidoje, __ _________

Taigi nęišrodo, kad Kau
ne sugalvotas “viso pasaulio 
lietuvių kongresas” turėtų 
didelio pasisekimo. Kaip da- 
oar matosi, Amerikos katali
kai tame kongrese nedaly
vaus. Pažangioji musų vi
suomenės dalis laikosi neit- 
raliai. Tiktai Bimbos vado
vaujami komunistai mato 
reikalo siųsti savo delegatus. 
Jie mano, turbut, kad jiems 
tenai bus gera proga paagi
tuoti už įvedimą sovietinės 
tvarkos Lietuvoje. Bet jeigu 
jie važiuos tokiomis viltimis, 
tai jie skaudžiai apsigaus, 
nes p. Skipitis aiškiai pasa
kė, kad kongrese “nebus jo
kių diskusijų.” Bus tik pa
duotos iš kalno pagamintos 
rezoliucijos, ir kongresas ga
lės tik tas rezoliucijas bal
suoti Taigi Bimbos prakal
boms tenai nebus vietos.

KURIE JŲ KLYSTA.

Sekdamas Hearsto gelton- 
lapius, South Bostono “Dar
bininkas” kone kas numeris 
skelbia, kad Sovietuose esąs 
baisus badas ir žmonės tenai 
mirštą milionais. Visi keliai 
esą užkloti baduolių lavo
nais.

Bet štai, šiomis dienomis 
Maskvon buvo nuvykusi Lie
tuvos delegacija pasitarti 
prekybos reikalais. Po tos 
konferencijos rusai iškėlė 
lietuviams balių, kur buvo 
pasakyta daug kalbų. Pasa
kė kalbą ir Lietuvos žemės 
ūkio ministeris Aleksa (Ale
ksos-Angariečio brolis), lie
tuvių delegacijos pirminin
kas. Ir štai ką jis pabrėžė:

“Mums labai smagu, kad ga
lime pažymėti, jog musų buvi
mas SSRS davė mums progos 
savo akimis pamatyti, kaip au
ga ekonominė galia Sovietų Są
jungos.”

Dabar palyginkim skirtu
mą : “Darbininkas” iš South 
Bostono žiūrėdamas mato 
Rusijoj milionus žmonių 
mirštant badu, o Lietuvos 
delegacija važiuodama per 
Sovietų žemę “savo akimis 
pamato, kaip auga ekonomi
nė Sovietų Sąjungos galia.’

Kuriais iš jų galima dau
giau tikėti?

Tiesa, Aleksa visos Rusi
jos nematė. Bet ar matė ją 
“Darbininko” redaktoriai? 
Jie kartoja tiktai “Boston 
Americaną,” kuris gyvena 
tuščiomis sensacijomis.

Mes gaunam daug laik 
raščių iš Europos, iš pat Ru
sijos pasienio, bet juose ne
matome jokių žinių apie ba
dą Sovietų Rusijoj.

Nejaugi skandalų fabri- 
kuotojai Hearsto dirbtuvėse 
geriau apie Rusiją žino, ne
gu artimi jos kaimynai?

SAKO, DULR ŠELPIA FA
ŠIZMO AGENTUS UŽ

SIENYJE.

Urugvajaus lietuvių lei
džiamoji “Naujoji Banga” 
17 kovo laidoj, 5-tame pusla
py, sako:

“Užsienyje esančių lietuviš
ko fašizmo šnipų šelpimo drau
gija (DULR), prisidengdama 
neva užsieniuose vargstančių 
Lietuvos išeivių šelpimo paža
dais, surinko iš Lietuvos liau
dies tūkstančius litų ir dabar 
tą turtą naudoja rėmimui tau
tiškojo fašizmo agentų užsie
ny.”

Tais “tautiško fašizmo 
šnipais ir agentais” urugva
jiečių laikraštis įvardija tūlą 
Kairaitį, Gelgaudą ir kitus, 
kurie karčiamoj turį įsikūrę 
“lietuvių kliubą” ir gyvena 
gaunama iš Lietuvos pašal
pa, tuo tarpu kai tikri pavar
gėliai negauną nei cento.
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San Francisco ruošia 1938 metais tokią pat parodą, kaip per du pereitu metu buvo Chicagoje. 
Vieta parodai parinkta ant salų, su kuriomis susisiekti jau yra statomi tiltai. Šis vaizdelis paro
do, kiek statybos darbo jau padaryta.

EUROPOS KARAS REIK
ŠTŲ GALĄ FAŠIZMUL
Amerikos Socialistų Par

tijos organo “Socialist Call” į 
užsienio politikos skyriaus i 
redaktorius rašo:

“Darbininkai yra vienintelė 
jėga, kuri neleidžia Europos 
valdžioms griebti viena kitai 
už gerklės.

“Fašistiškos valdžios nedrįs
ta apginkluoti pavergtuosius' 
darbininkus. Jos žino, kad ši
tokia armija reikštų joms ga
lą.”

Bijo darbininkų netiktai 
fašistiškų valdžių diktato
riai, bet bijo ir vadinamųjų j 
demokratinių kraštų viešpa-! 
taujančioji klasė, sako “So
cialist Call.” Štai, Anglijos 
darbininkų profesinės są
jungos, kurios priklauso 
Profesinių Sąjungų Tarybai 
(Trades Union Council), iš 
naujo pareiškė, kad kilus 
karui, jos tuoj paskelbs ge- 
neralį streiką.

Francuzijoj susidarė ga
lingas socialistų ir komunis
tų bendras frontas, kuris nu
gąsdino francuzų imperia
listus.

Skandinavijoj susidaręs 
Norvegijos, Švedijos ir Da
nijos valdžių blokas yra stip
rus frontas prieš karą tuoj į 
šiaurę nuo Vokietijos. Visų 
šitų trijų valdžių priešaky 
stovi socialistai.

Ar gali Hitleris drįsti pa
duot Vokietijos darbinin
kams šautuvus, kad jie eitų 
veržtis, daleiskim, į Sovietų 
žemę?

Nedrįs to daryti nei Hitle
ris, nei Mussolini.

Anglija ir Francuzija 
šiandien nenori karo taip 
pat kaip ir Sovietų Rusija 
arba socialistų valdomos 
Skandinavijos šalys. Impe
rialistinės valdžios nenori 
karo iš baimės prieš darbi
ninkus, o darbininkiškos val
džios priešingos karui iš 
principo.
_ Fašizmui buvo užduotas 
skaudus smūgis šiomis die
nomis, kai Norvegijoj susi
darė socialistinė vyriausy
bė. Hitleris tikėjosi, kad pa
ėmus jam valdžią Vokieti
joj, fašistai tuoj užims visą 
šiaurės Europą. O tuo tarpu 
visos trys šiaurės valstybės, 
viena po kitos, pasistatė sa
vo priešaky socialistines val
džias ir užkirto fašizmui vi
sus kelius.

Taigi ir išeina, kad orga
nizuoti darbininkai su socia
listais priešaky yra ta galy
bė, kuri stabdo Europą nuo 
karo.

RUOŠIASI GINTI TAUTĄ 
NUO SILKIŲ.

KAS YRA IŠDAVIKAI?

Kalbėdamas apie komuni
stų nusistatymą dalyvauti 
“pasaulio lietuvių kongre
se,” klerikalų “Draugas” su
šunka:

“Bolševikai savo išdavikiško 
nusistatymo niekuomet nepa
keitė ir, išrodo, nepakeis. Per 
savo šlamštus ir gyvų žodžiu 
tebevaro šlykščią akciją prieš 
Lietuvą.”

Musų Rytojus” paduoda 
iš Pasvalio miestelio šitokią 
žinią:

“Ekonomniais reikalais labai 
gyvą klausimą iškėlė agrono
mas M. Klongevičius. Jis fak
tais pagrįsdamas įrodė, kad lie
tuviai turi atsisakyti nuo sil
kių vartojimo. Dabar, kai netu
rime kur dėti mėsos, silkės vi
sai nereikalingai perkamos ir 
nereikalingai išmetami į užsie
nius milionai. šiais laikais sil
kių valgymas yra prabanga, o 
prabangų mes turime vengti, 
kiek tik galime.

“Pasvalio apylinkės tautinin-

Todėl, “Draugo” many
mu, tokių “išdavikų” į tą 
“kongresą” negalima įsileis
ti

Tai yra pikti ir neapgalvo
ti žodžiai. “Draugas,” kaip 
ir visi atžagareiviai, neatski
ria valdžios nuo valstybės. 
Todėl kas tik priešingas da
bartinei Lietuvos valdžiai, 
tas, jo supratimu, priešingas 
Lietuvai, tas jau “išdavi
kas.”

Bet kas ištikrujų yra išda
vikas, tai ne visuomet gali
ma taip jau lengva išaiškin
ti. Kuomet Rusijoj viešpata
vo caras, tai bolševikai buvo 
laikomi išdavikais; o kai 
bolševikai paėmė valdžią, 
tai Rusijos išdavikais liko 
pats caras ir visi jo rėmėjai.

Caro šnipai, kaip ir “Drau
go” redaktoriai, sakydavo, 
kad bolševikai (tuomet da 
socialdemokratai) yra nusi
statę prieš savo tėvynę. Bet 
kai po revoliucijos užsienio 
buržuazija puolė Rusiją, tai 
bolševikai gynė ją daug nar
siau negu caro šnipai ginda
vo.

Žinoma, galima pasakyti, 
kad bolševikai čia ne už Ru
siją kovojo, o tik savo kailį 
gynė. Bet tada juk ir apie 
“tikruosius” patriotus gali
ma pasakyti, kad jie gina 
tiktai savo kailį.

Kaip pavyzdį čia galima 
priminti Francuzijos kara
lių, kuris sakydavo, kad jis 
esąs visa valstybė. Bet kai 
liaudis paėmė viršų, karalius 
buvo pripažintas didžiausiu 
Francuzijos išdaviku ir ne
teko užtai galvos.

Nekitaip bus ir Lietuvoje, 
jeigu tenai valdžia pasi
keis. Galiniai ir Borutos, ku
rie dabar sėdi Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime kaip 
“valstybės išdavikai,” teis 
už Lietuvos išdavimą buvu
sius savo teisėjus.

Taigi “Draugo” redakto
riai turėtų būt . atsargesni ir 
nevadinti žmonių išdavikais 
vien dėl to, kad jie priklau
so priešingai partijai; nes 
gali taip atsitikti, kad ir 
jiems patiems teks. atsisėsti 
išdavikų suolan.

Su bolševikais nesutinka
me ir mes. Tačiau dėl to, kad 
musų įsitikinimai kitokie, 
mes negalime vadinti juos 
išdavikais, kuomet jie to
kiais nėra.

kai taip ir nutarė, kad silkės 
yra prabanga ir kad reikia pra

dėti prieš jas griežtą kovą.”
Vadinasi, šalin žydyškos 

silkės! Lai gyvuoja musų 
tautiškos kiaulės!

Bet kaip bus su konkorda
tu, kurį tautininkai padarė 
su popiežium? Ar neužpro
testuos “šventas tėvas,” kuo
met jie pradės spirti lietu
vius valgyt lašinius gavėnio
je?

Iš Šalies Žiūrint.
Nevykę* palyginimą*.

Pruseika “N. Gadynėj” 
pasakoja, kaip Francuzijoj 
vienam fašistų kandidatui 
nugalėti susivienijo net trys 
partijos: socialistai, komu
nistai ir buržuaziniai radi
kalai. Iš to fakto P. daro to
kią išvadą: “Jeigu panaši 
situacija butų tarp Ameri
kos lietuvių, tai prieš tokį 
Karpavičiuką bimbiniai ko
munistai turėtų susivienyt su 
socialistais, o gal ir su san- 
dariečiais.”

Bet kam čia pavyzdžiu 
statyti tokį Karpavičiuką? 

'Juk glindos su bulium nie
kas nelygina.

, Chicagos “Draugas” labai 
pyksta, kam “Naujienos” iš
kėlė viešumon faktą, kad ai
rių vyskupas Chicagoje įsa
kė naikinti lietuvių kalbą 
Romos lietuvių katalikų baž
nyčiose. “Pulkim ant kelių” 
jau esą uždrausta lietuviams 
savo bažnyčiose giedoti.

Bet romiškose bažnyčiose 
ir pirma lietuvybė buvo nu
stumta į bobinčiaus užkam
pį. Kunigai prie altoriaus lie
tuviškai niekad nesimelsda- 
vo. Lietuviškai jie prabilda
vo į žmones tik tada, kai ei
davo su krepšiu pinigų rink
ti savo juodam Internacio
nalui. Aš manau, kad dole
rių jie ir ateity reikalaus lie
tuviškai.

Gal kas galėtų paaiškinti, 
kas pasidarė su “Sandara,” 
kad ateiti jai iš Chicagos į 
Bostoną ima dvi-tris sąvai- 
tes laiko? štai, 5 balandžio 
numeris atėjo pas mane tik 
18 balandžio. Išrodo, kad ji 
keliauja pėkščia. Tuo tarpu 
klerikalų “Draugas” ateina 
dviem dienom anksčiau, ne
gu jį atspausdina. Subatoje 
gaunu jau panedėlio nume
rį. Išrodo, kad kunigai prak
tikuoja abortą. Dr. Yla.

SPROGIMAS NUŠLAVĖ 
MIESTELI.

Tennessee valstijoj, He- 
lenwoodo miestely, pereitą 
sąvaitę sprogo 250 bačkučių 
parako ir 20 dėžių dinamito. 
Ta sprogstamoji medžiaga 
tenai buvo laikoma kasyklų 
darbams ir sprogo nuo užsi
degusio namo. Sprogimas 
buvo toks smarkus, kad 50 

• namų buvo visai nušluota 
nuo žemės paviršiaus. Ke
liolika žmonių buvo sužeis
ta.

Atvažiavus p. Skipičiui A- 
merikon kviesti mus į “viso 
pasaulio lietuvių kongresą,” 
kuris norimą sušaukti atei
nančią vasarą Kaune, musų 
spaudoje jau pasirodė viso
kių nuomonių tuo klausimu. 
Katalikų laikraščiai aiškiai 
pasisakė prieš kongresą. 
Komunistai lyg ir norėtų va
žiuoti. Jie turbut tikisi galė
sią kongrese paagituoti už 
įvedimą Lietuvoje sovietiš
kos tvarkos. Socialistai žiuri 
skeptiškai. Nors kongresas 
norima šaukti “grynai kultū
riniais reikalais,” bet visi 
gerai supranta, kad jis nori
ma sunaudoti politikos tiks
lams, nors pačiame kongre
se politiniai klausimai ir ne
būtų judinami. Dėl to ir nėra 
jam didelio pritarimo.

Bet aš čia politikos nelie- 
siu. Man rodos, kad daug 
svarbiau yra visų pirma iš
spręsti praktiškoji to kong
reso pusė. O praktiškoji pu
sė tuuri 3 pagrindinius klau
simus, būtent:

1. Ar galima taip trumpu 
laiku tokiam dideliam žy
giui tinkamai susiorganizuo
ti ir pasiruošti? (Kongresui 
laikas yra nustatytas 11—17 
rugpiučio.)

2. Kas apmokės delegatų 
kelionę iš Amerikos į Lietu
vą?

3. Ar priimtos kongrese 
’ezoliucijos bus vertos tų pi
nigų, kuriuos reikės išmokė
ti laivų kompanijoms už de
legatų keliones?

Paimkime pirmą klausi
mą. Norint būti Kaune 11 
•ugpiučio, iš Amerikos rei
kėtų išvažiuoti nevėliau kaip 
31 liepos. Balandžio mėne
sio jau kaip ir nėra, taigi lie
ka tik 3 mėnesiai. To laiko 
vargiai užteks diskusijoms 
spaudoje ir susirinkimuose, 
o kur laikas delegatams rin
kti, laivakortėms nusipirkti, 
užsienio pasus išsiimti ir ki
tus formalumus atlikti? Po
nas Skipitis sako, kad pa
čiam kongrese diskusijų ne
bus ; bet amerikiečiai be dis
kusijų negali nutarti kong- 
"esan važiuoti. Jie turi pir
ma aiškiai žinoti, koks rei
kalas tenai važiuoti, o be 
diskusijų kaip gi šitokį klau
simą išaiškinsi?

Toliau, pinigų klausimas: 
kas finansuos delegatų ke
lionę? Nei užsienio lietu
viams remti draugija, nei 
pati Lietuvos valdžia kelpi- 
nigių neprižada. Reiškia, 
kas siųs delegatus, tas turės 
jiems ir kelionę apmokėti. 
0 nuvažiuoti Lietuvon ir su- 
gryžti, skaitant laivakortę, 
pasportą, vizas, gelžkelius, 
pragyvenimą ir kitas išlai
das, mažių mažiausia reikia 
žmogui $500. Na, pasakykit, 
kuri gi musų organizacija 
gali iš savo iždo išmesti to
kią sumą? Apie pašalpines 
draugijas ir kliubus čia ne
gali būt nei kalbos. Lieka 
tiktai vienas SLA., kuris ga
lėtų tokią sumą paaukoti, 
jei norėtų. Bet klausimas, ar 
norės nariai tokias išlaidas 
daryti, kad vienas ar kitas iš 
jų galėtų pasivažinėti? Rei
kia neužmiršti, kad ir sa
viems reikalams Susivieniji
me pinigų trūksta. Nariams 
reikėjo jau uždėti po kenk 
tuką į mėnesį nepaprasto 
mokesnio. Prie to da reikėjo 
sumažinti “Tėvynę” ir apka
poti darbininkams algas, 
kad sumažinus organizaci
jos išlaidas. Ar prie šitokių 
apystovų gali SLA. nariai 
daryti tokias stambias išlai
das siuntimui delegatų j 
Kauną? Kaip jie gali siųsti 
delegatus į Kauno kongresą, 
kuomet pusė kuopų neįsten

gia nusiųsti savo delegatų į 
SLA. seimą?

Pagaliau, ką amerikiečių 
delegatai' parveš iš Kauno 
kongreso? Jie parveš keliatą 
lakštų popieros, ant kurių 
bus išspausdintos /kongrese 
priimtos rezoliucijos. Nejau
gi tos rezoliucijos bus vertos 
:ų pinigų, kuriuos reikės iš
teisti kelionei?

Taigi imant kongresą vien 
tik praktišku žvilgsniu, poli
tikos klausimų visai nelie
čiant, aš nematau, kaip A- 
merikos lietuviai galėtų ja
me dalyvauti. Viena, per 
trumpa laiko tam prisiruošti 
Antra, musų organizacijos 
negali skirti tiek daug pini
gų delegatų kelionėms. Tre
čia, iš to kongreso nesimato 
jokios apčiuopiamos nau
dos.

Išrodo, kad kongreso su
manytojai padarė didelę 
klaidą, nutardami šaukti 
‘viso pasaulio lietuvių kong
resą,” su tais “pasaulio lie
tuviais” visai nepasitarę. Ot, 
nutarė—ir važiuokit! Gal 
Lietuvoje ir galima šitaip 
dalykus vykinti, bet viso pa
saulio lietuviai diktatūros 
nepripažįsta ir apynasrį už
dėjęs jų į kongresą nenusi- 
vesi. Jie galėtų važiuoti tik
tai savo laisva valia ir kaip 
laisvi žmonės. Todėl kong
reso sumanytojai turėjo visų 
pirma atsiklausti jų nuomo
nės, pasitarti su jais, ir šauk
ti kongresą tiktai gavus jų 
pritarimą. Tuomet darbas 
gal ir butų nusisekęs. Dabar 
gi padarytas neapgalvotas 
žygis ir, man rodos, iš to 
nieko neišeis.

Amerikos Pilietis.

Gegužės Pirmajai 
Atminti.

Jau artinasi pasaulinė dar
bininkų kovos ir tarptauti
nio jų solidarumo šventė. 
Jau baigiasi penkiasdešimts 
metų, kaip visų šalių socia
listinis proletariatas švenčia 
Pirmą Gegužės.

Gegužės Pirmoji visame 
pasauly yra revoliucinio ju
dėjimo diena. Galingos de
monstracijos, milžiniški su
sirinkimai žymi darbo žmo
nių šventę visose šalyse. Tik 
šįmet nevisur bus galima tin
kamai Pirmąją Gegužės pa
minėti, nes daugely valsty
bių yra įsigalėjusi fašistinė 
reakcija. Tų valstybių darbi
ninkija negalės laisvai de
monstruoti savo protestą 
prieš kapitalistinį rėžimą ir 
prieš rengiamąjį karą.

O šiais metais darbininkų 
klasė kaip tik turėtų būti 
kuo geriausia pasiruošusi 
švęsti savo vienybės šventę. 
Skaitlingos demonstracijos 
turėtų parodyti kapitalis
tams, kad darbininkų klasė 
nemiega; kad ji supranta 
savo reikalus ir pasiruošusi 
kovoti už savo teises.

Nėra laisvės be kovos, nė
ra pergalės be pasiryžimo! 
Visi laimėjimai seka tik iš 
kovų!

Tad švęskime Pirmąją 
Gegužės, proletariato vieny
bės ir kovos šventę!

A. S. Kavoliuna*.

MIRĖ ŠIMTAMETIS 
ŽMOGUS.

Varpučių kaime, Kybartų 
valsčiuje, aną sąvaitę mirė 
visoje apylinkėje seniausias 
žmogus J. Sakalauskas. Sa
kalauskas mirė eidamas 103 
metus amžiaus.

Tame pačiame Varpučių 
kaime yra dar ir kitas šimta
metis pilietis, tai Aušra, bet 
šis dar gana stiprus ir svei
kas žmogus.



N*. 17. Balandžio 24 d^ 1935 nu < J* 4 JJV1S, 50. BOSTON

LKAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kaip Darbuojasi Detroito Lietuviai.
Kova Piliečių Kliube su Tokiu apgarsinimų pašalinė 

bimbiniai*. j publika nesupranta ir daž-
Buvo jau rašyta “Relei-: ”?> ,į?d kon)?-

vy” ir “Naujienose” apie L. skelbimai. Detroito
P. P. Kliubo susikirtimą su svaresni žmones neina į pa- 
bimbiniais dėl jų nesąžinin- [engimus, nes daug kartų 
gurno. Kada Kliubas padarė buvo komunistų suyilti Jei- 
sprendimą ir ištrėmė tuos §“ norlt[’ kad skaitlingai 
nenuoramas, tai likusieji zmol}es lankytųsi į jūsų pa- 
bimbiniai pradėjo atakuoti [engimus, tai padekite skeį 
naujos valdybos raportus ir bimuose pilną vardą. Tik
protokolą, buk tai nėra taip tu?met turesate
užrašyta, kaip jie nori. Ka- Patarėja*,
da pirmininkas paklausia,
kas reikia pataisyti protoko-' PITSBURGH, PA. 
le, tai nei vienas jų nežino, Neužmirškime 12
kas reikia taisyti. Ir taip tie dieno*,
fanatikai vargina susirinki-! .mą per pusvalandį laiko K»PJa« zln?I»a
vien tik dėl priėmimo proto- XVt
kolo. Rimtesni Kliubo nariai S^^LTASB jĮynus

j LMD. svetainei atsisveikim-labai piktinasi, kad komum- vakaripnp lakūnui Vait 
štai trukdo pašalpines drau- , °. ? a. en^. ? •
eiios veikimą kuri nėra iuiu km> kurls pnes skndim3 1 vadovybėj”5’k Pav^žiių Lietuvą bus sustojas Pitts-
kliubas išrinko pora bimbi- bur£he> J™ gajumai. 1- 
nių, J. Vasiliauską ir J. Gre- ren«ta Lituamca H. 
bliką, į pramogų komisiją. Į Todėl Pittsburgbo lietu- 
Per tris mėnesius pamiego- viai nori netik atsisveikinti 
ję, J. Greblikas atsisakė, o su lakunu ir palinkėti jam 
kitas visai nieko neveikė, laimingos kelionės į Lietuvą, 
nors būtinai reikėjo sureng- bet nori pamatyti ii- “Litua- 
ti kliubo metinis balius ir pa- nicą II,” prie kurios įrengi- 
samdyti vietas piknikams.’ mo jie yra prisidėję savo 
Dabar jau nelaikąs jieškoti • centais.
daržų išvažiavimams, kada Visa tai bus galima atlik- 
patys bimbiniai pasiėmė ge-Įti gegužės 12 d. Kas turės iš- 
resnes dienas ir daržus savo kalno įsigijęs vakarienei į-
kromelio bizniui.

Kliubo nariai turėtų krei
pti daugiau dėmesio į komu
nistų triksus ir nerinkti to
kių gaivalų Į atsakomingas 
vietas, nes nuo to priklauso 
kliubo gyvavimas. Kliubie- 
čiai, apsižiūrėkite kol dar 
nėra pervėlu! \

Draugas K. Morkūnas (C. 
Martin), kuris buvo kliubo 
“džiurėj” ir tyrinėjo bimbi- 
nių neteisėtą prisirašymą 
prie kliubo, surado dar vie
ną žalią bimbinį, kuris esąs 
streiklaužys Dodge Bros. 
dirbtuvėj.

Sklokininkų koncertą*.

Kovo 10 d. įvyko F. Stan
kūno koncertas. Koncertas 
buvo gana geras. Buvo pora 
dainininkų atvykę ir iš Cle- 
velando — tai J. Krasnickas 
ir S. Kučinskas. Dainavo ir 
vietiniai dainininkai po Der- 
maičio vadovybe. Daininin
kai iš kitų miestų buvo gerai 
prasilavinę, bet vietinis A. 
Vasiliauskutis gavo dau
giausia kredito nuo publi
kos už “Kur bakūže sama
nota.” Šis jaunuolis, galima 
drąsiai sakyti, yra antras 
dainorius po Babravičiaus.

Socialistų vakaras.
Socialistų parengimas 17 

kovo labai patiko publikai. 
Ypač svečiai turėjo gardaus 
juoko iš veikaluko “Šalaput- 
ris.” Po šitos komedijos se
kė koncertas iš vietinių dai
nininkų. Buvo duetų, kvar
tetų ir solistų. Gražiai su
dainavo Dailės Choras, jau
nuolio V. Dermaičio veda
mas. Ant galo buvo šokiai. 
Reikia atiduoti draugams 
socialistams kreditas už jų 
mandagų ir malonų patarna
vimą publikai.

Socialistų baliuje buvo 
daugiau publikos, negu sklo
kininkų parengime. Girdė
jau, kad socialistai padarė 
pelno, o sklokininkai įlindo 
į skylę. Socialistų baliuje ne
mačiau nei vieno bimbinio; 
bet sklokininkų baliuje ma
čiau pora.

Aš patarčiau socialistams, 
sklokininkams ir visoms pa- 
šalpinėms draugijoms, kad 
skelbdamos savo pramogas, 
plakatuose parašytumėt pil
ną savo vardą, o ne inicialus. 
Dabar rašoma: rengia balių
L. S. S. 116 kp., arba L. P. 
P. K., arba S. L. A. kuopa.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Petvimo Apsemtas Jacksono Miestas

žangos tikietą, tas netik da
lyvaus atsįsveikinimo vaka
rienėj, bet galės pamatyti ir 
orlaivį.

Vakarienė bus Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainė
je ir prasidės nuo 7:30 vaka
re, o “Lituanica II” bus Al- 
legheny County Municipali
niame Airporte ir ją galima 
bus matyti tarpe 12:15 ir 
3:00 vai. po pietų. Tik tie 
galės “Lituanicą II” pama
tyti, katrie turės vakarienei 
tikietus. Pašaliniai nebus 
prileidžiami.

Vakarienės tikietus gali 
ma gauti iš kalno sekamose 
vietose: LMD. 142 Orr st, 
pas A. Kaulakį, Lietuvių Pi
liečių Kliube 1721 Jane st., 
pas V. Burdulį, Lietuvos Sū
nų Draugijos Kliube 818 
elmont st., pas Jasiuną, LA- 
PA Kliube 24 Locust st, Mc- 
Kees Rocks, Pa? ir pas D. 
Sandą

Pasirūpinkit įsigyti tikie
tus iš kalno ir neužmirškit 
12 gegužės. S. Bakana*.

S. S. PITTSBURGH, PA.

Tautiškų kapinių vakara* 
gerai pavyko.

Balandžio 7 d. čia buvo 
surengtas kortų lošimo ir 
“bingo” vakaras kapinių 
naudai. Reikia pasakyti, 
kad vakaras gerai pavyko, 
nes publikos buvo daug ir vi
si gražiai praleido laiką ir 
daugumas laimėjo gražių 
dovanų.

Išrodo, kad liks ir gra
žaus pelno tautinėms kapi
nėms papuošti. Pittsburgho 
lietuviai visada remia savų 
kapinių parengimus.

Dabar pittsburghiečiai 
rengiasi prie didžiulio pa
rengimo kapinių naudai 30 
gegužės. Šita diena yra vi
siems žinoma kaipo kapinių 
pagražinimo šventė, todėl ir 
parengimas yra ruošiamas 
kapinėse. Kas tenai bus vei
kiama, apie tai pranešime 
kitą kartą.

Tuo tarpu kapinių Drau
gijos valdyba tik prašo kitų 
Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų, kad gegužės 30 d. 
nieko nerengtų, bet visi pa
sistengtų dalyvauti kapinių 
naudai rengiamam parengi
me ir kartu aplankytų kapi
nes.

Vaizdely parodytas Jacksono 
miestas Mississippi valstijoj, ku
rį vanduo užliejo patvinus Pearl 
upei.

S. L. A. KUOPŲ 
PRAKALBOS.

WORCESTER, MASS.

Kovo 31 d. vietinių SLA. 
kuopų surengtos prakalbos 
pavyko labai puikiai. Publi
kos prisirinko pilna svetai
nė. Aušrelės choro vyrų gru
pė po J. Dirvelio vadovyste 
sudainavo pora dainų taip 
šauniai, kad visa svetainė 
skambėjo nuo stiprių balsų. 
Vietinis kalbėtojas adv. Ta- 
mulionis puikioj savo kalboj 
paaiškino apie ekonomiškus 
dalykus. Malonu pažymėti, 
kad adv. Tamulionis veikia 
su pažangiąja musų visuo
mene.

Gerbiamieji draugai, “Ke 
leivio” vedėjai! Jus susilau
kėt jau 30 metų dirbdami 
švietimo darbą. Tai didelis 
ir sunkus darbas. Ypač sun- 

“Visą liekamą nuosavybę iki buvo pradžia, kuomet rei-
_ ir kilnojamąjį turtą aš ati-kėjo laužyt tamsybės sienas.

smagu, kad čia gimę musų|du?įį ma.no drau- Priešų buvo labai daug ir jie
inteligentai gerai vartoja j ip Hillen ir as pa-buvo labai pikti. Bet dabar
savo tėvu kalba isklnu mano V1SO Pallkto i jie pergalėti. Socialistų laik.

y ** ‘turto tvarkytoju.”
Trečias kalbėtojas buvo BeneHiktas Vermauskas Tuo mes džiaugiamės visi.

SLA. prezidentas advokatas * Ben.lRbas vermau as ^vvuoia “Keleivis”
F T Pnančinc Tk csvn ilo-oi! milTS 1933 metM 11 ba’i- F ^yTU?J? įveieivib r. d. uagocius. jis savo ilgoj n šimtą metų ir lai platina so-
kalboj puikiai nupiešė SLA. dieną, o testą tas, minti kad ii anim-
naHpH PadrnHn kad tai nir buvo padarytas 1829 metų ciaiisnnę minų, Kati ji apim 
padėti. Pasirodo, Kad tai pir- 2 na55 foiko<; tu visą platųjį pasauli. Lai
mas SLA. prezidentas toks . SS? Hillpna. ‘ gyvuoja Maikis su Tėvu ir 
geras kalbėtojas ir toks ga- H Peną.
bus veikėjas SLA. organiza- • Padavus dabar šį testa- 
21 jos labui. i mentą patvirtinti Palikimų

teismui, atsišaukė Vermaus-

SLA. apskričio pirminin
kas adv. J. Kalinauskas 
taip pat gražiai pasakė 
prakalbėlę. Mums visiems

Vėliau pribuvo ir ponia 
Kubilienė, kuri poniai Min- 
kuvienei akompanuojant 
puikiai sudainavo keturias 
žavėjančias dainas. Publikai 
ji taip patiko, kad gal nebu
vo to žmogaus, kuris nebūtų 
jai plojęs. Mano supratimu, 
p. Kubilierfė yra puikiausia 
musų dainininkė Naujoj An
glijoj-

Ministeris Kubilius pasa
kė tinkamą prakalbėlę ap- 
švietos reikalais. Jis aiškino, 
kad reikia šelpti ir leisti į 
aukštesnius mokslus mokslo 
trokštančią neturtingą jau
nuomenę. Nurodė, kad SLA. 
tuom darbu turėtų rūpintis.

Ačiū visiems kalbėtojams, 
dainininkei ir visai publikai.

Rengimo raštininkas.

NORWOOD, MASS.
Kaip kunigėlis sužinojo, kad 
parapijonkų kojos nemaz

gotos?

Musų kun. Nykštukas per 
savo “Biuletinį” ragina visas 
savo aveles nusimazgoti ko
jas. Bet kaip kunigėlis suži
nojo, kad parapijonkų kojos 
dortinos? Antra, kodėl jau 
vien tiktai kojas? Kodėl ne
nusiplauti visas kūno dalis? 
Jau kad čystytis, tai čystytis 
perdėm, gals nuo galo. Be 
to, kunigas liepia savo bu- 
riutėms nusimazgojus kojas 
per 3 vakarus eiti į prošepa- 
nų bažnyčią “dėlei atlaidų 
apturėjimo.” Nejaugi lietu
viškoj bažnyčioj atlaidų nė
ra? Jeigu taip, tai kamgi stū
kso ties bažnyčios durim ta
sai šventasis rankas atkišęs? 
Nejaugi jis tiktai apierų ty
ko? Dzukutis.

Taikos Teisėjas No- “KELEIVIO” VAJI- 
rėjo Pasiglemžti Lie- NINKU ARMIJA.
tuvio Paliktąjį $41,- i Gerbiamoji “Keleivio”
000 Vertės Turtą. 'Redakcija! Aš irgi linkiu 

CARNEGIE, PA.
Taikos teisėjas (Justice

of the Peace) Phillip Hillen musų brolių visame pasauly, 
yra kaltinamas suklastavęs; Aš skaitau “Keleivį” nuo pat 
Benedikto Wilsono-Ver- 1906 metų ir skaitysiu kol 
mausko testamentą, norėda- gyvas busiu.
mas pasisavinti paliktą ve-1 Su pagarba visam “Relei 

vio” štabui.lionies $41,000 vertės turtą. 
Palikimu teismo (Orphans 
Court) teisėjas Thomas P. 
Trimble pareikalavo, kad 
Phillip Hillen 5 geugužės 
pribūtų į teismą ir pasiaiš
kintų dėl įrašymo į Vermau- 
sko testamentą šitokio pa
tvarkymo :

ko brolis, Steponas Vermau- 
skas iš Seattle, Wash., ir per 
Lietuvos konsulą kiti gimi
nės iš Lietuvos. Visi jie tvir
tina, kad taikos teisėjas Phil
lip Hillen, rašydamas tą tes
tamentą, be velionio sutiki
mo yra įrašęs tokį patvarky
mą, kad jam liktų visas ve
lionio palikimas $41,000 
vertės. Gegužės 3 d. teismas 
turės nuspręsti, kam Ver- 
mausko paliktas turtas pri
klauso — riminėms, ar tes
tamento rašytojui.

Kitą kartą parašysiu pla
čiau apie Wilsoną-Vermaus. 
ką ir apie jo paliktą turtą.

Reporteris.

WASHINGTON, D. C.

Norima įkurti lietuvių 
draugiją.

Politinė ir ekonominė pa
dėtis Europoje yra tokia, 
kad greitu laiku gali reikėti 
eiti Lietuvai į pagalbą. Wa- 
shingtono lietuviai visuomet 
teikė Lietuvai finansinę ir 
moralinę pagalbą ir pasiry
žę gelbėt jai toliau. Tuo tik
slu jie pasiryžo suburti visus 
šios apylinkės lietuvius į vie
ną draugiją, kuri nežiūrint 
jokių srovių galėtų paremti 
Lietuvą reikalui esant.

Todėl visi Washingtone 
ir apylinkėj gyvenantis lie
tuviai ir pritariantys šitam 
sumanymui, yra prašomi pa
duoti mums savo vardus ir 
adresus. Musų adresas toks: 
Lithuanian Society of Wa- 
shington, 601 6-th st, S. W., 
VVashington, D. C.

Wa. Vaikas, 
Spaudos sekr.

Jūsų štabui gyventi ilgiau
sius metus. Gyvenkite ir 
skleiskite tiesos žodį tarp

Stasy* Barzeli*.
So. Boston, Mass.

lietu-tegul lanko kiekvieno 
vio pastogę.

K. Klim&iti*,
Chicago, III

Gerbiamoji “Kel.” Re
dakcija ! Pastebėjęs, kad 
“Keleivis” šįmet mini savo 
30 metų sukaktuves, prisiun- 
čiu naują skaitytoją ir kvie
čiu kitus draugus, kad pasi
stengtų prirašyti prie “Ke
leivio” šeimynos nors po vie
ną naują narį. Aš skaitau 
“keleivį” jau 25 metus, to
dėl jaučiuos, kad čia kartu 
pripuola jau ir mano jubilė- 
jus. Kuo geriausios laimės 
“Keleivio” redakcijai ir vi
siems “Keleivio” draugams.

Petras Petrikis, 
Rumford, Me.

Gerb. Redakcija! Prisiun
čiu tamstoms $2 už ^Kelei
vį” ir pranešu, kad knygą 
‘Teisingas Patarėjas” jau 
gavau. Labai ačiū, labai pui
ki knyga. Man patinka visi 
raštai iš “Keleivio” firmos. 
Ištikro, “Keleivis” yra ge
niausi? musų švietėjas. Lai 
gyvuoja jis kuo ilgiausia!

Kast. Rudaiti*, 
Cicero, III.

Gerbiamieji! Sveiki susi
laukę 30 metų jubilėjaus! 
Tegul šaunus, jūsų laikraštis 
bujoja ir kitą trisdešimtį 
metų. Aš prisiunčiu $2 už 
prenumeratą kitiems me
tams.

Jūsų, Charles Bore*,
Columbus, Ohio.

Gerbiamas “Keleivi!” Pri
siunčiu tau naują skaitytoją 
30 metų jubilėjui ir linkiu 
tau gyvuoti ilgiaussius me
tus. P. Dagili*,

Dės Moines, Ia.

NORVVOODO KOMUNISTAI PRALAI
MĖJO BYLĄ SU NAMO BENDROVE.

Savo laiku “Keleivy” bu
vo jau rašyta, kad Norwoo- 
de, netoli Bostono, Bimbos 
Žalnieriai patraukė teisman 
Lietuvių Namo Bendrovę 
užtai, kad buvo priimta 14 
naujų narių ir nei vienas iš 
jų nebuvo komunistas.

Suprantama, savo skunde 
komunistai negalėjo to pa
sakyti. Jie net ir komunis
tais neprisipažino. Priešin
gai, jie pasisakė esą geri ka
talikai. Bendrovę jie kaltino
konstitucijos sulaužymu, namiems gėrimams. Be to, 
Mat, jų supratimu, konstitu- salėn ateiną jų moterys, ma-
cija reikalaujanti, kad nauji 
nariai butų priimami trim 
balsų ketvirtadaliais, o tie 
14 buvo priimti paprasta 
balsų didžiuma, be trijų ket
virtadalių. Žinoma, jeigu tie 
nauji nariai butų buvę jų 
plauko žmonės, tai komunis
tai neprotestuotų; bet ka
dangi jie tokie nebuvo, tai 
komunistai pakėlė triukšmą, 
kad juos priimant buvo su
laužyta konstitucija ir dėl to 
jie iškėlė Bendrovei bylą 
buržuaziniame teisme.

Byla prasidėjo 18 vasario 
ir buvo pilna juokų. Adv. 
Bagočius, kuris gynė Bend
rovę, tyčia pradėjo teisme 
klausinėti komunistus, kas 
jie nėr vieni.

“Ar tamsta priklausai prie 
komunistų partijos?” klau
sia jis Zarubienę, gerai ži
nomą čia komunistų agita- 
torką.

“Ne, nepriklausau,” baži 
jasi ji.

“Ar pažįsti Bimbą?”
“Sykį mačiau, bet dabar 

jau nepažinčiau.”
O Norwoodo lietuviai ži

no, kad tavoriščka Zarubie- 
nė pažintų Bimbą net ir nu
luptą. Todėl visiems buvo 
gardaus juoko, kuomet ji 
užsigynė savo mokytojo, lyg 
šventas Petras Kristaus.

Toliaus buvo paimtas į 
nagą Galgauskas, čia žino
mas kaip komunistų “sme
genų trustas.”

“Ar tiki į Dievą?” klausia 
jį adv. Bagočius.

PROTESTAI PRIEŠ FAŠIZMĄ IR 
NELAIMINGI ĮVYKIAI.

BALTIMORE, MD.

Balandžio 3 d. lietuvių 
rubsiuvių 218-tas skyrius su
rengė protesto susirinkimą 
prieš fašizmą ir karą. Kalbė
jo A. Jankauskas, Amalga- 
meitų unijos organizatorius. 
Kalbėtojas nurodinėjo, kaip 
prisirengti, kad atrėmus fa
šistų pradedantį augimą 
šioj šalyj, ir pasasakojo, kaip 
yra tose šalyse, kur fašizmas 
jau gyvuoja. Ten esą jau su
naikintos darbininkų orga
nizacijos, konfiskuoti jų tur
tai ir už mažiausį pasiprieši
nimą kapojamos galvos dar
bininkams.

Ką Jankauskas sakė, tai, 
žinoma, yra tiesa; bet klau
simas, kaip mes galėsime 
gintis nuo fašizmo, kad mes 
negalime susitaikinti nei e- 
konominėse organizacijose.

Balandžio 6 d. buvo su
rengtas masinis susirinki
mas prieš karą ir fašizmą, 
Homewood Friends Meeting 
House. Pavyko puikiai. 
Daug gerų kalbėtojų buvo. 
Dalyvavo šios organizaci
jos: “Amalgamated Cloth- 
ing Workers,” “Baltimore 
Peace Congress,” “Fellow- 
ship of Reconciliation,” So
cialist Party, ^International 
Ladies Garment Workers

Oregono ir Washingtono 
valstijose pušų vabalai su
naikina aštuonis kartus dau- 

Union,” “Maryland Council'giau girių, negu gaisrai.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEKIA

“Taip, tikiu,” sako Gal
gauskas.

“O prie komunistų parti
jos ar nepriguli?”

“Ne, tokios partijos visai 
nežinau.”

Nors imk ir truk juokais iš 
tokio “revoliucionieriaus.”

Reikia pasakyti, kad skųs- 
dami Bendrovę komunistai 
reikalavo ir alaus bufetą pa
naikinti Bendrovės salėj, 
nes jie, kaip tos Bendrovės 
nariai, esą priešingi svaigi-

ži vaikai, tai alaus bufetui 
tenai visai ne vieta.

Bet adv. Bagočius pasi
stato vieną tų skundikų prie 
liudininkų stalo ir pradeda 
klausinėti:

Ar ne tiesa, kad da pro- 
hibicijos laikais, kuomet 
svaigalai buvo uždrausti, po
licija areštavo jūsų komuni
stišką pikniką už munšaino 
pardavinėjimą ?”

Komunistas užginčyti to 
negali, nes tai yra įrašyta 
teismo rekorduose, todėl 
mikčiodamas prisipažįsta:

“Tas tiesa.”
“Ar ne tiesa,” klausia ad

vokatas toliau, “kad pas ta
ve patį policija rado tame 
piknike pilną baksą munšai
no, kuris buvo supilstytas į 
toniko bonkutes?”

“Tiesa ir tas.”
“Ar ne tiesa, kad tu buvai 

nubaustas ir užsimokėjai pa
baudą už pardavinėjimą to 
svaigalo?”

“Turbut tiesa,” lyg ir abe
jodamas prisipažįsta komu
nistas.

Na, jeigu visa tai tiesa, sa
ko adv. Bagočius, tai kodėl 
jus priešinatės legaliam 
alaus pardavinėjimui?

Komunistai susimaišė ir 
nebežino ką atsakyti. Teis
mas pamatė, kad visas šitas 
jų skundas prieš Bendrovę 
yra niekas daugiau, kaip tik 
kerštas, ir todėl pereitą są
vaitę paskelbė sprendimą 
Bendrovės naudai.

Vadinasi, komunistai bylą 
prakišo.

“Keleivio”

Against Compulsory Milita- 
ry Education,” “League for 
Industrial Democracy,”
“Women’s International
League for Peace and Free- 
dom,” “Workmen’s Circle” 
ir “Young People’s Socialist 
League.”

Komunistai gyrėsi, kad 
tik jie kovoją prieš fašizmą 
ir karą o matote, kiek čia 
organizacijų rengė protestą 
prieš fašizmą ir karą! O ko
munistų čia visai nebuvo.

Balandžio 7 d. vakare gat- 
vėkaris sužeidė Joną Bič
kauską, pramušdamas jam 
galvos kaulą. Gydytojai abe
joja apie jo pasveikimą.

Tą pačią dieną automobi
lius nulaužė Teberiui koją.

Balandžio 11 d. Jonas 
Vilkas nusivertė nuo tilto ir 
prigėrė. Kaip ten buvo, nie
kas nežino. Žmonės, kurie 
matė sėdintį ant tilto nelai
mingąjį, pasakoja, kad Vil
kas nežiūrėjęs į vandenį, bet 
aukštielnikas pasileidęs nuo 
tilto. Pakol pagelba pribuvo, 
jis jau buvo negyvas. Tai to
kios naujienos iš musų kolo
nijos.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17. Balandžio 24 1935 auKetvirtas Puslapis.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Sveikatos Skyrius
tjakyriM veda . *

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA. I

BURNOJE ŪKUSIO MAISTO 
KVAPAS.

Ražo Dr. Bložis.

Burnoje visuomet yra daugiau 
maisto likučių, negu kituose vi
duriniuose organuose, nes bur
noje yra kur maistui užsilaikyti: 
tarp dantų, už karūnų, už tiltelių 
ir už nešvarių dantų. Pasire
miant tuo, kad burna visuomet
gauna sau šviežio maisto, kiek- uostykite

svogūno skysčiu ištrynė visą 
burną, išskyrus dantis. Kvapas 
buvo galima užuosti per 36 va
landas. Penktas bandymas: su
maltą svogumą davė kvėpuoti ir 
kvapas buvo galima užuosti taip 
ilgai, kaip kad butų svogūną val
gęs. Taigi, šeimininkės turi būt 
atsargios su svogūnais, gamin 
damos valgius. Jeigu norite iš
vengti jų nemalonaus kvapo, ne-

vienas mąsto, kad iš burnos ne
galima butų gauti blogo kvapo 
ir, paprastai, yra metama bėda 

į tam nelaimingam pilvui, kad jis 
nedirba gerai, užtat ir dvokia.

Dažnai sutinki tokių žmonių, 
kurie daug mąsto apie save ir 
nenori pasirodyti, kad yra val- 

igęs svogūnų arba kitokio blogai 
atsiduodančio maisto, tuomet 
ima vaistų, kad panaikinti tą 
blogą kvapą. Bet tas bandymas 
yra veltui, nes tą blogą kvapą 
negalima panaikinti iš vidurių; 
jis yra įsisunkęs į burnos raume
nis, liežuvį ir dantų anotomiškus 
ravukus.

Tūli daktarai yra padarę tuo 
tikslu daug bandymų arba eks
perimentų ir, štai, ką surado. Jie 
davė žmogui kramtyti svogūnų 
ir liepė nenuryti. Nuo kramty
mo kvapas buvo užuodžiamas 
per šešioliką valandų.

Vėliau vienam žmogui davė 
kramtyti dirbtiniais

—Tegul bus pagarbintas, lakūną Vaitkų, bet jam rei- 
Maike! Linksmų Velykų! kia da pinigų kelionei. Tai

—Kad jau po Velykų, tė- da svarbesnis reikalas. Apie 
ve. ' kurį gi iš tų trijų tu norėtum

—Jes, jau praėjo, ačiū! kalbėti, tėve?
Dievui. Dabar, Maike, kai —Aš noriu, Maike, kad tu 
prasidėjo mėsajiedas, tai man geriau išvirozytum apie
mudu turėtume sugalvoti ką tą kongresą, ką jo šviesybė j svogūną _____ w „ _________
nors gero, kad ir Dievui bu- į ponas Skipitis šaukia į Kau-, dantimis ir nuryti, o kitam sa 
tų garbė, ir tautai pažitkas. ną. Pasakyk man davadnai, i vais dantimis kramtyti ir nury

—Apie Dievą nesirūpink, 
tėve, nes jis apie tave irgi 
nesirūpina.

ką mes gausim tenai nuva 
žiavę: ar mums duos po me
dalį, ar ne?

—O ką tu žinai, Maike, I —To aš tikrai nežinau, tė- 
kad jis nesirūpina? j ve. Jeigu jie tenai medalių

—Tas galima matyti iš ta-; da turi, tai galimas daiktas,
vo gyvenimo, tėve. Tu vis 
poteriauji, pasninkauji, neši 
kunigui ant mišių, vienu žo
džiu, pusę savo gyvenimo 
pašventį Dievui, o jis tau net 
ir kupros neišlygina. Batų 
irgi neduoda.

—Matai, Maike, ką Die
vas myli, tam ir kryželį duo
da. Mano kupra, tai kryže
lis. Valuk to, vaike, aš visai 
nekikinu. O kai dėl batų, 
Maike, tai aš nesenai pad- 
nackus prisikaliau ir jų man 
užteks. Į dangaus karalystę 
su batais vistiek neįleidžia.

—Tai yra paprastos da
vatkų pasakos, tėve. Jos yra 
sugalvotos save/; apgaudinė
jimui : pats skursk, badauk, 
viską kunigui atiduok, o kai 
gyvenimas už tavo kvailumą 
pradės tave plakti, tai ra
mink save, kad tai reiškia 
Dievo meilę. Dievas kryželį 
tau duoda. Bet ar tu pagal
vojai kada nors, tėve, kodėl 
nei vienas prabaščius tokio 
kryželio nenori?

—Ne, Maike, apie tokius 
dalykus aš savo galvos ne- 
klapatiju.

—Kodėl ne?
—Ogi todėl, vaike, kad 

perdaug mislyt apie tokius 
daiktus nesveika. Ve, mano 
Susiedas Pyteris Durnelis 
norėjo išgalvot, kodėl Die
vas vėžiui akis įdėjo ne į tą 
galą, kur reikia. Kaip pradė
jo mislyt, tai ėmė vieną koją 
jam ir pritraukė. Ir dabar 
žmogus be kriukių nepaeina. 
Reiškia, vadinasi, nekišk sa
vo nosies į pono Dievo biznį. 
Verčiau pasikalbėkim apie 
tautiškus reikalus.

—Bet tų reikalų yra labai 
daug, tėve. Štai, vokiečiai 
nori Klaipėdą iš Lietuvos 
atimti. Tai yra labai opus 
klausimas. Tuo pačiu laiku 
Amerikon yra atvykęs iš 
Lietuvos p. Skipitis, kuris 
kviečia amerikiečius į kong
resą Kaune. Tai irgi reika
las, apie kurį galima daug 
kalbėti. Be to, šiomis dieno
mis Amerikos lietuviai ruo
šiasi išleisti Lietuvon savo

kad ir užkabins delegatams 
ant kaklo po vieną.

—Ne, Maike, ant “gali 
būt,” tai aš nesoglasnas. 
Man turi būt pasakyta šiur: 
bus medalis, ar ne. Jeigu ne
bus, tai nėra reikalo nei va
žiuot.

—Na, o kaip tu manai a- 
pie Vaitkaus skridimą Lie
tuvon, tėve? Juk tai svarbus 
tautiškas reikalas, ar ne?

—Olrait, Maike, aš da tu
riu kvoterį, tai gali mano 
vardą paduot į gazietas, kad 
jį apieravoju ant šmero Vait
kaus raplanui.

—Tas bus padalyta, tėve. 
O dabar, kai tu toks narsus 
vyčių generolas, tėve, gal su
tiktum nuvažiuoti Klaipėdos 
kraštą nuo Hitlerio ginti?

—Ne, Maike, į Klaipėdą 
aš nevažiuosiu.

—O kodėl?
—Zakristijonas skaitė

man iš gazietų, kad Hitleris 
turi išradęs kokią ten stirli- 
zaciją, tai aš jo bijau. Gali 
kartais padaryt žmogui ko
kią kiaulystę.

—Kaip matau, tėve, tai iš 
tavęs nekoks patriotas. Apie 
tautą tu mėgsti kalbėti, bet 
nenori jai nieko paaukot.

—O ar tu, Maike, gali 
man parodyt tokį patriotą, 
katras savo tautai daug au
kautų. Regli patriotai myli 
tik išsigerti už savo tautos 
sveikatą, o aukauti tegul ki
ti aukauja. Ale apie tai pasi
kalbėsime kitą sykį, Maike, 
ba mano pypkė jau užgeso, 
tai eisiu ugnies pasijieško- 
ti.

—Lik sveikas, tėve.

ti. Vėliau buvo ištirta, kad pas 
bedantį žmogų buvo daug silp
nesnis kvapas ir greičiau prany
ko, negu pas tą. kuris turėjo ge
rus dantis. Pasirodo, kad dantys 
greitai prisigeria blogo kvapo ir 
ilgai jį palaiko.

Tolesnis bandymas buvo pada
rytas šitaip: davė žmogui suval
gyti labai ploną plotkelę, turin
čią savyje mažą gabalėlį svogū
no. Suprantamas dalykas, ta 
plotkutė ištirpo bėgiu kelių mi- 
nutų, bet svogūno kvapo neišda
vė. Trečias bandymas buvo toks: J

«AR YRA TIKRASIS 
^DIEVAS?

MARSHALL J. GAUVIN
Pittsburgho Laisvamanių Draugijos Lektorius.

■ - • IŠ ANGLŲ KALBOS VERTE IKSAS. . , ' ’ •*"'

(Tąsa) ris jį įtaisė; laikrodininkas yra tobulesnis
“Bet,” sako krikščionys, “Dievas gali*už laikrodį, todėl jį turėjo kas nors kitas 

valdyti pasaulį, nes jis jį sukurė.” " suplanuoti; pasaulis gi dar tobulesnis, to-
Na, pažiūrėsime. Jei pasaulis buvo sū dei jo kūrėjas turi būti tobuliausias už vi-

™ sus! Bet kaip tik šitas kunigų argumentas kurtas, tai reiškia, kad pirma io visai ne- . , , , r °
buvo. Turėjo pereiti amži, amžiai, kuo-
met nebuvo nieko, o nieko; nei sviesos
spindulėlio, nei žemės gabalėlio, nei van
dens lašelio; buvo tik neišmatuota tamsi 
uštuma, o toj tuštumoj Dievas, tartum į 
tokį klaikų kalėjimą uždarytas. Ir taip jis 
turėjo gyventi per amžių amžius neturėda
mas nei kur atsistoti, nei kur pasiremti, nei 
su kuo pasikalbėti, nei su kuo pasimatyti, 
nes išskyrus jį daugiau nieko nebuvo. Argi 
ai ne absurdas? Bet laikui bėgant Dievas 

nutarė sukurti pasaulį. Kur gi jis gavo me
džiagos. toj tuštumoj? šventraštis sako, 
rad Dievas sukurė pasaulį iš nieko. Bet 
taip gi iš nieko galima padaryti degančią 
žvaigždę, ir tai ne vieną, bet milionus jų?

. 0 jei manysime, kad medžiaga jau bu-
lieciant burnos raumenų, nei yQ į,uvo įr pasaulis, ir jokio kūrimo te 
dantų, kaip ir svogūno, ir kva- naj negaiėjo būti. Mes turime sutikti, kad

Paskui buvo padarytas ekspe
rimentas su česnaku ir surasta, 
kad česnako kvapas pasilieka 
pas žmogų 72 valandas arba il
giau. Per 24 valandas būna stip
rus, bet vėliau eina silpnyn. Bet 
jeigu česnakas būna tik sukram
tytas burnoje, o nenurytas, tai 
jo kvapas tepasilieka per 16 ar
ba 20 valandų, šaltu vandeniu 
lengviau yra numazgoti nuo ran
kų česnako, negu svogūno alie
jus. česnakas taipgi buvo įduo 
tas su plotkele į vidurius, nepa-

pas buvo užuodžiamas per 28 va
landas. Taipgi, tas eksperimen
tas, arba bandymas, parodo, kad 
kaip česnaką paimsi į vidurius, 
visuomet kvapas bus užuodžia
mas.

Kuomet svogūnas, arba česna
kas, būna išvirtas, jis praranda 
visą smarkų kvapą, nes jų alie
jus ištirpsta, arba pasinaikina. 
Jis išnyksta išgaruodamas į orą. 
Kiti Valgiai, paimkime kopūstus, 
nežiūrint, kokius juos valgysite: 
virtus, žalius arba raugintus, vi
suomet turi savo kvapą. Bet tas 
jų kvapas visai neilgai testovi.

Rūkytoją, kuris ruko neuž
traukdamas, galima užuosti per 
10 arba 16 valandų. Bet kuris 
užtraukia į save durnus, pas tą 
galima užuosti net per 20 valan
dų ir ilgiau. Rūkytojo daugiau
siai dvokia liežuvis ir pirštai, y- 
patingai tų, kurie nevartoja ci- 
buko.

Pas tą asmenį greičiau prany-
svogunų skysčiu ištrynė dantis ksta blogas kvapas, kuris turi 
ir kvapas buvo galima užuosti * gerai dirbančius vidurius arba 
taip, kaip $ad žmogus butų jį ima vaistus nuo vidurių užkietė- 
valgęs. Ketvirtas bandymas: j imo.

PATARIMAI FARMERIAMS.
APIE DARŽĄ IR SODĄ. durno, tuomet medžius reikia 

apipurkšti vadinamuoju arsen- 
ate of lead. Tų chemikalų galima 
gauti krautuvėse, kur parsiduo-

Kas sodina daržoves, kas me
tai turėtų mainyti jų vietą dar
že. Kur pernai buvo tomeitės. šį-, , , _ . . ,.. .. ,. .. . . da sekios. Pne ju būna ir paais-met reiketu pasodinti burokus , . . ... . ..

i i x t • x - j i kinimas, kaip juos vartoti.ar ką kitą. Jeigu tos pačios dar- j____________ _
žovės bus sodinamos kas metai1 ——————————
vienoj vietoj, tai tenai pri vis vi- I AR ŽINOT, KAD- 
šokių kenkėjų, kuries minta to- . ,
mis daržovėmis, ir sunku bus . ^amU padegimams susek- 
daria nuo jų apginti. l! Amer'koje išrastas moks-

liskas būdas: atvykę namo 
gesinti ugnagesiai paima 
tam tikrais siurbliais durnų 
ir paskui juos 'analizuoja 
Jeigu namas buvo apipiltas 
kokia padegamąja medžia
ga, tai dūmų analizė tokią 
medžiagą parodo, ir tuome 
jieškoma padegėjų.

Amerikoje jau yra išrastas 
būdas sterilizuoti daržų žemė. 
Tuo budu sunaikinami visi ken
kėjai ir daržovių ligos. Dide
liems plotams sterilizuoti yra 
jau ir tam tikros mašinos pada
rytos, bet mažam darže galima 
apseiti ir be mašinos. Daroma 
taip: daržas sukasamas ir grėb
liu sulyginamas; paskui smailiu 
kuolu pridaroma gilių skylių a 
pie 4 coliai viena nuo kitos. Į tas 
skyles paskui pripilama su van 
deniu sumaišyto formaldehydo 
ir skylės grėbliu užlyginamos. 
Bet dirva turi bot puri, kad to 
chemikalo dujos galėtų kiaurai 
per ją persisunkti ir visokius

MAISTUI PABRANGUS, lkenkėjus sunaikinti. Formalde
ARMIJAI REIKIA (hydo galima gauti ®ad’» krautu 

5,000,000 DAUGIAU. ivėse- Jis vartoJ'amas ir bulvėms 
Amerikos armijos virsi- laistyt’ kad aps*“**™ nu° Pu 

ninkai apskaičiavo, kad vim<x
maisto kainoms pakilus, ka-

Kas turi sode slyvų, dabar tu 
retų aplaistyt jų medžius vadi- 

Hme sulphur’u, atskiestu

rei vių užlaikymui reikės $5,- 
000,000 metams daugiau, 
negu pirma. Jau ir dabar namu , . _
kareivio išmaitinimui išlei-,su vandeniu. Tas apsaugos sly-
džiama 5 centai į dieną dau. ™. "00 ,r
gjau< Kai slyvos paaugs iki žirnio di-

arba Dievas yra amžinas, arba pasaulis be 
pradžios. Ir jei Dievas gali būti nuo am
žių, tai kodėl tokiu negalėtų būti pasaulis? 
Kur yra priežastis, kad Dievas turi būti 
amžinas, o pasaulis ne? Jei pasaulis turėjo 
iš kur nors atsirasti, tai iš kur atsirado Die
vas? Jei galėjo būti pakankamai medžia
gos be pradžios Dievo asmens sudarymui, 
ai kodėl negalėjo būti jos pakankamai vi
sam pasauliui sudaryti? Vadinasi, kaip tik 
pradedi aiškinti, jog pasaulį sukurė Die
vas, tuojau pasidaro misterija (neišaiški
namas dalykas). Tikrinti, jog buvo laikas 
cuomet pasaulio visai nebuvo; sakyti, kad 
jis buvo sukurtas iš nieko, ir prasimanyti 
nesuprantamą kūrėją, tai reiškia griežtai 
prieštarauti mokslui. Mokslas yra įrodęs, 
jog jėga ir medžiaga negali būti nei per
skirtos, nei sunaikintos. Ir logika verčia 
mus prie išvados, jog tas, kas negali "būti 
sunaikintas, negalėjo būti ir sukurtas. Tai
gi mokslas parodo, jog pasaulis yra amži
nas, jis visuomet buvo ir jo niekas nekūrė; 
kad jėga ir medžiaga nuolatos juda, kei
čiasi ir pasireiškia vis naujomis formomis.

Nors milijonai žmonių jau atmetė tą 
nuomonę, kad pasaulis buvo sukurtas, 
krikščionys vis dar laikosi tos nuomonės. 
Jie lygina visatą prie laikrodžio ir sako: 
kaip laikrodis negalėjo atsirasti be laikro 
dininko, taip pasaulis negalėjo atsirasti be 
kūrėjo. Bet tik truputį pagalvojus, tuojau 
paaiškėja, kaip nevykęs šitas argumentas. 
Pasaulis nėra laikrodis ir nėra mažiausio 
įrodymo, kad jis butų kieno nors planuo
tas. Be to, jei pasauliui suplanuoti reika
lingas buvo Dievas, tai kas tada suplanavo 
patį Dievą? Ar gali gi būti nelogiškesnis 
pasakymas, kad amžinas kūrėjas gali be iš 
anksto padaryto plano būti, o pasaulis ne
gali?

Apie pasaulio planavimą krikščionys 
protauja taip: laikrodis yra gerai įtaisytas 
daiktas, todėl turėjo būti mechanikas, ku-

Nukarpyti jurginų ir ra
dastų žiedai laikysis daug 
ilgiau, jeigu jų stiebų galus 
pirma įkišti kelioms sekun 
dėms į verdantį vandenį, o 
paskui įstatyti į šaltą. Tik 
reikia saugoti, kad karšti ga 
rai nepaliestų pačių žiedų.

Astronomų yra apskai 
čiuota, kad tūli kalnai an 
mėnulio turi po 25,000 pėdų 
aukščio, taigi beveik lygus 
aukščiausiems kalnams an 
žemės.

Pereitais 1934 metais 
Jungtinėse Valstijose val
džios pastangomis buvo su
mažinta 20,000,000 kiaulių. 
Dėl to dabar labai pabrango į 
kiauliena.

Ar Pažįstate Jį?
Aš matau jį kas dieną 
einanti, lyg juodą vorą, 
pamažu.
išdidžiai,
išvertusį savo pilvą storą.
Jis turi ūkį
iš šimto dvidešimt hektarų. 
Turi du samdytus bernus.

Garduos paršai nutukę.
Kas mėnesį jam daro alų.
Ir moterys bučiuoja jo sutono 
skvernus.
O kalba jis apie teisybę, 
apie meilę,
apie vargšus, paliegusias ir
nelaimingus,
ir skelbia
jog visi privalo būti broliais 
ir pasidalyti jei kam ko stinga.
Jis valdo namą sų didžiuliais 
kryžiais, •
ir raktus į dangišką karalystę, 
ir tarytum juodas voras 
vardan to, kurs numirė ant 
kryžiaus,
jis drįsta
užsiauginti pilvą storą.

K. Karsokas.

jis tuojau pats save sunaikiųa. Laikantis 
logikos, jis turėtų tęstis be galo: kiekvie
nam kūrėjui turėtų būti vis tobulesnis už jį 
kūrėjas. Bet tai butų nebaigta nesąmonė ir 
todėl krikščionių kunigai baigia ją su Die
vu. šituo jie tik parodo, kaip yra neprotin
gas jų argumentas.

Kaip gi protaujantis žmogus gali žiūrėti 
į pasaulį ir tikėti, kad vieni daiktai čia yra 
suplanuoti, padaryti kokio tai kūrėjo, o ki
tiems kūrėjas buvo visai nereikalingas?

Jei gamtą kontroliuoja amžina* ir visa
galis Dievas, tai tas Dievas turi būti atsa- 
komingaas už viską, kas tik pasaulyje da
rosi. Kiekvienas įvykis pasaulyje turi būti 
jo protu skirtas ir jo ranka įvykdomas. Bet 
argi Dievas butų kūręs tokį pasaulį, kur 
gyvybė minta gyvybe?—pasaulį, kur plėš
rus žvėrys ryja kitų gyvūnų mėsą ir laka jų 
kraują?—kur amžina agonija viešpatauja 
kiekvienoj girioj ir draskomų aukų riks
mas niekad nenutyla? Visos juros pilnos 
baisių šmėklų, kurios nuolatos tyko kitus 
praryti. Žūva plėšriųjų naguose ir žmonių 
daugybė.

Bengalo provincijoj, netoli pelkių, su
pyktoj sėdi besisupdama motina: netoli jos 
žaidžia kūdikis. Ji nežino, kad čia pat sle
piasi baisus tigras. Jis sėlinasi be jokio 
šlamesio, nes tam jis yra jau papratęs. Vie
nas didelis šuelis — ir kūdikis suriko. Kol 
nusigandusi motina apsidairė, tigras su jos 
kūdikiu jau pelkėse. Vyrai apsiginklavę 
daro medžioklę. Jie apsupa tigrą ir užmu
ša. Bet kūdikio jau nėra: tigras jį suėdė.

Pasakykit, ar šita tigrą irgi Dievas pla
navo? Jei taip, tai kur jo išmintis? O jei 
ne, jei tigras ne Dievo sukurtas, tai iš kur 
jis atsirado?

Toliau, kas paleido į pasaulį visokias li
gas, kurios kankina žmoniją? Ar tai vis 
Dievo darbas? Ar raupai, vėžys ir džiova, 
tai vis Dievo numatyti dalykai?

Arba kas sumanė ir vykdo žemės drebė
jimus? Vulkanas yra daug daugiau stebė
tinas daiktas, negu laikrodis. Kas gi buvo 
tas kūrėjas, kuris suplanavo ir padarė vul
kanus? Kas kelia ir vykdo potvinius ir vėt
ras bei ciklonus, nuo kurių žūva tūkstan
čiai žmonių?

Jei amžinas Dievas yra pasaulio valdo
vas, tai ant jo krinta atsakomybė už visas 
nelaimes ir kančias, kokias pasaulis turėjo 
pergyventi. Kuomet tamsios motinos au
kavo savo kūdikius žalčiams, tai jos tiktai 
pildė išmintingus jc planus. Kuomet milio- 
nai vilko vergijos jungą, kuomet už teisy
bę žmonės pudavo kalėjimuose, kuomet 
drąsuoliai žūdavo liepsnose, kuomet lais
vė buvo mindžiojama, o priespauda trium
favo, ar tai reiškė, kad buvo vykdomi Die
vo planai, ar ne? Jei Dievas yra galingas, 
tai kodėl jis pirštu nepajudino, kad žmoni
ja viso šito išvengtų?

Faktų užginčyt negalima ir išsisukti iš 
jų nėra kaip. Išvada gali būti tiktai viena: 
pasauly arba yra planas, arba nėra. Priim
site planą, ir atsakomybė už viską kris ant 
Dievo. Tuomet jau ne akla gamtos jėga 
viską veikia, bet išmintingasis Dievas, su
lyg išankste apgalvoto plano.

Jei matyti gamtoje planą, tai reikia ma
nyti. kad viskas yra skiriama kuriam nors 
tikslui. Nuodai žalčio nasruose yra tam, 
kad užnuodijus auką; mikrobai sukurti 
tam, kad sunaikinus žmones; ir kiekviena 
nelaimė pasaulyje buvo taikoma žmogaus 
pražūčiai. Gaisras ant laivo, katastrofa ant 
geležinkelio, ekspliozija kasykloje—visa, 
kas tik žeidžia ir žudo, įeina į Dievo planą. 
Kankintojas ir kankinys taip pat atsirado 
Dievui planuojant,—vienas, kad lauža su
krautų, antras, kad mirtų liepsnose! Boo- 
thas ir Lincolnas taipgi turėjo būti jo su- 

• planuoti—vienas žmogžudžiu būti, antras 
jo auka! Pasauli*, kur yra tiek teisybės ir 
melo, biaurumo ir grožybės, pikto ir gero, 
žiaurumo ir pasigailėjimo—pasaulis, kur 
stipru* slegia silpną, kur kiekvienas istori
jos puslapis yra suteršta* nekaltu krauju— 
tok* pasauli* tik jau negali būti tobulas ir 
tikslinga* amžino ir išmintingo kūrėjo 
darbas.

(Bus daugiau)
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Hitlerininkų Bandi
tizmas Argentinoj.

Meksikoj Pasidarė 
Neramu.

PADARfi DAUGIAU VIETOS 
ŠIRDŽIAI.

Prieš pusę metų Argenti
noje išėjo viena brošiūra, 
kurioje buvo paskelbta slap
tos nacionalfašistų instruk
cijos pasiuntinybėms užsie
nyje ir bendrai nušviesta, 
kokios linijos hitlerizmas tu
ri laikytis užsienyje.

Svarbus instrukcijų punk
tas tas: hitlerininkai turį pa
laikyti tamprius ryšius su 
vietos fašistais. Tai ir pildo
ma.

Vietos hitlerininkai pra
dėjo smarkią kovą prieš te
atrą “Comico,” kuris pasta
tė Briuknerio pjesę “Rases.”

Hitlerininkai mėgino nu
traukti vaidinimus, bet ne
pasisekus tai padaryti, pa
degti. Laimė, jog policija 
laiku apie šį banditinį įvykį 
usžinojo ir sąmokslininkus 
areštavo prasikaltimo vieto
je. Buvo suimta ir keliatas 
vietos argentinų fašistų teat
re su padegimo bombomis, 
kurios buvo sukonstruktuo- 
tos iš tokios medžiagos, jog 
nuo vandens jų veikimas ne 
tik nemažėja, bet didėja.

Policijos pranešimu re
miantis, pasisekus padegi
mui ne tik būt teatras sude
gęs, bet ir publikos mažai 
kas tebūtų išsigelbėjęs.

Vietos visuomenė ir spau
da, sužinojus apie šį baisų 
hitlerininkų sumanymą, ku
ris neįvyko vien policijai su
žinojus apie sumanymą — 
sukėlė tokią protestų audrą, 
jog niekas, dargi iš fašistų, 
nedrįso kriminalistų ginti.

Kvotą policija vedė labai 
atsargiai ir slaptai ir prieš 
dvi dienas paskelbė dalį tos 
kvotos žinių.

Pasirodo, jog šių teroris
tinių aktų vadas buvo vietos 
vokiečių banko tarnautojas. 
Jis ir teikė subsidijas, nors 
pats gaudavo vos 180 pesų 
algos per mėnesį. Minėti te
roristai ne tik norėjo padeg
ti teatrą “Comico,” bet taip 
pat buvo padegę “Argenti- 
nisches Tageblatt” redakci
ją, įvykdė keturiolika kitų 
sprogdinimų su bombomis 
prieš sinagogas, radikalų ir 
socialistų partijų buveines.

Per trumpą laiką šie ban
ditai Įvykdė apie dvidešimt 
sprogdinimų ir keliatą aten
tatų prieš antifašistinius 
darbuotojus.

Viso areštuota apie 30 as
menų ir tardymas dar ne 
baigtas, nes minėtas banko 
tarnautojas atsisako išduoti 
tuos, kurie jam teikė pini
gus, kuriais jis subsidijavo 
vietos teroristinius aktus.

Visa Argentina domiai se
ka šios bylos kvotą, kuri ža 
da daug sensacijų.

St Žiemys.

Paskutinėmis dienomis 
Meksikoje pradėjo neri
mauti darbininkai. Bet Ame
rikos kapitalistinė spauda 
nepaduoda aiškių žinių, dėl 
ko darbininkai tenai bruz
da. Pranešama tik tiek, kad 
Generalė Darbininkų ir Val
stiečių Konfederacija, kuriai 
priklauso 40,000 narių, nu
tarusi paskelbti visuotinį 
streiką. Darbininkų organi
zacijos kaltinančios guber
natorių Villarealą, kad “jo 
šnipai nužudė dvyliką dar
bininkų vadų” Las Bayas 
mieste. Ar dėl to nutarta 
skelbti ir generalis streikas, 
nepasakyta. Tuo pačiu laiku 
pranešama, kad Meksikos 
prezidentas Cardenas viešai 
pasisakęs už generalinį strei
ką, nes “streikas yra vienin
telis darbininkų ginklas, ku
riuo jie gali ginti savo tei-

šitai 15 metų mergaitei, kuri 
vadinasi Mary Erwin, pradėjo 
didėti širdis. Ir tiek padidėjo, 
cad jau nebegalėjo normaliai 
plakti. Todėl daktarai Kansas
City užmarino ją ir išėmė 3 šon- 
caulius. kad butų daugiau vietos 
padidėjusiai širdžiai. Mergaitė 
jau baigia sveikti. Na, o kaip jus 
jaustumėtės, jeigu jums kas iš- 
uptų 3 šonkaulius?

TYRINĖJA KAUNO KA
LĖJIME VAGYSTES.

sės.

Graikijoj Nuteisti 29 
Sukilėliai.

Skaitytojai turbut atsime
na, kad keliatas sąvaičių at
gal Graikijoj buvo kilusi re
voliucija ir mūšiai ėjo apie 
dvi sąvaiti. Valdžia paėmė 
viršų ir daug sukilėlių buvo 
suimta. Dabar žinios sako, 
kad kariuomenės - teismas 
nuteisė 29 karininkus ir civi
lius sukilimo dalyvius. Pen 
ki jų buvo nuteisti kalėti vi
są amžių, o kiti trumpes 
niam laikui. Da 250 sukilė
lių laukia teismo.

Žada Uždaryti Med
vilnės Audeklines.

RENGIA POKILJ D-RUI I WATERBURYJE BUS DETROIT, Mielu PASIRANDAVOJE 
M1KOLAIČIUI. DIDELES IŠKILMES. GRAŽUS DARŽAS SU

E W Jh 1 V C*
Lawcence, Mass. — Ge-’ Ateinantį nedėldienį, ba- l1BErty park.

gUZėS-12 d., 3 Vai. po pietų, tardžio28 d., nuo 7 V akai e Visokiems parengima/.is Ir pikni- 
Lietuviu U. K. Salėje, 41 Lietuvių salėje, 48 Green st., kams, graži vieta, yra visokie paran- 
Berkeley st., Lawrence’o lie- bus svarbios prakalbos. Kai- ra^dl’ši belt road,
tuviai rengia pokili d-rui Mi- hės adv. F. J. Bagočius iš detroit, mich (8)
kolaičiui. 21 metai kaip dak- Bostono. Rengia SLA. 11 ---------- —— ****»—2"
taras praktikuoja Lawrenceikuopa. Aiškins apie peror- parsiduoda^^utjj taisymo 
•r plačiai veikia viešame lie- ganizavimą Susivieniįimo ir Biznis išdirbtas virš 3% metu, ran. 
tuvių gyvenime. Ta proga, apie Klaipėdos padėtį.. Vi-
VietOS lietuviai rengia JO pa- ^icms DUS ŽingeiOU Žinoti, nebrangiai, priežastį pardavimo suži- 
gerbimui pokilj. Laike 'vaka- M daro vokiečiai su musų 5& ŠSŠ
rienės bus grąžus progra- lietuviais. Nepamirškite at- jos, tik sėsk ir dirbk, ir buk sau bo-
mas. Vietas rengėjai prašo slankyti. ~ worce§ter, mass.
užsisakyti iš anksto. Bilietai Brūklio t&vorscius. —- - • -
gaunami ir “Keleivio” ofi^e i PILVE VOTIS GALI BŪTgaunami ir Keleivio onse.i LIG0S D£LE, IŠGYDYTA BE PEILIO.
UA,r VZVKC DAICIIC ič i r’ar4uodu labai 8 kambarių' Nekentėkit be reikalo nuo rukšties,V/AJL, IVAzAd CzAloUO 15- i ramų ir rakandus. Bučiau labai de- gezų pilve, po valgio—sunkumus ir 

’ kinga, jeigu kas iš mano tautiečių nu- j baisius dieglius. Tie
pirktų, nes tunu .syaziuot. I kitokį Į žiant er_

i klirnata dėl sunaus ligos W | žinantys skausmai, ku-
MRS. A. PALL, i048 Kedron St., rįe pįprastai akvla 

Hometvood Sta., Pittsburgh, Pa. ’ - - r ?

TVIRKIMAS!

Lietuvos kunigu leidžia
mas “Darbininkas” skun
džiasi, kad jaunimas esąs 
baisiai ištvirkęs. Gavėnios 
metu, girdi, dainuoja meilės 
dainuškas. Vaje, kaip bai
su!...

PAJ IEŠKOJIMAI

į pavalgius, gali būt su 
j stabdyti greit be ope- 
i racijos ir nesusitruk-

i STIJOJ. šį pavasarį turi būt parduota' džius nuo darbo.
; žūt ar būt. Devintos dešimties me
tų seneliai turi ją apleist. Jie darė ten

53 AKRŲ FARMA CONN. VALS-f

ARGENTINOS FAŠISTAI 
IŠARDYTI.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” rašo:

“Argentinos vyriausybė at
ėmė juridines teises legionierių 
organizacijai ir ji dabar skaito
si nelegalia, kaip ir lietuviškų 
fašistų, anos užvėjoj ‘veikusių.’ 
Dabar visi rimtesni vyrai pasi
traukia ir nuo tų pogrcmšcikų, 
kurie nesenai sausė: ‘šalin su
puvusi demokratija’.”

Apie lietuviškus fašistus, 
kurie pirma veikę Argenti
nos legijonierių “užvėjoj,” 
“Argentinos Lietuvių Bal
sas” sako, kad tai esą “ne- 
atsakomingi vaikėzai,” ku
rie minta Lietuvos iždo pi
nigais ir kompromituoja ne
tik Argentinos lietuvius, bet 
ir pačios Lietuvos vardą.

Penktas Puslapis.

y

gražų pragyvenimą. Ūkė gerai išdirb
ti ir geroj produktams rinkos vietoj.
Yra trys jaunos karvės, geras arklys, | nančius nuodus’ 
vištų, visi įrankiai, sodas, labai drūtai■ priežastimi.
pab’idavotos triobos, tekantis šaltinio Tik išpildykite tą kuponą ir pasiųs-

savo vyro
ŽAUŠRIO (jo tikroji pavardė Šimke

Kauno kalėjime tūlas lai-I^T&S*
tas atgal pradėta daryt re-Į y™ apsivedęs su kita senai. Jis gyve- 

Ti l”o prieš 24 metus Providence, R. I. irVizija. Ji tęsiama ir dabar. Lituose aplinkiniuose miestukuose ir 
’asirodo, kad tenai nemaža M?ss- valstijoj. Kada pažįstami žmo-

suktybių ir vagysčių. Pasiro- L^tu^vedTkVtą^ui Sc?šbK>k!l 
do, kad daug dokumentų IProvMence, R. Iir kur jis dabar ran-5-^ . _ I da«l no'/inon SfnAmi Ktvocon rrornc

Pajieškau JONO GU-

vanduo stuboj. Medžių ir malkų ver
tės apie 83,000 Kaina buvo $5,000, o 
dabar jau tik $3,500; pusę reik įmo- 
kėt, o kas pirks už “cash”, tai tik $3,-

kabbomint Mindai smuiko 1SIGYKIT GERĄ VIETĄ!
tį, gezo skausmus tuojaus panaikina Sužeidė gaspadorių, priversta pa- 
ir apsaugoja votį nuo pakylančių pil- leisti gerą gyvenimą. 16 akerių dirha- 
ve rūgščių. Taipgi išveja tuos Ranki- mo lauko, 4 akeriai miško, 3 dideli 

kurie yra skausmų vištininkai pilni visokių paukščių, 
barnė, garadžus, mūriniai staldai, 9 
kambarių namas, vanduo, elektrikas, 

I KARBOMINT CO. salamas, pečiai, maudynės, viskas 
Hudson Street, New naujai įtaisyta, 2 dideli skiepai, ža

kite šiandien 
Dept. K., 529
York, N Y. 

Prisiųskitev •?«,- t-risiųsKite man vien
350. Kad ir paprasčiausios daržovės, KARBOMINT Milteliu, aš užmokėsiu 
kelis tūkstančius kopūstų užaugint, - — ------- -
tai jau laikas pradėt. Pirkėjai, skubė
kit važiuot apžiūrėt. (7)

. S. SINKEVICH

džiu visokie parankamai, arklys, kar- 
man vieną baksą jūsų vė, visokios mašinos, daug vaisingų

Brushy Hill Road, Cattletown, 
Southbury, Conn.

laiškanešiui $1.00 kaip atneš vaistus.
Vardas ......................................................
Adresas ....................................... ..
Miestas ........................... Vai...............-

medžių, tik 22 mylios nuo Philadelphi
jos, prie didelio kelio. Gazolino stotis 
ir abelnai bizniava vieta. Parduodu 
labai prieinama kaina. Klauskite: (-) 

MRS. NELLIE GAVĖNAS,
245 Black Horse Pike,

Williamstown, N. J.

, , Alk j -1 dasi, nežinau. Šiuomi prašau geros
rūksta. Žvalgyba padare valios žmonių, katrie žinot ką. _ _ . _ nors
trata iau ir kalėjimo sekre-lapie Gužauski Joną,ar «vas ar mi- • n Iręs, prašau man pranešti, busiu dė-OnaUS GenCO namuose. |kinga. Ona Šimkevičienė, (9)
jencas jau prašalintas iš pa-1 Vilniaus «at- 72» siaubai, Lithuama 
reigų, JONAS IR PETRAS MITUŽIS, at- 

KretingOS (Bajorų) kalė-|siliePkit€ įeitai, jieško jūsų tėvai ir 
. .j • . • Isesutė iš Lietuvos. Tėvai visai silpni,]ime irgi daroma revizija. I bile dieną gali užbaigt savo dienas 

Pasirodo, kad vogė ir tenaiL Antanas, žigulis pajieško sesers 
valstybes pinigus, skiriamus I Ii rašyt tuo pačiu adresu. (8)
kalinių užlaikymui. Daug L -1Yik*"&;5£tBŽ£?, ii,. ° I Joniškio gt. 19, Gruzdžiai, Lithuama.sąskaitų esą klastuota.

Pajieškau brolio DOMININKO PLU
SKAUS, girdėjau kad jis gvveno mie- 

MelSusikompromitavo tautinin- ste Doyoun, Meksikoje ir buk jis ten 
ku veiksią. Į mirė 1931 m. Kas žino kur jis randasi“ * Į arba kas tikrai su juo atsitiko, pra-

Šiaulių apskrities tauti- S
ninku pirmininkas p. A. V ai-1 $5.00 dovanų.« < s >
šnys oficialiai paskelbė įsa-’ Mus Bessie piuskus

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.

Medvilnės audeklinių sa 
vininkai Naujoj Anglijoj pa
kėlė kovą prieš Washingto- 
no valdžią, kuri apdėjo juos 
tam tikru mokesniu medvil
nės augintojų naudai. Jie 
grūmoja uždaryti visas au
deklines Naujoj Anglijoj, 
jei tas mokesnis nebus pa
naikintas. Be to, žada kelti 
jylą prieš valdžią, kad teis- 
mo keliu tą mokesnį panai- 
dnus. Valdžios šalininkai 
uo tarpu aiškina, kad čia ne 

tas mokesnis kaltaš, bet iš 
Japonijos atvežami audi 
niai, kurie daro konkurenci-
ą vietos audiniams. Todė 

esą reikalinga pakelti muitą 
ant įvežamų audinių. Šituo 
dausimu nuolatos daromos 
(onferencijos ir pasitarimai 
Kuo visa tai baigsis, da neži 
nia.

Nori 10 Metų Ame
rikai Atmiškinti.

. v .1 2316 Wallace St, Philadelphia, Pa.
kymą, kunuo pasalinama is

Pajieškau brolio ANTANO BAB-tautininkų sąjungos buvusi rIvIČIAUS, paeina iš Zapalkos kai- 
apylinkės teismo tarnautoja mo, Prienų parapijos, paskutiniu lai- 
J. Kiršinaitė. Prokuratūra iš- k"„kTy'“
kėlė jai bylą už kyšių ėmimą I00* kur i’s. randasi’ maionekite pra tarnaujant apylinkės teisme. |nestl;Ju^Sraarižusnsiu

3427 Emerald Avė., Chicago, 111.
JŪSŲ ATYDAI!

Jeigu esate savystovis, turintis
DARATA RUSTELIUTĖ, ženota 

pi- I su Jonu Lenartavičiu, pajieškau savo 
nigų ir laikote juos bankoje už mažą Įbrolių Tarno ir Justaus Rusteiių Jus- 
nuošimtį, tai geriau nusipirkite stubąĮtas seniau gyveno Philadelphijoj, bet 
su štoru, 6 ruimų:, šilumos, 1 karo ga- Įdabar nežinau kur. Prašau juodu atsi- 
radžius, 2 extra lotai gražioj vietoj, | šaukti. Kurie žinote kur jie randasi, 
visi lotai kampiniai prie gerų gatvių. | malonėkite pranešti jų adresus, busiu 
Aš parduosiu pigiai, nors vieta yra | labai dėkinga ir atlyginsiu už prane- 
brangi. Paėmiau namą už paskolą, tai Išimą. Mrs. D. J. Lenart, (7)
dabar reikia parduot. Ateikite pažiu- | R. 3, Box 84, West Frankfort, III.
rėt, arba rašykite, atsakymą duosiu 
su visais paaiškinimais.

K. SINKEVICH,
17 Burr Street, Waterbnry, Coan.

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake
liai 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 barnėje, barnė 
nauja su skiepu, 2 seilai dėl kornų 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.

APS1VEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
ba našlės, nesenesnės 35 metų. Su pir
mu laišku prašau prisiųsti ir savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai 
ir paveikslą grąžinsiu pareikalavus.

Antanas Micunas, P. O. Box 151, 
Blackwood Terrace, N. J.

JIEŠKAL DARBO BUČERNĖN 
..Esu dirbęs 6 metus tą darbą. Esu 
22 m. Plačiau paaiškinsiu per laišką 

jar ypatiškai. J. LALI (9)
Elm Street, Franklir., Mass.

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

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

“LITUANICA II” GABENS
LAIŠKUS J LIETUVĄ.

Skrisdamas į Lietuvą su 
“Lituanica II” Feliksas Vai
tkus gabens tam tikrą skai
čių laiškų nuo amerikiečių 
jų giminėms arba draugams. 
Šie laiškai turės nepaprastą 
svarbą “Lituanicai II” per
skridus per okeaną.

Laiškas ir jo nugabenimas 
kaštuos $2.50. Kas nori to
kiu keliu pasiųsti laišką Lie
tuvon, tegul tuojaus duoda 
užsakymą ir prisiunčia pini
gus ALTASS centrui, 1739 
South Halsted st, Chicago 
III. Užsisakiusiam bus pasių
sta specialis konvertas ir po- 
piera kartu su instrukcijom

Laiko paliko nedaug, iki 
F. Vaitkus išskris, todėl no
rintieji šia proga pasinaudo
ti, yra prašomi pasiskubinti 

ALTASS valdyba.

Dabartiniu laiku Wash- 
ingtono Kongresan yra įneš
tas Amerikos atmiškinimo 
(re f ore station) įstatymo su
manymas. Šitan biliun įnei- 
na ir valdžios planas didžia
jai miško juostai, kurią nori
ma nutiesti per šalies vidurį 
nuo Kanados pasienio iki 
Meksikos. Tos juostos tiks
las yra apsaugoti farmas 
nuo sausrų ir pragaištingų 
viesulų, kurie išdrasko ir iš
neša dulkių debesiais derlin
gąjį dirvožemį. Be tos juos
tos, valdžia nori atmiškinti 
ir kitas vietas,kur miškai bu-

NUGA-TONE SUSTIPRI
NA ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni ir jus jau-

JIEŠKAU DARBO Už KAR- 
PENTERJ.

Statau namus ir taisau senus. Dlr- 
jbu visokį darbą: mūrininko, plasterio 
ir popieriaus. Sutinku ir farniose dir- 
bti, banes ir kitus triobesius, statyt 
[naujus arba pataisyt. Kaina prieina-

čiatės senu, priimkite NUGA-TONE 
—tą pastebėtiną vaistą, kuris padarė 
stebuklus dėl milijono moterų ir vy
rų per paskutinius 45 metus. NUGA- 
TONE priduoda naujos sveikatos ir 
sustiprina nusilpnėjusius organus. 

NUGA-TONE yra vaistas, kurį

3650 Wentw«rth Avė., Chicago. 
Telefonas Balwar 0853.

(8)
III.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT FARMOS, darbas nuolatinis. 
Pageidaujama kad butų dirbęs ant 
farmos Apie darbo sąlygas ir užmo- 

kiekvienas nusilpnėjęs arba liguistas Įkestį klauskit per laišką sekamu ant- 
asmuo turėtų vartoti. Jie padarys Įrašu: A. PAKULIS, <
kiekvieną sveiku ir tvirtu. Parsiduo
da visose vaistinyčiose. Nepriimkite 
pavaduotojų, nes joks kitas vaistas 
nenavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL ] 
— Idealų Liuosuotoją vidurių, 26c. 
ir 50c.

Parsiduoda Gera Farma.
Parsiduoda farma 114 akerių že

mės, 60 akerių dirbamos, kita ganyk-
...... ^ -ji los ir giria, sodas didelis, apie 100 vaivo išnaikinti ir žeme dabar Sinių medžių; 10 kambarių 

stovi dirvonais.

R. F. D. 38, Brooklyn, Conn.

Reikalingas Partneris
PRIE ALAUS BIZNIO. 

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

579 Lawrenee SL, LOWELL, MASS

MONTELLO. MASS. U Canton St. 
Parsiduoda dvi Stubos — 7 ruimų ir 

3 ruimų, dviem karam garadžius, pen
kios obelys, ant vieno loto. geroj vie

stuba, 2)^ netoli trijų fabrikų, netoli Street
Šitam dar- barnės, s*įla nauja dėlkornų sudėji- Į karių Parduosiu labai

būt Rooseveltas numato rei- ri.i’&n.’ •“* *^-BSkai.nis

kėsiant nuo 10 iki 15 metų k'ai.reikalingi farmos apdirbimui — 234 Rockwell Are.. Pontiac. Mich.
. .. masina piauti šienui ir grėbti, arti, I ________________ __________________
laikO. koraam sodinti, mašina malkom piau- Į n* iiv^t DD/V A t

_ _____________ ti, taipgi vežimai ir kiti reikalingi į-Į rUIM rlAVAaA.
_ Am At«Z«tl f tailtti rank'a' Pr*e formos Tik 2 mailės nuo Į 175 akeriai su gyvuliais ir visais
6,500 OKL.A1V1Ų L.lPllJę) North Brookfieldo miestuko, 18 mai-Įprie farmos reikalingais įrengimais,

TARNAUTOJU * miestą Utica, N. Y. Farma ran-Įuž $3,200; $1.800 įmokėt.
araiviąAV a dasi ant gero kelio — State Road, į Į KITA FARMA 100 AKERIŲ. su

Prie orlaivių linijų, kurios mokyklą vaikus atvažiuoja paimsi Į gyvuliais ir visais įrankiais už $2,200.
* tiesiai iš stubos. Yra gera proga pasi-|Trečia farma 90 akerių su triobomis,

Vežioja Žmones ir pastą, A- naudoti. Viskas parsiduoda pigiai.Įso akerių medžių, kaina $l,70<> ir
, • * 6,500 tar- J2f‘esn,^A,^Hn{jSAfns’k,t ^Jad^:™* fSuSl buožinis, 81 <š

naUtOjų. 87 Madison St„ New York, N. Y. I BERLIN, MD.

pigiai. Prie-
18)

__

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
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži. 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
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.

Užsisakylcit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadsray, South Boston, Mass.

AAi



■Hl -i n

KELEIVIS, ao. BOSTON Na 17. Balandžio 24 d, 1

NAUJOJI TVARKA EKONO
MUOS DUMBLYNUOSE

Verda Cukrų Iš Klevų Sulos.

(Pradžia pereitam numery.) į už kapitalą pagimdo nedar- priėmimas Socialistu Parti-
Pereitame numery kalbė-nai?ie> tai.p1j,osh.^ukelia jos PP08ram0B-

jau, kaip po dviejų metų ka™^ taI?e, 'alst3rį1’ė’ ku0" Bet kapitalistų spauda ir 
met kapitalas yra įsnuomo- jų riebiai apmokami redak-bandymą, Roosevelto “NewDeal” pradėjo smukti nuo jai?}a? j uįsie.ni* Pramoniškai toriai vis dar pajėgia žmo- 

1 A aei^ivyscuKiose salyse, kaip nėms akis apdumti. Jie taipkoto.
Priežastis šios ekonomi

nės suirutės labai aiški. Su
vienytose Valstijose tik ke
turi nuošimčiai žmonių val
do devynes dešimtis nuošim
čių viso šalies turto. Šalies

Kinijoj, Indijoj arba Pietų 
Amerikoj, kur darbininkas 
yra labai pigus ir begėdiškai 
išnaudojamas, kapitalas ne
ša labai dideli pelną. Bet jo 
apsaugojimui kapitalistiškos 
šalys turi užlaikyti didelius

pajamos 1928-tais metais: laivynus ir armijas. Tas 
buvo .82 bilionai dolerių. Vi- į orangiai kaštuoja ir todėl 
si šalies darbininkai gavo iŠ; kapitalistiškos valdžios ren
tos sumos tik 36 nuošimčius mokesčius iš gyventojų, 
arba 2b bilionus. Tai reiškia, \jOrg armiją ir laivyną užlai- 
kad beveik 90 nuošimčių <o visa šalis, tačiau ta mili-
žmonių, kurie suvartoja apie 
tokį pat nuošimtį industrijos 
ir ūkio produktų, tegavo tik 
trečdalį pajamų; tuo tarpu 
4 nuošimčiai turtuolių, ku
rie, kad ir šilkuose šlama ir 
išsipenėję kaip meitėliai 
vartosi, negali sunešioti nei 
suvalgyti kažin kiek dau
giau už paprastą žmogų, ga
vo du trečdaliu visos šalies 
pajamų. Tai kągi jie daro su 
tokia krūva piningų? Jie 
daug išleidžia prabangai, lė
bavimui ; likusius pinigus jie 
skolina naminei industrijai 
ar užsieniams ir gauna už tai 
palūkanų. Taip auga jų ka
pitalai.

Namie industrija jau tiek 
yra išplėsta, kad beveik pu
sė dirbtuvių stovi uždaryta, 
o kurios dar dirba, tose pusė 
mašinų stovi nejudinama. 
Dėlko? Dėlto, kad Amerikoj 
perdaug dirbtuvių, perdaug 
mašinų^ perdaug visokių 
produktų ir peržemos darbi 
ninku algos, kad jie galėtų 
tais produktais naudotis. 
Darbininkai liejo kruviną 
prakaitą, kol jie pastatė tas 
dirbtuves ir įtaisė jose bran
gias mašinas. O dabar tos 
dirbtuvės pųva, tos brangios 
mašinos rudyja ir milionai 
bedarbių mina didmiesčių 
šalivatvius jieškodami dar
bo.

Toliau, tos visos dirbtuvės 
ir jų įrengimas buvo įgyti 
skolintais pinigais, už ku
riuos bankininkai kolektavo 
ir tebekolektuoja, kur tik 
gali, didelius nuošimčius, 
Truks ar plyš — nuošimčiai 
turi būti mokami. Jų nesu- 
mokėjimas yra didžiausis 
prasižengimas prieš kapita
listinės valstybės įstatymus, 
Visose Jungtinėse Valstijose 
yra $250,000,000,000 priva 
tinių skolų, ir už tas skolas 
kas nors moka nuošimčius ir 
sumoka bilionus dolerių dy 
kaduoniams, kurie jokio, 
darbo nedirba, bet puikiai 
iš procentų gyvena

Tos didelės nuomos už 
skolinamąjį kapitalą smau
gia pramonę ir darbininkus 
Kuomet pramonės gaminit 
pareikalavimas sumažėja 
tai ir fabrikanto pajamos su 
mažėja. Bet nuomą už kapi
talą, kurį jis nuomoja iš 
Wall Streeto finansierių, pa
silieka ta pati. Tuomet fabri
kantui lieka viena išeitis 
kirsti darbininkų algas arba 
paleisti juos iš darbo. Darbi
ninkų pajamoms sumažėjus 
produktų pareikalavimas da 
daugiau susitraukia, ir vėl 
darbininkų algos kertamos 
ir dar daugiau jų stumiama 
į bedarbių eiles. Tas užbur
tas ratas kaip pradėjo suktis 
nuo 1929 metų rudens, tai 
sukosi ir sukosi, traukdamas 
žemyn visą Amerikos pra 
monę

caristinė mašina, prisiden
gus “šalies gynėjos skrais- 
:e,” saugoja ir gina tik kelių 
turtuolių turtą svetimose ša
lyse.

Tose atsilikusiose šalyse 
svetimam kapitalui gręsia 
pavojus netik nuo pačių dar
bininkų, kurie, nebepaneš- 
lami priespaudos jungo, 
tartais sustreikuoja ir išdau
žo dirbtuvių langus, bet ir 
įuo kitų kapitalistinių šalių 
konkurentų. Tas veda prie 
arptautinio kivirčo ir galų 
vale prie karo. Tas ir vien 
ik tas sukėlė pasaulinį karą. 
r tas sukels visus kitus ka
us ateityje.

Kapitalizmo, matote, jau 
Ta tokia ypatybė: spausti 
larbininkus kiek galima, 
aikyti juos pusbadžiais ir 
pusnuogiais, iščiulpiant jų
larbo vaisius iki kaulo; 
sau pilti maišus pinigų, stei 
Įti ginklų dirbtuves, lieti ka 
įuoles, statyti kariškus lai 
žus, gaminti nuodingų gazų 
oombas ir kitokius karo pa
būklus, ir, vienu žodžiu pa
lakius, ruošti šalį sekančiam 
;arui. O kuomet jau viskas 
suruošta, tai tada jau nesun
ku užžiebti karą ir vėl viską 
sunaikinti: išsprogdint dirb
tuves, nuskandinti laivus, iš
deginti tūkstančius namų, 
ištrempti augančius javus, 
išskersti milionus jaunų vy
žų, išmarinti badu kitus mi
lionus moterų ir mažų vai
kų, ir, ant galo, karui pasi
baigus, užkrauti nepakelia 
mą karo skolų naštą ant tų 
kurie 'dar išliko gyvi.

Tai matote, kiek kapitalas 
padaro blėdies pasauliui ir 
koks jis yra baisus! Jis yra 
panašus į tą pasakišką de- 
vingalvį smaką, iš kurio nas
rų tik ugnies liežuviai kyšo 
ir kuris ryja viską, kas tik 
jam ant kelio pasitaiko.

Tas auksadantis baisūnas 
šniokščia lyg koks vulkanas 
putodamas kareivių kraujo 
ir darbininkų prakaito puto
mis. Tas pragaro sutvėrimas 
ir devynių didžiųjų nuode 
mių krikštavaikis minta dar 
bininkų prakaitu, ašarom ir 
krauju

Tai matote, draugai dar
bininkai, kokie bejėgiai esa
me mes ir musu valdžia su 
jos

išjuodina socialistų vadus ir 
taip iškraipo jų principus, 
kad rinkimų metu užtenka 
tik užkabinti bile kokiam 
kandidatui sagutę su Socia
listų Partijos vardu, kad nu
baidžius visus balsuotojus 
nuo jo. Kapitalistinė spauda 
bando žmones nubovinti to
kiais dalykais, kaip dalinė 
industrijos ir agrikultūros 
kontrolė, kurią Naujosios 
Tvarkos šulai bando vvkinti. 
Stambusis kapitalas tiek dar 
dasileidžia, nes tokia kont
rolė jam dar nėra pavojin
ga. Bet iki šiol tas žmonių 
būvio nepagerino, ir aiškiai 
natyt, kad nepagerins ir 
ateityje.

Prezidentas Rooseveltas 
’is dar bando tą nudėvėtą 
kapitalistinės sistemos veži
ną pataisyti. Bet tai yra vi
lai neįmanoma. Bandymas 
iį pataisyti reiškia tą patį, 
<ą ir bandymas važiuoti 90 
nylių į valandą senu, 1907 
netų modelio fordu. Anks
čiau ar vėliau vistiek reikės 
daryti naują vežimą, kuris 
itsakytų šių dienų reikalavi- 
nams. Bet tam yra labai sti 
ori opozicija. Tiems, kurie 
kontroliuoja turtą, senas ve
žimas yra geras, nes jie uži- 
na jame patogiausias sėdy 
oes. Naujam vežime jie gali 
;ų patogių sėdynių netekti. 
Todėl jie savo pozicijų 
aip lengvai neapleis. Kova 
bus ilga ir atkakli. Bet jų y- 
•a mažas skaičius. O tų, ku- 
ie kenčia skurdą, yra daug. 

Todėl galutinai didžiuma 
turės laimėti. Pagal Suvie
nytu Valstijų konstituciją, 
darbininkams nereikėtų var 
coti ginklo. Jei iki pat galo 
kovos kapitalistai patys lai
kysis konstitucijos, tai pla
čiosios minios galės laimėti 
kovą balsavimo keliu. Bet 
kaip dabar atrodo, pakol di
džiumos protas prasiblai 
vins, tai mes dar daug eko
nomijos dumblų turėsime iš
braidyti. A. P. G.

(Pabaiga.)

PASTABELES.
Komunistų “Laisvės” ben

dradarbis rašo: “Netekus 
drg. Kapsuko, pasidarė di
delė spraga musų literatū
roj.” O man tas atrodo ki 
taip: numirus Kapsukui, ko
munistų spaudoj visos spra 
gos užpildomos straipsniais 
ir eilėmis. Velionies atmin 

rengiamos prakalbos.ciai
renkamos aukos, pardavinė. 
jami atvaizdai, ir tas visas 
gešeftas vėl spaudoj aprašo
ma. Jau kunigai apie savo 
vyskupus taip daug-nebub- 
nija, kaip komunistai apie
Kapsuką. Tai kur jau čia ta 

Nauja ja Tvarka prieš i spraga jūsų literatūroj?
kapitalizmo smaką! Mes iš Į 
jo nasrų niekados nepasi- Kovo 23 per “Darbinin 
liuosuosime, jei mes leisime į ko” radio pusvalandį kun 
ir toliaus tik keliems turtuo- Į Strakauskas pamokslinin 
liams valdyti visus šalies tur- ;kaudamas apie nukryžiavo 
tus, visą pramonę ir preky-’tajį sušuko: “Bukite ir jus 
bą dėl privatinio pelno. Iš latrais po kairės, nes Dievo 
to yra tik viena išeitis: tai, mielaširdystė didesnė už vi- 
suvalstybinimas visų priva- šokias nuodėmes!” Reiškia 
tinių turtų, kaip tai žemės, bukite latrais, nedorėliais 
miškų, industrijos ir bankų, ištvirkėliais ir kitokiais, tik- 

Koki partija už tokią pro- tai pasisakykite kunigui į au- 
. . - . gramą stoja, tai mes visi ge- fl F atneškite jam dolerių

_ iki pavasario 1933 rai žinome. Už tokią progra- ir Jau paliksite dangaus pi 
metų, kuomet visa Amerikos mą stojo Socialistų Partija. Mečiais.
ekonominė sistema atsirado get didžiuma žmonių vis da Tai taip krikščionybė mo- 
ant bedugnės kranto ir kuo- tebeklajoja paskleistuose ru- kiną “doros.” Tik duok ku- 
met kas trečias darbininkas kuose ir vis dar nemato, kad nigui dolerį, o tada daryk ki, 
buvo be darbo. • išeitis iš šio ekonominio tik nori — griekus tau jis at-

Kaip aukštos palūkanos dumblo yra tik viena — tai leis. Jaunas Senis.

t-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

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

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimu, 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- 

i bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

Namų Daktaras, parašė Dr. A J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiu* 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 

i ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie* 

čia? Aiškiai išguldyti pilietyetis
įstatymai su reikalingais klausimaia ir 
atsakymais lietuvių ir anglų 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ...................................................

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandų, 

parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap-

Kokius Dievus Žmonės Garbino 
vėj. Panašios knygos lietuvių kal-

, ______________ _ čia aprašyta
rašo apie visas musų pasaulio žmonių j kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei jjgį arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 

j- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tienaudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III, pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ........................... $4.00Nuo senu laikų Amerikoje yra išsivysčiusi klevų cukraus pra

monė. Kaip tik sniegas paša vari nutirpsta, farmeriai leidžia iš j Ry“*8- Romanas. Ta knyga yra vers- 
. * v. . ta j visas kalbas, todėl kad yra gra-

klevų sulą ir virina ją, pakol su tirštėja. Čia matome vieną tokių į Hai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
virtuvių. ‘

KANADOS LIETUVIŲ REIKALAI

MONTREAL, KANADA.

Siuvėjai pradėjo organi
zuotis.

Mes, lietuviai siuvėjai, ne
senai atvykę iš Lietuvos, bu
vome ir tebesame labai iš
naudojami. Todėl pradėjo
me organizuoti A. C. W. of 
A. unijos skyrių. Įkūrėme 
tarptautinį lokalą, kurin su
sirašė lietuviai, lenkai, rusai 
ir paprašėm iš unijos centro 
organizatorių. Mums pri
siuntė iš New Yorko lietuvį, 
draugą A. Jankauską. Jis 
plačiai aiškino apie siuvėjų 
uniją ir nurodė, kaip palai
kyti organizacijoj vienybę. 
Sako, siuvėjų organizacijoj 
užmirškit apie visas politi
kas, nes jei to nepamiršite, 
tai vienybės pas jus nebus ir 
niekad negalėsit susiorgani
zuoti. Prigulėdami prie A- 
malgamated Clothing Work- 
ers’ of America unijos, sako, 
turite dirbti tiktai unijai, 
tuomet viskas bus gerai; o 
išėję iš unijos mitingo galit 
sau politikuoti kur tik norit 
ir kaip norit.

Komunistams toks patari
mas nepatiko. Todėl buvo 
nutarta sušaukti kitas susi
rinkimas 12 kovo ir tą klau
simą plačiau išdiskusuoti. Į 
tą susirinkimą žmonių atėjo 
da daugiau. Atvyko ir kelia
tas kairiųjų, kurie prie siu
vėjų nepriklauso, todėl buvo 
paprašyta, kad jie išeitų, nes 
siuvėjų unijos konstitucija 
neleidžia pašaliniems unijos 
diskusijose dalyvauti. Ko
munistai ir tam pasipriešino. 
Sako, tegul sau “svečiai” sė
di, jie balso neimsią diskusi
jose.

Pas komunistus, mat, kl
iokia “konstitucija.” Jie 
kviečia į savo mitingus vi
nis, bet jei kas pasirodo 
jiems priešingas, tai jie tą 
apipuola ir apmuša, apstum- 
do. Bet jie patys nori pas ki
tus lįsti ir visiems priešintis. 
Ir šitame mitinge komunis
tai stengėsi kiek galėdami 
apšmeižti atvykusį organi
zatorių Jankauską. Jie kabi- 
nėjosi prie jo, kam jis apsi
stojęs dideliame viešbuty, 
lyg “koks Kubos preziden
tas,” ko jis lankėsi čia pas 
savo pažįstamus, ko jis buvo 
užėjęs į saliuną, ir taip to
liau. Jų nuomone, visa tai 
esą dėl politikos. Patys bū
dami politikieriai, jie ir pas 
kitus nieko daugiau nemato, 
kaip tik politiką.

Bet mes, visi kiti lietuviai 
siuvėjai, esame labai dėkin
gi draugui Jankauskui, kad 
atsilankė pas mus ir padėjo

Uruguay'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis
«Naujoji Banga

boj iki šiol da nebuvo.

dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1-25

t vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta...........................................$2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.

žodynas angliškai-lietuviškoa kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835.................................... $8.00

susiorganizuoti Montreale.:215 p°Pieros apdaruose... $1.00 

Susiorganizavę gal galėsime; į*®"*?.-. p^al p- ve*®
pagerinti S2rVO ekonominę j paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak-
būklę ir gal nereikės dirbti imer-1. 4 trumpai, aiškiai irsupraa- 

. 1 ~ c* - #/» i tarnai išaiškina gamtos istorijų. Cbi-
Visą Sąvaitę UZ <5o ar $0. j cago, IU. 1903, pusL 299. Gražiuo-

Tikra Teisybe. ■ se au(i*mo apdaruose......................$1.50
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel-

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ..................................................25c

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms r dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ........................................... lie

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................25c.

VI Mnriianskni __  Anie T .ie- $▼«*<> Antano Stebuklas. Dviejų v«-V L nacijauSKUl. — Apie Bie- į komedija. Perstatymui reikia
tuvą “Keleivis” rašo labai daug; į 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo

šimas užima apie 2 valandas.bet kaip išrodo Lietuvos valdi
ninkai ir kaip jie veda tvarką,

25c.
•‘Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

. šv. Jonui galva. Drama viename
tai reikėtų JUOS gyvus pamaty-; akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
ti; aprašyti to negalima ir ne vi- į V ert®b# kiekvienam per-
siems tas butų įdomu. O ką kai- į
ba kun. Linkus, tai ne mus,
lykas. Už pinigus ačiū.

1 trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
i kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,

A. Stanislovaičiui. — Įstaty- į
! talizmas. Kaina ........................... 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga-

mas svetimšaliams naturalizuoti. rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar-
,Pi,n tam- “Toks cvptimšalis ne- siausias Pasaulyje kalbėtojas ir Bib- sako taip. joks svetimsans ne- iyog prietanl naikintojas. 72 pus-
gali būt priimtas pilietybėn, ku- lapių .......................................... 25c.
ris (1) neišgyveno pastoviai į “O. S. S.” arba šliublnėIškilmė.—
Jungtinėse Valstijose penkerių-. Vieno akto farsas, Ubai juokingas 

v .. . . rr geras perstatymui. Kama .... 15c.
metu pnes aplikacijos padavi-į .. „ . . , . - ,

.‘ . Amerikos Macochas. —Arba kaip ka
rną ir (2) kuris negyveno pašto-; talikų kunigas Hans Schmith pa- 
viai šioje šalyje nuo aplikacijos piovė mergmų. Onų Aumuller. Su
padavimo iki jo priėmimo pilie-.
tybėn.” Iš to jau bus aišku, kad 
tamstos pirmosios popieros nu- 
eis niekais, jeigu išvažiuosi Lie
tuvon antrųjų neišsiėmęs. Su- ir x5asd p*Tas® Ąugust

! Bebel, verte V. K. R. Yra tai svar- 
grj7žęs iš Lietuvos, tamsta vėl. biausia ir geriausia knyga lietuvių

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 

~. Lanfesorius. Vertė lietuvių kaibon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina.................................................$7.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

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

dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Is įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, Ilk 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... .......................... $3.06
Delko Reikia žmogui Gert ir Calgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delkov 
viena? maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina................................................. l6e.

paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-Į Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni- 
5 paveikslų, 126 puslapiai, kai- ; gų bepatystės istorija, pasekmės irjos 

i na 50c.

turėsi išgyventi Amerikoje pen- Į M
keris metus, pakol galėsi gauti
pirmąsias popieras, ir paskui da

Anarchizmas. Pagal Proudhono moks
lų. parašė d-ras Paul Elzbacher,

metu laukti antrųjų arba pil- vertė Briedžių Karaliukas. South
. ' . . ' Boston, Mass. pusi. 29....................16c.

nu jų pilietybės popierų. Apie
Barabošiaus eilėraščius mes ne
galime tamstai nieko pasakyti.

Kl. Služui.—Mandžurijos var
du buvo vadinamas ne miestas, 
bet Kinijos šiaurės rytų kraštas. 
Vyriausi jo miestai buvo Char-b 
binas ir Mukdenas. Mandžurijos 
plotas buvo 363,610 keturkam
pių mylių, su 26,623,000 gyven
tojų. Sakome “buvo,” nes dabar 
oficialiai Mandžurijos jau nebė
ra : japonai ją užėmė ir padarė iš 
jos naują valstybę, pavadinda
mi ją “Mandžiuko” vardu. Vė
liau prie Mandžiuko prisidėjo da 
kai kurios Mongolijos dalys, ku
ries pirma buvo po Kinijos val
džia, taip kad japonų kontro
liuojamas Mandžiukas dabar tu
ri 33,000,000 gyventojų. Jis ru-

veikslais, perstatančiais įvairius nuo-
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šių kny. 
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................. $1.06
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatų. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose................................$2.50

Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

Išeina du kartu per mėnesį. Lai
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480,

MONTEVIDEO, URUGUAY.

jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kikvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Tovvsend Fo*, D. D7 su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų vai-

liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 

i 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, kori pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.6f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Byla Detroitu Katalikų 

tais. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sa: telpa teismu rekordai ir pnrody- 

5 pnes, mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
Kristaus gimimų iki galutinam išdras-; leidžia kovoj su socialistais. Su
kymui imperijos Aleksandro Makedo- i paveikslais. 61 pusL........................25c.
niškojo, 140 metų po Kristui. Yra tai Į
svarbiausia knyga norintiems susipa

Istorija A beina. Dalis I. Yra tai pilna 
svieto istorija nuo seniausių laiku

Kinijos, pradedant 2800 metais prieš

žint su svieto istorija. Parašė Dr. Ba-
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve-bežiuojasi su šiomis rusų Sibiro Suo^j^mo^SJe 49%2.75 “ Z*

provincijomis; Zabaikalje, A- 
murskaja ir Primorskaja. Kaip 
toli nuo Baikalo ežero iki arti
miausio Mandžurijos pakraščio, 
tikrai negalėtume pasakyti, bet 
manom, kad tiesia linija gali būt 
apie 380 angliškų mylių.

T. Tiesai. — Jeigu Biblija yra 
toks “mokslas,” kurio negali su
prasti net mokyčiausi moksli
ninkai, tai klausimas, kas gi ki
tas gali ją teisingai suprasti? 
Ar davatkos, kurios nemoka 
skaityti? Rašinio nedėsime, nes 
jis neišlaiko kritikos.

Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsiTrumpa Senobės Istorija. Pagal prof.;

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su ’ jar.dens, kad visų žemę ap^m- 
ūškn liekanų ir5-kiai« tas vanduo dabar yra ? Kaippaveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais ;i atsirasti

spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50
Biblija, tai yra visas šventas raštas 

seno ir naujo testamento, i lietuvių 
kalbų verstas ir iš naujo peržiūrėtas
(lietuviškomis raidėmis), Berlyne, 
1127 pusi. Brutuose apdaruose $3.56
Genesniuose apdaruose...............$4.56
Skaros apdaruose ....................... $6.00

iš Nojaus šeimynos galėjo 
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.

WAUKEGAN, ILL 

Čeverjjką Ligoninė

Ig. Rainiai. — Ačiū už prisių
stas iškarpas ir rašinėlį; gal prie 
progos sunaudosime.

Asilo Broliui.— Nedėsime, nes 
tokie dalykai nieko neišaiškina,, 
tik užgauna kai kurių žonių jau 
smus.

L. Apoliui. — Ačiū už žinią.

SUTA1SOM ČEVERYKUS JUMS 
BEsnLSINT. IR GALIT LINKS

MAS KELIAUT TOLIAU. 
Taisom Vyrų. Moterų ir Vaikų 

čeverykus, Stebėtinai Pigiai. 
Užeikit Persitikrinti.

Moterų čeverykus ir Kapšius nu
dažome bile spalva už 25c.—35c. 

Reikale galite gaut tinkamiausius 
jūsų kojai čeverykus pigiau negu

kitur.
KARPIS SHOE SHOP 

966 BELVIDERE STREET, 
WAUKEGAN, ILL.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimu* Pra* 
eitiea. Knygutes įtalpa susideda Ii 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventėt; (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 Vyraa; 
į (2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
j rėkta. Jose nurodoma kaip žmouSa 
įtaikai tiki j visokius prietaras,

ĮSe.
“KELEIVIS”

253 Broadnray,
So. Boston, Mas*.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir Ii Lietums

i Į Sugavo Pabėgusį
i Kun. Kuprevičių.

r . "f
Jis yra apsiskandalinęs Bir- 
žuose su mažom mergaitėm i 

ir prie to, parapiją apvogęs.
Buvo jau savo laiku rašy- Į 

ta, kad kun. Kuprevičius, 
mokindamas Biržuose žmo-Į 
nes “doros,” labai nedorai 
pasielgė su jaunomis mer
gaitėmis, kurios lankė jo pa
rapijos mokyklą, apkrėtė jas 
biauria liga ir pabėgo Į už
sieni.

Dabar “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad šitas jegamas- 
tis buvo sugautas bėgant per 
sieną Į Lenkiją. Lenkai jį su- 

nuomavo iš čičinskio kam- čiupo ir padavė Lietuvos 
barį. Vasario mėnesy polici- valdžiai. Taigi pasirodo, kad

ura
Kanklės Lietuviškos Muzikos Karalius.

Lietuvos Susitarimas 
Su Sovietų Rusija.
Lietuvos delegacija, kuri 

buvo nuvykusi į Sovietų Ru
siją tartis dėl prekybinių 
santikių išplėtimo tarp Lie
tuvos ir Sovietų Rusijos, su
grąžo į Kauną. Pasitarimai 
su vadovaujančiais Rusijos 
ūkio ir prekybos asmenimis 
davė apčiuopiamų vaisių.
Susitarimas padalytas vie
niems metams.

Pagal tą susitarimą, So
vietai nupirks šiais metais 
Lietuvoje daugiau kaip 100,- 
000 kiaulių. Kadangi susita
rimas sudarytas kompensa
ciniu pagrindu, tai už kiau
les Lietuva iš Sovietų pirks 
įvairių rusiškų prekių—ang
lies, žibalo, tabako.

Iki šiol Lietuvos prekybos 
santikiai su Sovietais netu
rėjo pastovaus pobūdžio.
Nuo šio susitarimo praside
da naujas laikotarpis Lietu
vos prekybos santykiuose su Minską 8 metus sunkiųjų dar- 
Sovietais. (bų kalėjimo.

Kalbėdamas dėl susitari-!
mo su Sovietais, ministeris' MOKESČIAI UZ MIRUSĮ.
Aleksa pareiškė, kad tarp! Sasnava. Nesenai Sasna- 
Sovietų Rusijos ir Lietuvos vos valsčiuje mirė lietuvis 
pasiektas susitarimas eko- ■ evangelikas. Mirusis visą 
nominiais klausimais ir pasi- laiką nemokėjo bažnyčios 
rašytasis protokolas aiškiai mokesčių. Užtai pastorius 
rodo tiek tolesnį ūkiškų san- pareikalavo iš giminių pir
tikių stiprėjimą, tiek tolesnį ma sumokėti bažnyčios mo- btų suma, nes vietinis klebo- 
stiprinimą tradicinių drau- kesčius ir tik tada Įeisiąs mi-inas kalėdodamas rinko pini- 
gingumo ir politikos santy- rūsį laidoti į kapus. Gimi-t^us -iam trukumui padeng- 
kių tarp abieju kraštu. nėms bažnyčios nuošimčius \ ti. Be to, kun. Kuprevičius 

Suribiri™^ dėl už mirusį atsisakius mokėti, i daręs remontą bažnyčioj irekspertoi Rus^iŠ pastorius neleido palaidoti. — .a*—— — 

ūkininkams yra didelis pa- J.a^a kreipęsi į tam
lengvinimas. Turint galvoje tiki-as valdžios įstaigas, ku- 
dabartinius laikus, kainos r?u pagalba palaidojo mirusi 
busiančios visai patenkin- :ietuvį evangeliką.
t(>S’ _____________ Tsb* BEMUŠDAMAS GYVULĮ

IŠMUŠĖ ŽMONAI AKĮ.

Meškučių valsčiuje, Kle
bonų kaime pil. E. Č-nė nuė- 

jauną, pirmu

15 METŲ KALĖJIMO UŽ 
KOMUNISTINĘ LITERA

TŪRĄ.

Kaune kariuomenės teis
mas sprendė piliečių Micke
vičiaus ir čičinskio bylą, 
kaltinamų priklausius bolše
vikų komunistų slaptai orga
nizacijai, laikius ir platinus 
komunistų literatūrą ir lai
kius slaptą spaustuvę. Čičin
skas Vilijampolėje turi ma
žą namuką, o Mickevičius

ja i;ado čičinskio rūsy daug 
komunistinio turinio litera
tūros ir rusiško ir lietuviško 
šrifto raidžių. Tomis raidė
mis buvę spausdinami atsi
šaukimai.

Mickevičius iš profesijos 
raidžių rinkėjas, Rusijoje 
baigęs agitatorių kursus, 
gan inteligentiškas vyrukas.

Kariuomenės teismas abu 
pripažino kaltais ir Mickevi
čių nubaudė 15 metų, o či-

iki šiol jis da nebuvo pabė
gęs. Jis slapstėsi klebonijo
se ir tik dabar mėgino bėgti.

Apie šitą sensaciją Kauno 
dienraštis pasakoja taip:

Kun. Kuprevičiaus “pabė
gimas” beveik buvo užmirš
tas. Vietinis Biržų kunigas 
bažnyčioj per pamokslą sa
kė. kad kun. Kuprevičiui toj 
šaly, į kur jis “nuvykęs,” esą 
nuvilkti kunigo rūbai ir jis 
patalpintas į vienuolyną ir 
pakutavojąs už griekus. Bet 
dabar pasirodo, kad tai me
las. Kun. Kuprevičius buvo 
sugautas lenkų ir per sieną 
grąžintas į Lietuvą, todėl ši 
istorija biržiečiams pasida
rė vėl aktuali. Dabar kalba
ma apie kitus dalykus. Kun. 
Kuprevičius likęs skolingas 
parapijai. Minima net 6,000

Oel i.fsraeeilf krdpkiHs į: 
COSMOPOIITAN TRAVEL

SERVICE
Frop. X AMBRAZIEJUS 
163 Grand SU BrooUyn. N. Y.

A. S. TREC'OKAS
197 Awn S»„ Newark. N. J.

JOHN SKYS
433 P*A Si.. Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
173 Grofld Sf„ 8rooldyn. N. Y.

G. A KYBĄ
H+Hi AMERIKOS LIETUVIS 
: I " 4 14 Vernon S*., Worco!lcr. Ma:s.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
338 W. B*way, So. Boston, M«j.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Moin St.. MonteSe, Mas;.

PAUL MOLIS
1730—24* SI- Detroit. Midi.
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1739 S. HeUted Si.. Cbicago. 13.
OHIO LITHUANIAN PU8LISH- 
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A. VARASIUS
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Budelė
EKSKURSIJA 
1 LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGARTM

išplauks iš New Forto
BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdimo j Klaipėdg

o
TREČIOS KiCSOS KjUNOS: 
IŠ NEW YORKO 

į KLAIPĖDĄ 
$97AO

1 ABI PUSI 
f KLAIPĖDĄ IR ATGAL

M67°°
Pridedant Javą. Velt*. T«tw»

HAMSBRS-AMERICAN UHE • NORTH GERMAN UOYB

Lietuvos šventųjų ąžuolų 
miškai, skaisčiųjų vaidelu- 
čių kurstomi amžinos ugnies 
aukurai, kalnų dvasios ir 
prabočių šešėliai, dabar 

'mums atrodo kaip gražus, 
i svajojamas sapnas. Tie pra
eities pasakingi žygiai, di- 
■ dingi piliakalniai, žaliomis 
Įlankomis apklostyti, dabar 
mums amžių pasakas seka 
be žodžių. Taip anuo metu, 

j taip dabar kanklės, skudu 
čiai, ragai, vamzdžiai vėl 
musų krašte atgyja, vėl pra
deda skardenti traškančių 
girių šalyje, vėl pradeda gai
vinti laisvą lietuvio dvasią.

Kanklės — tai lietuviškos 
muzikos karalius, tai vienin
telis musų stygų instrumen
tas. Senovės laikais kankli
ninkai pas mus buvo labai 
mėgiami ir gerbiami žmo
nės. Pamažu kanklės 
viešpatavo visą musų 
Lietuvos

Nuo to laiko kanklių mu
zika ėmė atgyti visoje Lietu
voje. 1925 metais įsisteigė 
Lietuvos kanklininkų drau
gija, kuri dabar Kaune turi 
savo mokyklą. 1928 metais 
buvo pirmasis kanklių kon
certas per radio. Juo susido
mėjimas buvo kuo didžiau
sias. Net užsienio spauda ra
šė apie šį koncertą.

Drauge su kanklėmis pla
čiai atgijo ir skudučiai bei 
ragai. Skudučiai mėgiami y- 
pač jaunuomenės. Jaunimo 
organizacijos jau daug kur 
turi savų kanklių ir skudu
čiu orkestrus. Tsb.

NUOGA MERGINA IŠBĖ
GO IŠ NAMŲ IR SUŠALO.

Šarkajedai (Alytaus ap.). 
Sarkajedų kaimo gyventoja 
Marcelė Večkytė, nepilno

už-'proto mergina, išbėgo naktį 
šalį. nuoga ir basa iš jiamų ir nu- 

kunigaikščiai be- bėgusi apie 2 kilometrus ke-

BIRŽŲ POLICIJOS VIRŠI
NINKAS KANKINO ŽMO

NES.

TELIUKAS SU AVIES 
KAILIU.

Kuokšiai, Kamajų valsč.Įkoi
Biržų policijos viršinin-Kovo mėn^ pil. 2^!Lietura

veik visi buvo kanklių mėgė
jai. Istoriniai raštai sako, 
kad jokios kunigaikščių dva
ruose iškilmės neapseidavo 
be kanklių muzikos.

Kanklės, ragai, skudučiai 
Į ir kiti lietuviškos muzikos 
instrumentai tol skambėjo, 

buvo nepriklausoma 
ir laisva lietuvių

ko nuo namų rasta negyvai 
sušalusi.

PIRKS 40,000 ERŽILŲ.

Žemės ūkio rūmai nutarė 
nupirkti Vengrijoj ir Belgi
joj 40,000 veislinių eržilų.

kas Jonas Valiušaitis buvo karvė atsivedė teliuką, kuris; tauta. Tik po 1569 metų 
patrauktas teisman užtai, apau.gęs garbanuotomis vii-, Liublino unijos pradėjo ny-

LIETUVOJE SMARKIAI 
BRUZDA PRIEŠ NACIŲ 

GYNĖJUS.
Lietuvos kariuomenės tei- pamelžti _

sme pasibaigus nacių bylai, versiu, karvę. Karve nesida- 
prieš jų gynėjus pradedama ve melžiama, spardėsi, kad
vis smarkiau bruzdėti. Mat, "ei Panciai meko nepadėjo, 
tie advokatai, gindami na- Perpykęs vyras, matydamas 
cionalfašistus, savo kalbo- neklauzadą gyvulį, ėmėsi jį 

skaudžiai įžeidinėjo suvaldyti: atsisegė diržą ir 
sagties galu eme pliekti kar-į

kapuose, o dirbusiems neuž
mokėjęs, nors turėjęs tam 
reikalui parapijos lėšų. Žmo
nės nekantriai laukia šio ne
paprasto Lietuvoje prasi
žengimo tardymo, kuris tik
rai išaiškintų kun. Kuprevi
čiaus darbus ir nutrauktų 
paslaptingumo skraistę,den
giančią visą šį dalyką.

BYLOS DĖL PABĖGUSIŲ 
TEISMO ANTSTOLIŲ.
Prieš kurį laiką yra pabė

gę iš Lietuvos 2—3 teismo
antstoliai, kurie buvo pasi- 

ižpidFnė?o suvaldyti: atsisegė diržą irp2av^n^ valstybės arba priva-
Lietuvos valstybę ir žemino sa^s galu ėmė pliekti kar- į pi pačiai krei-
lietuvin tauta tuo natamau- v§- Bemušant gyvulį, sagtis: ?;ufęe+n!'e.Jv pmeciai Krei 
uetuvm tauta, tuo natamau nutruko šoko žmonai į akL ■ peši į teisingumo mimsten-

mis

lietuvių tautą, tuo patarnau
darni Vokietijos nacių sieki- ir matyti"la1kad savo žinyBosvaldi
mams. Ypač gyva. pradėjo ninku padarus piliečiams
tai Adv Stankevičius, karš- žiauraus elgesio su gyvuliu nuostolius atlygintų, bet mi- 
rai. Aav. sianKevicius, Kais misterija su tuo nesutinka,
tai crvnes nuteistu™ vada dr. atsitiko jam šitokia nelaime. piliečiai ministerijai iškėlė

DAUKŠOS IR ATKOCE- 'civilinę bylą teisme ir pir- 
VIČIAUS BYLA VYRIAU- ™.ose_. tel^°. instancijose 

ŠIAM TRIBUNOLE. laimėjo. Teisingumo minis-

bruzdėti tautininkai studen
tai. Adv. Stankevičius, karš
tai gynęs nuteistųjų vadą dr. 
Neumanną, kartu yra uni
versiteto valstybinės teisės 
profesorius. Studentai dabar.
atsisako jo paskaitų kiaušy- 1 imdupivri-e.. f •• nadavė ka^aciins
ti ir reikalauja, kad* Stanke-: Vyr. tribunolas anądien skuįdą Vyriausiajam tribu- 
vičius butų iš universiteto, svarste Daukšos ir Atkocevi. nojuj
pašalintas. Adv. Bataitis bu- čiaus, kuriuodu kariuome- * __________
vo kelių garbingų lietuviškų nes teismas pasmerkė susau- TELŠIUOSE NUSINUODI- 
organizacijų narys. Dabar jį įyti, v kasacijos skundus. zapasNIKIENĖ.
manoma iš visu organizacijų Daukšos kasacijos skundą
pašalinti. Adv Zarinas (at- vyr. tribunolas atmetė, o At- k?vo 10 d. rytą rasta savo 
sargos generolas) ir adv. kocevičiaus byla kasuota ir lovoje nusinuodijusi Teisių 
Engleris (atsargos pulkinin- kariuomenės teismui graži- gyventoja Zapasmkiene ju
kas) dabar gauna nemažas narna trečiąsyk persvarstyti. J?1*1 Kę^cl° gatvėje dide- 
valstvbės nensiias. Visuome-' Daukša su Atkocevičium įns munnius namus. Nuodi- 
nė reikalauja/ kad jiems buvo nuteisti sušaudyt dėl pinosi pnezastis — nevykęs 
pensijų mokėjimas butų nu-buvusio Tauragės sukilimo gyvenimas. Savižude su silp-
trauktas, nes, girdi, jiems 1^27 metais
užtenka iš Hitlerio gautų I ---------- " _
stambių pinigų. Tsb. KOMENDANTAS NUBAU-

M F ** D£ “ŠVENTADIENĮ.”

Kauno komend a nt a s
“Šventadienio” redaktorių

nomis gyvybės žymėmis pa
talpinta apskrities ligoninėj.

ŽUVŲ UŽVALGĘS STAI
GA MIRĖ.

kad suimtą pilietį Butkevi
čių žiauriai kankino ir smur
tu vertė jį prisipažinti prie xes’ 
orasižengimo, kurio jis ne
buvo padaręs. Apygardos 
teismas rado policijos virši
ninką kaltu ir nubaudė jį 1 
mėnesiu kalėjimo. Bet virši
ninkas apeliavo ir apeliaci
niai rūmai atleido jį nuo 
bausmės.

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS UKRINUOSE.

Ukrinų apylinkėj*, Mažei
kių apskrity, gaisras sunai
kino Vizgirtienės-Lileikie- 
nės trobesius, padarydamas 
20,000 litų nuostolių. Be to, 
sudegė keliolika tūkstančių 
litų ir gyvais pinigais.

nomis. Ausys irgi panašios kti lietuviškumas. Lietuviški 
daugiau į avies, negu į kar- papročiai, žaidimai, dainos, 

muzika, net kalba ima skęsti 
lenkiškoje įtakoje. Visur

NUBAUDĖ UODEGĄ 
PIAUSTYTOJUS.

Rokiškio apylinkės teis
mą

prasideda tautinis issigimi- 
mas. Tik musų kaimas nenu
traukiamai suaugęs su lietu

EKSKURSIJOS

TIESIOG J KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”Išplaukia iš Xew Yorko

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d-, 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 
NEW YORK-KLAIPEDA(Per Gothenburx4-Stoc-khclrn) Rengiamos:IJet. Laivakorčų Agentų Sąjungos Am

Kiti išplaukimai iš New Yorko

tVEMĮAMEMMKUNIM
nubaudė . penkius jan-jvjgka dvasia, daina ir muzi- 

nus vaikėzus į pataisos na- ka, saugojo ją ir mylėjo.
mus už tai, kad piaustė ark
liams uodegas ir nunerdavo 
pakeliamąsias.

KALVIS DIRBO PINIGUS.
Šiomis dienomis Šakių 

apskrity, Sudargo valsčiuje 
areštuotas Rėžgalių kaimo 
gyventojas Augustas Krolis 
su sūnumis. Jie buvo įsitaisę

Pagaliau, kai Lietuva ati
teko Rusijos činovninkų ver- 
gijon, kanklės tegalima bu
vo užtikti tik namų palėpė
se. Štai, dr. Vincui Kudirkai 
rusų žandarai draudė kank
les laikyti ant rašomojo sta
lo.

Vokiečių okupacijos metu 
Saliamonas Banaitis ir Pra-

pimgams dirbti įrankius ir j nas Puskunigis Kaune, da- 
jau savo apylinkėje platino baltiniuose valstybės teatro
1 ir 2 litų monetas.

Kangsholm
Kungsholm
Drottningholm
Drottningholm

Gegužės 2 
Birželio 4 

Birželio 12 
Liepos 17

IR ŠIAULIŲ KALĖJIME 
VAGYSTĖS?

Šiaulių kalėjime irgi da- 
kad Kauno kSėjt rTa revizija. Be to proku-TT. .. n - -v, uz žinią, Kad Kauno Kaieji-Užpalių valse. Vaiskunų me va!styb8g kontroižs revi- rat“ra Į?ak.e., ir kvottteI?al 

kaimo ūkininkas Gaioys at- zija radusj a je 90 000 lit padalyti, iškvosti yaldimn- 
vaziavęs turgui! valgykloj'^ nubaudė 200 litų kus._ Matyt, nujaučiama va- 
uzvalgęs žuvų staiga susirgo arba kalėjimo. Nu- ®'sc1^
ir nuėjęs apskrities ligoni- ha„«b,,l» «k„nd. --------=
nėn po ketvertos valandų
mirė.

baustasis padavė skundą. 
Mat, Lietuvoje apie tokius

dalykus nevalia rašyyti.
ŠLEPAVIČIUS ĮSTEIGĖ 

SACHARINO DIRBTUVĘ.

Verslininkas M. šlepavi- 
čius Kaune įsteigė sachari
no fabriką. Kadangi cukrus 
brangus, tai p 
tikisi sacharino 
plėsti.

PATEKLĖNŲ KAIME PER 
LANGĄ PERŠOVĖ ŽMO

GŲ.
Pateklėnų kaime, Telšių 

valsčiuje, nežinomas pikta- 
Šlepavičius ’daris ar piktadariai per lan- 
gamybą iš-'gą peršovė to kaimo gyven

toją K. Jurkevičių.
n ĮIS '-r

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

rūmuose, sudarė pirmąjį 
kanklių koncertą. Šimtme
čius tylėjusios kahklės vėl 
prabylo. Tai buvo 1916 me
tais, sausio mėnesio 12 die
ną.

♦

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės J bet kurt Sąjungos narĮ, autorizuotą vietini laivakorčių agentą, arba bet kurią m'usų raštine. Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja naujas moderniškas laivas “MAMEHOLM”.
Swedish American Line

10 STATE ST. 
21 State su

BOSTON. MASS. 
New York, N. Y.

į AR ROMOS
Į popiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i 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 Kunitrų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologiją, 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. 18£>6 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją 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 tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. 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, 156 Garden St„ Lavrenee. Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17. Balandžio 24 1935 nu

ADV. SKIPIČIUI PRIIMTI 
KOMITETO ATSKAITA.

POLITIKIERIAI IMASI 
UŽ GERKLIŲ.

Policijos viršininkas ir bu
vęs miesto iždininkas kal

tinami vagystėse.

Išeidamas iš tarnybos bu
vusis Massachusetts valsti
jos gubernatorius Ely pasky
rė daug valdininkų, taip kad 
naujas gubernatorius Curley 
nebeturėjo kur susodinti sa
vo sėbrų. Todėl jis pradė
jo jieškoti priekabių prie 
Ely’o paskirtų žmonių, ir 
daugelį jų jau išėdė iš vietų. 
Dabar jisai nusitvėrė polici
jos viršininką Hultmaną už 
gerklės ir pareikalavo, kad 
šis rezignuotų. Kai šis atsi
sakė, tai Curley iškėlė Hult- 
manui bylą, kaltindamas jį 
naudojus konfistuotą degti
nę savo asmeniškiems reika
lams ir draugams. Pastatyti 
liudininkai, visi politiniai 
Hultmano priešai, liudija, 
kad jis ėmęs šampaną, ško
tišką degtinę ir kitus impor
tuotus gėrimus, kuriuos po
licija atimdavo iš butlege- 
rių. Žinoma, biednas Hult- 
manas ginasi. Šį panedėlį 
tardymo metu jis pareiškė: 
“Aš niekados neketinau iš 
policijos vogti, ir niekados 
nevogiau.” Ar jis ėmė tą 
degtinę, ar ne, tai netiek jau 
svarbu; juk kyšius iš butle- 
gerių ėmė ir konfiskuotą 
degtinę vogė beveik visi po- 
licmanai ir prohibicininkai. 
Bet Hultmano byla išrodo 
dideliu skandalu dėl to, kad 
apie ją labai daug triubija 
spaudoj, ir visa tai daroma 
politikierių grynai politi
niais sumetimais.

Kad atsilyginus Curley’ui 
už Hultmano “kryžiavoji- 
mą,” priešingo abazo politi
kieriai, būtent republikonai, 
nusitvėrė E. L. Dolaną, arti
mą Curley’o sėbrą, kuris 
Curley’ui majoraujant buvo 
Bostono miesto iždininku. 
Jie taip pat tempia jį ant 
kryžiaus, sakydami, kad jis 
pridaręs daug šunybių mies
tui perkant žemę East Bosto 
no tuneliui. Be to, Dolanas 
yra kaltinamas apgaudinė
jęs miestą pirkdamas bonus 
iš savo paties firmos, kurią 
jis tyčia buvo sudaręs, kad 
galėtų pasisavinti “komiši- 
ną.” Visos šitos šunybės bu
vo daromos miesto valdžio
je kaip tik tuo laiku, sako re 
publikonai, kuomet Curley 
buvo miesto galva.

Įdomi batalija.

Banditai apsirengę gazo 
kompanijos agentais.

Belmonte pereitą sąvaitę 
buvo toks atsitkimas: prie 
vienų namų atėjo vyras ir 
paskambino duris. Kai šei
mininkė duris pravėrė, jis 
oasisakė jai esąs gazo kom- 
oanijos agentas ir norįs pa
žiūrėti gazo “miterį.” Prie 
kepurės jis turėjo ir žvaigž
dę su žodžiu “Gas.” Moteris 
leido jį sklepan, kur randa
si gazo rodyklis. Pabuvęs 
keliatą minutų skiepe, jis jai 
oranešė, kad rodyklis esąs 
sugedęs ir jis atsivesiąs kitą 
vyrą, kad sutaisytų. Ir išėjo 
’aukan. Vėliau sugryžo dvie
se, pabuvo abudu skiepe a- 
oie 15 minučių, paskui užli
po ant viršaus, sugriebę šei
mininkę, užmovė jai maišą 
ant galvos, surišo, užkimšo 
burną ir pradėjo jieškoti pi
nigų. Surankiojo visus žie
dus. laikrodėlius, pavogė 
140 pinigais ir pabėgo. 

Apiplėšta moteris vadinasi 
Anna Young.

Curley agituoja už “patrio
tišką boikotą.”

Bukite patriotės ir nepir
kite užsienio gaminių! Taip 
kalbėjo gubernatorius Cur
ley moterų profesionalių 
kliubo susirinkime. Užsienio 
prekes reikia boikotuoti, jis 
kartojo. Reikia boikotuoti 
net ir tas krautuves, kurios 
siūlo iš užsienio importuotas 
prekes. Tai busiąs patriotiš
kas boikotas. Importuojami 
gaminiai dabar atima ko
kiems 3,000,000 darbininkų 
darbą, sako Curley. Nepro
tinga esą manyti, kad užsie
nį reikia remti, nes užsienis 
perka ir duoda užsakymų 
ir Amerikos fabrikams. Už
sieniui Amerikos labas visai 
nerupi. Jeigu užsieniečiai 
nusiperka šį bei tą iš Ameri
kos, tai tik dėl to, kad jie pa
tys negali tų daiktų pasiga
minti.

Pakeitė autoiųpbilių staty
mo patvarkymą.

Iki šiol Bostone buvo išlei
stas automobilistams toks 
patvarkymas: už pastatymą 
automobiliaus uždraustoj 
vietoj pirmą sykį $3 baus
mės, antrą sykį — $5, trečią 
sykį —$10. Dabar gi pirmą 
sykį automobilistas bus tik 
įspėtas jeigu nusikals antrą 
sykį, tai bus $1 bausmės, o 
trečią sykį — $2 bausmės.

Nusipirko automobilių ir 
tuoj sudaužė.

Norwoodo pilietis Robin
sonas nusipirko Velykoms 
naują automobilių ir išva
žiavo pasivažinėt. Bet ne
įpratusiam prie tokio sporto, 
atsitiko nelaimė ir naujas 
automobilius smogė į telefo
no stulpą. Stulpas buvo nu
kirstas kaip kirviu ir griūda
mas užgriuvo automobilį, 
sutriuškindamas jo stogą ir 
išmušdamas savininkui akį.

Vilnų audeklinės samdo 
mažiau darbininkų.

Apie Bostoną ir visoje i pini

„V N- vakarienės »15.00 
nemaža ir lietuvių sau duoną1 (Viso labo dalyvavo 128 as- 
uždirba. Bet uždarbis toseme^is’ iš kurių 13 nemoka- _ _
dirbtuvėse nuolat mažėją ir IPab.^. y* garbės svečias, ar- Bostono ir apielinkės lietu- 
taip pat mažėja dirbančių tistai ir merginos prie tvar- vių veikėjų susirinkimo (ba- 
darbininku skaičius, nes jų .^ymo stalų. Gi kiti 115 as- landžio 5d.), kuris buvo su-

Pastaba Pleperkai
IŠ NORWOODO.

“Darbininko” 28-tam nu
mery tilpo aprašymas So.

vietą užima mašinos. Darbo ,menU sumokėjo po $1.00) 
Statistikos Biuras parodoj 2. Per prakalbas surink-
kad nuo 1923 metų darbi- į ta aukų..........................13.49
ninku skaičius toj pramonėj i

šauktas dėl priėmimo atva
žiavusio iš Lietuvos svečio, 
adv. Skipičio. Tarp kitko 
“Darbininkas” rašo: “Tu-

sumazejo beveik per pusę.' 
Štai, kiek kuriais metais dir
bo žmonių prie vilnų audi
mo:

1923 m................... 194,500
1925 m.....................165,000
1932 m.....................110,500
1933 m................... 163,000
1934 m.....................110,000

Viso gauta $128.49
. Išmokėta:

1. Strand Restoranui
$76.80

2. Lietuviu Salei .... 24.00
3. Už skelbimą per ra

dio ................................. 6.00
4. Už skelbimą “Kelei-

Pasirodo, kad
darbininkų skaičius — 
mažyn, nors audeklų paga-' 
minama daugiau. Tiktai 
1933 metais darbininkų 
skaičius pašoko; tai buvo 
dėl to, kad toj pramonėj ne
tikėtai buvo sutrumpintos 
darbo valandos NRA ko
deksu ir fabrikantai turėjo 
pasamdyti daugiau žmonių. 
Bet jie greitai prie naujų są
lygų prisitaikė įr pereitais 
metais jau 53,000 audėjų pa
leido.

kas metai ..................................  2 00Ra. metai į 5 po)įcmanui.............4.75
6. Už 200 atviručių 2.00
7. Kerdiejui už spaudą 

3.50
8. Už plovimą lėkščių 3.00
9. Popiera stalams už

tiesti .................. .............. 2.00
10. Už sumuštus 5 stikl. .25
11. Minkienės išlaidos or

ganizuojant programą .50
12. Salei už pirmąjį komi

teto susirinkimą.............3.00
13. Pirmojo susirinkimo

šaukimas............ ............1.05

eina;

Millenai prašo pasigailė
jimo.

Broliai Millenai ir Tech
nologijos Instituto studentas 
Abraham Faber, kurie už 
išplėšimą Needhamo banko 
ir užmušimą dviejų policma- 
nų yra nuteisti mirt elektros 
kėdėj, padavė gubernatoriui 
Curley’ui prašymą, kad jis 
dovanotų jiems gyvybę, nes 
vyriausis Mass. valstijos tei
smas atsisakė jų apeliaciją 
priimti. Curley pratęsė jiems 
gyvenimą viena sąvaitę, kad 
davus progos kreiptis į vy
riaus) šalies teismą Wash- 
ingtone. Jeigu į tą laiką jie 
apeliacijos į Washingtoną 
nepaduos, tai turės sėsti 
elektros kėdėn. Pasigailėji
mo Curlev neduoda.

Viso išmokėta $128.85 
Gauta 128.49

Trukumas .36
Tam trukumui išlyginti 

buvo nuderėta 36c. nuo Keb- 
linsko bilos už popierą.

Jonas Kerdiejus, ižd.
P. S. Komitetas širdingai 

dėkoja artistams pp. Minku- 
vienei, Balkuvienei, Kubi
lienei, Miltenytei, Buiniui ir 
jo akompanistei už pasitar- 
navimą nemokamai savo ta
lentais: taipgi dėkoja pane
lėms Mockiutėms, Zukai- 
tėms ir p. Tumavičienės duk
roms Jurėnaitėms už jų pasi- 
tamavimą prie stalų tvarky
mo.

Komiteto įgaliotas,
Kerdiejus.

K. Menkeliuniutė dainuos 
per radio.

Sekantį nedėldienį per 
lietuvių radio pusvalandį 
Bostone dainuos p-lė Kons
tancija Menkeliuniutė, pla
čiai žinoma dainininkė iš 
New Yorko. Be to, gros

Kompanija skundžia unijos 
organizatorius.

Edwardo Newhallo čeve- 
rykų kompanija Lynne ap
skundė teisman batsiuvių 
unijos organizatorius, kurie 
nori prikalbinti jos darbi
ninkus prie unijos. Kompa
nija reikalauja, kad teismas 
uždraustų jiems “drumsti 
jos draugiškus santikius suJohn Matty’s orkestrą iš Lo- 

wellio ir dainuos Ignas Ku- darbininkais.
biliunas, žinomas musų vie- ----------------
tinis juokdarys. Pianu skam- Katinas davė žinią apie 
bins p. Minkuvienė. Progra- moteriškės mirtį, 
ma prasidės 9:30 valandą BeverIv mieste]y rienarae 
Įyto ir tęsis iki 10-tos. Lzsi- name adėjo labai rėkti a,_

t'? “ kanas katinas. Taip rėkė,
ant 830 kilociklnj. Tik neuz- kad kaimvnai negalįo už. 
TJS—karl ateipanti ne-i^ Kai nueita pažiurėti> 
deldieni laikrodžiai bus jau ko jfe tai ,.gki
pavaryti vieną valandą pir- kad jo ž<,imininkė, Emma 
myn todėl radio pusvalan- Maud užtroškus gazu. 
dis bus jau naujuoju laiku. __________I

Išdalijo 5,000,000 svarų 
maisto.

Per 9 pastaruosius mėne
sius federalė valdžia išdali-

Nupigino anglis $2.20 
ant tono.

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo nupigintos kietųjų an- . „ , , , ,.
glių kainos po $2.20 ant to- T
no. Kuomet oras buvo šal
tas ir žmonėms reikėjo daug
anglių, tai kainos buvo auk
štos. Socialistų valdžia šito
kį žmonių išnaudojimą tuoj 
sustabdytų.

500 tonų mėsos iš Argen
tinos.

Šį panešėlį South Bostono 
prieplaukon atėjo iš Argen
tinos garlaivis su 500 tonų 
mėsos. Visa mėsa sudėta į 
skardines.

vietines organizacijas 5,- 
000,000 svarų maisto, bū
tent, bulvių, kopūstų, sūrio 
ir mėsos.

Šį panedėlį ištvirkę vaikė
zai Roxburyje svaidė akme
nimis į elektrinį traukinį ir 
išdaužė keliatą langų. Pasa- 
žieriai buvo apiberti stik
lais.

Tauntono namų savininkai 
organizuojasi.

Šią seredą Tauntone turė
jo būti namų savininkų susi
rinkimas. Jie organizuojasi 
tenai kovai prieš aukštus 
mokesčius.

krypties žmonių, tai norima 
juos diskredituoti, kad se
kančiuose rinkimuose vėl 
pastačius tą “seną gvardi
ją,” kuri netikusiais invešt- 
mentais išpustijo SLA. pini
gus ir tik dėl to šiandien rei
kia nariams dejuoti, kad 
nusmuko SLA. fondai. Ir 
tas pakeltas nikelis, dėl ku
rio “sena gvardija” kursto

TeL Trobridce 6330. /

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaados: 2-4 ir M

Nedėliomis ir - ----- ‘--“-į',-,
mm 19 iki 12 ryt*,

278 HARVARD STREET 
lnauui st. arti Ceatral akv. 
CAMBRIDGE. Mane

DR. G. L. KILLORY
69 Seolla;ly Sųsare, 

Telef. Lafi

mavicienė, kuri, rodos, at- . 
stovavo sandariečius ir S. L.įnanuf». yra "s^nos
A., pasmerkė p. Michelsono’gYaArdU°s. .šeimininkavimo.1 
veidmainiavimą, pareikšda-^LA. naUaį J00 &erai 

, kad Norwoodo SLA. kp. atsijmnti. ... |

BOSTON Telef. Lafayette 2271 
arba Somenet 2044-J

Specialistas Kraajo, lakate ir 
Nerve Ligų.

V si nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedaliom, noo 10 ryt. iki I

ma
lutų rengusi p, 
prakalbas, jei p

Skipičiui į 
Michelso-'

Norwoodietis.

nas savo leidžiamame ir re- Lietuviški Rekordai 
laguojamame laikrašty. ne-( parsiduoda tik pas mus. Taip- 
3utų sudarkęs sandanecių ir gj Radios geriausių Kompanijų 
ociahstų nusiteikimo dėl p. pigiausia kaina. Mainom, tai- 

Skipicio misijos.
Aš turiu paaiškint štai ką:
Norwoodo SLA. 131 kuo

jos susirinkime, laikytame 
balandžio 2 d., buvo kalbė
ta, kad p. Skipičiui reikėtų 
surengti prakalbas, bet ap
kalbėjus prieita išvados, 
kad kuopa finansiškai pati 
kamuojasi ir pernai net su- 
surinkimai buvo laikomi tik 
kas antras mėnesis dėl fi
nansų stokos. Nei vienas na
rys p. Skipičio misijai nerei
škė pasipriešinimo. Vien- 
lalsiai nutarta nerengti p.
Skipičiui prakalbų tik dėl to, 
kad nepasidarytų išlaidų. O 
kad ta pleperka (taip ją va
dina vietos nekurios dzuke- 
ės) pasakoja, buk kas ten 
sudarkęs sandanecių ir so
cialistų “nusiteikimą,” tai 
nieko nuostabaus, nes ta pa- 
i Tumavičienė su kitais san- 
dariečiais veik kiekvienam 
SLA. kuopos susirinkime 
kursto narius ir prieš Pildo
mąją Tarybą. Mat, dabarti
nėje Taryboje yra socialistų

som, perdirbam iš senų laikro
džių ir žiedų į naujus. Taisom 
visokius laikrodžius. Mes lai-1 
kom atsakomybę kas bus nege
rai.

ROLAND KETVIRTIS CO. 
322 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo • iki 12 
Nuo 2 iki 9 

NEDALIOMIS 
fld 1 ▼- po 

tik
Seredomia iki 12 
Ofisas “Keleivio” namo.

221 BROADWAY. tarp C ir D at, 
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Reni Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė,
Jamaica Plaia, Mass.

$PARKWAY AUTO
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vis*a 

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Ave^
SO BOSTON, MASS.

: So. Boston 9777.

TeL Univsrsity MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTE 
VALANDOS: 9-4 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(TRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: ano 19 iki 12 dienų, 
ano 2 iki 4, noo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL CoMMonnealth 457*.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Vienas orlaivis nusileido 
ant kito.

Pereitą nedėldienį East 
Bostone įvyko dviejų orlai
vių katastrofa. Vienas jų lei
dosi žemėn, o kitas tuo tarpu 
pradėjo kilti, ir taip vienas 
užgulė kitą. Mašinos aplužo, 
bet lakūnai išliko sveiki.

LIETUVIŲ

Tavernas
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Puiki vieta pasivaišinti.

Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų 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, 
j ADOMAS STANKUS

Merginos reikalauja darbo.

Keli šimtai merginų aną
dien apgulė valdžios agen
tūros ERA ofisą ant Federal 
st. ir pradėjo reikalauti, kad 
joms duotų darbo. Dabar, 
prie valdžios darbų dirba1 
daug ištekėjusių moterų; 
taigi merginos reikalauja, 
kad tokios moterys butų pa
leistos, nes jos turi vyrus, o 
jų vieton turėtų būt priimtos 
merginos. Bet kuo yra geres
nė padėtis ištekėjusios mote
riškės, kuomet jos vyras ne
dirba ir vaikus reikia mai
tinti?

Adv. Skipitis išvažiavo.
Pereitą nedėldienį adv. R. 

Skipitis jau atsisveikino su 
Bostonu ir išvyko į Worces- 
terį, kur jam buvo suruoštos 
prakalbos. Iš Worcesterio 
jis traukia Chicagos link.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS

Daro visas legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GBABORIUS-UNDERTAKEB

Geriausias

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

258 W. Bromhray 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktooo ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS

TeL Brocktoa 4119

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So.

DR. MARGERIS
Gydytojas h

Valaados: 19—2; t—S 
“ ‘ ‘ 19—12.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

A. F. Sveetra
SU VISOKIAIS INSURANCE REIKALAIS, 
PINIGŲ PERSIUNTIMO, LAIVAKORČIŲ, 
prašau kreiptu pas mane. Visuomet turėsit ge
rą patarnavimą. Adresas:

' 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.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.......................................................... |1.00
Drūtais audeklo apdarais .................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Mes užlaikoBM visokių Vi
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, K< 
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 na- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorioa) 
ISO DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tek So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEVI 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILI V 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigias.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstraviaw vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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




