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Vyniosis Teisinas Sugriovė 
Roosevelto NRA Kodeksus.

- i Macdonaldas Rezig-\ Siūlo Amerikai Po
nuosiąs 9 Birželio.
Londone plačiai kalbama, 

kad apie 9 birželio rezignuo-

10 Centų Už Dolerį.
Anglijos parlamente pe

reitą sąvaitę buvo padaryta
siąs dabartinis ministeris sumanymas pasiūlyti Ameri-

19,000,000 DARBININKŲ 
ALGOS PAVOJUJE

Fabrikantai dabar gali ka
poti atlyginimą ir ilginti 

darbo valandas.
Vyriausis šalies teismas

Washingtone šį panedėlį su
laužė visą prezidento Roo
sevelto “New Deal” ir sunai
kino 750 įvairių pramonės 
kodeksų. Vienu žodžiu, teis
mas pareiškė, kad valdžia 
neturi teisės kištis į piliečių 
pramonę ir reguliuoti darbo 
valandas arba darbininkų 
atlyginimą. Jeigu Kongre
sas įgaliojo prezidentą to
kius patvarkymus daryti, tai 
Kongresas padarė klaidą, 
nes pagal konstitutiją įstaty
mus gali leisti tiktai pats 
Kongresas; jis negali tos 
funkcijos pavesti nei prezi
dentui, nei jokiam kitam a- 
gentui. Ir todėl visas krašto 
pramonei gaivinti aktas 
(NIRA) yra nekonstitucinis 
ir visi tuo aktu pasiremiant 
padaryti prezidento NRA 
kodeksai neturi galios. Val
džia negali jų vykdyti ir ne
gali bausti biznierių, kurie 
tų kodeksų nesilaiko.

Kongresas gali leisti įsta
tymus tiktai tokiam bizniui 
reguliuoti, kuris yra išplės
tas po visą šalį, pavyzdžiui, 
geležinkeliai. Bet įmonės, 
kurios veikia savo valstijų 
ribose, priklauso tik nuo sa
vo legislaturų; Kongresas ir 
federalinė valdžia negali į 
jų reikalus kištis.

Šitas Supreme Courto nu
tarimas buvo toks smūgis 
Kongresui, kad jis stačiai 
apkvaito. Valdžos šalininkai 
atvirai pasisakė, kad jie da
bar nežiną kas daryti.

Tuo tarpu NRA viršinin
kas Richbergas išleido pra
nešimą, kad visi NRA ko
deksai suspenduojami ir ne
bus vykdomi. Tas padarė di
delį sumišimą tarp NRA tar
nautojų, kurių valdžia užlai
ko apie 5,000, išmokėdama 
jiems per metus $41,000,000. 
Kiekvienas jų dabar klau
sia: “Kaip bus su mano 
džiabu?” Kaip bus, tuo tar
pu niekas nežino.

Bet opiausia teismo nuta
rimas paliečia darbininkus, 
kurių 19,000,000 dirba įvai
riose pramonės šakose NRA 
kodeksais nustatytas valan
das ir gauna NRA nustatytą 
atlyginimą. Klausimas da
bar kįla, ar fabrikantai grą
žins senovinę tvarką, ar ne?

Audėjų unijos vice-prezi- 
dentas Gorman išleido savo 
nariams įspėjimą, kad jie 
butų pasiruošę tuoj mesti 
darbą ir streikuoti, jeigu au
deklinės kėsintųsi ilginti va
landas arba mažinti atlygi
nimą.

Klausimas taip pat kįla, 
kaip dabar bus su Black- 
Connery bilium, kuris reika
lauja 30 valandų darbo są- 
vaitės visoj šaly? Unijos jau 
siunčia kongresmanams ir 
senatoriams telegramas, kad 
jie vistiek balsuotų už bilių. 
Bet kas bus, jeigu fabrikan
tai atsisakys tokį įstatymą 
pildyt? Vyriausis teismas

jau pasakė, kad valdžia ne
gali diktuoti fabrikantams 
darbo valandų.

Neaiškus taip pat klausi
mas, kurią prafnonę skaityti 
prie tarpvaktijinės, o kurią 
prie vietinės. Kaip, pavyz
džiui, žiūrėti į audimo pra
monę? Žaliavą ji perka iš ki
tų valstijų ir savo produktus 
pardavinėja visur, bet jos 
fabrikai stovi vietoje. Ar to
kia pramonė priklauso fede- 
raliems įstatymams, ar vals
tijų?

Brooklyne yra žydų kom- 
oanija, kuri superka vištas, 
piauna ias ir paskui parduo
da paukštieną. Šita kompa
nija atsisakė klausyti NRA 
patvarkymų. Jos viršininkai 
buvo užtai nubausti kalėji
mu. Jie apeliavo, ir dėl to 
NRA dabar atsidūrė prieš 
Vyriausi Teismą. NRA ad
vokatas Richbergas argu
mentavo, kad ši kompanija 
daro tarpvalstijinį biznį, nes 
vištas ji superka kitose vals
tijose. Tačiau teismas pripa
žino, kad jos biznis yra vie
tinis ir NRA negali į jos rei
kalus kištis.

Be to, Vyriausis Teismas 
sunaikino ir Frazier-Lemkės 
įstatymą apie farmų skolų 
moratoriumą. Tas įstatymas 
buvo išleistas įsiskolinusių 
farmerių naudai, kad banki
ninkai negalėtų išparduoti 
įų farmų. Teismas nutarė, 
kad ir tas įstatymas nekons
titucinis. Viskas “priešinga 
konstitucijai,” kas tik prie
šinga bankierių ir fabrikan
tų interesams.

pirmininkas, Ramsay Mac 
donaldas, ir kad jo vietą už
imsiąs konservatorių vadas 
Baldwin. Macdonaldas esąs 
priverstas trauktis dėl akių 
nusilpnėjimo; daktarai už
draudę jam skaityti, o ei
nant Anglijos premjero pa
reigas negalima be skaitymo 
apsieiti. Kartu kalbama^ kad 
ateinantį rudenį Anglijoj 
busią paskelbti nauji parla
mento rinkimai, kuomet dar. 
biečiai tikisi paimti valdžią 
į savo rankas.

Veteranų Bonus At
mestas.

Visa veteranų agitacija 
už bonusą nuėjo niekais. 
Nors Kongresas priėmė įsta
tymą, kad bonusas butų iš
mokėtas, bet Rooseveltas už
dėjo savo “veto,” reiškia, at
sisakė tą įstatymą pasirašyti 
ir sugrąžino jį Kongresui at
gal. Žemesnieji Kongreso 
rūmai tuoj prezidento “ve
to” sumušė, tačiau senatas jį 
palaikė ir tuo budu bonuso 
įstatymas tapo palaidotas.

kai po 10 centų už doleri ant 
visų karo skolų. Šitą suma
nymą padavė pulk. Moore- 
Brabazon, kad “užbaigus 
augantį skaudulį už jūrių.*’ 

“Mes iš Amerikos jokių 
pinigų nesame skolinę,” kai 
bėjo jisai, “bet mes sutikom 
kartu su kitais garantuoti, 
kad Amerikai bus užmokėta 
už karo reikmenis, kurių ji 
siuntė į karo lauką. Taigi pa
darykime gestą ir pasiulykim 
jai 100,000,000 svarų (apie 
$500,000,000) auksu kaip 
pilną atlyginimą už visas ka. 
*o skolas visame pasauly.*’ 
Tai reikštų apie 10 centų už 
dolerį.

Anglijos iždo ministeris 
Neville yra jau seniau paaiš
kinęs, jog Anglija sustojo 
mokėjusi Amerikai karo 
skolas dėl to, kad ir ji pati 
neima karo skolų iš tų, kurie 
lai skolingi.

Francuzijos Jurinin
kai Laimėjo Streiką.

Francuzijos uoste Havre 
buvo sustreikavę 2,000 juri
ninkų, reikalaudami, kad 
jiems butų mokama alga 
apskritus metus, ažuot nuo 
kiekvienos kelionės. Valdžia 
buvo pareiškus, kad streikie- 
riams nekuomet nepasiduos. 
Streikas tuomet ėmė plėstis į 
kitus uostus. Tapo sulaikyta 
ii- naujo laivo “Normandie” 
išplaukimas Amerikon. Val
džia pamatė, kad jos pasi
putimas prieš darbininkų 
vienybę nieko nereiškia, ir 
turėjo nusileisti. Jūrių mini
steris paskelbė, kad streikie
rių reikalavimai išpildomi ir 
jurininkams busianti moka
ma metinė alga.

Sugadino Anglijos 
Karaliui Balių.

Anglijos karaliui su kara
liene pereitą sąvaitę Londo
ne buvo iškeltas “pilietiš
kas’’ balius jų “sidabrinio 
jubilėjaus” proga. Bet ko-

Neutralių Valstybių Blokas 
Saugos Pabaltijo Taiką.

CHIGAGOJE UŽSIMUŠĖ
ANTANAS SADUNAS.
Drg. L. Apolis prisiuntė 

mums iškarpą iš “Chicago 
Daily Tribūne,” kur aprašo
ma Antano Saduno mirtis. 
Sadunas važiavo automobi- 
lium ir

ŠVEDUOS MINISTERIS 
ATVAŽIUOJA LIETUVON

Šiaurės Europos valstybės 
susirūpinusios dėl Vokieti
jos militaristų užsimojimo.

________________ Iš švedų sostinės Stock-
_____  ant kampo Western holmo atėjo žinių, kad šio-
ave. ir 136-tos gatvės įvyko mls dienomis tenailaukia- 
nelaimė. Žmonės, kurie tai ma atvykstant Suomijos pre- 
matė, sako, kad jo automo- Z1dento Svmhufvudo. Tuo 
bilius nubraukė šonu telef o- P?C1U įiku Švedijos, uzsie- 
no stulpą, paskui metėsi ki- J110 ,mmistens Ki
ton gatvės pusėn ir atsimu- kard. Sandler ruošiasi kelio- 
šęs tenai į kitą stulpą sudu- n®n 1 Pabaltijo valstybes. Jis 
žo. Sadunas tapo užmuštas aplankysiąs ir Lietuvą, 
ant vietos. Velionis buvęs 44 Kokie tų^ kelionių tikslai, 
metų ir turėjęs restoraną po ^ol kas viešai da neskelbia- 
numerių 13301 Western ma- Bet telegramos sako, 

kad Pabaltijos valstybėse 
dabartiniu laiku pradėta 
kalbėti apie sudarymą ‘‘ne
utralių valstybių bloko,” ku
ris saugotų Pabaltijo taiką. 

Iki šiol buvo manoma,

avė., Blue Islande.

Portugalijoj “Sutriu
škinta Revoliucija.
Portugalijos valdžia pe

reitą sąvaitę pasigyrė pasau- 
'iui, kad ji “sutriuškinusi re
voliuciją,” kurią “raudonie
ji” buvo pakėlę. Bet ir jos 
pačios pranešimų matyt, kad 
jokios revoliucijos tenai ne
buvo. Valdžia sumanė su
ruošti militaristinę demont- 
-aciją ir pabarškinti kardu, 
kad parodžius savo žmo
nėms ir užsieniui, kaip gerai 
yra jos organizuota “krašto 
apsauga.” Bet ji pabūgo, 
kad ruošiant tą demonstra
ciją nesukiltų prieš ją karei
viai. Todėl kėliasdešimts ka
reivių ir žemesniųjų karinin
kų buvo suimta paskelbti, 
kad jie planavę “revoliuci 
J4-

KUNIGAS AUTOMOBI- 
LIAUS NELAIMĖJ.

Netoli Worcesterio perei
tą sąvaitę kun. John H. Mil- 
ler sudaužė savo automobilį, 
sunkiai susižeidė pats ir su
žeidė dvi moteris, su kurio
mis jis buvo išvažiavęs pasi- 
trankyt Visi trys buvo nu
vežti Worcesterio miesto li
goninėn.

Streikas Colto Gink
lų Dirbtuvėj Tęsiasi.

Streikas Colto ginklų 
dirbtuvėj Hartforde vis ne
sibaigia. Toji kompanija 
dirba valdžios užsakytus 
ginklus, bet nesiskaito su 
NRA patvarkymais ir labai 
skriaudžia darbini n k u s. 
NRA viršininkas Richber
gas stojo kompanijos pusėj. 
Todėl 17 streikierių pereitą 
sąvaitę išvažiavo Washing- 
tonan, kur jie planuoja pi
ketuoti prezidento Baltuo
sius Rumus ir Justicijos De- 
partmentą, kad tuo budu at
kreipus į tą streiką visos ša
lies dėmesį.

Kidnaperiai Pagro
bė Kitą Turtuolių 

Vaiką.
Amerikos visuomenė bu

vo jau lyg ir nusiraminusi, 
kad federalinė valdžia jau 
užkirto žmonių vogimui ke
lią ir kad tokie dalykai, kaip 
Lindbergho vaiko išvogimas 
ir nužudymas, daugiau ne
beatsikartos. Bet taip nėra. 
Štai, Tacomos mieste, Wash- 
ingtono valstijoj, pereitą są
vaitę buvo išvogtas turčių 

jWyerhauserių vaikas. Kid
naperiai reikalauja už jo pa. 

Jiuosavimą $200,000. Ir šią 
sąvaitę jie paskelbė įspėji
mą, kad jeigu į 3 dienas to
kia suma nebus jiems padė
ta, tai vaikas busiąs nužudy
tas.

RADO LAKŪNŲ LA
VONUS.

Oklahomos valstijoj atra
sta sudužęs armijos lėktuvas 
ir du lakūnai užsimušę. Są
vaitę prieš tai jie buvo iš- 
skridę ir prapuolę be žinios.

LAIVŲ STATYTOJAI 
PRAŠO VALDŽIOS 

ĮSIKIŠIMO.
I Streikuojantys laivų sta
tytojai Camdene pasiuntė 
Washingtonan prašymą, kad 
federalė valdžia įsikištų į jų 
ginčą su New Yorko Ship- 
building kompanija, kuri 
stato karo laivus ir nepildo 
NRA patvarkymų. Streikuo
ja 4,600 darbininkų.

Davatka Pralaimėjo 
Bylą Prieš Vyskupą.

Romos katalikų davatka, 
Elizabeth Noonan, buvo už
vedus prieš Albany katalikų 
vyskupą Gibbonsą ir jo sėb
rus bylą ir reikalavo $300,- 
000 atlyginimo už tai, kad 
jie susitarę sulaužę su ja ko
kią ten sutartį, prašalino ją 
iš šv. Juozo draugijos ir da 
melagingu budu buvo užda
rę ją kalėjimas. Teismas 
klausė jos skundo 4 dienas 
ir išsprendė bylą vyskupo 
aaudai. Visgi pašėlusi atvo- 
^a davatkai skųsti vyskupą!

SILAUŽĖ I KAMBARĮ IR 
NUŠOVĖ ŽMOGŲ

Brooklyne pereitą sąvaitę 
du vyrai įsilaužė į G. Kede
no kambari ir žmonos akv-— v
vaizdoje sušaudė lovoj gu- 
intį jos vyrą. Kada žmog
žudžiams pabėgus moteris 
šoko prie telefono, pasirodė, 
kad telefono vielos nukirp
tos. Keeleris buvojaivų kro
vėjų užvaizdą, žmogžudžiai 
uivarė jo kunan 7 šuvius.

MIESTELIO GATVĖ ĮKRI
TO KASYKLON

Iš Scrantono pranešama, 
<ad Duryea miestely, Penn- 
;ylvanijoj, pereitą sąvaitę Į- 
krito anglių kasyklon viena 
gatvė ir prarijo angliakasį 
Mykolą Evancho ties jo na
mais. Vėliau jį rado 18 pėdų 
gilumoj nebegyvą. Paliko 
žmona ir 7 vaikai našlaičiai.

CLEVELANDE 4 DIDELI 
STREIKAI.

Pereitą sąvaitę Clevelan- 
de sustreikavo National Car- 
bon kompanijos darbinin
kai. Be to, streikuoja dar tri
jų didelių kompanijų darbi
ninkai, būtent: White Motor 
Co., Industrial Rayon Crp. ir 
Addressograph - Multigraph 
Corporation.

NUSIŠOVĖ FLORIDOS 
DAKTARAS.

Miami mieste, Floridoj, 
pereitą nedėldienj nusišovė 
D-ras Babcock, kuris gyveno 
tenai milionieriskuose ru

imuose.

nij^ Kaipflk Jurgfesusa- dien’didelę demonstraciją 

vo Mare atvažiavo prie sa
lės, komunistai tuojaus pra
dėjo giedoti “Internaciona
lą” ir šaukti: “Jūsų brangus 
rūbai nupirktų mums duo
nos!” “Mes badaujam, o jus 
lėbaujat!” Ir taip toliau. Po
licija pradėjo demonstran
tus vaikyt ir pasidarė sumi
šimas.

10,000 Žmonių Pa
smerkė Karą.

Apie 10,000 karo prieši , , ,. .. . .
ninku New Yorke įtaisė aną. Skandinavijos valsty-
dien didelę demonstraciją remia P°^1_
prieš militarizmą. Su vėlia- n®s įai TautųLygaŽe- 
vomis ir plakatais demonst- ?e.V0J al)dai lspese Vokieti
kei ja perėjo per Fifth avė- jąi papeikimą dėl jos gmkla; 
nue, puikiausią buržuazijos ^..Danija, viena iš
gatvę, paskui susirinko U- Skandinavijos salių, atsisa-
nion skvere, kur visada su- į® Pn® *°. P.aP?Ąlm? Pa
sirenka pažangusis to did- ^®^,' Vokietija iš to irgi su- 
miesčio elementas, ir tenai prato,, kad skandinavai pa- 
kalbėtojų lupomis pasmerkė ^ai"° pusę- .
visus karus ir mihtanzmą, Kodėl

CHACO KARĄ TAUTŲ
LYGA PALIEKA AME

RIKAI.
Šiomis dienomis Ženevoje 

buvo nepaprastas Tautų Ly
gos posėdis, kad pasmerktų 
Paragvajų, kam atsisako su
stabdyti beprotišką ir bega
lini Čhaso karą prieš Bolivi
ją. Apsvarsčiusi reikalą. Ly
ga nutarė palikti jį pačioms 
Amerikos valstybėms, bū
tent, Jungtinėms Valstijoms, 
Argentinai, Čilei ir kitoms.

ILLINOJAUS BEDARBIAI 
GAUS DUONOS.

Illinojaus valdžia pereitą 
sąvaitę užtikrino 1,200,000 
vargšų, kad jau neužilgo jie 
gausią maisto, nes legislatu- 
ra priėmė įstatymą, kuriuo 
narduodamas mokesnis pa
keliamas nuo 2 iki 3 nuošim
čių. Tuo butu susidarysią tie 
$3,000,000 kas mėnesį, ku
rių Washingtonas reikalau
ja prie teikiamos federalės 
pašalpos.

BELGIJOJ SUSTREIKA
VO 20,000 ANGLIA

KASIŲ.
Charleroi kasyklų distrik- 

te, Belgijoj, sustreikavo 20,- 
000 mainerių, reikalaudami 
daugiau atlyginimo. Jie nu
sileido kasyklon, kad streik 
laužiai negalėtų užimti jų 
vietas, bet darbo nedirba.

kurį plutokratai vadina Hitlerio 
“krašto apsauga.” smertti.

Danija nenorėjo 
militarizmo pa

smerkti. tai gal tik ji viena 
težino. Tačiau jeigu kas ma
nė, kad skandinavai remia 
Hitlerio politiką, tai Stock- 
holmo “Social-Demokra. 

pusiau oficialus švedų

VOKIETIJOJ NUTEISTA
DAUGIAU DAVATKŲ.
Dėl šmugeliavimo į užsie- l'Y“

’ vyriai“
manymą dabar išblaškė. Ji
sai pareiškė, kad šiaurės Eu-

-----  ropos valstybės, tai yraDowm, abidvi Romos skSndinavya, Hitlerio planų

nekuomet nerėmė ir negali 
jų remti dabar. Esą, naciai 
labai klysta, jeigu jie tikisi 
sau paramos iš Skandinavi
jos.

mokėti $48,000 pabaudos.' Švedijos socialde-
Antroii ravA metai, kalėib mokrat« pareiškimas, kuo- 
Antroji gavo metus Raleji- met užsienio reikalų mini-

steris važiuoja aplankyt Pa
baltijo valstybes, yra labai 
reikšmingas. Jis parodo, 
kad Švedija jieško glaudes
nių santikių su tomis valsty-

m
Vokietijoj buvo pasmerktos 
kalėjiman da dvi minyškos, 
būtent Maria Menkė ir Gert 
ruda
katalikų davatkyno viršinin 
kės. Viena jų iššmugeliavusi 
i užsienį 200,000 aukso mar
kių, o kita net 4,000,000 
markių. Maria Menkė nutei
sta 5 metams kalėjimo ir už

mo ir $400 pabaudos.

KUN. COUGHLIN PRA
KALBOSE AREŠTUOTA

30 KOMUNISTŲ. _ _ _
New Yorke, Madison Sq. barnis, kurioms Hitleris ga- 

Gardene, pereitą sąvaitę jan^a peilį. Ypač šitoks šve- 
kalbejo pagarsėjęs savo ra- jų nusistatymas yra svarbus 
dio pamokslais kun. Cough- Lietuvai, iš kurios vokiečiai 
lin. Komunistai tuoj prade- nenorj nej žąsų pirkti. Suri
jo skleisti savo lapelius tarp darius Pabaltijo valstybių 
susirinkusių žmonių. Kadan- blokui, galėtu būt netik tai- 
ęp.J1® draudžiami neklausė, apSaugota, bet ir prekyba 
tai policija 30 jų areštavo uz galėtų pagyvėti.
“tvarkos ardymą.” | ‘ ____________

NACIAI NORI KONFIS
KUOTI KATALIKŲ OR
GANIZACIJŲ PINIGUS.

Kairysis nacių sparnas

PERSKRIDO ATLANTĄ J 
17 VALANDŲ.

Ispanų lakūnas Pombo
pereitą sąvaitę atskrido iš .... A.. . .. .
Afrikos Brazilijon į 17 va- Vokietijoj pradėjo reikalau- 
landų. Tai yra naujas grei- į1’“ but« konfiriraoh visi 
tumo rekordas. Jis neturėjo kaĮahkų organizacijų P131“
orlaivy nei radio, nei kitų Ka‘: nes. t‘ilslant.keha?. da' 
pagerinimų, bet atliko kelio. v?.tk?? u? P*n*KM šmugeli pa- 
nę laimingai, nes oras pasi- ais^eJę, kad tų

, taikė labai palankus. Dabar f>na"su°«“ e83"1' d>dele be- 
Storkjig gjęrjg sustodamas iš Bra- tvarke.

REIKĖJO ARDYT LAIP-
TUS, KAD LIGONĘ IŠ

NEŠTI.
Tūla Mrs. Laura

XewYorke apsirgo pneumo-! gij" j Mekriiį' i tva. vi • nu
nija ir ją reikėjo būtinai vez-! __________ I Del kilusių potvmių Okla-
ti ligoninėn. Bet ji svefffJ&■: Oklahomos valstijos kalė- homos ir Texas valstijose a- 
pie 500 svarų, todėl reikėjo jime buvo nužudytas elekt- pie 4,000 žmonių turėjo pa- 
iškelti dvejas duris ir praar- ros kėdėj Robert Cargo, ku- likti savo namus ir neštis į 
dyti laiptus, kad galėjus ją ris kirviu užmušė seną žmo- aukštesnes vietas. Jie gyve, 
išnešti iš buto. gų ir pavogė jo automobilių, na dabar po atviru dangum.
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APIE KARALIUS IR BAŽ
NYČIĄ.

Šituo klausimu “Naujie
nos” pagamino ilgoką edito- 
rialą. Visų pirma jos pažy
mi, kad—

“Popiežius paskelbė ‘šven
tais’ buvusį Angglijos kara
liaus kanclerį Thomas’ą More’ą 
ir vyskupą Joną Fisher’į, ku 
riems prieš 400 metų buvo nu
kirstos galvos dėl to, kad juodu 
priešinosi Henry VIII persisky
rimui su savo žmona ir naujos 
žmonos, gražuolės Onos Boleyn, 
vedimui. Pats popiežius nėra 
‘šventas,’ todėl keista, kad jisai 
gali daryti ‘šventais’ kitus.”

Toliau “Naujienos” aiški
na, kaip tas Anglijos kara
lius susipyko su popiežiaus 
bažnyčia. Sako:

“Anglai da ir šiandien, gal 
būt, butų ištikimi popiežiui ka
talikai, jeigu josios karalius 
Henry Aštuntasis nebūtų įsi
mylėjęs į moterį, kuri nebuvo 
jo pati. šiais laikais toks kara
liaus romansas didelio skanda
lo nereikštų, nes dabar, jeigu 
vyras savo žmonos nemyli arba 
žmona nemyli savo vyro, tai 
juodu persiskiria.

“Bet 16-tame šimtmetyje 
‘divorsai’ dar nebuvo įėję į ma
dą ir katalikų bažnyčia jiems 
ypatingai buvo priešinga. Tie
sa, Romos popiežių istorijoje y 
ra daug aršesnių meilės dramų, 
negu vyro ir moters perskiros 
(užtenka prisiminti ‘garsųjį’ 
popiežių Aleksandrą VI!), bet 
pasaulio akyse katalikų bažny
čios vyriausybė norėjo vaidin
ti griežto šeimynos dorybių 
sargo rolę. Todėl kai Anglijos 
karalius užsimanė vesti kitą 
moterį, tai papa jam pasiprie
šino. Atsisakė karaliaus valiai 
nusilenkti ir jo kancleris, Sir 
Thomas More, kartu su vysku
pu Fisher’iu.

“Henrikas vistiek paėmė vir 
šų. Su Ona Boleyn jisai apsive
dė. Romos papa neteko savo 
bažnyčios Anglijoje, o ministe- 
ris ir vyskupas neteko savo 
galvų: jas nukirto karaliaus 
budelis.”

Bet to da neužteko. Dėl 
to, kad popiežius nenorėjo 
patenkinti Anglijos kara
liaus užgaidų, visi Anglijos* 
kunigai atsimetė nuo Ro
mos bažnyčios ir Anglijos 
katalikai virto protestonais. 
Taigi “neklaidingasis” po
piežius padarė labai didelę 
klaidą. O jeigu jis butų turė
jęs proto, jis nebūtą taip žio
plai pasielgęs, nes jis turėjo 
žinoti, kad—

REIKALINGAS KALBOS 
DIKTATORIUS, AR NE?

“Lietuvos Žinios” padarė 
ankielą naujos rašybos klau- 
imu. Tai yra, jos išsiuntinė- 
o įvairiems inteligentams 
paklausimus, kaip jie žiuri į 
naujos rašybos planą.

Atsakydamas į paklausi
mą, tautininkų organo “L. 
Aido” redaktorius Jakševi
čius atrado, kad kalbai esąs 
reikalingas diktatorius. Štai 
o nuomonė:

“Lengva ar sunki bus rašyba 
—visiškai nesvarbu. Nesvarbu 
taip pat, ar ji bus pakeista, ar 
ne. Svarbu, kad rašyba butų 
pastovi, kad jos taisyklės butų 
tvirtai nustatytos sykį ant vi
sados. Gerai butų, kad rašybos 
dalykai butų tvarkomi kokio 
diktatoriško autoriteto...”

Matote, “kur laka, ten ir 
oja.” Diktatorių užlaiko

mas, p. Jakševičius stoja už 
diktatūrą net ir rašybos da
lykuose.

Bet “Laiko žodžio” re
daktorius Paleckis yra visai 
atokios nuomonės apie ra
šybos diktatorių. Jis sako 
štai ką:

“Jei jau reformuoti rašybą, 
tai tą reikėtų daryti tik po ilgo 
apgalvojimo ir kuodidžiausio 
prastinimo linkme, kad kalba 
butų lanksti, patogi ir praktiš
ka. Svarbiausia, kad rašybos 
reformos klausimą sprendžiant, 
lemiančios reikšmės neturėtų 
kalbininkai, kad rašyboj ne- 
viešpatąutų kalbininkų dikta
tūra.” *

Na, tai kaip dabar Jakše
vičius susitars su Paleckiu 
kalbos diktatoriaus klausi
mu?

4 ji K J vis, ag boston

Darbininkų

New Yorko Metropolijos Dailės Muziejus gavo iš Rockefellerio $2,500.000 dovanų ir už tuos 
pinigus statosi tokius rumus, kaip šis vaizdelis parodo. Nors tie pinigai buvo uždirbti darbinin- 
cų kruvinu prakaitu, bet Rockefelleris gauna už juos garbę, kaip didelis “labdarys.”

tekia karinga moterėlė, palei
dusi pirma smarkių žodelių iš 
necenzūrinės tautosakos perlų, 
demonstratyviai atstato į ją 
užpakalinę savo kūno dalį ir— 
didesnio efekto dėliai — pake
lia viršun visus savo andaro- 
kus.”

Tautiškam poetui turbut 
ne sykį teko “pakeltus anda- 
rokus” matyti, kad jis žino 
visus tokių scenų detalius.

ŠUCBUNDO VADŲ BYLA VIENOJE
Šucbundu vadinosi Aus- nas Loew sako, jei d-ras 

trijos socialdemokratų ir Doič jam butų davęs pinigų ~ 
darbininkų karinė organiza- ‘ anuotoms pirkti, jis butų jas 
ei ja, kurios tikslas buvo gin- nupirkęs. Ginklai buvę per
ti respubliką ir demokratinę ,kami pasipriešinti pučistam,

“Viduramžiais Europoje vei
kė taisyklė: ‘Cujus regio, ėjus 
religio’ (keno valdžia, to ir re 
ligija). Ne žmonės pasirinkda 
vo sau religiją sulig savo sąži
ne ir įsitikinimu, bet valdovai 
pasakydavo, į ką jie turi tikėti 
ir kurios dvasinės vyriausybės 
klausyti. Taip buvo, kaip žino
me, ir viduramžių Lietuvoje, 
kurią iš pagoniškos į katalikiš
ką pavertė kunigaikštis Vytau
tas, pats priėmęs krikščionybę 
visai ne iš persitikrinimo, o tik 
politiniais ir dinastiniais sume
timais.

“Karaliai, kunigaikščiai ir 
kitoki žmonių valdovai pavertė 
religijas ir bažnyčias savo įran
kiu. Todėl visuomet, kilus revo
liucijai, iškyla krizis ir religijo
je. Kai kur tas krizis priveda 
prie visiško bažnyčios sugriuvi 
mo (kaip, pav. Rusijoje ir Tur
kijoje).’*

Bažnyčia' sugriuvo netik 
Rusijoj ir Turkijoj, bet j 
taip pat subirėjo Meksikoj, 
per plauką tik išsilaikė Ispa
nijoj, o dabar pradėjo braš- 
fcėtž Vokietijoj, m

LIETUVOJE VAIDINA
“MAIKĮ SU TĖVU.”

“Lietuvos Žinios” paduo
da iš Joniškio šitokį prane
šimą:

“Joniškio Lietuvos Etinės 
Draugijos valdyba 21 balandžio 
dieną numatė suruošti Jonišky 
viešą vakarą ir suvaidinti Ūki
ninkų Romovės salėje veikalėlį 
‘Kongo Meilė’ ir dialogą ‘Mai
kio Pasikalbėjimas su Tėvu.’ 
Policija leidimą davė, salė buvo 
išnuomota ir apie vaidinimą 
paskelbta. Tik nepatiko kuni
gams, kad bus vaidinama kaž 
kas apie jų meilę ir ėmė jie lan
džioti po valdžios įstaigas, pra 
šydarni atšaukti leidimą. Val
džios įstaigos, nemątydamos 
reikalo drausti laisvamaniams 
surengti vaidinimą, kunigų ne
paklausė ir leidimo neatšaukė 
Tada buvo paspausta kitur ir 
pieno perdirbimo bendrovės ve
dėjas, kurio žinioje yra minė
toji salė, pranešė, kad salės ne
duosiąs. Vaidinimas dėlto ne
įvyko.”

Jonišiko laisvamaniai da
bar traukia salės savininką 
teisman ir reikalauja atlygi 
nimo už pasidariusius nuos
tolius.

KAM REIKIA 20,000 DY
KADUONIŲ?

Karolis Vairas (Račkaus- 
cas) praneša, kad išlydint 
iš Lietuvos Amerikon p. Ski
pitį, Kaimo burmistras Mer
kys pasakęs:

“Lietuvoje, virš dviejų mili
jonų gyventojų; jų reikalus 
prižiūri ir tvarko 20 tūkstančių 
valdininkų, o kiek valdininkų 
prižiūri ir tvaiko reikalus vie
no miliono lietuvių, gyvenančių 
užsieniuose?!!...”

Merkio išmanymu, užsie
nio lietuviai turi būt labai 
nelaimingi, kad gyvena be 
valdininkų globos.

Dėl šitos p. Merkio kal
bos, “Argentinos Lietuvių 
Balsas” rašo:

“Išleistuvėse prisakyta daug 
gražių komplimentų užsienio 
lietuviams. Tik la.ba.1 gaila, kad 
užsienio lietuvių tautiniai-kul- 
turinį darbą Lietuvoje iki šio 
laiko netaip supranta ir verti
na, kaip ištikrujų reikėtų, kaip 
ištikrujų yra.

“Demokratiškesnėse šalyse 
gyvenanti žmonės visiškai nesi- 
didžiuoja dideliu valdininkų 
skaičium.”

Visai teisinga. Musų aki
mis žiūrint, 20,000 valdinin
kų, tai 20,000 dykaduonių 
mažutėj Lietuvoj.

“Kaip jau ir ‘turi būt’ šian
dieną Lietuvoje, knygos pirmą 
ir antrą puslapį užima Smeto
na. Pirmame puslapyje ‘Smeto
nos žodis,’ antrame — Smeto
nos atvaizdas. Toliau eina re
daktoriaus P. Rusecko žodis— 
Įžanga.”

O apie knygos turinį Bra
zilijos lietuvių laikraštis sa
ko ve ką:

“Bendrai paėmus, ‘Pasaulio 
Lietuviai’ knygos turinys yra 
beveik tik Romos katalikų baž
nyčių ir jų parapijų sąrašas su 
smulkiais ir per daug smulkiais 
aprašymais ir fašistinių orga
nizacijų veikimas ir jų išgyri- 
mas. Tiesa, yra paduoti adre
sai ir užsienyje išeinančių lie
tuviškų laikraščių. Bet ir tame 
sąraše veržte veržiasi fašisti
nės propagandos raugas. Kur;

Ginčai Lietuvoje Dėl
Rašybos.

Lietuvoje norima kiek pa
keisti lietuvių kalbos ligšio
linę rašybą. Tačiau ji galu
tinai dar nėra pakeista, nes 
dėl jos visiško nustatymo 
šiuo metu daugeliu klausi
mų dar nesusitarę kalbinin
kai. Visuomenėje ir laikraš
čiuose taip pat eina ginčai 
dėl naujosios rašybos, čia 
pažymėtinas gana įdomus 
klausimų lapelis-anketa, ku
rį gegužės pradžioje išsiun
tinėjo “Lietuvos Žinių” re
dakcija daugeliui žinomų 
asmenų: kalbininkams, lai 
kraščių redaktoriams, rašy 
tojams, mokytojams, advo
katams, profesoriams ir tt. 
“Lietuvos Žiniose” dabar 
jau skelbiami į anketą gauti

tik laikraštis yra pažangus tai atsakymai U jų kad
paduota tik adresas u- laikius- visi užklaustieji yra

nepatenkinti norima įvesti 
naująja rašyba. Sako, kad ji 
yra gana paini ir ligšiolinių 
blogumų nepašalina. Daugu
ma reikalauja ir pertaisytą’ 
rašybą dar taisyti. “Jeigu 
jau rašyba reformuojama, 
tai ją reikia reformuoti iš 
pagrindų, kad greitai jau ne
bereikėtų to klausimo kelti” 
—savo atsakymuose pabrė
žia didelė dauguma spaudos 
žmonių. Kada šie ginčai pa
sibaigs, dar neaišku. Tiesa, 
vienas, kitas Lietuvos laik
raštis jau ir dabar bando 
naujoviškai rašyti. Bet tuo 
tarpu yra tik bandymas.

Tsb.

čio kaina nepažymėta. O kur 
tik laikraštis kvepia fašizmu 
bei klerikalizmu, tai ilgiausia 
reklama apie jį parašyta.”

Tai tokias knygas leidžią 
p. Skipičio vadovaujama 
DULR, kuri skelbiasi esanti 
visai
ei ja.

‘nepartinė” organiza-

LIETUVIŠKI KOVOS 
BUDAL

Liudas Gira, smetoninis 
poetas ir šiaip nemenkas 
tautiškų klausimų autorite 
tas, 9-tame “Literatūros 
Naujienų” numery aiškina, 
kokiais budais lietuviai dau
giausia kovoja. Girdi:

“Esama visokių būdų ir įvai 
rių taktikų kovoti su priešais 
Kitas, pavyzdžiui, susitikęs kur 
savo priešą ar šiaip neapken 
čiamą žmogų, įsikišęs rankos 
plaštaką kišeniun; tenai jam 
parodo špygą. O... kaimo bobek 
kos itin mėgsta, pav., vartoti 
šitokį kovos metodą: pamačiu
si kur ulyčioj savo priešininkę

MAININ1NKAUJA ŽMO- 
NEM1S.

Kauniškė “Diena” rašo:
“Kalbama, kad vėl tariamasi 

dėl pasikeitimo politiniais kali
niais su Sovietų Rusija. Už kai 
kuriuos žymius komunistus, 
kaip antai Malka Cbodosaitė ir 
kiti. Sovietai sutinka paleisti į 
Lietuvą kelis kunigus, jų tarpe 
ir kunigą Jasinską.”

Kartais šiurpu klausytis 
senus žmones pasakojant, 
kaip baudžiavos laikais Lie
tuvos dvarponiai maininin- 
kaudavo savo žmonėmis, iš- 
keisdami kalvį ant siuvėjo 
arba berną ant skoliko.

Bet šiandien baudžiavos 
nėra, o vistiek žmonėmis 
mainininkaujama: še tau ši
tas, o duok man aną.

Ar tai ne biauru?

KANADOS LAIKRAŠTIS
APIE PILSUDSKĮ IR 

LIETUVĄ.

Drg. P. Daugėla prisiuntė 
mums iškarpą iš Toronto 
dienraščio; “The Mail and 
Empire,” kurio redakcija a- 
pie Pilsudskio mirtį sako:

“Jei kas apsiverkė dėl Pil
sudskio mirties, tai tik ne lais
vė, tikrai ne laisvė, kaip mes ją 
suprantame. Jis valdė Lenkiją 
kaip ir kiekvienas diktatorius 
valdo—su geležine ranka. Tarp 
jo ir Hitlerio yra daug panašu
mo. Gimęs Lietuvoje, jis tapo 
Lenkijos diktatorium, taip kaip 
Hitleris, gimęs Austrijoj, tapo 
Vokietijos diktatorium...

Trumpai Apie Viską.
Tarp gimdymo kontrolės 

šalininkų ir priešininkų Wa- 
shingtone eina atkakli kova. 
Priešininkai nori, kad butų 
uždrausta paštu siųsti rišo 
kią literatūrą apie gimdymo 
kontrolę — net ir tuomet,

Ženevoje Pilsudskis 9ykį kuomet ji yrą. adresuojama 
Į daktarams. Pnes tą sumany- 

“ "mą kovoja Margaret Sanger, 
didelė gimdymo kontrolės 
šalininkė.

tvarką nuo klerikališkujų 
fašistų ir kitų juodašimčių 
pasikėsinimų.

•Pereitų metų vasario mė
nesy klerikalo Dollfusso val
džia, sutraukus kariuomenę 
ir visas fašistiškas gaujas, 
pasiryžo šucbundininkus 
išskersti ir iš armotų pradė
jo bombarduoti jų namus 
Vienoje. Kova tęsėsi kelias 
dienas ir galų gale prieš ar- 
motas darbininkai turėjo 
pasiduoti. Tuomet prasidėjo 
areštai ir korimas.

Daug suimtų vadų buvo 
sugrusta kalėjiman ir jie iš
sėdėjo tenai be teismo dau
giau kaip metus laiko. Vie
na byla buvo sprendžiama 
šiomis dienomis. Ji tęsėsi 15 
dienų ir. pasibaigė tik 18 ba
landžio. Štai ką apie ją rašo 
“Lietuvos Žinių” korespon
dentas iš Vienos:

Prieš teismą stovėjo 21 
šucbundo vadų, kaltinamų 
priklausius šucbundo vy
riausiai vadovybei, pirkus ir 
slėpus ginklus bei sprogsta
mąją medžiagą ir organiza
vus ginkluotą sukilimą. 
Šucbundo vadų posėdyje, 
1934 m. sausio mėnesį, buvę 
nutarta ginklu pasipriešinti 
valdžiai.

Šucbundas turėjęs visoje 
Austrijoj apie 80 tūkstančių 
kariškai apmokytų vyrų, iš 
kurių vien tik Vienoj buvę 
15,000. Prieš pilietinio karo 
pradžią Vienos šucbundas 
dar turėjęs savo rankose 
7,000 šautuvų, 2,000 revol
verių, per 20 kulkosvaidžių 
ir apie pusę milijono šovi
nių. Be to, apie 4,500 ranki
nių granatų.

Toliau kaltinamasis aktas 
irimeta šucbundo vadams, 
cad jie paruošę sukilimo pla
ną, kareivinių ir policijos 
nuovadų užėmimą, socialis
tinės diktatūros paskelbimą 
ir tt

Svarbiausiuoju kaltina
muoju toj byloj buvo ats. 
majoras Eifler, ligi 1927 mė
lį tarnavęs kariuomenėj ir 
iš jos soc. dem. partijos pa
rėdymu pasitraukęs, kad 
perimtų šucbundo vadova
vimą. Majoras Eifler atsaki
nėjo į jam teismo pastatytus 
liausimus labai plačiai

heimverui, kuris visuomet 
siekė antidemokratiškos val
džios.

Socialdemokratai negalė
ję pasilikti beginkliai, kai 
visi kiti ginklavosi. Dalis pu
blikos teismo salėje pradėjo 
po šių žodžių ploti ir šaukti 
bravo. Teismo pirmininkas 
pagrąsino publiką pašalinti 
š-salės.

Visi šucbundo vadai tei
sme laikėsi labai drąsiai ir 
stengėsi savo draugų neįpai- 
įioti.

Kai kas tikėjosi, kad at
sargos generolas Koemer, 
tarp kurio ir kitų šucbundo 
radikalesnių vadų savo lai- 
iu buvo kilę nesusipratimų, 
duos kaltinamuosius kom
promituojančių parodymų. 
Tačiau jis kalbėjo labai ko
rektiškai; jam pačiam yra 
ažvesta byla kartu su kitais 
socialdemokratų vadais.

Austrijoj gen. Koerner y- 
•a laikomas vienu iš geriau
sių karo dalykų žinovų; iš 
dešiniųjų pusės jam anks
čiau buvo daromi užmeti
mai, kad jis davęs patari
mus statant savivaldybės 
lamus jų kariškai strategiš
kam įrengimui.

Kiti Vienos šucbundo va
dai taip pat daugumoj buv. 
didžiojo karo karininkai, 
puskarininkiai ir kareiviai. 
Kai kurių jų parodymai bu
žo labai trumpi, jie lakoniš
kai pareiškė nieko negalį 
pasakyti.

Iš šios bylos paaiškėjo da
liniai kai kurios aplinkybės 
šucbundo pralaimėjimo; 
taip pat ir melas, kad d-ras 
Doič ir Bauer dar prieš kovų 
pradžią išbėgę su pinigais 
užsienin.

Jie kovų pradžioj buvę 10 
becirke savivaldybės na
muose “Ahornerhof,” bet 
vėliau buvo priversti tą vietą 
apleisti. Iš Korbelio parody
mų paaiškėjo, kad kai ku
rios šucbundo dalys buvo 
sulaikytos jiems duotais pro
vokaciniais įsakymais. Taip 
pat padaryta klaida nepa
klausant seno generolo Ko- 
erner’io patarimų ne iš mies
to pakraščių pradėti kovą,

klausimus labai mačiai lK bet iš centro nedidelėmis ge 
carišku tikslumu. Jis prisi- E?? V. "* *

KO VERTA KNYGA “UŽ
SIENIO LIETUVIAI.”

Pono Skipičio atstovauja
moji DULR (Draugija Už
sienio Lietuviams Remti) 
nesenai išleido knygą ant- 
gąlviu: “Užsienio Lietu
viai?’ Mums to kurinio nete
ko matyti, bet kitos redakci
jos jį gavo. štai ką rašo apie 
jį “Lietuvos Aidas Brazili
joj:”

metė kardą ant stalo ir sušuko 
į Lietuvos premjerą (Voldema
rą.—“Kel.” Red.), kuris pro
testavo dėl Lenkijos kišimosi į 
Lietuvos reikalus: ‘Ar tu nori 
karo, ąr taikos?’ Varginga Lie
tuva negalėjo stoti karan, to
dėl turėjo būti taika už Pilsud
skio nustatytą kainą...”

Tačiau Pilsudskis nebuvo 
toks žiaurus savo oponen
tams, kaip Hitleris, sako Ka
nados laikraštis. Jis grūdo 
juos kalėjiman, bet ne “lik
vidavo” jų kaip Stalinas ir 
ne “valė” kaip Hitleris; ši
tie žodžiai reiškia žudymą.

Califomijos legislaturos 
narys Brennan įnešė suma
nymą, kad Mooney bausmė 
butų sutrumpinta ligi atsė
dėto laiko ir kad jis butų 
tuoj išleistas. “Aš noriu, kad 
tas agitatorius butų išspirtas 
iš kalėjimo kuo greičiausia 
ir užbaigtas visas triukš
mas,” pareiškė Brennan.

SUSPENDAVO KUN. 
GRAUSLĮ.

Žinomas kaunietis pa 
mokslininkas ir krikščionių 
jaunimo sąjungos dvasios 
vadas kun. Grauslys Kauno 
vyskupo laikinai suspenduo
tas. Krikščionių jaunimo są
jungos dvasios vadu paskir
tas kitas kunigas. Suspen
duotas dėl nesilaikymo ku 
nigams privalomos draus
mės.

Smetona prisiuntė kap. 
Jurgėlai “Gedemino kava
lieriaus” ordiną už jo “20 
metų literatinį darbą.” “Vie
nybė” mano, kad tuo “litera- 
tiniu darbu” p. Jurgėlai yra 
skaitomas tas laikas, kuomet 
jis mokykloj mokinosi lite 
ras rašyti.

“Chicagos Tribune’os” lei
dėjas McCormick sako, kad 
tiktai laisva spauda saugoja 
Amerikos demokratiją nuo 
diktatūros. Radio Ameriko
je esąs jau pažabotas fede- 

Vadinasi, da vienas “do-1 ralis valdžios cenzūros, bet 
ros mokytojas” nuslydo nuo spauda da nepasiduoda dik 
doros pamatų. tuojama.

pažino, kad perorganizavęs 
šucbundą į karišką organi
zaciją su griežta drausme.

Šucbundo tikslas visuo
met buvęs atremti heimvero 
pučistinius užmanymus ir 
ginti valstybės konstituciją: 
bei demokratišką tvarką. 
Socialdemokratų partija, jo 
nuomone, jei butų norėjusi, 
butų pakankamai progos tu
rėjusi proletariato diktatū
rai paskelbti. Ginklų parupi. 
nimas esąs buvęs ne jo daly
kas ir apie tai jis nieko neži
nojęs. Jis buvęs areštuotas 
gatvėje dar prieš 1934 m. 
vasario 12 dieną.

Antras svarbiausių kalti
namų buvo ats. kapitonas 
Loew, taip pat didžiojo karo 
karininkas, tarnavęs ligi 
1926 m. kariuomenėj ir pas
kui perėjęs šucbundan, kur 
buvęs finansinių reikalų re
ferentu. Jo rankose buvusi 
visa šucbundo ginklais ap. 
rupinimo akcija.

Teismo pirmininko kvo-

Kitaip buvo neišvengiamas 
didelis kraujo praliejimas ir 
kova daug sunkesnė.

Advokatų kalbos užtruko 
porą dienų. Kaip teismo pir
mininkas pastebėjo, net ir 
keliatas advokatų vos nenu
sikalto “valstybės išdavimu” 
pasakydami, kad ne tik vals
tybės autoritetas, bet ir liau
dies teisės tenka nepapras
tom priemonėm ginti, jei tei
sėtas kelias yra naikinamas 
ir laužomas.

Tardanftsvisų kaltinamų
jų vardu paskutinį žodį, maj. 
Eifler pareiškė, kad jie nie
kados nenorėjo būti ir dabar 
nėra valstybės išdavikais. 
Jie visuomet stengėsi res
publikonišką tvarką ir kons
tituciją ginti.

Visą dieną pasitaręs, teis
mas paskelbė rezoliuciją, su
lig kurios Aleksandras Eif
ler nubaustas 18 metų kalė
jimu, Rudolf Loew 15 metų, 
Franz Musil 12 metų, Jo- 
hann Pokomy, Anton Las-

čiamas, jis papasakojo apie mig, Theodor Schuhbauer ir 
šovinių šmugelį iš Čekoslo-f Josef Sispela po 10 metų, li- 
vakijos. Jie buvę čekų sočia- ■ kusieji tarp 1 ir 8 metų kalė- 
listų parūpinami ir austrų Jimo.
perimti Dunojum gabenami! Tik vienas Wilfried Stix, 
Vienon. Pinigus ir parėdy- kurio kaltė neįrodyta, ištei- 
mus jis gaudavęs iš d-ro sintas.
Doič (Deutsch. — “Kel.”i Taip vykdoma Austrijoj 
Red.), kuris buvęs visos or- “vidujinės taikos,” liaudies 
ganizacijos galva. Valstybės “nuraminimo” ir luomų 
gynėjo užklaustas, kapito- “bendradarbiavimo” akcija.

t *
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į
DĖLEI SLA.GINČO 10-tam APSKRITY.^ Moterys Geriausia Išrodo Maudynėse.
GRAND RAPIDS, MICH. I Musų kuopa negavo pakvi-

Mes, SLA. 60 kuopa, ma-M™ I*r kokius Penkis 
tydami da vis nepasibaigian- men 
tį ginčą dėlei musų kuopos 
suspendavimo, kuris įvyko 
jau daugiau kaip metai lai
ko atgal, nutarėm da kartą 
per spaudą pabrėžti bent 
trumpai, kaip ištikrujų daly
kai buvo. Gal tada užsibaigs 
visi nesusipratimai tarp tų 
žmonių, kurie bandė musų 
kuopą teisinti, ar kaltinti.

Dalykas buvo netoks, kaip 
tų laikų Pildomoji Taryba 
įsivaizdavo, kad čia buvę 
ypatiški nesutikimai, kurie 
privedę kuopą prie skilimo 
ir suspendavimo. Tokis ma
nymas yra klaidingas.

Dalis musų kuopos narių, 
matydami netikusį senosios 
Pild. Tarybos gaspadoriavi- 
mą, stengėsi i seimus rinkti 
tokius delegatus, kurie gin
tų ne P. Tarybos politiką, 
bet SLA. turtą ir narių gar
bę. Dėl šito gal da butų iš
vengta skilimo, jei musų 
priešai nebūtų sudraskę 
SLA. jaunuolių kuopą, kuri 
tuom laiku susidėjo veik iš 
100 narių. Dėl tos kuopos 
suardymo mes negalėjome 
tylėti. Mes atakavome tuos, 
kurie vietoje kurti didesnę 
jaunuolių kuopą, griovė ją.
Tas ir privedė prie skilimo.

Skilus musų kuopai —be
veik pusiau pasidalinus na
riais — musų priešai išėjo 
Rodos, tuo turėjo viskas už
sibaigti. Bet kas tau! Buvu
si kuopos valdyba sudarė 
naują kuopą ir pasitraukė, 
palikdama musų kuopoje 
tiktai vieną savo žmogų, bu 
vusį finansų raštininką A.
Bernotą, kad tas dabaigti 
griautu musų kuopą. Žino- 
ma/fas taip ir darė: visokį 
veikimą musų kuopai trukdė 
ir narius kalbino keltis į nau
ją kuopą. Užtai musų nariai 
netekę kantrybės, A. Berno
tą prašalino iš sekretoriaus 
vietos. Tačiau “ponas” Ber
notas su kuopos tarimu nesi
skaitė ir kuopos archyvo ne
grąžino. Dėlto kuopa patrau
kė A. Bernotą į teismą, o ge
gužinė Pild. Taryba pasam
dė A. Bernotui advokatą 
kad jį gintų. Supraskite 
SLA. nariai, kur tų laikų P 
Taryba mėtė musų pinigus!

Teismo sprendimas buvo 
neaiškus: jis nerado reikalo 
kad A. Bernotas turėtų sek
retoriauti, bet ir nerado, kac 
Bernotas turėtų kuopai ar
chyvą grąžinti, nes teismo 
manymu, naujas kuopos se
kretorius buvo ne sulyg kon
stitucijos patvarkymu iš
rinktas, o teisėto sekreto 
riaus nesant, nėra nei kam 
archyvą perduoti. Po teismo 
tik keli nariai pasiliko, kurie 
mokėjo A. Bernotui, o kiti 
visi mokėjo naujam sekreto
riui. Užtai visus tuos narius 
kurie mokėjo naujam sekre
toriui, Pildomoji Taryba su
spendavo — viso virš 65 na 
rių.

Suspenduoti nariai krei
pėsi prie advokato su klausi 
mu, kas daryti? Advokatas 
patarė duokles siųsti į cent
rą, taip kaip ir visuomet, ne 
žiūrint per katrą sekretorių 
o jeigu Pildomoji Taryba 
duokles grąžins, arba nepa 
kvituos per šešis mėnesius, 
tai tuosyk eiti į teismą.

Musų kuopa taip ir darė 
siuntė duokles per savo nau
ją sekretorių. Nors jie buvo 
suspenduoti, bet laukė ko 
laikas pribręs ir jie galės pa
rodyti Pildomajai Tarybai, 
kad jie yra nariai gerame 
stovyje.

Pildomoji Taryba (gegu
žinė) duoklių negrąžino, be 
ir iždininkui jų nesiuntė.

Matydami šitokį Pild. Ta
rybos elgesį, mes atsišaukėm 

visus SLA. narius, prašy- 
ami užtarimo. Ir ačiū tiems 

nariams, kurie vienokiu ar 
atokiu budu išreiškė užjau
tą musų kuopai, P. T. užsi- 
spirimas ėmė silpnėti. Tuo 
tarpu musų advokatas para
šė P. Tarybai laišką, kad jei 

neatitaisys savo klaidos, 
tai mes einam į teismą. Ir 
eigų butume nuėję į teismą, 
ai veikiausia Michigano val

stijoj butume pastatę SLA. 
čarterį į pavojų. Matyti, ir 

. T. tai suprato, nes tuoj pa
skyrė iždininką adv. K. Gu- 
gį, kuris atvyko pas mus ir 
dalykus sutvarkė: A. Berno
tą perkėlė į naują kuopą, o 
musų kuopos valdybą už- 
virtino. Rodos, tuo jau vis
tas buvo pabaigta.

Jau daugiau kaip metai 
aiko praėjo nuo šito inci

dento, ir štai mums da kartą 
tenka tuo klausimu kalbėti 
>er spaudą. Ir tik dėlto, kad 
LO apskrityje vis dar ke
liamas ginčas dėl musų kuo
pos reikalo. Be to, da ir mu
sų kuopos narys J. Lapins
kas įsivėlė į tuos dalykus, 
tune jam nepriklauso. Pa
vyzdžiui, jis šių metų “Tėvy
nės” num. 15, neva rašyda
mas atsakymą J. Marcinke
vičiui dėl jo straipsnio, tilpu- 
sio “Tėvynės” num. 9, pažy
mi, kad musų kuopa nebuvu
si suspenduota, ir už duokles 
mes gaudavę pakvitavimą.

Mes nesuprantame, kas J. 
Lapinskiui pašidarė. Juk ne 
vieną kartą ir jis yra pasira
šęs po atsišaukimais, kuriais

Šitą vaizdelį fotografas nutraukė Califomijos pajūry. Ir jis išėjo labai gerai, nes maudynėse 
moterys visuomet išrodo geriausia.

N0RW00D0 FINŲ KOMUNISTŲ KOVA 
SU MIESTO VALDŽIA.

Nonvood, Mass. .valdžia. Prieš finus komuni-
Vietos finai turi pasistatę leJijonieriaj“

svetainę apie 30 metų atgal. f,ekla; “ Pas flnus 360 
Carterį jie turi išsiėmę kaip nUJ?_. /,
labdaringai ir jokio pelno . Tikrenybėj nieko _ pana* 
nedarančiai įstaigai. Virš 20 sausnėra. Finai tun didelį 
metų tam atgal, kada lietu- jzem^s plotą apie Walpole, 
viai da neturėjo savos sve-'Mass., kur vasaros laiku lai-
tainės, kuomet finų ir lietu 
vių socialistų kuopos buvo 
stiprios, tai neretai laikyda
vo tenai bendrus parengi
mus hei apvaikščiojimus.

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU

komi piknikai. Teisme ir 
Walpolės policija liudijo, 
kad finai daro militariškus 
pratimus savo kempėj. Ma
tyt, kad iš jų pačių_yra vis-

Iš būrio čigonų daugiau
sia skyrėsi p. M. Rutkus ir p. 
Elena Leonavičienė. Pasta
roji turi gerai išlavintą bal
są ir gali skaitytis tikra ar
tistė.

S. Leonavičius, kuris prie 
Dainos Draugijos sustiprini
mo yra pridėjęs daug triūso, 
po vaidinimo ištarė keliatą 
žodžių padėkodamas publi
kai už atsilankymą.

Aš gi iš savo pusės tariu 
nuoširdų ačiū Dainos Drau
gijos nariams už jų nenuils
tamą darbštumą.

V. Waitkus.

Nyksta musų Lie
tuviai.

NEW HAVEN, CONN.

Pasirgęs vos 7 dienas, šio
mis dienomis čia mirė nuo 
plaučių uždegimo Juozas 
Astrauskas, senas “Kelei 
vio” skaitytojas ir labai ge
ras žmogus. Paliko didžiau
siam liūdesy žmona Agnieš
ka, du sūnus, Juozas ir Jur
gis, ir dvi dukterys, Rozalija 
ir Marijona.

Velionis buvo kilęs iš Sla
bados kaimo, šviekšnos pa 

musų kuopa prašydavo ūžta- rapijos, Tauragės apskričio, 
rimo dėl tų duoklių nekvita- Amerikon atvykęs beveik
vimo. Lapinskas turėtų atsi
minti, kad musų kuopa gavo 
duoklių pakvitavimą tik už 
kokių 6 mėnesių, būtent 
tada, kada atvažiavęs adv. 
K. Gugis atsteigė kuopą į 
gerą stovį ir nuėmė suspen
davimą. Tiesa, kuopos nu
meris nebuvo suspenduotas, 
bet ką reiškia veik visų kuo
pos narių suspendavimas? 
Ar ne tą patį, ką ir kuopos 
suspendavimas? Juk tas 60 
numeris duoklių nemoka; 
jas moka nariai. O kada na
rius suspendavo, tai reiškia, 
kad ir visa kuopa suspen
duota. Tiesa, buvo palikti da 
keli nariai, kurie per A. Ber
notą mokėjo savo duokles; 
bet iš tų narių nei valdybą 
nebūtų buvę galima išrinkti. 
Taigi J. Lapinskas rašo ne
sąmones.

Mes, SLA. 60 kuopos val
dyba, norėtume, kad musų 
paaiškinimą perskaitytų S- 
LA. 10-to apskričio nariai ir 
suprastų, kad mes be reika
lo atsišaukimų nerašinėjom, 
ir kad 10-tas apskritys tuo
met ne bereikalo išnešė už
jautos rezoliuciją musų kuo
pai.

Valdyba:
Pirm. J. Jankauskas,
Fin. rašt. Walt. J. Morris,
Iždininkas J. Miškinis.

BALTIMORE, MD.

“Čigonai” scenoje.
Baltimorės Lietuvių Dai. 

nos Draugija, p-lei Lelijai 
Gelžaitei vadovaujant, 19 
gegužės pastatė scenoj Šim
kaus parašytą muzikališką 
tragediją “Čigonai.” Publi
kos prisirinko nemaža ir vai
dintojai savo roles atliko ge
rai. Ypač pasižymėjo “Ori- 
jo” rolėj K. Andriekus, “Ka
rinos” rolėj p-lė M. Jurkšai- 
tė ir “Eros” rolėj p. Julia 
Rastenis.

“KELEIVIO” VAJININKU LAIŠKAI.
Žodis Baltimorės ir Apylin

kės lietuviams.
Ir mano žodis.

Kadangi “Kel.” 30 metų 
Ar nežinote, kad “Kelei- sukaktuvių proga linkėjimų 

viui” šįmet sukanka 30 me- jau prisiųsta devynios galy- 
tų, kaip jis šviečia ir mokina bes, tai aš susilaikiau, nes 
lietuvių liaudį? Baltimorės vien linkėjimais laikraščio 
lietuviai, ypatingai rubsiu- vistiek nepalaikysi. Aš užsi- 
viai, per 30 metų turėjo susi- moku 2 dol. už prenumeratą, 
durti su visokiomis proble- tai bus naudingiau, negu lin-

Nors 1919 m. miestas jau pa- ^as £erai policijai painfor- 
reikalavo mokėt taksus, bet niuota, nes atėję į svetainę 
tuomet finai būdami visi so- policininkai nuėmė fotogra- 
cialistais nesibijojo valdžios ^las nuo Lenino atvaizdo ir 
akyse pasisakyti kas jie yra klausia: Kur padėjot Troc- 
ir teismas nuo taksų juos pa- kio paveikslą. Ar jau tas 
'iuosavo. Bet 1920 m. f i- dums nėra geras, 
nams persikrikštinus į ko-Į Dabar finų svetainė išlei- 
munistus, virš 30 socialistų do lapelius ir skleidžia juos 
urėjo nuo jų skirtis. Atsi- po visą Norwoodą. Tuose la-

visą laiką išgyveno New Ha- 
vene. Mirė susilaukęs jau 65 
metų amžiaus.

Nors mokyklos velionis 
nebuvo lankęs, tačiau pats 
išmoko skaityt ir skaityda
mas pažangius raštus, ypač 
“Keleivį,” kurį jis prenume
ravo per 20 metų, jis pusėti
nai prasilavino ir buvo rim 
tas vyras. Amerikoj išgyve
no 42 metu. Palaidotas buvo 
laisvai, 11 gegužės dieną, 
šešiolika automobilių paly
dėjo velionį į kapus. Prie, 
kapo M. Vokietaitis pasakė’ 
tinkamą kalbą ir draugai at
sisveikino su mylimu Juozu. 
Likusi žmona ir vaikai taria 
nuoširdų ačiū visiems daly
viams, o velioniui lai būna 
lengva Amerikos žemelė!

Mirė taip pat šiomis die
nomis ir Vladas Jakavičius, 
kuris sirgo jau nuo pereitų 
metų spalių mėnesio. Sako
ma, kad turėjęs krūtinėj vė
žio ligą. Mirė 26 balandžio, 
išsirgęs New Haveno ligoni
nėj apie 6 mėnesius. Laido
tuvėmis rūpinosi p. Gvildie- 
nė. Velionis buvo jau 62 me
tų amžiaus, bet da nevedęs; 
buvo laisvų pažiūrų ir gero 
budo žmogus, todėl buvo vi
sų mylimas ir gerbiamas. 
Tačiau palaidotas katalikų 
kapinėse, nes taip norėjo p. 
Gvildienė.

New Havdne V. Jakavi
čius išgyveno 32 metu, pri
gulėjo prie SLA. 142 kuopos 
ir prie DLK. Vytauto Drau
gijos New Havene; labai 
mylėdavo skaityti knygas, o 
ypač mėgdavo “Keleivį.” 
Lai būna jam ramybė lais
voj šios šalies žemelėj!

Gegužės 9 d. buvo palai
dotas Ramanauskas, katali
kų srovės žmogus.

Užuojauta visų mirusių 
šeimynoms ir giminėms!

K. BlažaRis.

momis; jie turėjo sunkių ko 
vų, daug streikų. Priseidavo 
rašyti atsišaukimus į lietuvių 
visuomenę, prašyti aukų. Na, 
kur gi mes rašydavome? Ogi 
į “Keleivį!” Ir jis visada mus 
remdavo, visada patalpin
davo musų atsišaukimus. 
Teks mums ir vėl kovoti ir 
ir streikuoti, teks vėl rašyti 
atsišaukimus, ir gal d a dau- 
giaus jų reikės, nes kovos ei
na sunkyn. Todėl palaikyki
me pažangiąją spaudą, kad 
ji galėtų stiprėti ir mums pa
dėti.

Be musų paramos laikraš
čiai negali gyvuoti. Kituose 
dalykuose aš nenoriu imti 
pavyzdžio iš komunistų, bet 
laikraščių platinime tai jie 
sukerta visus; jie savo spau
dą tik savo darbštumu ir pa
laiko. Kuris jų turi kiek pini
gų, užrašo giminėms, pažįs
tamiems ir tt. Taip turėtu
me ir mes daryti. Šiais “Ke
leivio” jubiliejaus metais už
sisakykime “Keleivį.” Už du 
doleriu Maikis ir Tėvas eis į 
musų stubas kas sąvaitė per 
visus metus. Aš žinau, kad 
Baltimorėj lietuviai pavie
nių “Keleivio” kopijų išper
ka kas sąvaitė virš dviejų 
šimtų. Gerai, kurie perka ir 
skaito; bet butų geriau, kad 
užsirašytumėte visiems me
tams. Tada skaitytojams 
bus geriau ir “Keleiviui” ge
riau.

Kuriems dėl vienokių ar 
kitokių .kliūčių nepatogu pa
tiems nusiųsti du doleriu už
sirašant “Keleivį,” tie gali 
kreiptis pas mane, o aš mie
lu noru patarnausiu be jokio 
atlyginimo. Aš dažnai bunu 
Lietuvių salėje, o jei kurie 
norėtumėte, galite atvykti 
pas mane į namus šiuo ant 
rašų: 4405 Valley View avė.

Nuo savęs linkiu “Kelei 
viui” gyvuoti ilgiausius me
tus ir laikytis tokio nusista 
tymo, kaip iki šiol.

Z. Gapšys, 
Baltimore, M d

kėjimai.
Keleivio” aš čia negirsiu 

ir nepeiksiu, nes jeigu pre
numeruoju jį per eilę metų ir 
dabar atnaujinu, tai jau sa
vaimi aišku, kad “Keleivis” 
man reikalingas.

Draugiškai, P. Blažis, 
Nonvood, Mass.

Gerbiamas redaktoriau! 
Atsiprašau, kad buvau už 
vilkinęs savo prenumeratą. 
Mat, sunkios proletarų gyve 
nimo sąlygos. Dabar pradė
jau truputį dirbti, tai pri- 
siunčiu $3.00. Ačiū labai, 
kad nesulaikėt man laikraš
čio. Aš pamylėjau “Keleivį” 
kaip darbo žmonių laikraštį 
jau senai ir dabar negaliu be 
jo būti. Linkiu redakcijai 
kuo geriausios kloties, b aš 
pats stengsiuos prikalbinti
Keleiviui” daugiau skaity-

skyrę nuo jų socialistai ke- 
iatą sykių per metus laiky

davo parengimus Lietuvių 
svetainėj, nes finai komuni
stai net ir už gerus pinigus 
neduodavo jiems svetainės.

Per keliatą metų finai ko
munistai darė didelį spaudi
mą į lietuvius, kad ir pasta
rieji neduotų socialistams 
svetainės. Esą, tokiu budu 
mes juos išnaikinsim. Da- 
jartiniu laiku finai socialis
tai samdosi švedų svetainę.

Bet laikui bėgant pas finų 
comunistus priviso “renega- 
ų” ir net legijonierių. Legi
onieriai pradėjo komunis

tus skųsti, buk jų svetainė 
nieko nešelpia, ji nėra jokia 
abdarybės įstaiga, bet ko
munizmo propagandos vie
ta. Kuomet miestas pareika- 
avo taksų, finai komunistai 

pradėjo provotis su miesto

peliuose jie daug teisybės 
pasisako. Atsišaukime į dar
bininkus prašo siųsti protes
tus miesto advokatui Hallo- 
ranui, selectmanams ir gu
bernatoriui Curley, kad ne- 
deportuotų finų “Into” or
ganizacijos narių iš šios ša
lies. Bet reikia pažymėt, kad 
atsišaukdami į darbininkus 
jie stambiai meluoja, kuo
met sako, buk jų svetainės 
duris per visus metus buvo 
atdaros socialistams ir ki
toms organizacijoms. Legi- 
jonieriai per Norwoodo 
“Messengerį” taipgi sako, 
kad ten buvęs skleidžiamas 
socializmas. Tai irgi melas. 
Nuo 1920 metų toj salėj so
cialistas ir kojos negalėjo į- 
kelt Kaip legijonieriai, taip 
ir komunistai apie socialis
tus pamelavo vienodai, lyg 
susitarę. Socialistas.

tojų. John Gauris,
Montreal, Canada.

NORWOOD, MASS. 

z Įvairumėliai.
Gegužinė šventė pas mus

buvo geros veislės ir sūrios 
—turbut ir Druskininkų eže
ro. Aš pilnai užsiganėdinau, 
o kitų pilvai man neapeina,

Gerb. “Keleivio” Redak
cija! Gavęs pranešimą, kad 
mano prenumerata pasibai
gė, siunčiu trejatą dolerių 
Maikio Tėvui ant batų. nes 
su senais į Kanadą vaikščio 
ti jam nelabai gražu. Kartu 
sveikinu “Keleivio” štabą su 
30 metų jubilėjum ir linkiu 
dar kelių tokių sukaktuvių 
susilaukti. Norėčiau gauti 
“Keleiviui” naujų skaityto 
jų, bet pas mus jau 3 “Kelei 
vio” egzemplioriai pareina, 
o lietuvių visai nedaug, tai 
beveik nėra kam daugiau jį 
užrašyt Jei kas jo čia ir ne
prenumeruoja, tai vistiek 
skaito. Tai tuo tarpu bus vis
kas ir gud-bai. Jūsų,

Au Kisielius.

RACINE, W1S.

Bedarbių protesto demonst 
racija.

Wisconsino Darbininki 
Susivienijimo nariai surengė 
čia bedarbių protesto de
monstraciją prieš šelpimo 
stotį dėl neteisingo pašalpos 
dalinimo. Demonstracijoje 
dalyvavo apie 500 žmonių 
Kalbėtojas Katt aštriai kri
tikavo šalpos administraciją, 
kuri nenorėjo šelpti streikuo- 
kuojančių Case kompanijos 
darbininkų. Tas faktas paro
do, jis sako, kad valdžios į 
staiga, šinkuodama visuo
menės pinigus, tarnauja 
stambaus kapitalo intere 
sams.

Demonstracijos vietoj bu
vo ir policijos, bet jai nebu
vo kas veikti. Majoras Swo- 
boda, socialistinių pažiūri 
žmogus, uždraudė policijai 
vartoti lazdas prieš darbi 
ninkus. Todėl ir į Case 
kompanijos dirbtuves ske 
bai negalėjo įneiti, nes strei 
kierių pikietai užtvėrė jiems 
kelią ir policija pikietų ne 
kliudė. Užtai vietos kapita
listai pasiuto ant majoro 
Svvobodos.

Bet teismas, kuris tarnau 
ja stambiam kapitalui, išlei 
lo indžiokšiną, uždrausda
mas Wisconsin Industria 
Unijai statyti ant pikietų 
daugiau kaip 100 žmonų 
bet ir tiems nevalia blokuoti 
kelių ir įnėjimų į Case kom
panijos dirbtuves. Be to, in 
džionkšinas draudžia pikie 
tams nešiotis lazdas ar “ki 
tokius ginklus;” jie gali pi 
kietuoti dirbtuvę nedidesnė
mis grupėmis, kaip po du, ir 
ne arčiau viena pora nuo ki 
tos, kaip 50 pėdų. A. S. V.

buvo nekaip atžymėta. JąJ0 ypač moteriški. Linkėtina 
minėjo lietuvių ir finų ko- visiems vyrams geros svei

katos, o moterims ukvatos,munistinės orgagmzacijos 
po dangišku stogu. Vakaras 
pasitaikė labai vėjuotas ir

kad jos ir daugiau panašių 
užkandžių sutaisytų ir vyre-

šaltas, taip kad ir susirinku- užprašytų.
siems buvo nejauku stovėti. 
Publikos buvo nedaug. Kal
bėtojai buvo pritaikinti prie 
aplinkybių, nes skaitlingom 
masėm tokie oratoriai butų 
persilpni.

Kažin ar nepraktiškiau 
butų, kaip musų mažam kai
mely, Gegužinę apvaikščioti 
svetainėj; tuomet pažangie
ji darbininkai susirinkę pa
sigerėtų.

Gegužės 4 d. čia susituo
kė O. Krušiutė su vietos ad
vokatu P. Sinkevičium. Abu
du čia augę jaunuoliai. Su- 
žiedotuvių iškilmingi pietus 
atsibuvo viešbuty. Paskui 
jaunavedžiai išvyko tūlam 
laikui ant vandenynų prisi
žiūrėti, kaip žuvytės neršti. 
Linkėtina jaunai porelei gi
liuko ir mažiuko čirpuliuko.

Gegužės 14 d. traukinys 
užmušė O. Endersoną, švedų 
tautybės vyrą apie 70 metų 
amžiaus. Tai didelė nelaimė 
ant geležinkelio, bet tai ne 
pirmutinė ir gal nepaskutinė 
nelaimė. Kai kurie smalsuo
liai žingeidauja, kur tuo lai
ku buvo aniuolas sargas, kad 
neapsaugojo žmogaus? Gal 
miegojo, o gal jo ir visai nė
ra.

Gegužės 18 d. nudūlinau į 
Lietuvių svetainę ir žvalgau
si, kaip vikrios moterįs dar
buojasi. Kokių 30 pėdų ilgio 
stalą jos apkrovė užkan
džiais ir kas tik gyvas, kad 
neloska, turėjo atsisėsti už 
stalo. Mat, musų lietuviškos 
rūtos liuosu noru susitarė 
pavaišinti vyrus silkėmis, 
kad daugiau gertų. Silkės

Liet. Namo Bendrovė nu
tarė nesidėti prie jokios po
litiškos grupės ar partijos. 
Gal ir geras nutarimas, jei 
tiktai nebus sulaužytas.

Visų draugas.

LIET. ATSTATYMO BEN
DROVES ŠERININKŲ 

ŽINIAI.
Mus prašo pranešti, kad ir 

20 gegužės šauktas L. Atsta
tymo Bendrovės susirinki
mas negalėjo įvykti, nes ne
surinktas reikalingo balsų 
skaičiaus. Kvorumui trūksta 
dar 797 balsų. Todėl šėrinin- 
kai, kurie savo balsų iki šiol 
da nėra pridavę, prašomi 
tuojau tai padaryti, kad ga
lėtų įvykti teisėtas susirinki
mas ir išspręsti bendrovės 
likimą. Balsus prašoma siųs
ti valdybos nariams ir ki
tiems šėrininkams, kurie ga
li suvažiavime dalyvauti.

“Naujienoa” dalyvaus “už
sienių lietuvių kongrese.
“Naujienų” bendrovė nu

tarė dalyvauti “užsienio lie
tuvių kongrese” Kaune ir į- 
galiojo vieną redakcijos na
rį, K. Augustą, atstovauti 
tame kongrese savo dienraš
tį. Augustas jau išvyko su 
žmona Lietuvon.

Pereitą sąvaitę iš Chica
gos buvo išvežtas Lietuvon 
Augustinos Jucienės, Dari
jaus motinos, kūnas. Jį ve
žasi duktė. Iš Chicagos į 
New Yorką grabas atvežtas 
traukiniu, o iš New Yorko į 
Lietuvą eis laivu.
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Ketvirtas Poslapis.

r Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve! Kas gir
dėt?

KELEIVIS. SO. BOSTON

O
DAL YKAI

Vokietijoj Sterilizuo
ta 57,000 Žmonių.

No. 22. Gegužės 29 <U 1935

Kas yra bakterijos?

D-ras Irwing S. Cutter a- 
’pie bakterijas rašo taip; 
į Bakterijos yra labai ma
žyčiai gyvi daigtėliai, taip 
mažyčiai, kad nuoga akimi 

■jų nepamatysi. Musų žinoji
mas apie bakterijas prasidė
jo tik nuo Pasteurio laikų, 
ners jau kiek anksčiau vie-
nąs olandas, Leeuwenhoek
pastebėjo per padidinamąjį 
stiklą, kad vandeny yra ka
žin kokių gyvų vabalėlių. 

Į i Vienok tai nebuvo bakteri
jos, bet palyginamai nemaži 
gyvūnėliai. Tiktai Pasteuriui
pavyko pirmą kartą atrasti

Popiežius smerkia eugeni
kos mokslą.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
buvo pirmu kaitų oficialiai 
paskelbta, kaip veikia steri-

Mažiau&ia bakterijų yra lizacijos įstatymas. Praneši- 
aukštuose kalnuose jr ant at-Įmas sako, kad nuo to laiko, 
virų jūrių. Todėl žmonėms;kaip tas įstatymas inėjo ga
SU silpna sveikatą ^daktarai 
dažnai pataria yazmot i kal

inus. . • •
Bet geriausia apsauga nuo 

bakterijų, tai gera sveika
ta ir stiprus kraujas. Tai y- 
ra paties kūno atsparumas 
ligoms. Kaip tik žmogaus 
kūnas nusilpnės, tuojaus 
bakterijos ji parblokš. O kas

lėn, iki šių metų prždžos bu
vo sterilizuota iš viso 56,244 
žmonės. Šiais metais irgi bu
vo jau nemaža sterilizuota, 
taigi sterilizuotų žmonių 
skaičius šiandien turbut jau 
viršys 57,000. Tie žmonės 
vaiku jau negalės turėti. Vo
kietijoj tas daroma eugeni
kos tikslais. Eugenikos mok-

Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

ftj *kyriq veda 
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

PAŽALIAVĘ DANTYS.

Rašo Dr. Bložis.

bakterijas. Jisai pastebėjo 
kad bakterijos užteršia mė
sišką sriubą, ir kad bakteri 
I jos padaro dvokiantį beveik 
i kiekvieną sugedusį maistą. 
Todėl kuomet mėsa ar kitas 
valgomas daiktas dvokia, 
tai jau žinok, kad tenai pil
na bakterijų.

Bakterijų yra tūkstančiai
„orėjau tau parodyt, kad da- ™ tik tri« P3’

bar atėjo medalių gadynė
(1) Apskritos, kurios va

dinasi kokais (cocci);
—Kol kas, Maike, šlėktai, Lietuvos juos gabenti Ame-' (2) Lazdelių pavidalo, 

ale bus geriau. Aš jau sugal- rikon brangiai kaštuoja, ba gurios vadinasi bacilais (ba. 
vojau skymą, kaip pasidaryt Šliupas su Yču tautiško lai-įc^O, ir
pinigų. ;vyno da nepabudavojo. Jei-' (3) Riestainių pavidalo,

—Na, na? Jgu reikės samdyti Švedų Li- kurios vadinasi spiralėmis
—Jes, Maike, abudu bu- nijos šipus ir jais siųsti me-:(spirilla). j— 

sim bagoti, tik užsidėkim lie- , dalius, tai žiūrėk, kiek tas Svarbiausia bakterijų y
tuvišką pabriką

—Nekalbėk nesąmonių,
tėve. Argi nematai, kiek fab
rikų stovi uždarytų? Jie ge-

Jau daug kas juos nešioja, o 
da daugiau jų reikės. Bet iš

Lietuvos valdžiai kaštuos! patybė yra ta, kad jos neap- 
Taigi aš išfigeriavau, Maike, sakomai greitai veisiasi, 
kad reikia pastatyti medalių dauginasi tiesiai skilda- 
fabriką Amerikoje. Tas m°s pusiau. Pavyzdžiui,, vie-

rai įrengti, turi gerus vedė-: brangiai nekaštuos, ba ma-įnas#kokus perskila į du, tie-
jus, bet neturi ką veikti.

—O ar tu žinai, Maike, 
kodėl jie neturi ką veikti? 
Todėl, kad nežino kokį tavo- 
rą daryt. Seniau gerai dirb
davo audinyčios ir kriau- 
čiai; o dabar jie liaupina. 
Matai, atėjo kitokia mada. 
Seniau bobos nešiodavo po 
septynius sijonus, kad sto
riau išrodytų. Tuomet ir 
kriaučiams buvo daugiau 
darbo, ir audėjai dirbo ant 
trijų šiptų. O šiandien kito
kia mada. Bobos septynių 
andarokų jau nenešioja; 
kai kurios jau nei vieno ne
nori užsidėt. Jau Organizuo
jasi nudistų kolonijos, kur 
visi vaikščioja, atsiprašant, 
nuogi. Valuk to, Maike, 
kriaučiai šiandien ir neturi 
ką veikti. Taigi tu matai, 
vaike, kad visada reikia tai
kytis prie mados.

—Gerai, tėve, bet ką ta
vo planas turi su nudistais? 
Juk fabrikas nudizmui ne
reikalingas?

—Aš, Maike, nudistus tau 
nurodžiau tik kaip priklodą, 
kad reikia taikytis prie ma
dos. Musų šventoj Lietuvoj 
nudistų, ačiū Dievui, da nė
ra, ale užtai tenai atėjo krei- 
zi mada ant medalių. Ve, 
zakristijonas man skaitė iš 
kunigo gazietos, kad meda
liai dabar kaip iš gausybės 
rago virsta. Kas diena Ame
rikon ateina iš Lietuvos vis 
daugiau Gedimino ordinų. 
Nelabai senai Smetona pa
darė Gedimino kavalierium 
švento Kazimiero seserį Či
kagos makademijoj, o dabar 
vėl trįs ordinai atėjo; vieną 
gauna Bruklyno Ambrazie
jus, kitą Džiova Žilevičius, o 
trečią Pyteris Jurgėla. Jeigu 
taip eis toliau, tai reikės čie- 
lais šipais medalius Ameri
kon siųsti.
' —Tėve, tu perdaug nu- 

krypai nuo temos. Pradėjai 
apie fabriką, o užkliuvai už 
medalių.

—Veidiminut, Maike. Ne
pertrauk man kalbos, o aš 
tau viską išvirožysiu. Aš tik-- —

smu galima gaut sekin-, du i keturius, o šie į aštuo- 
hend, o materiolo meda-į nius ir taip be pabaigos. Per- 
liams galima iš bačkų prisi-'skilęs kokus į 20 ar 30 minu- 
rinkti. Kaip aš išrokavau, ’ čių išauga į tokį pat, koks jis
Maike, tai iš vieno tuščio tu- 
meičių keno gali išeiti ma
žiausia penki Gedimino or
dinai. Tokiu spasabu, Mai
ke, mes galėtume visą savo 
tautą medaliais apkabinti. 
Vožnesnėms asaboms, to
kiems kaip kapitonas Jurgė

buvo prieš skilimą, ir tuomet 
jau vėl skįla. Jeigu skilimas 
vyktų tiktai sykį į valandą, 
ir tai iš vienos bakterijos per 
dvi dieni pasidarys jau 281,- 
500,000 bakterijų.

Tikrumoje bakterijos pri 
klauso ne gyvynų, bet aug

la, ką moka literatišką kny- menų pasauliui, ir jos ge- 
gą iš apgarsinimų ir korės-j Gausia tarpsta kūno išmato- 
pcndencijų parašyt, galėsi- se- Todėl burnos seilėse, no- 
me medali da ir nuzalatyt. Jsies gleivėse ir vidurių žar 

—Bet koks tau butų pel- nose J1! >'ra tūkstančiai ir gal
nas iš to, tėve? milionai.

reikia daryti, kad kūnas bu- slas reikalauja netinkamuo
ju ligoms atsparus? Reikia sius sterilizuoti, kad jie nesi- 
normaliai gyventi. Reikia platintų. Bet popiežius tą 
gerai pavalgyt, gerai išsi- mokslą pereitą sąvaitę iškei- 
miegoti ir kas diena pabūti kė kaip “pagonizmą.” Kata- 
yram ore. Šventadieniais likų bažnyčia visuomet bu- 
reikia stengtis išeiti arba iš- vusi ir busianti tam priešin- 
važiuoti į laukus, pasikaitint ga. Nejaugi sterilizuotų į 
saulėj ir nevartoti perdaug dangaus karalystę neįlei- 
svaiginamų gėrimų. džia?

KVIESLYS TALKON.
Nor* sunkus, bet kilnu* 

darbas.

Medicinos mokslas išgel
bėjo žmoniją nuo baisių epi
demijų, nugalėjo mirtinas li
gas ir prailgino gyvenimą. 
Šiandien nebedrebina žmo
nijos kas vakar buvo tikra 
mirtis. x Medicinos mokslas 
siekia dar toliau. Jis stengia
si pagerinti, pagražinti, pa
tobulinti fiziniai ir doriniai

niaus kraštas. Už mus ame
rikiečių suaukotus pinigus 
Vilniaus krašto vadavimui 
ponai nusipirko sau naujas 
kelines, kunigai prisistatė 
klerikališkų tvirtovių, o Vil
niaus krašto kaimietis palik
tas likimui.

Tai štai kokia dabartinė 
musų Lietuvos padėtis po 
vadovyste “tautos vado!” Ir 
mes, vienas trečdalis visos

žmogų. Tuos mėginimus vi-j lietuvių tautos Amerikoje, 
sųpirma darė ant gyvulių ir i tylim, dairomės ir laukiam,

—Šitą, Maike, tai tu pats Daugumas bakterijų spar- 
gali išfigeriuot, ba mano čiausia veisiasi, kuomet pa- 
galva ant rokundų nelabai kPa kūne temperatūra (kar- 
gera. Aš mislinu, kad Lietu-štiš). Kitaip sakant, kuomet 
vos valdžia galėtų mums.kuno karštis pakįla, tai ži- 
mokėti po nikelį nuo meda- n°k, kad bakterijos atakuo- 
lio, ir tai jai bus pigiau, ne-! ja kūno organizmą, kad tarp
gu dabar. Už likusius pini
gus ji galės da pakelti vys
kupams algas. Taigi, Maike,

bakterijų ir kraujo eina at
kakli kova.

Bakterijoms būtinai rei-

ant augalų; ir kada tas ne- 
dvejotinai pasisekė, mokslas 
pasidrąsino tuos eksperi
mentus pradėti su žmonė
mis. Žinoma, tas daroma iš
lėto, atsargiai, neįžeidžiant 
ir neskriaudžiant, nestatant 
pavojun žmogaus protinio ir 
fizinio tobulumo. Pradėta 
steigti tam tikras “įstaigas.” 
Ir štai mes matome stebi
nančių pasaulį dalykų. Pa
imkim pavyzdžiu Dionne’ų 
šeimos penkinukus. Nors la
bai ir labai retas atsitikimas, 
kad motina pagimdo pen- 
kius kūdikius vienu kartu, 
bet tokių atsitikimų mes ran
dame užrekorduotfo keliatą 
desėtkų; randam užrekor- 
duota net šešius kūdikius ant 
syk gimusius; bet nėra atsi
tikimų, kad butų užrekor- 
duota nors vienas kūdikis iš 
tokio gimimo, kuris butų gy
venęs ilgiau, kaip 6 sąvaites. 
Bet štai, ačiū moksline* me
dicinai, Dionne’ų penkinu- 
kai auga — sveiki ir norma
lus — ir šiandien jau suėjo 
lygiai vieni metai, kaip tie

kas bus toliau!
Toliau tylėti negalima! 

Tylėjimas musų amerikiečių 
ir toliau, tai prasižengimas, 
tai balsas šaukiantis atmoni-
jimo! Lietuvoje reikalingos
reformas, reikia suvaldyti 
kunigų ir ponų sauvaliavi
mas. Jei “tautos vadas” ne
pajėgia, tai mes, Amerikos 
lietuviai, turim tai padaryti. 
Ir žiūrėsime, argi su mumis 
“tautos vadas” nesiskaitys. 
Visųpirma pakelkim balsą 
organizuotai — rezoliucijų 
formoje. Pareikalaukim iš p. 
“tautos vado” reformų Lie
tuvoje. Štai kokių: (1) Ne
vilkinant atskirti bažnyčią 
nuo valstybės; (2) Mokyklą 
nuo bažnyčios; (3) Nevilki
nant įvesti metrikaciją; (4) 
Suteikti orogą kiekvienam 
priaugančiam Lietuvos pi
liečiui nuo 7 iki 16 metų am
žiaus nemokamai valstybinę 
mokyklą lankyti, ir kad prie 
valstybinių mokyklų kuni
gai negalėtų savo nosies kiš
ti.

Tad draugijos, kuopos,

paimk pensilį ir išfigeriuok, kalinga drėgmė ir daugelis 
kiek mudu uždirbsiva, jeigu PI reikalauja oksig e n o 
per dieną atmušiva koki' (°r°)> nors yra *r tokių bak- 
tukstantį gediminų ir už terijų, kurios atviro oro ne- 
kožną gausiva po nikelį? [gali pakelti. Šviesus saulės 

—Tai butų penkiasde- spinduliai stabdo jų augimą 
šimts dolerių, tėve. į ir daugelį jų visai užmuša.

—Na, matai, Maike! Juk Pavyzdžiui, jeigu karštligės 
šitiek tai ir lojaris ne kož-| (typhoid) bacilus išstatyt 
nas padaro! O blėšinių me- prieš saulės spindulius, tai į 
daliams mes galim prisirink- pusantros valandos tie baci- 
ti patvoriuose už dyką. Na,.lai bus sunaikinti, 
tai ką tu, vaike, ant to sa-i Yra tačiau ir tokių bak- 
kai? j terijų, kurioms užmušti

—Aš jau seniau esu tau reikia didesnio karščio, ne
pasakęs, tėve, ką aš apie me- gu verdantis vanduo.

kūdikiai vargingoj stubelėj1.,. £ . u 
yra gimę. Tik ačiū medini-’kbubal ~ vl5.sa¥0 s^'.r.ln- 
nos mokslui jie išauginti. Ir ^eskime aukščiau
to pasiekto ne diktatoriaus Paminėtais punktais rezoliu-
galybe, ne kardu ar smurtu. Ir jąs.PO™’
bet sumania, išmintinga labi, tautos vadui ministenų 
dnrvhe kabinetui, Lietuvos laikras-

. ’ . ... .čių redakcijoms ir taip įžy-
Štai, vienas diktatorius mesniems asmenims. Lai iš- 

jau mirė — parasėjęs krau- girsta Lietuvos kaimietis, 
gerys Pilsudskis. Ką gi jis ųa(q mes> Amerikos lietuviai, 
gera atnešė Lenkijai, nesą- matom jo skurdą ir ateinam 
kau jau žmonijai? Apart jam pagelbon. Ilgiaus nebe- 
skurdo^ ir ašarų Lenkijos tylėsime ir neduosime tyčio- 
kaimiečiams nieko. Teisybė, ties ponams Plechavičiams 
ponus pavaišino, ponai pa- jr jjems panašiems ponams 
lėbavo; bet kraštas nugrim- bej kunigams, kad tave, kai- 
zdo gilesnėn skurdo bedug- mieti, iš gyvenimo varytų.

dalius manau. Tai yra seno-l^ Apsisaugot nuo bakterijų ne£- Tad į darbą! Apverstame
■ ....--------------------- .... V.,.. Sus,lauksime, kad ir musų rozoBuįjonlb’ val.

Lietuvos diktatorius užvers ^oims
barbarizmo liekana, žmogui netik sunku, bet ir 

Kultūringi žmonės medalių neįmanoma, nes jų yra visur 
kratosi. Bet šitą savo suma- pilna. Jos eina su vėju ir dul- 
nymą, tėve, gali pranešti kėmis; bet pavojingiausia 
Smetonai. Gal jis susipras ir vieta yra bažnyčia, saliunas 
daugiau savo medaliais ir kiti panašus namai, kur 
žmonių nejuokins. susirenka daug visokių žmo-

—Ar tai tu sakai, Maike, nių. Vienas nusikosėjimas 
kad svietas iš medalių juo- tenai gali paleisti oran tuks- 
kiasi? ‘ ;Unčius bakterijų.

—Žinoma, kad juokiasi. | Upės ir ežerai, kur suteka 
—Ot, Maike, tu ir vėl su- srutos iš dirbtuvių ir namų, 

spoilinai man gerą planą, yra pilni bakterijų, todėl 
Kibą eisiu pas zakristijoną gerti iš tokių vietų labai pa- 
ant rodos. vojinga.

ves

■

kojas. Jis irgi kardu priver
tė vadinti save “tautos va
du,” pamiršęs, kad pats iš 
kaimiečio yra kilęs. O ką jis 
gera kraštui yra padaręs? 
Jis vadavo Vilniaus kraštą; 
jis lietuvino Klaipėdos kraš
tą? Taip gerai ir nuosekliai, 
kad Klaipėdos kraštas tik ką

Dr. A. L. Graičiuna*,
3310 So. Halsted st., 

Chicago, UI.

TIES VILKAVIŠKIU NU- 
KRITO LENKŲ BALIU* 

NAS.

mas

žalsva plėvelė ant dantų, ypa
tingai jaunų vaikų, paprastai, 
pradeda formuotis prie smege
nų. Mat, ten tai plėvelei gera lai
kytis atsirėmus į smegenis. Ta 
plėvelė ten renkasi pavydale vo
ro tinklelio, o į tą tinklelį susi
renka bakterijos, kurioms ten 
gerai tarpti, nes joms yra už
tektinai šilumos, drėgnumo, erd
vumo ir apsaugos. Maisto gi net 
ir perdaug yra, kuris po valgio 
liekasi apie dantis ir tarp dantų.

Suprantama, tas nevalumas 
ne visų burnose randasi. Yra 
žmonių, kurie dantis tiek dabo
ja, kiek kitas kūno dalis. Kaip 
žmogus neina ant gatvės nesi
prausęs, plaukų nesusišukavęs, 
taip kai kurie žmonės po kiek
vieno valgio pirmiausia dantis 
išsimazgoja, išsivalo. Taip da
rant, išsidirbus tokį naudingą 
pripratimą pagelbsti užlaikyti 
burną ir dantis kuošvariausiai.

Kiekvienas organas, atlikda 
savo užduotį, reikalauja

tam tikrų sąlygų normaliam vei
kimui. Tas pats ir su dantimis. 
Dantims reikalinga seilinęs aly
vos, kuri juos nuplauja ir padaro 
slidžiais. Seilės visuomet dantis 
plauna ir aliejuoja su pagelba 
liežuvio judėjimo ir kitų burnoj 
osančių raumenų. Bet dantys ne
gali būti nuplauti ar aliejuoti 
kuomet jie apaugę, apvelti mais
tu.

Nevalant dantų ir kuomet jų 
tarpai užsikimšę, visai sustabdo 
seilių cirkuliaciją ir tuomet pa
daro puikiausią prieglaudą dėl 
bakterijų. O bakterija, turėda
ma gerą vietą ir susidėjus su ki
tais elementais, pradeda atakuo
ti enamelį, kuris yra pirmas ir 
kiečiausias danties sluogsnis. 
Enamelius, atakuojamas, che- 
nyšku ir mechanišku veikimu, 
virsta minkštu ir laikui bėgant 
pradeda rastis duobukės danty
je, bet skausmo nejaučiama ir į 
tai žmonės nekreipia dėmesio, 
kol nepakenčiamai pradeda žmo
gų kankinti.

•Taimyrą viena priežasčių dėl 
dantų puvimo ir skaudėjimo. Bet 
tas dar neviskas. Kai žalsva plė
velė susidaro kiek storesnė, tuo
met jinai duoda iritaciją dė)

• smegenų, o smegenys nuo tos 
Įiritacijos gauna karštį ir krau- 
! jas laikas nuo laiko pasirodo. Į 
tą karštį dėmesio neatkreipus, 
tuomet prisimeta ir “pyoria” ar
ba puliavimas dantų ir nuo to 
užilginto negalima nei pagelbos 
gauti. Dažnai priseina visus ge
rus dantis ištraukti.

Kuomet žmogus nueina pas 
daktarą ir tas sutaiso jam dan
tis, tuomet mano, kad tas bus il
gam laikui, ir turi būt ilgam lai
kui. Bet dažnai žmonės tuomi 
apsigauna. Dabar klausimas, ka
me priežastis, kodėl tas užtaisy
mas nestovi ilgai? Labai lengva 
suprasti priežastį, nes žmonės 
nevalo dantų. Klausimas, ką 
bendra turi užtaisytas dantis su 
nevalymu dantų? Ogi štai ką: 
kuomet dantys nevalyti, tuomet 
prie užtaisyto danties, tai yra 
aukso, sidabro arba kitokios me
džiagos. pavartotos prie sutaisy- 
mo, susidaro ta žalsva plėvelė, o 
prie tos plėvelės chemiškas vei
kimas ir tokiu budu suminkšti
na danties kraštelius, todėl už
taisymas nebesilaiko.

Na, o kas kaltas dabar už 
greitą to užtaisymo iškritimą? 
žmonės visuomet sako, kad dak
taras kaltas. Bet tikrai pažiurė
jus į dalyką, surandame, kad vi
sai ne daktaro kaltė, bet paties 
pacijento apsileidimas.

Taigi, norint, kad dantys butų 
geri ir gražus, reikia netingėti 
juos valyti po kiekvieno valgio. 
O jei to negalima padaryti, tai 
reikia nors valyti prieš eisiant 
gulti. Bet kuomet ta žalsva plė
velė susiformuoja, tuomet nėra 
jau reikalo nei bandyti nuvalyti 
ją su šepetuku, nes jau tuomet 
ne šepetuko darbas. Bet skubiai 
eik pas daktarą, kuris turėda
mas tam tikrus įrankius ir vais
tus lengvai nuims visai neužgau- 
damas dantų.

Dažnai daktaras gauna klau
simą, kokią reikia dantų mostį 
arba miltelius vartoti dantis va
lant. Į tą klausimą pacijentai 
gauna įvairių atsakymų, nes 
kiekvienas daktaras pataria to
kią mostį vartoti, kokią jis pats 
vartoja. Tikrenybėj, pirm pata
rimo, daktaras turėtų surasti 
pacijento burnoje seilių reakciją 
ir, sulyg reakcijos, duot patari
mą.

KAS BUVO JANE ADAMS.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

mirė 74 metų amžiaus susi
laukus Jene Adams, viena 
didžiausių Amerikos mote
rų. Ištikrųjų, Amerika turė
jo tik dvi tikrai dideles mo
teris : viena buvo Mother Jo.! 
nes, kuri pašventė savo gy- j 
/enimą kovai už angliakasių j 
teises, o kita —Jane Adams, l 
kuri rūpinosi daugiausia fa-

99kuojama ir kaip “socialiste, 
ir kaip “bolševike,” ir net 
kaip “anarchiste.”

Bet dabar, kaip ji mirė, 
visi nulenkė galvas.

Fordas Vėl Mokės 
Darbininkams $6

į Dieną.
Pereitą sąvaitę Fordas pakrikų darbininkais, ypač jų , 1V. A -1moterimis. Ji visuomet gynė ?keįbe P?‘™te, kad jis yel 

įveda visiems savo darbinm-ateivių reikalus ir stengėsi veud Jį , , • u U1IUI1"
ių gyvenimą pagerinti. To- kaP“L*6 aI«.’ ka)Pb?v° P38 
lėl ji ir apsigyveno Chica-!« 1931 metals- Uz€JUS 8un'

kiems laikams, jis algą su-gos beturčių distrikte, bu- ~ .
int Huli House, įkurdama j?3zl^s; Dabar automobl- 
tenai valgyklą beturtėms

„ . „ .. v- Eglupių kaime, Pajevonio
pats nesugryzo pne Vokieti- Val., Vilkaviškio apskr., lau- 
jos, kur Romos kunigai kUose rasta guminis lenkų 
vaikų velniais negązdina. baliunas su parašu “Balon 

Negeriaus vaduotas ir Vii- pilotowy 40-35 nr.”

lių biznis pasitaisė, todėl
moterims ir teikdama pa- F.or1das -’^osi galjs ir darbi- 
oavargėlėms kitokios paįal- n,nkams daugiau mokct,.

Dabartiniu laiku Fordo 
Vėliau ji kreipėsi į legis- dirbtuvėse po visą Ameriką 

laturą, reikalaudama, kad !^.ir^a 126,000 žmonių, įsku- 
butų išleista įstatymų, kurie nW 81,000 vienam tik Det- 
saugotų moteris nuo išnau- rolte- Is to skaičiaus Detroi- 
dojimo prie darbo. Bet ji žmonių gaus po
greit patyrė, kad įstatymais f^OO į dieną, o kiti daugiau, 
■r politikieriais daug pasiti- ^esi doleriai yra minimum. 
keti negalima. į Kai 1929 metais biznis ėjo

Kadangi ji visuomet gynė labai gerai, tai minimum pas 
beturčių klasę ir buvo griež- Fordą buvo $7.00 į dieną, 
tai priešinga karui, per kurį Bet 1931 metais sumažino 
darbininkai buvo skerdžia- iki $6.00, o metams praslin- 
mi, o kapitalistai milionus | kus — iki $4.00. Pereitais 
darė, tai plutokratai buvo metais vėl pradėjo kelti: ko-
apšaukę ją kaip "pavojingą 
moterį,” kuri skelbia “ardo
mąsias idėjas.” Ji buvo ata-

vo mėnesy pakėlė iki $5.00 
dienai, o dabar da dolerį už
dėjo.

/
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Sako, Bolševikai Tai- 'Kaip Už Moterį Klie- 
kosi Prie Popiežiaus.'rikas Nušovė Kunigą
Sustabdė laisvamanišką lai* Į Pereitą sąvaitę New Yor- 

kraštį “Bezbožniką.” ke buvo labai įdomi krimi- 
Sovietuose buvo labai iš- nalinė byla. Buvo teisiamas 

siplatinęs laikraštis “Bez jaunas teologijos studentas 
božnik,” pašvęstas kovai su Steinmetz, kuris nušovė Ro- 
tikėjimu ir visokiais prieta- mos katalikų kunigą Leonar- 
rais. dą prie savo jaunos žmonos.

Dabar Sovietų valdžia tą Ta užmušėjystė įvyko viena- 
laikraštį uždarė. Oficialiai me New Yorko viešbuty, 
tas uždarymas aiškinamas Klierikas Steinmetz užtiko 
tuo, kad popieros pritruko. , viešbučio kambary savo jau. 

Bet francuzų laikraštis ną pačią su kunigu Leonar-
“Temps” sako, jog “Bezbož- 'du- Kunigas apsikabinęs ją 
nikas” buvo sustabdytas ne- bučiavo. Abudu buvo nusi-
tiek dėl popieros stokos, kiek 
dėl Sovietų naujos politikos, 
kurios tikslas esąs užmegsti 
su Vatikanu “draugiškus” 
ryšius.

Kiek tame tiesos, sunku 
pasakyti.

Žinoma, tiesioginiai po
piežius negali Sovietams nie
ko duoti. Bet jisai galėtų nu
tildyt savo juodąją liežuv- 
ninkų armiją, kuri dabar 
Amerikoje ir kitur varo prieš

rengę.
“Na, ir kas tuomet atsiti

ko? klausia klieriko proku
roras Kaminsky.

“Aš nieko neatsimenu, 
mano protas tuomet užte
mo,” aiškinasi teologijos 
studentas.

Valdžia sako, kad jis tuo
met išsitraukė revolveri ir 
pradėjo šaudyt į kunigą, o 
kai kunigas išsitiesė, tuomet

HUEY P. LONG.

štai senatorius Huey P. Long, 
pagarsėjęs politikierius ' ir de
magogas, kuris agituoja už “tur
tų pasidalinimą“ ir tikisi tuo o- 
balsiu patekti į Amerikos prezi
dentus.

į SUDAUŽĖ LIETUVIO 
IŠKABĄ TILŽĖJE.

Prieš keliatą dienų iš po j 
nakties Tilžėje rasta sudau-; 
žyta lietuvio siuvėjo Dovo 
Paulaičio iškaba. Nusikaltė
liai nepagauti.

“KELEIVIO” KALEN 
DORIUS 1935 m. jau paūai- 

ir niekam prisiųsti ne-
“KELEIVIO” AD.U.

Amerikiečiai Skun
džiasi Dėl Lietuvos

BiurokratizinšA ■
“Lietuvos Žinios” rašo:

SUOMIJOJ VĖL SUSEK
TA ŠNIPŲ ORGANIZA

CIJA.

Laikraščių 
Viipuri policija susekė Suo-

Uruguay'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraitis

“Naujoji Banga"
nrano^mn Išeina du karta per mėnesį. Lni- pranesimu,, ŲruK_ Soc. Part. Liet. skyrius.

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

H AJ IEŠKOJIMĄ i
Jurpis, Antanas ir Andrius J c RA

VIMAI, paeina iš Jurg’iniški'i kaimo, 
Garliavos valse., Kaeno apskr. Bus 
ppie 40 metų kaip išvažiavo Į Ameri
ką. Ar jie yra gyvi ar mirę, nieko a- 
pie juos nežinau. Kurie žinot ką r.ors 
apie juos, malonėkite pranešti, o j<'

Vienas žymus Amerikos šnipinėjimo organiza- 
lictuvis, atvykęs nesenai Lie-Kol kas daugiau smulk- 
tuvon, turėjo šiomis dieno- menų dar nežinoma. Jau ko
mis atsiimti iš Kąuao muiti- vo mėn. Viipuri buvo suim- 
nės dėžę su savo daiktais. ^ąs suomių naftos bendrovės 
Pats daiktų tikrinimas, ar biuro vedėjas, buvęs rusų 
nėra juose kontrabandos, e- karininkas, kuris 
sa
bet kol atliko visus formalu- tariamas šnipinėjimu. Be jo, "amas mie^ vandu° na^ ir barne- 
mus, kol parašė daugybę į- suimta dar 10 asmenų, tarp nau a su skiepu, 2 seiiai dėl komų ir 
vairiausių popieriukų, doku- kuriųm ir keli suomių vai-

daug registruotų, yra kiaulių, žąsy, 
vistu ir kalakutų. (27)

VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
Nashua Street, SIIIRLEY, MASS.

Adresas: N. BANGA
C. Parasruay No. 14X0, .

MON TE Viruso, HRUGUAY.

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA PAR.MA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake- 
gyvena ria* Žemės, 35 akeriai dirbagios, 11 

akerių gražaus pušyno, jauna* didelistesęsis tik vieną akimirką, Viipuri nuo 1921 metų. Jis 1* sodas obelių ir kitų vaisių; 8 ruimų

mentų, kol tie popieriukai dininkai.
buvo keliolikos valdininkui----------
parašyti, patikrinti ir pasira
šyti, išėję lygiai keturios va-

•StfS SaSkS. &&T.ŽSS >andos. Visa tai matydamas 
iš Lietuvos. ,2, tas garbus amerikonas, ma

tęs daugybę pasaulio, perė
jęs begalę įvairių valstybių 
muitinių, priėjęs išvadą, jog

Agota Juravičiutė-VizgaiticRv 
Stanaičių kaimo, Garliavos vaisė., 
Kauno apskr., Lithuania.

Pajieškau MIKOLO VALANTIE-
JAUS, jis yra mano vyro pusbrolis, pas mumi? Vr?. UŽsilikuSlO
£SS SĖS tSik!hiKuXEAS <<ar bereikalingo, tiesiog be- 
ką nors apie jį prašau pranešti jo ad- Di asmiŠko biurokratizmo, 

tri206 n. ‘Hhrst,E' e^sTl^uis, iio? kuris keleiviams, interesan- 
‘------------------------------------------ tams labai daug laiko su-

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai Pėtnyėios, Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą

Sovietų Rusiją šlykščiausią1 kherlkas paleido kelis suvius 
šmeižtų kampaniją. Be toji s^v° žmoną. As nieko ne- 
dabar Jungtinėse Valstijose(atsimenu, as tik atsimenu, 
klerikalai daro į Washingto-Jkad kunigas apsikabinęs bu. 
no politikierius didžiausį, Clav° mano jauną žmoną, 
spaudimą, kad butų nutrau-^r^iauį1^. merginą pašau- 
kti diplomatiniai santikiai kartojo teologijos stu- 
su Maskva. ,dentas.

Šitokia agitacija ir viso-! Prokuroras reikalavo 
kie šmeižtai, kas diena pila- Steimneteui mirties bausmes
mi per gatvinę spaudą, ne- T) 1 •.
gali būti Sovietų politikai Pribaigę pereitą są-
naudingi. vaitę ir sj panedelj “dziurei”

Todėl galimas daiktas, ^Vv.° pavesta nubalsuoti, ar 
kad Maskvoje ir pradėta Steinmetz kaltas, ai ne. 
galvoti apie “susidraugavi-’ _ ~
mą” su popiežium. Ir gali-' ACHiltOS Oro Kelių
mas daiktas, kad popiežius Centras.
pareikalavo sustabdyti Rusi-!
joj agitaciją prieš popus ir Dabar per Lietuvą oro 
kitus “Dievo tarnus.” susisiekimą tarp Berlyno ir

___________ Maskvos palaiko vokiečių
ISPANIJOJ ŽADA ATIDA- nišų bendrovės “Doruluft” 
RYTI SOCIALISTŲ LAIK- lėktuvai. Jie nusileidžia ir 

RAŠČIUS. ' Kaune. Su Ryga tiesioginio 
Gegužės 1 d. <isoje Ispa- oro susisiekimo nebuvo. Da

nijoje praėjo ramiai. Madri- bar ta pati bendrovėj tarp 
de viešosios tarnybos veikė Kauno ir Rygos gegužės 1 d. 
reguliariai. Tik miesto iak- atidarė tiesioginę oro susi 
šiai buvo valdomi jų savinin- siekimo Manoma, kad

Pajieškau pusseserės BARBOROS i i j i x i_ °- --i*AUDENAITK, po vyro pravardė As trukdo, Valstybei gi JoklOS

beth?N?J., bet1 dabar ku?ji^randaT naUdcS neatneša ir jos reika- viet^- Iš to,‘au apeliavę gali gaut
1 nežiną u. Prašau sesutės atsišaukti. (Įu nuo nesąžiningų Valdinin-’
Kūne žinot ką nors apie juos. malo-' v

kų neapsaugo, o svetimšalių!t pr
liai dėkinga.

Miss Teklė Lankutukė,
1917 N. llth st., E. St. Louis, Mo.

nėkit pranešti jų adresą, busiu dide-

akyse sudaro blogą įspūdį 
apie Lietuvą.

ir kambarius.

TONY BENNEY 
721 W. Lezington Street

BALTIMORE, MD.

NEBŪK
ŽILAS

Stebuklingos Gyduolės, Kūrins Pa
naikina žiliną, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienai, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanyoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu- 

i vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
.jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip- 
! kitės r.eatidėliodami a n t ilgiau, 
i Kair.a $2.00. Jeigu nebusite pilnai gu- 
! tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ki. J. SK1NDER, Kept. B3,
1 337 W. 6.3-rd St.. CMcaga. IIL

kų, kareivių arba policinin
kų, nes patys šoferiai nedir-

šioje linijoje lėktuvai turės 
nemažą pasisekimą, nes jais

bo. Demonstruoti bandė tik jš Kauno į Rygą 235 kilo
metrai, kelionės laikas bus 
viena valanda. Be to, tiki 
masi, kad ir oru kelionė ne 
brangiau kaštuos negu gele
žinkeliu.

Atidarius Kauno-Rygos 
lėktuvų liniją, Kaunas tam
pa nedideliu oro susisieki
mo centru. Dabar galima 
lėkti Berlynas-Karaliaučius- 
Kaunas-Maskva, Berlynas- 
Kaunas-Ryga-Talinas - Le
ningradas. Pro Kauną dabar 
kasdien pralekia ir čia susto
ja keturi dideli tarptautinio 
susisiekimo lėktuvai. Tsb

komunistai ir anarchistai, 
kuriuos policija be vargo iš
sklaidė. Asturių angliakasių 
dalis dirbo, o dalis šventė. 
Dėl to jie buvo susitarę su 
savo darbdaviais. Manoma, 
kad gegužės 1 d. visai ramus 
socialistų laikymasis leis vy
riausybei netrukus ministe- 
rių kabinete iškelti klausi
mą leisti atidaryti “liaudies 
namus” ir vėl leisti išeiti so- 
cialistiniems laikraščiams, 
kur? nuo spalių mėnesio bu
vo uždrausti.

SOVIETAI STATYS KA
RO LAIVYNĄ BALTIJOJ.

Caro valdžia turėdavo 
Baltijos juroj pusėtiną karo 
laivyną, bet nusiuntė jį prieš 
japonus ir japonai jį sunai
kino. Nuo to laiko karo lai 
vyno Baltijos juroj rusai 
kaip ir neturi. Bet dabar, kai 
Vokietija pradėjo Baltijos 
juroj ginkluotis, Sovietai nu
tarė irgi statyt tenai karo- 
laivus. Vorošilovas buvo su
šaukęs tuo reikalu Rusijos 
jūrių žinovų pasitarimą ir 
tas pasitarimas pripažino, 
kad neturint stipraus karo 
laivyno Baltijos juroj, Sovie
tų Sąjungai gręsia didelis 
pavojus iš Vokietijos pusės

VOKIEČIŲ AVIACIJA
MODERNIŠKIAUSIA 

VISAM PASAULY.I
Vokietijos aviacijos mini 

steris Goeringas davė užsie 
nio laikraštininkams šitokį 
paaiškinimą apie savo oro 
jėgas: “Aš tikinu jus, kad 
vokiečių karo aviacija buvo 
sukurta originaliausiu istori
joje budu. Ji visados bus to
kia pat stipri, kaip prieš ją 
susiburusių valstybių aviaci- 
cija. Dabar ji yra tokia stip-

Kanados Penkinukai 
Uždirbo Jau $175,000

Visi jau girdėjo apie Ka
nados franeuzą farmerį 
Jionne’ą, kurio moteris ne

senai pagimdė 5 mergaites.
Bet ne visi žino, kad tos 

penkinukės jau uždirba ge
rus pinigus. Pats Dionne bu
vo toks biednas, kad gavęs 
50 dolerių dovanų krikšty
noms, pareiškė, jog tiek pi
nigų jis da niekados savo 
gyvenime nematęs. O šian
dien jo penkinukės turi jau 
175,000 dolerių turto.

Taip praneša Kanados 
abdarybės ministeris Da- 

vid Croll, kuriam tos penki
nukės yra pavestos globoti

Toks fondas susidarė iš 
pajamų, gaunamų už tų mer
gaičių parodymą teatruose, 
parodose ir kitur. Jos buvo 
rodomos ir Pasaulinėj Chi- 
cagos Parodoj.

Kai pinigai pradėjo mer
gaitėms gausiai plaukti, tai 
katalikų kunigai buvo su 
kurstę tėvus, kad jie savo 
mergaites atimtų iš valdžios 
globos ir patys jas prižiūrė
tų. Ir tamsus tėvai buvo jau 
pakėlę triukšmą, reikalauda
mi, kad valdžia sugrąžintų 
jiems kūdikius. Kunigai jau 
trynė rankas iš džiaugsmo, 
nes tikėjosi, kad dabar tas 
aukso fondas su $175,00( 
jau pateks į jų miklias ran
kas. Bet nežiūrint viso trink 
šmo, valdžia nesutiko kudi 
kius iš savo globos išleisti 
Pinigai irgi pasilieka val
džios globoje. Jeigu mergai
tės butu paliktos tamsių tė
vų rankose, tai iki šiol jos 
be abejonės, butų jau išmi 
rusios. Dabar gi, būdamos 
daktaro ir slaugių priežiu 
roj, jos sveikos ir gerai au
ga.

Marijona Valašimiene, pajieškau 
ANTANO VALAŠIMO. seniau gyve
no 6718 So. Morgan st., Chieago, Iii., 
dabar kur randasi nežinau. Prašau/a t- 
sišaukti. Kurie žinote kur jis gyvena, 
malonėkite pranešti jo adresą, busiu 
labai dėkinga; turiu labai svarbu rei
kalų. (2)

Mrs. Marijona Valašimas 
3382 Lasalle st., Verdun,

Montreal, Canada.

Ona Rakauskaitė-Baradinskienė, 
pajieškau brolių Juozapo ir Jono Ra
kauskų ir Onos Lubinikės, o po vyru 
sakėsi Stekertė. Broliai ir draugė gy
veno minkštosios anglies apielinkėje 
apie West Frankfort, III. Prašau jų 
atsiliepti. Kurie žinot kur jie randasi, 
malonėkite pranešti. < 2 >

Ona Baradinskienė 
8020 Suffolk avė., Philadeiphia. Pa.

Pajieškau brolio TAMOŠIAUS KI- 
ZIO, paeina iš Levaniškių kaimo, 
Traupio vaisė., Ukmergės apskr. Se
niau gyveno Prttsburgh. Pa. Malonės 
atsišaukti arba kas apie jį žino, ma
lonėkit man pranešti jo adresą. (2) 

Frank Kizis
24 Hazel st., Binghamton, N. Y.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui vaikino apie 
40 metų amžiaus. Pageidaujama lie
tuvis Amerikos pilietis. Aš esu dailios 
išvaizdos, geros sveikatos, vedu gra
žų gyvenimų; ttlriu ruiminghauzę tar
pe svetimtaučių ir esu prie cento. Bū
dama prie biznio pririšta neturiu pro
gos susitikti su lietuviais ir esu ver
čiama atsiliepti per laikraščius. Esant 
reikalui aš savo biznį galėčiau par
duoti ir sutiktau keitiesi i kitą mies
tų. Nedirbantis čion dabar galėtų 
darbų gauti. Prašau atsiliepti iš arti 
—asmeniškai, iš toliau gi per laišką 
prisiunčiant fotografiją ir savo as
mens aprašymų, šiuo adresu:

S. K. (3)
2448 Newton avė., Detroit, Mich

Vaikinas, 26 metų amžiaus pajieško 
gyvenimui draugės; uždirbu po $5 j 
dienų, platesnių žinių suteiksiu susi- 
rašinėjant. Mergina, kuri norėtų rim
tų gyvenimui draugą., atsiliepkite. 
Rašykite lietuviškai arba angliškai. 
Rašant laiškus prašau pridėti ir savo 
paveikslą, paveikslą pareikalavus su
grąžinsiu. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. Rašykite sekančiai: (3)

B. J. W. Hl, 198 Letcher Street. 
Sault Ste Marie, Ont., Canada.

LIETIVOJE, PIGIAI PARSIDUO 
DA NAMAS. Kauno priemiestyje, na
mas su skiepu, vieta graži gyvenimui 
ir bizniui, dabar yra valgykla ir alu
dė. Kurie važiuojat Į Lietuvą gera 
proga pirkti ir gyvent. Sveika aukšta 
vieta. Tik 10 minutų i Kauną pės
čiam. Kreiptis šiuo adresu: (2)

K. MEŠKE, Apt. 2-B,
652 Grand st., Brooklyn, N. Y.

FARMA PARSIDUODA
Už pusę kainos ir ant lengvų išmo

kėjimų. Noriu važiuot Lietuvon, todėl 
greitai turiu parduot. Vieta puiki. 
Klauskite greitai, iš arti kreipkitės 
ypatiškai. V. MEŠKAUSKAS, <2j

R. D. 1, CORRY, PA.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

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

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Baltr. 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžio barstymas jauniems ant gal
vą? “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 jiei 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 vaiką? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomią informaciją.

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 vaiką, 
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 žmonią veislės pagerinimą.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar liesa, 
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 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip 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.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją“. Kaina $2.

PUIKUS RUIMAI
5 kambariai, visi parankumai ir 

*«*•*«•• i nauj°viškai irenfrti.Sveikiausioj vietoj 
STATYTI 12 SUBMARINŲ art> mokyklos, storu ir paštos. Randa 

T $18 mėnesiui. WM. LUTKIN, < 2

VOKIETIJA JAU BAIGIA

Anglijos valdžios atstovas 
anądien patiekė parlamen- 

ri, kad kas puls Vokietiją, tui žinių apie Vokietijos sta-

Washington St., So. Easton. Mass.

PUIKI FARMA!
175 akeriai geros juodžemės, auga

susidurs su labai stipriu pa-Atomus povandeniniu® karo riai gariyklos; 5 kambariu stuba. di 

sipriešinimu. Tiesa pasakius/Įaįvus. Sako, Vokietijos mi- ^šiurėv
Vokietijos lėktuvai yra pa- htanstai senai jau darė pla- lys, 3 karvės, 3 jauniklės, 11 aviu, 4 
tys moderniškiausi pasauly-’nūs submarinams ir atskiras paminga. 4 paršai, bu-

Kilus karui, vokiečiai gali je. Vokietija nedrums taikos, jų dalis pradėjo daryt dar dSkZ^1 ii kiti JikaUngiV^osTran- 

uždaryti rusams išėjimą iš Učiau ir nepakęs prievartos. wreitais metais. Gi šią metą
Baltijos juros, gali atkirsti Bergždžia kalbėti apie Vo- balandžio mėnesy'buvo duo- $1,300. Turiu parduot. nes esu našlė 
jų susisiekimą su Francuzija kietijos lygybės reikalavi- tas įsakvmas jau statyti 12 ^"mrFzuzanaidams (3) 
ir su Juodosios juros laivy- mus. Lygybę ji jau turi.” nardomųjų laivų. Dabartį- R- s, Box 'ssi, berlin.'md. 
nu. Todėl Sovietų vadai nu-‘ ------------ • «- — •— - ------------------------------------------------------. . , ... . ... t XT .. ... niu laiku jie esą jau baigia- parsiduoda farmukė
tarė kuogreiciausia ginkluo- Norvegijos sostines var- mi, nes visos mašinerijos bu- 5 akerių, stabą 6 kambariu, bamė, 
«s Baltijos juroj. Kronštote das Christianija senai jau vo jau seniau pagamintos.
bus statomi modemiški ka- panaikintas. Dabar tas mies- Visa tai sužinoję Anglijos * *£»; „ «'
ro laivai JOHN G. YUDIS, Pleasant Street,ro laivai. jas vadinasi usio. smpai Vokietijoj. bo* 6©, e. Lezington, Mass.

253 Broadaray,
KELEIVIS

South Boston, Mass.
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SMULKESNES ŽINIOS APIE TAU
RAGĖS ŽYDŲ POGROMĄ.

REDAKCIJOS 
ATSAKYSIĄ!

Kanados Darbininkui. —
Apie keleivį” tamsta spren- 

Fanatikai paleido paskalų*,; krikščionis,’ prasidėjęs sam- di turbut ne iš paties “Kelei- 
buk žydai “papiovę lcatali- jbruzdis. Šia proga kai kas vj0 ” įš komunistų laik

ytį vaiką.” 5 pasinaudojo savo biznio su-|raščių, jeigu sakai, kad mu-
Šiomis dienomis Tauragė-: metimais ir ėmė žydus muš- ų laikraštis išjuokia Rusijos 

je buvo didelis fanatikų pa- U’langUS dauz>lL larbininkus ir tarnauja bur-
siutimas prieš žydus. Daug “Tiek buvusi įsiutusi sufa- Į -uazijai. “Keleivy” nekuo- 
žydų buvo sumušta, jų lan- natizuota tauragiškių minia. 1 'ne.t tokių dalykų nėra buvę. 
gai išdaužyti, - krautuvės su- kad nežiūrint jokių perspė-J Taip pat tamsta klysti saky- 
ardytos, vienu žodžiu — bu- jimų ėmusi net dienos metui lamas, kad Vokietijos ir 
vo žydu pogromas. daužyti langus. Teko įsikišti I -Austrijos socialdemokratai

m - --- ---a policijai Komenda n t a s Riėję valdžias savo ranko-
nėra5 SeTdaPT daug “baudė, bet taura- -e, bet atidavę jas fašistams,

vos Žinios: >“Ištikrinu apie žvdus da-! P™ to V1SO darbo aktui-1 ^ad nei Austrijos, nei 
įsuKrujų apie zyous aa Drjgįagie įr kai kurie se- Vokietijos socialdemokratai 

bar Tauragėje ir tekalbama. Sąi prisidėję ir Kai Kurie se-i kontrolėje nie-
Nieka^ nieko tikra aiškaus nunaristaL Komendantas 2 o kontrolėje me-
iMieKas nieko tikra, aisKaus nukaudė no 500 ir 50Pados neturėjo. Austrijoj
nežino, o gandų visokių dau- 3JJOS nuoauae po ow 11 ou Vienos miestas buvo so-
<rvbė Tauragiškiai atvvku- W Pabaudas semmans- P.K v ien°> miestas duvo so-
sius iš Kauno klausinėje gal b»jau sudėję tam tikri bu^lieri^liSta
Kaune daugiau ir aiškiau ži- sluoksny Sį^Vir"“^
ną, kaip žydai vaikų pio\ė. “ši antisemitinė propa-Į >ocialistus išžudė. Ir bendrai 
Ir taip daugelis tauragiškių ganda išeina kai kam nau- amsta klysti manydamas, 
persiėmę ta žydų vaiko pio- don. Turgaus metu teko ma- ;ad sykį paėmus valdžią į 
vimo legenda, kad sunku su tyti prie lietuviškų krautu-1 tavo rankas jau galima ją 
jais ginčytis ar kaip kitaip vių, koperatyyų, verslovi-1 -isuomet išlaikyti, tik reikia 
aiškintis. ninku stovi minios žmonių. Į norėti. Tamsta turbut neži-

“ Oficialiais policijos ais- Tuo tarpu žydų krautuvės! iai to fakto, kad Vengrijoj 
kūlimais ų* spaudos praneši- tuščios.’ I )uvo įsikurusi ir komunistų
mais sufanatizuotieji nenori Vadinasi, seminaristai ar-L-aidžia su Belą Kunu prie- 
tikėti. Esą, žydai papirkę ba klierikai kursto fanati-j-akv, tačiau pasidavė ar- 
daktarus, policiją, spaudą ir kus mušti žydus religiniais hiausiai fašistų diktatūrai, 
todėl niekas tikros teisybės sumetimais, o tautiški biz-1 raigi, vaduojanties tamstos 
nesakąs. Bet ištikrujų. žy- nieriai daro iš to biznį. I !ogika, reikėtų sakyti, kad ir 

^dai vaiką piovę,’ net kai kas Tuo tarpu civilizuotas pa-Komunistai yra “buržuazi- 
matęs, kaip piovę ir tt. O kas sauijg žiuri į Lietuvą kaip į Los tarnai.”
matė, kas tikrai žino,—tokių Indiją, kur vienos tikybos 
niekas nenurodo ir nežino, o' fanatikai piauna kitos tiky 
tiktai vienas kitą klausine- bos fanatikus.
ja. Pasakoja, kad kažkoks. Niekas žmonių tiek nesu- 
kalvis vokietis L. viską ma- pjudo ir neapykantos tiek 

nepasėja, kiek tai padaro r:v • • •ligija.

tęs ir jis tą visą skandalą su
kėlęs. Bet ar toks L. tikrai y- 
ra ir ar jis ką žino ir sako, 
tai to niekas negali tvirtinti. 
Ir suprantama, nes tai prasi
manymas. O plepalų tai dau
gybė visokių. Pasakoja, kad 
vienas gydytojas turįs dro
bules, kuriose buvęs suvy
niotas vaikas; tas drobules 
jis vežęs net Kaunan, o ka
dangi Kaune nieko nelaimė
jęs, tai žadąs duoti į Tarp
tautinį Tribunolą... Iš to jau 
matyti, kiek plačiai pasklidę 
prasimanymai.

“Ištikrujų su tuo vaiku bu
vusi paprasta istorija. Žaidę 
vaikai apie žydo daržinę. 
Bežaisdami, vienas kitą už
darę daržinėje. Kažkas ei
damas pro šalį, išgirdęs dar
žinėje vaiką šaukiantį, tuo
jau paleidęs gandą, kad žy
dai vaiką piovę. Po kiek lai
ko apskrities ligoninėj vėl 
kažkas pamatęs, kaip gydy
tojai darą ką tik gimusio ne
gyvo vaiko skrodimą. Tuo
jau vėl gandas, kad tas vai
kas jau ligoninėje. Ir taip su- 
sikurusi ta kvaila ‘vaiko plo
vimo legenda.’ Taip bent pa
sakoja rimtesni tauragiškiai.

“Pasklidus gandams, kad 
‘žydai piauna vaikus, piauną

Tiesai. — Mes sutinkame 
>u tamsta, kad žmonės gali 
garbinti Dievą be bažnyčių, 
įemokėdami popiežiaus a- 
gentams nei vieno skatiko, 
leigu Dievas yra visur, tai 
statyti jam namus yra kvai 
ystė, o da didesnė kvailystė 
senėti tokius dykaduonius, 
kurie dedasi “Dievo tar- 
__Bet mes negalim su-

O APIE JŲ SKRYBĖLĖS 
NEI ŽODŽIO.

Gatvinė buržuazijos spauda 
visuomet laikosi to “principo,” 
tad kiekvienoj žinioj turi but su
minėta kuo daugiausia žmonių 
vardų, o jeigu kalbama apie mo
teris, tai būtinai turi but pagir
tos gražios jų skrybėlės ir dre- 
sės. Tuomet jos daugiau išperka 
laikraščio.

Vienas jaunas ir neprityręs 
reporteris aprašė vestuves ir nu
siuntė savo rašinį vyriausiam 
redaktoriui, šis perskaitė rank
raštį ir piktai sviedė į gurbą, o 
reporteriui parašė įspėjimą, kad 
jeigu jis aprašys da nors vieną 
Įvykį ir nepaminės moteriškų 
vardų, tai neteks darbo prie laik
raščio.

Kiek vėliau redaktorius gavo 
nuo to reporterio šitokią žinią:

“Į farmerio Brauno tvartą pe
reitą naktį trenkė perkūnas, už
mušdamas tris melžiamas kar
ves, kurios vadinosi: Pžesė, Be- 
sė ir Marijona.”

Jį IŠDAVĖ PIRŠTŲ 
ATSPAUDOS.

Vieną nedėldienį atėjo kalėj i- 
man senyvas kunigas sustiprint 
kaliniuose tikėjimą. Radęs tarp 
jų vieną savo parapijonų, doros 
mokytojas tarė jam tėviškai:

—Matai, vaikeli, kaip sunkiai 
reikia kentėti už neapgalvotą 
darbą!... Manau, kad sėdėdamas 
čia jau turėjai pakankamai lai
ko apsigalvoti ir daugiau tokių 
klaidų nebedarysi....

—Dievaži, kunigėli, dabar bu
du jau kytresnis... Dabar jau be 
pirštinių prie seifų iš tolo nei-

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žadyaaa lietuviškai angliškos ir ang-Į 
liftai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 1

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00
Lengvas Badas limakti Angliškai.—

Rar.kius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išniokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 

' bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pa* daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt.-Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Micheląonas. Pusi. 95............ 35c.
Etnolagija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandų, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rasės. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-
cago, IU , pusL 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ............................. $4.00
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra- 
i žiu ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos,

' revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 

i kiems apvaikščiojimams, baliams,
; koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m............ 25c.

! Rymąs. Zomanas. Ta knyga yra vers- 
j ta j visas kalbas, todėl kad yra gra- 
, žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 

' cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta.............................................. $2.50
lakviaktja. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00

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

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
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 Pittm 

čiu? Aiškiai išguldyti pdietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ii
atsakymais lietuvių ir anglų 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................... Ha

51U~- G&mtne Istorija. Pagal P. Bert vertė
Dr. A Bacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žnvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- 

Agnieška: Ji sakė, kad tu iai^,į^“
pasakei tą paslaptį, ką aš sakiau se audimo apdaruose.......................$1.50
tau, kad tu jai nesakytum. Į Amžinos Dainoe — šioj knygutėj tel- Į

Uršulė- Ar tai hp rao-ana’ O P* 44 geriausių Jovaro dainų. Jos, vrsuie. Ar tai ne ragana, u hnka deklamacijoms :r dainavimui,! 
aš jai sakiau, kad ji tau nesaky- Į kaip namie, tap ir susirinkimuose. į 
tų, kad aš jai apie tai sakiau. į 32 ........................................ į

Agnieška: Na, tiek to, tik tu šveete Antane Stebuklas. Dviejų vei- 
i lomų komedija. Perstatymui reikia 

jai nepasakyk, kad as tau sa- jo aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo-

MERGINŲ PASLAPTIS.

kiau kad ji man pasakė. Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

PLAKTUKU UŽMUŠĖ
ŽMONOS MEILUŽĮ.

Kaunietis Juozas Rengvi 
cas nesugyyeno su žmona. Jo I ikti, kad Biblijos pranašys- 
žmona susidėjo su Vilhelmui ės turėtų kokios nors reikš- 
Pameringu ir su juo gyveno, nes. Jeigu šiandien brolis 
Rengvicas išplėšęs langą į- wžudo savo brolį, tai tas da 
lindo į kambarį, kuriame gu- bereiškia, kad čia pildosi 
Įėjo jo žmona su Pameringu, Biblijos žodžiai, jog “ateis 
ir plaktuku Pameringą už- h.okie laikai, kuomet brolis 
mušė. I brolį žudys.” Da Biblijos pa

Dabar buvo Rengvico by- Į saulv nebuvo, o jau Kainas 
!a. Kauno apygardos teis. LaVo broli Abelį nugalabijo, 
mas, atsižvelgdamas į ypa- Tokie dalykai pasitaiko ir 
tingas nužudymo apystovas,habar. O pranašauti tai, kas 
Rengvicui pritaikė švelni- nuolatos atsitinka, nenuro- 
nančias aplinkybes ir jį nu-hant nei vietos, nei laiko, 
baudė 10 mėnesių paprasto I ’^ur tai atsitiks, tai nėra jo- 
kalėjimo. | <ja pranašystė. Tokiu prana

šu ir tamsta gali but: para
šyk ant sienos, kad “žemė 
Irebės ir perkūnas bažny
čios bokštą nujos,” o pama
ksi, kad anksčiau ar vėliau 
:okie dalykai ištikrujų atsi-

___  tiks. Bet pamėgink tamsta
čio” nubaudimą, tai Kauno I itspėti, kada bus sekantis
,orn l-nmanrlonf oo iGcicoJn! SBUleS UZtemimaS. O TTlOkS-

ui tas visai nesunku — jis

KĄ REIŠKIA BILIONAS 
DOLERIŲ?

Kai demokratų valdžia Wash- 
ingtone pradėjo leisti bilionus 
dolerių bedarbių šelpimui, tai 
musų Humoristikos. štabas pra
dėjo gauti paklausimų, kaip di
delis yra bilionas. Taigi paaiš
kinsim :

Bilionas yra tokia didelė krū
va pinigų, kad ji beveik visuo- 
met išeina ekspertų algoms, pa
kol jie ją suskaito ir surašo 
knygas.

AMERIKON ATVAŽIUOT 
GALIMA.

Knr Manų Bočiai Gyveno? _ Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki-
Kodd Ai Netikiu i Dievų? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras
katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusL ..................... 20c.
“Sskunėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. .............................................. 25c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo.

Kiekvienas tinkamas įleidimui į A 
riką asmuo, gali gaut einamosios 

kvotos vizų.
Žmonių nuomonė, kad Amerikon vi

siškai sustabdė imigracijų, yra klai- 
iinga. Amerikon atvažiuoti gali visi, 
iurie nesudarys apsunkinimų Suvie- 
lytų Valstijų visuomeniškam gyveni- 
nui. imigracija į Ameriką nestabdy- 
a, per paskutinius du metus ji žymiai
oadidėjo teisėtais imigrantais ir vizi- ... . .. a
toriais. Imigracijos ir Natūralizacijos ! S,?J keitėsi draugijos formos,

Kokius Dievus Žmonės Garbino
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, -barbarai ir tt; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Cbicago, 1915 m. 
Puslapių 835........................... $8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina .................................................. 25c
Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmą

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

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

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimipinkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... ......................... $3.00

Dclko Reikia žmogui Gert ir Cslgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kito} panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausiums suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................................. l5e.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygą tu
rėtų perskaityt? kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

talizmas. Kaina .......................... 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų, Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių .......................................... ......... 25c.
“O. S. S.” arba Sliabtaė Iftilmė-— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginų Onų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................ 1C*?
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ............................................................50c.

Komisijonierius Washingtone pakar
totinai pareiškė, kad kiekvienas as
muo gali gauti imigracijos vizų eina
moje kvotoje, be jokio laukimo, jei tik 
jų paduodami pareiškimai patenkins 
Amerikos konsulus užsieniuose. Ame
rikos konsulams paliepta būti daug 
nuolaidesniems, negu pirmiau, peržiū
rint vizų reikalavimus, atsižvelgti į 
□rašytojų asmeniškų būklę ir gyveni
mo sąlygas, pateisinančias jų įleidimų 
į Ameriką.

Lietuvai paskirta kvota yra 386 y- 
jatos, bet per pirmąjį pusmetį nuo 
liepos 1 d., 1934 iki sausio 1 d., 1935 
tik 60 lietuvių pareikalavo ir gavo lei
dimą Įvažiuoti į Ameriką. Prieš tai, 
įer vienus metus tik 78 lietuviai pasi- 
•.audojo ta proga.

Laisviems vizitoriams taip pat ne
draudžiama lankytis Amerikoje. Jie 
būna įleidžiami ir valdžios Įstaigos 
stengiasi palengvinti leidimų gavimų 
ir sumažina visus formalumus. Ham- 
burg American Line ir North German 
Lloyd visame stengiasi aprūpinti ke- 
eivius puikiausiai. Ji pagelbsti ir rei
kalingus dokumentus išrūpinti. Jei 
kas abejoja gauti teisėtų įleidimų į 
Suv. Valstijas, ar kas jieško autorite- 
.ingo ir patikimo patarimo, tegul drą
siai kreipiasi į North German Lloyd, 
ar Hamburg American Line, ar į bet 
kurį jų agentų. Kiekvienam bus tei
kiami patarimai ir visu kelionės rei
kalu paaiškinimai kaip šioje šalyje 
gyvenantiems, taip ir ketinantiems iš 
užsienių atkeliauti Amerikon. Lietu
viai tomis progomis taipgi gali nau
dotis.

Lietuvon Respublikos Isterija ir 
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip

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

REIKĖS NEŠTIS.
—Mama, kas yra aniuolas?
—Tai toks daiktas, ką spar

nus turi.
—O tėvas pabučiavo' vakar 

musų tarnaitę ir pasakė, kad ji 
yra tikras aniuolas...

—Na, jeigu šitaip, tai toks 
“aniuolas” turės iš čia išlėkti.

NUBAUDĖ LIETUVOS 
KLERIKALŲ LAIKRAŠ

TĮ “DARBININKĄ.’

Už tai, kad Lietuvos 1Z_
■ikalų “Darbininkas” para 
sė savotiškai apie “Suvalkie 
čio” nubaudimą, tai Kaun 
karo komendantas užsisėdo
uit “Darbininko” redaktc . . x , , . ,
iaus Dovydaičio ir nubaudė, ?asa-ko net valandą ir sekun 

ii 100 litų arba 10 parų areš-| kada saulės užtemimas 
1 prasidės ir kuriose vietose 

jis bus matomas. Ar Biblija 
gali tai pasakyti?

V-tis Leo. — Korespon
dencija apie iškėlimą kunigo 
š Gelvonių ir vyskupo stor
žievišką užsispirimą gal bu 
:y įdomi Lietuvoje, bet ame 
•ikiečiams ji neturi reikš
mės, todėl nespausdinsime 
Eilėraščio “Naujausi Dzin- 
Įuliukai” taipgi nedėsime, 
ies apdainuojami tenai da- 
ykai amerikiečiams nesu
prantami.

Stasiui Taurinskui.—Ly
giai tokios knygos, kaip 
“Teisingas Patarėjas,” nė
ra nei anglų, nei rusų, nei 
jokioj kitoj kalboj.

:o.

Kaip Tūli Studentai Užsidirba Mokslui.

RINKA ČIA PAT.

Valkata: “Klausyk, gaspadin, 
ar negalėtum duot man keliatą 
degtukų ?”

šeimininkė: “Negaliu, nes ne
turiu nei vieno degtuko namie.

Valkata: “Na, tai, va, štai, nu
sipirk už kokį nikelį.”

Ir išsitraukęs iš kišeniaus jis 
pakišo jai pilną saują degtukų

JO NEAPGAUSIT.
—Eik šen, Petrai, mes kaži 

ruojam tik iš pusės cento!
—Neapgausit manęs. Aš ži

nau, kad tokių pinigų valdžia 
nedaro.

NEGYVAS VAŽIAVO.
Vienas laikraštis rašo: “Teis

mas pripažino gelžkelio kompa
niją esant nekalta, nes užmušta
sis žmogus neturėjo teisės sker
sai gelžkelį važiuot.”

HITLERIO RAMSTIS.

šitie du studentai. Davė Fortei ir Frank Quinn, užsidirba mok. 
slui keldami laivų įkarus Santa Monicos uoste, Californijoj. Jie
du patys pasidarė šitą keltuvą, kuris turi pusės tono keliamoš
jėgos. - , , '

DAR KEISIS POLITINIAIS 
KALINIAIS?

Teko sužinoti, kad tarp 
Lietuvos ir SSSR numatoma 
□asiląejsti dar keliais politi
niais kaliniais. Numatoma, 
žinomą komunistų veikėją 
M. Chodosytę iškeisti ant 
kun. Josiuko, dabar kalina
mo Sovietų Rusijoje.

SUSIKALBĖJO.
Ponas (susiraukęs): O kokio

velnio tu čia j ieškai?
Tarnaitė: Tamistos, pono, po

nuli, prašau prie arbatos.

Vyras moterei: “Kodėl tu man 
nupirkai tokias dideles kelines?”

žmona (daug didesnė ir sto
resnė už savo vyrą): Aš krautu
vėj sarmatinaus pasakyti, kad
turiu tokį mažiuką vyrą.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

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 Greilicbo.
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

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

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29..................... 10c.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straipsnių,

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus................................................... 25c.

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

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st., Waukegan, I1L

B. J. Masiliūnas — užrašu rašt.
818 — lOth Place, Waukegan, UI.

Dekšienė — turtų iašt.
630 —8th St., Waukegan, III.

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

Byla Detroito Katalikų sa
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 <L gruodžio, 191L 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
teidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi. ... . ............... 25c
Ar Buvę Visuotinas Tvanas?—Kaip 

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

eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais: (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................... įOe.

čia matome buvusį kaizerio 
generolą Joachimą von Ribben- 
tropą, kurį Hitleris paskyrė na
cių gvardijos vyriausiu komen
dantu. Vėliau jis busiąs Vokieti
jos užsienio reikalų ministerium.

K. Dambrauskas, Valentukonis.

J. Stoikus, Jurgis Jokūbaitis
.Susirinkimai būna paakutinj kot- 
vergų kožno mėnesio, 7:30 vakaro, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, III.

“KELEIVIS” 
>adway,
So. Boston, Mmb,

« ..
«
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Kas GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Kas Darosi Šventoj 
Lietuvoje.

Romos popiežiaus kunigai 
Lietuvoje mokina žmones

sūnūs sunklm^uža- Apsivogė Du Teismo
Trakų apskr.,'Aukštadva- j Sekretoriai.

rio vaisė., Tamašavos kaimo,
Pranas Januškevičius savo

Šėtos Klebonas Už
teršė Žmonėms Taką 

į Bažnyčią.
Šėta, Kėdainių apskr. Vie

tos klebonas turi prie pat 
miestelio žemės. Per vidurį 
klebono žemės eina vieške
lis. Be to, per tą pačią žemę 
eina takas, kuriuo keliatos 
kaimų gyventojai eina mies
telin ar bažnyčion. Kai šla
pia, žmonės eidami taku į 
bažnyčią išmindo daugiau, 
negu takas užima. Klebonas 
be galo nepatenkintas tuo ir 
stengiasi kiekvienais metais 
vaikščiojimą kuo nors su
trukdyti.

Klebonas šiais metais su
galvojo savotišką būdą žmo
nėms vaikščiojimą taku su
trukdyti. Susikirtime tako su 
vieškeliu klebonas privežė 
iš klebonijos išeinamųjų vie
tų nešvarumų ii- tais nešva
rumais visai užpylė taką, 
manydamas, kad tuo budu 
užtversiąs žmonėms kelią.

Bet dievuoti kaimiečiai 
vistiek eina. Vieni jų neap- 
sižiurėję perklampoja tie
siai per tuos nešvarumus ir 
prineša to “aukso’* į bažny
čią, pasmardindami visą 
Dievo namą, o kiti apeina 
aplinkui ir da daugiau išmi
na klebonui dirvų.

Juokdariai pradėjo dabar 
kalbėti, kad geriausia butų 
pačiam klebonui ateiti ir ant 
to tako atsitūpti...

Amerikos Lietuvių 
Fabrikas Išaugo į 

Didelę-Įmonę.
Atgavus nepriklausomybę,

tiktai viename “Lietuvos Ži
nių” numery:

Velykų švenčių metu Kau- 
ntgavus ncpi nvirtuoviHjruę, • • nrovineiioi buvo

I iphiva naturaio sava Hidoc ne ir ProvmciJ°J »jmet DUVO Lietuva netuiejo savo didės. daug nusikaltimų> Kauno 
priemiesty Šančiuose buvo

doros jau per 500 metų, o ?Vnu^ Vaciui, 18 metų am 
piktadarybė kas metai vis “3“’ PahePe lssluotl kam 
auga. Štai įvykiai aprašyti be

Sūnūs užuot

Balandžio 16 d. Taurttgėf1 
teismas sprendė Žem. Nau-, 
miesčio apylinkės teismo 
buv. sekretoriaus Jono Rup-( 

pildęs tęvoj^no bylą. Jis kaltinamas

mų pramones įmonių. Vei
kusieji didesni fabrikai bu- apvogtas Lietūkio skyrius.
vo daugiausia . kitataučių J siekž arti 
rankose. Lietuviams buvo 
gana sunku eiti į pramonės 
sritį. Reikėjo bent pradžiai 
šiek tiek kapitalo. Lietuvos

paliepimą, spyrė koja tėvą ir tuo, kad būdamas apylinkės 
sunkiai jį sužalojo. Pranas teismo sekretorium pavogė 
Januškevičius yra paguldy- žmonių teismui įmokėtus į- 
tas Alytaus apskr. ligoninėje vairius mokesčius, viso 794 
ir jaučiasi visai silpnas.

KRISTUS PRISIKĖLĖ, O
BUKARTAS SU MAR- 

TINKUM MIRĖ.

Plungės miestely, Telšių 
apskrity, per Valy kas pas 
Jurgį Bukartą atvažiavo sve
čių. Besilinksmindami Kris
taus prisikėlimu, jie išmovė 
nemaža naminės .degtinės, 
kurią vietiniai žmonės vadi
na “šarmalaku.” Bet dėl sti
prumo turbut buvo įdėta 
perdaug “akmenėlio” ar ki
tokių nuodų, nes visi svečiai 
tuoj pradėjo raitytis ir vaito
ti nuo skausmų viduriuose 
Šeimininkas Jurgis Bukartas 
ir svečias Edvardas Martin- 
kus jau mirė. Kiti gal pa
sveiks.

ŪKININKŲ SĄVAITĖ.

Balandžio pabaigoje 
gegužės pradžioje Lietuvoje 
buvo surengta ūkininkų są- 
vaitė. Per ją Kaune buvo į- 
vairiausių žemės ūkio orga
nizacijų metiniai susirinki
mai ir naujųjų žemės ūkio 
rūmų suvažiavimas. Šįmet 
ūkininkų sąvaitė praėjo di
deliu gyvumu. Tsb.

n

žmonės jo neturėjo. Ameri
kos lietuviai, kurie prieš 10- 
15 metų sugrąžo į Lietuvą su 
šiek tiek kapitalo, rado pui
kias sąlygas savo veikimui 
□ramonės srityje.

Be žodžių, mums gyvu pa
vyzdžiu matomas Kauno 
priemiestyje, Šančiuose, A- 
nerikos lietuvių įsteigtas 
‘Drobės” fabrikas. Jisgami- 
įa gelumbes ir kitas apsi- 
engimui reikalingas me- 
Ižiagas. Fabrikas įsteigtas 
ik 1925 metais. Kas matė 
‘Drobę” pačioje pradžioje 
r mato dabar, randa milži- 
įišką skirtumą. Per dešimtį 
metų “Drobė” išaugo į di- 
Ižiausį fabriką visoje Lietu
voje. Kasmet “Drobė” daro 
nilijonines apyvartas, nes 
os gaminiais nešioja jau be
veik pusė Lietuvos gyvento- 
;ų. Pats fabrikas atsistojo 
mt tvirtų, jokios krizės ne- 
oalaužiamų kojų. Jame dar
bo turi keli šimtai darbinin
kų. .Fabrikas nesustoja nei 
lieną, nei naktį; darbinin
kai dirba trimis pamainomis 
jer parą. Netrukus “Drobė” 
oaleis savo elektros stotį, ku- 
•i apšvies Kauno priemiestį, 
Šančius. Ten gyvena apie 
15,000 žmonių. Tai miestas, 
kuris beveik prilygsta Šiau- 
iams. “Drobė” turi gerą 
vardą. Tai yra kultūringa į- 
•taiga, kas kart žengianti 
oirmyn, ir ją įkūrė ir įsistip
rino Amerikos lietuviai.

Šia proga pažymėtina, 
kad Lietuvoje yra dar daug 
nenaudotų pramonės sričių. 
Tik paminėsime stiklo, įvai
rių aliejų, benzino, gipso, 
durpių, indų, popierio ir 
daug kitų pramonės šakų, 
kurios dar neišnaudotos ir 
kurios dar laukia žmonių su 
ne taip dideliu kapitalu. Ir 
?iose srityse Amerikos lietu
viams, grįžtantiems į Lietu
vą ir manantiems čia visiš
kai apsigyventi, yra dėkin 
^a, pelninga ir turėsianti pa
sisekimo darbo dirva. Tsb.

tų. Be to, per šventas Vely
kas Kauno ribose buvo pa
darytos 25 kitos vagystės, iš 
kurių 20 buvo su įsilaužy- 
mais į namus.

Kalvarijos miestely, Da
riaus-Girėno gatvėj, peiliais 
buvo mirtinai užbadytas tū
las Jonas Bogužas, 28 metų 
vyras.

Ingalankių kaime, Šilavo- 
-os valsčiuje, Juozas Never- 
dauskas, susikirtęs su savo 
'irtu kaimynu Juozu Rama
nausku, peršovė pastarąjį iš 
-evolverio ir peršautasis tą 
oačią dieną mirė.

Tai tik stambus nusikalti
mai.

O kiek tą dieną buvo no
rių sukruvinta, kiek merge
lių neteko savo “vainikų, 
tai kas čia ir besužinos!

99

VIDUKLĖS DVARE BUVO 
DIDELIS GAISRAS.

RADO PUODYNĘ PINIGŲ
Stakliškės. Balandžio 11 

dieną lyginant Stakliškių 
rinkos aikštę, užtikta puody
nė varinių bei sidabrinių mo
netų, o taip pat medalių 
Monetos su lenkiškais ir lo
tyniškais užrašais iš 1661, 
1816, 1821 metų. Puodynė 
buvo medinė ir užgavus lo
peta subyrėjo.

RASTA KRYŽIUOČIŲ 
ŠARVŲ.

. Šiomis dienomis viename 
grafo Totlebeno įpėdinii 
dvare buvo užtikti labai di
deli geležiniai šarvai. Paaiš
kėjus, kad tai gali būti XII— 
XV amžiaus kryžiuočių šar
vai, grafas Totlcbenas juos 
atgabeno į Kauną ir pado
vanojo muziejui. Tsb

UŽ VIENĄ RATĄ PUS
ANTRŲ METŲ DŽĖLOS.

Petras Jucius ir jo sūnūs 
Vincas, kuriedu Tauragėj 
numovė nuo žydo vežimo ra
tą, buvo nuteisti po pusantrų 
metų kalėjimo.

DĖL GEGUŽĖS PIRMO
SIOS TRAUKIAMA TEI 

SMAN 15 ŽMONIŲ.
Pasirodo, kad Lietuvos 

valdžia bijosi tarptautinės 
darbininkų šventės. Štai, 
Kauno laikraščiai praneša, 
kad tenai buvo areštuota ir 
dabar traukiama teisman 15 
žmonių užtai, kad Pirmą Ge
gužės dieną jie mėgino pa
daryti demonstraciją ties 
miesto sodnu.

Gegužės 6—8 dd. Kaune 
įvyko Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos užsienių reikalų minis- 
terių konferencija.

ROKIŠKY NUBAUDĖ KU-
žavink, užmušėjus. fvSŲAMEftilffiS UNIJA

Jau buvo rašyta, kad 1934 
m. lapkričio mėn. 30 d. Mar- 
tineškėnų kaime, Panemu
nėlio vai. pil. Dugnai, tėvas 
su sunumi ir pora draugų, į- 
rigėrę, užmušė niekuo ne
kaltą to paties kaimo gyven
toją Kuzavinį. Šių metų ba
landžio 11 d. teismas visus 
penkis mušeikas nubaudė po 
6 metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo ir priteisė civilinį jieš- 
kinį žmonai ir vaikams po Balkunas- Maspeth. x. y.
30 litų mėnesiui. *,TAS .PA™Gys

Drottninghokn, birželio 12Informacijų. Laivakorčių ir Ekskursijos brošiūrėlės (holder, kreipkitės Į bet kuri sąjungos narį, autorizuotą laivakorčių agentą arba bet kuria raštine:

MODERNIŠKUOJU MOTORLAIVIU

“GRIPSHOLM”
IŠPLAUKIA IS NEW YORKO

Liepos 3 1935
Per Got hen burgą, ŠvedijąKeleiviai išplaukia iš Stockhoimo nauju modemišku laivu “MARIKIU >LM” per Baltijos jurą į KLAIPĖDA. Kelionės lai

kas 24 valandos.EKSKURSIJA RENGIAMA 
Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Amer. 

Kartu išplaukia Am. Liet. Kat. Studentų 
ir Profesijonalų Sąjungų* ekskursija, ku
rią vadovaus Sąjungos centro pirmininkas 
p. Jonas M. Morkūnas. Roehester. N. Y. 
ir Sąjungos centro dvasios vadas kun. J.

NUBAUDĖ APSIVOGUSĮ
ERŽVILKO STOTIES 

VIRŠININKĄ.

Tūlas laikas atgal Eržvil
ko geležinkelio stoties virši
ninkas Viktoras Bauba pa 
vogė 6,000 litų pinigų ir iš
dūmė Vilniun, bet lenkai jį 
suėmė ir išdavė Lietuvos 
policijai. Dabar teismas nu
teisė poną Baubą 3 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Swedi«h American Line
10 STATE ST., 
21 SUte St..

litų. Susekus vagystę, Ruplė 
nas 500 litų padengė, o iki 
teismo dienos padengė ir li
kusią dalį pinigų. Jis sako, 
tad raštinėje būdavę labai 
daug darbo. Be to, turėda
vęs eiti Į teismo posėdžius, 
todėl “’užmiršdavęs” įneštus 
žmonių pinigus užpajamuo- 
i. Prašo pasigailėti.

Apygardos teismas Joną 
Ruplėną nuteisė 1 metais pa
prasto kalėjimo lygtinai, pa
skyrus 5 metus bandomojo 
laiko.

Balandžio 17 d. buvo 
sprendžiama kita apsivogi- 
mo byla. Šioje byloje buvo 
kaltinami Žem. Naumiesčio 
apylinkės teismo sekreto
rius Antanas Žukauskas ir 
teisėjas Zenonas Rajunčius; 
sekretorius už pavogimą 
žmonių Įmokėtų įvairių teis
mo mokesčių pinigų, iš viso 
8,366 litų, o teisėjas už ne
tinkamą prižiūrėjimą sekre
toriaus darbo. Teisiamieji 
gynėsi be advokatų. Šioje 
byloje pašaukta apie 20 liu
dininkų ir du ekspertai. Iš 
liudininkų paaiškėjo, kad A. 
Žukauskas labai dažnai bū
davęs girtas, lošdavęs iš pi
nigų kortom. Bendrai “pla
čiai” gyvenęs. Kartais ir į 
teismo raštinę ateidavęs įsi
gėręs. Kai žmonės įmokėda
vo įvairius teismo mokes
čius, tai sekretorius Žukaus
kas neišduodavęs kvitų. Po 
to iš žmonių reikalaudavęs 
antrą kartą mokėti

Šiaulių apygardos teismas 
Antaną Žukauską nubaudė 
3 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimu, o teisėją Zenoną Ra- 
junčių 7 paras arešto lygti 

boston, mass. įnai su sąlyga, jei per 1 metus 
New York. N. Y. ' nenusikals.

Oel Mtraucih knipUH. j: 
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Rrop. J. AMBRAZIEJUS 
164 6r««d Si.. BraoUyn. N. Y. 

A. S. TREČIOKAS
197 Aaoms St.. N.w*A. N. X 

JOHN SEKYS
433 P*rk St.. Hartford. Coiui. 

VIENYK TRAVEL BUREAU
193 Gr«nd St.. Brooklyn, N. Y. 

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vernon St.. Worcitar. M«u. 

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K_ SIDABRAS. Prop.
301 W. B’woy, So. Boiton. Mosi. 

PETRAS BARTKEVIČIUS 
671 N. M«tn St.. Moninllo. Mou. 

PAUL MOLIS
1730-244!, St.. Datroit. Mlch. 

LTHUANIAN NEWS PUS. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Haktod St.. Chicaao. U. 

OHIO LITHUANIAN PUBUSH- 
ING CO. DIRVA

K. S KARPIUS
6820 Superlor Ava..

CleveUnd, Ohio 

C. J. W0SHN6R
2013 Canon St.. Pittiburgk, Pa. 

A. VARASIUS
204 Ali Natlon, Banį Bullding 
1200 Canon St.. Prttibargk. Pa.

SKURSNA 
Į LIETUVĄ

Rengia ir priiiuri
Liet avilį Laivakorčių Agentų

Sąjunga Amerikoje 

Populiariu Kobiuiuiu Garlaiviu

“ST1ITTGART”
O •

liplavks ii New Parka
BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdime j Klaipėdą

a
TREČIOS KLCSOS KAINOS:
I S N E W YORKO 

1 KLAIPĖDĄ
*97M

| ABI PUSI 
J KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

9167^
FrldsdMf Jeeg. Vetot. Taku.

HAMBURG-AMERICM LINE • RORTN GERMAN LLOYB

DVASIOS TURTAI KNYGOSE.
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų biznį šimtai tūkstan
čių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- 
čio-August 15 d. šių metų. Čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilną Lalio Žodyną—Lietuviškai 
Anglišką ir Angliškai Lietuvišką, parduodam po $12.00, jų visai mažai.) 

Jeigu rasite šiame sąraše sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyt
ir prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos * 
knygos. Jeigu norite gauti pilną musų knygų sąrašą — prisiųskite 3 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogą. Knygų užsakymai priimami 
vien tik laiškais.
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas, 

apdarytas ...................i-.................................................................. $1.25

1

2. Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 231 ........................................$1.25
3. Lithuanian Self Instruction—for Americans to leam the Lithuanian

language................................................... .................... .. ..................... .50
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbą, pusi. 73. ...................................... 50
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252.................................................... 75,
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd......................$2.00 ♦
7. Daktaras Namuose. Pusi. 160.................................................................... .50 {
8. Sveikata. Paveiksluota, daktariška knyga, pusi. 339, apd..............$2.50 ,
9. Naujas Pilnas Orakulas. Burtų ir delnažinystės knyga, psl. 1,414 $3.00 J
10. Žinynas. Visokių žinių knyga, pusi. 392........................................... $2.00 J
11. Arionų Prisikėlimas. Istoriška knyga apie lietuvius, p. 290, apd. $2.00 ♦
12. Geografija, Šerno. Pusi. 460, paveiksluota.............. .. ..................... $2.50 {
13. Etnologija, Šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota.............................. $5.00 ,
14. Tikėjimų Istorija. Pusi. 1086, apd., paveiksluota...........................$8.001
15. Istorija Abelna. Prof. Viperio. Pusi." 498, apd. ............................ $2.00 {
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta ........................................... $2.00,
17. Andersono Pasakos, pusi. 409, paveiksluota ................................$2.00}
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta................................... $2.00,
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470................  ......................... $2.001
20. Raistas. Upton Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.001
21. Bedievių šventraštis. Pusi. 1000, apd., paveiksluota knyga..........$5.00,

Čia visos sužymėtos knygos parsiduoda už pusę kainos, kiek jų kaina Į 
pažymėta prisiųskite’ tiktai pusę šitos sumos pinigų. Siųskite knygų už- i 
sakymus ir pinigus šttuo adresu: • J

"AUŠROJ KNYGYNAS i

SMARKIOS MUŠTYNĖS 
SUVALKŲ KALVARIJOJ.

Gauta žinių, kad per Ve
lykas Suvalkų Kalvarijoje' 
tarp įsigėrusių vyrų kilo 
smarkios muštynės, kurių 
metu pil. Batūra peiliu mirti- j 
nai nužudytas. Esą ir dau-Į 
giau sunkiau ir lengviau su-' 
žeistų.

Viduklės dvare sudegė 
malūnas. Gaisro priežastis 
įeaiški. Malūno savininkas •
Br. Pšeciševskis turto nebu-į Sąryšyje^ su Gegužės Pir- 
vo apdraudęs. Nuostolių pa- maja Raseiniuose suimti 
daryta apie 60,000 litų. penki asmenys.

GEGUŽĖS PIRMOJI LIE
TUVOJE.

Vasarinė Ekskursija į Lietuvi
CUNARD WHITE*STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

BEREfHJARIA - BIRŽELIO-JŪNE 1 D.
Iš Nesr Yorko tiesiog j Cherbonrg. iš ten traukiniu į Klaipėda5% dienos kelionės jura, 40 valandų traukiniu ir jus pasieksite Lietuvą. Ekskursiją vadovaus Cnnard TVhite Star Linijos patyręs kcttaiininkns valias, kuris pasirūpins keleivių lAgižais ir visokiais kitais kelionės reikalais, taip pat prižiūrės, kad keleiviai kelionėje butų Visu kuo aprūpinti. Princą keliauti su savo tautiečiais. Buvę pirmiau turistų klesės kambariai dabar naudojami trečiai klasei.

SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ SUTEIKIA:
AMBRAZIEJUS J.,

188 Grano 9t., Brooklyn, N. Y.
“AMERIKOS LIETUVIS,“

14 Vemon St.. Woreester, Mas*.
ATLANTIC TRAVEL SERVICE, K. 
Sidabras, Prop..

342 W. Broadway. So. Boston, Mass. 
BARTKEVIČIUS P.,

678 N. Main St., Montello, Mass. 

■DIRVA,“
6820 Superlor Avė., 

Cleveland, Ohio. 

MOLIS P.,
1730—24th St., Oetrolt.

Mleh.

"NAUJIENOS,”

1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
SEKYS J.,

433 Parfc Street, Hartford, Coon. 
TREČIOKAS A. S..

197 Adams St., Nevvark, N. J. 
VARASIUS A..

1200 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa. 
VIENYBE TRAVEL BUREAU,

193 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
WASHNER C. J„

1921 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa. 
2EMANTAUSKAS J.,

130 Congress Avė., Waterbury, Conn.

CUNARD WHITE STAR Ltd.

■■B

U

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 jį kovotų ir jį ugdytų.

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

KULTL'RA 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 reakciją

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.

3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.! 
___________________ :

AR ROMOS
i popiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų 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. 1896 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 J .eonas 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 236 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.06.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
KEV. M. VALADKA, 156 Garden SL, Lawrence, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIYKT KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

L



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22. Gegužės 29 d^ 1935 a.

Radio pusvalandžio pro-

Ateinantį nedėldienį Boa- 
tono lietuvių radio pusvalan
džio programa bus tokia: 
gros lietuvių havajiška South '

POLICIJA SUČIUPO MO- Policija dabar mano, kad Sea Echoes orkestrą iš Taun-j 
TER V SUVADŽIOTOJĄ. t jis yra paprastas apgavikas tono; Povilas Milėnas ir Jo-j 

—;— į ir moterų suvadžiotojas. Jis nas Januškevičius duos due-'
Ju darydavo jom testamen- primeluodavo joms, kad jis
tus po $100,000 ir žadėdavo turtingas> padarydavo joms

vestų kad išgavus jų . testamentų, užrašydamas di- 
pmigu*. dėlės sumas pinigų, prižadė-

Viename Bostono viešbu- davo jas vesti,. pamyluoda- 
ty pereitą sąvaitę policija vo, paskui išviliodavo pini- 
suėmė tokį “džentelmaną,” gus ir išnykdavo.
kuris neturėjo kuo už vieš- --------------- ;
būtį užsimokėti ir buvo jau Lynne skebai primušė 
kelias dienas nevalgęs, bet Joną Gelažį.
važinėjosi brangiais auto- Trįs ar keturi lenkai ske- 
mobiliais su “šoferiais” ir bai Lynne labai žiauriai su- 
merginoms rašydavo “tęs- mu§ė lietuvį Joną Gelažį, 
tamentus po $100,000.” kuris gyvena pas Karpavi- 

Apsistojęs tame viešbuty- čių po numeriu 606 Summer 
je, jisai paskelbė Bostono st. Susikirtimas įvyko ko- 
dienraščiuose, kad jis ren- kiam ten kliube. Sakoma, 
kąs “bedarbių šelpimui sta- kad lenkai Gelažį užkabinę, 
tistiką” ir jam esą reikalin- Gelažis pažįsta juos kaip 
ga daug merginų stenogra- streiklaužius ir todėl pasakė, 
fisčių. • kad su skebais jis nenorįs

Pasirodžius tokiems skel- kalbėt. Lenkai tuo įsižeidė ir 
bimams, merginos pyadėjo išėjus jam laukan užpuolė jį. 
eiti pas jį į viešbutį pulkais. Parmušę jį žemėn, jie pradė- 
Kuri jam nepatikdavo, tai jo jį spardyt kojomis, įlaužė 
pasakydavo, kad jis turįs 3 šonkaulius, išmušė 3 dan- 
jau užtektinai ir daugiau tis, apdraskė veidą, rankas 
merginų jam nebereikią, ir sumušę pabėgo. Gelažis 
Bet kuri patikdavo, tą pasi- dabar guli daktaro priežiu- 
sodindavo, užsirašydavo jos roi. ir kaip tik atsikels, rei 
pavardę ir adresą, kiek ji tu- kalaus varanto piktadariams 
ri pinigų ir tt. Į areštuoti

Kai merginos pradėjo pas --------- ;—
jį taip eiti, tai viešbučio ve-į Moterų organizacijos už 
dėjai pranešė apie tai polici-! gimdymo kontrolę.
jai. Dėl to policija ir atvyko? įvykęs pereitą sąvaitę 
pažiūrėti, kokį jis čia biznį:Massachusetts moterų kliu-
su moterimis varo. Viešbu
čio vedėjas prie to dar pasi
skundė, kad tas “džentelmo. 
nas” jau pusėtinai įsiskoli
nęs ir nieko nemokąs už ho
telį.

bų sąjungos suvažiavimas 
Swampscott’e davė' didelį 
antausį reakcininkams, ku 
rie visomis keturiomis prie
šinasi gimdymo kontrolei. 
Moterų organizacijų suva-

Policijai jį kamantinė- žiavimas 440 balsais prieš 16 
jant, prie viešbučio priva- J pasisakė už gimdymo kont- 
žiavo $4,500 vertės naujas rolę. Moterys, tarp kurių

buvo daug medicinos dakta 
rų ir slaugių, beveik vien
balsiai pareiškė, kad tik ig- 
norantai, demagogai ir fa 
natikai gali būt priešingi to
kiai Driemonei. Gimdymo 
kontrolė, jos sako, yra svar
biausia priemonė motinų 
sveikatai apsaugoti ir geres
nei visuomenei išauklėti. 
Ne “doros mokytojai” turi 
diktuoti, kiek šeimyna pri
valo vaikų turėti, bet pati 
motina ir tėvas.

ą ant smuikos ir arminikos; 
dainuos komikas daininin
kas Kubiliūnas iš So. Bosto
no ir p-lė Jieva Sideriutė iš 
Hudsono. Pianu akompa
nuos p. Minkuvienė. Progra
mos pradžia 9:30 valandą 
•vto. Nusistatykit savo ra
lio ant 830 kilociklių.

Jonas Kulieša gavo 8 metus 
kalėjimo.

Jonas Kulieša, 19 metų 
amžiaus vaikėzas, kuris gy
veno South Bostone ant D 
streeto, ir jo sėbras Francis 
MacDonald, taip pat 19 me- 
;ų southbostonietis, šį pane
lei} buvo nuteisti 8-niems 
netams kalėjimo užtai, kad 
oavogė du automobiliu ir 
važiuodami jais dideliu grei- 
umu užmušė advokatą J. E. 

Norrisą ir sudaužė jo auto
mobilių. Airišiukas MacDo
nald prisipažino esąs kaltas, 
bet Kuliešiukas gynėsi, tai 
jo byla buvo atiduota prisai- 
kintujų suolui ir tas pripaži
no jį kaltu.

Abudu nuteistieji priklau
so prie “Varvančių Durklų” 
šaikos, kuri operuoja South 
Bostone. Policija sako, kad 
šita šaika turinti ir savo 
“konstituciją,” kuri reika
laujanti, kad nauji nariai išr 
'aikytų tam tikrą “egzami
ną,” būtent, pavogtų auto
mobilių ir pervažiuotų per 
miestą bent 60 mylių greitu
mu. Kas negali to padaryt, 
to į “varvančių durklų” 
draugija nepriima. Kuliešiu
kas su MacDonalduku irgi 
’aikę tokius “kvotimus,' 
kuomet jie užmušė žmogų

»»

PIEKWICK
4

PICRMI

ALE
M

V ALE
Jojo skonis _yra toks, kuris 

Žmonėms primena Eliu, ir

todėl PICKWICK dėl pa.

sii/mstino savo skonio, tuk. 

stancziai jo pageidauja! . . .

Temęk oficialų PICKWICK viršų 
— tai gvarancija teisingo padavimo

PICKWICK BONKOMIS 
namų reikalams gaunamas 

pas vietos pardavėjus.

Suėmė “profe«on»hr Un- Mie.*. parduo. 8,000 nuo- Lietuviški Rekordai
gų daužytoją. savybių uz nemokėtas

Pereitą sąvaitę Bostone taksas. .
buvo suimtas už langų dau- Birželio 1 dieną miesto Biriausia kaina, 
žymą tūlas John Hartnett, valdybos rumuoS (City P
33 metų amžiaus vyras iš Hali) bus didelės varžyti- į fiedų į naujus. Taisom
Roxbury. Policija sako, kad nės. Miesto valdžia lšstatys(Visokius laikrodžius. Mes lai-

kelias paskutines dienas Ji- pardavimui 8,000 “praper- kom atsakomybę kas bus nege- 
ai įsormdpc Afl riinTiiiiii lan_ Ai..” moo . v x

rai.

Parsiduoda tik pas mus. Taip
gi Radios geriausių Kompanijų 

Mainom,' tai
som, perdirbam iš senų laikro-

TvL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPAY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Vslssdns: 2-4 ir 6-S 

Nedėliomis ir šmitudirMnU 
*m 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STBEET 
kamp. lama* «t. arti Central aki, 

CAMBRIDGE. MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2271 
arba Someraet 2044-J 

Specialistaa Krauio. lakatų b 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiaa 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki 1.

TeL So. Boston 266S. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo • iki 12
Nuo 2 iki • eak 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po ptetti 

tik
Seredomis iki 12 dienų 
Ofisas “Keleroo" aaaan 

2S1 BROADWAY, tarp C k O 6 
SO. BOSTON, MASS.

TeL UMiaaaRy S4N

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTl 
VALANDOS: M Ir TA

678 Massachusetts Avn,
(PRIE CENTRAL SKVttO) 

CAMBRIDGE MASS.

Dr. Leo J. Podder
Specialistas Vyriškų ir Moteriihi 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: na 
nuo 2 iki 4,

IS iki 12 
ne 7 iki 8 i

202 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL ComnMmvenlth 457a.

automobilius tam “džentel- 
monui.” Paaiškėjo, kad die
na prieš tai jis buvo nuvykęs 
ant Commonwealth avė. į 
vieną automobilių firmą ir 
išsirinkęs brangiausią maši
ną ; sakėsi norįs su savo mer
gina ant “honey moon” va
žiuot į Califomiją. Taigi da
bar firma atsiuntė jam tą 
automobilių su šoferium, 
kad nuvažiuotų su juo pas 
merginą ir pažiūrėtų, ar toks 
automobilius jai patiks, ar 
gal reikės geresnio.

Bet policija nusiuntė tą 
automobilį atgal, o tą “džen- 
telmoną” nusivežė nuova
dom Tenai jis pasisakė esąs 
Alexander E. Robertson, Jr., 
baigęs Princetono universi
tetą kasyklų inžinierius. Jo 
pastovi gyvenimo vieta esan
ti Californijoj.

Da policija nebaigė jį 
klausinėti, o jis jau pradėjo 
prašyti valgyt, nes esąs la
bai alkanas. Davė jam bin- 
zų, kuriuos jis išvalgęs ir 
bliudą išlaižė. Pasirodė, kad 
jis jau dvi dienas buvo ne
valgęs, nors automobilių de
rėjosi už $4,500. Tuo tarpu 
policija pradėjo žiūrėti jo 
popierių. Ji rado labai daug 
moterų ir merginų adrėsų iš 
įvairių miestų. Prie kiekvie
nos pavardės pažymėta, kiek 
moteris turi pinigų ar kito
kio turto, kokio amžiaus, 
kaip išrodo ir tt. Be to, poli
cija rado porą testamentų
nadarvtu merennoms. vie-; ir? i. • - •• . - • , in gcniuų •« »įsumu‘ o tl+orvJJL «1AO nOfti17 birželio Jie turėsią ban- Cren.0 alaus, Degtinės, Vyno ir Krup-
na. testamentas $lW,000.kj CopleyPlaząHotelv, niko:.?e,ran’iera’.pVikusPa.tarn*v?- 
SUmai padarytas VOS tik pora į mas. Vakarais specialus parašymai irj. i * i • * IkUF dalyvausią daug žymių užkandžiai. Puikų patarnavimų užtik-dienų atgal tūlai Bostono j k h ■ - Washincrtn- ™am vieta švari, prašom visus už-
stenoerafistei kuri buvo at-laeni°K1r™ ir . ’va^nin.st^> eiti. Gausit gero Alaus ir kitų rėri- og ai siei, kuo duvo tų tarpe ir vynausis jų mų, ir smagioj vietoj pailsėsi* Savi-
ėjus pas jį “darbo prašyt.’ I „ink.,
Antras testamentas nesenai ^y. Bilietai į tą bankietą----------------------- —
padarytas $50,000 suma, . . ’ $100. Darbininkai
merginai iš Floridos. Be to, r __________
policija rado pas jį keliatą! Pereitą nedėldienį ties

sai išgrūdęs 40 didžiųjų lan- čių” už nesumokėtas 1933 
gų stiklų. ( i metų taksas. Tų nuosavybių

vertė esanti apskaičiuota į

Reikalauja nupiginti pieną.
First National krautuvių 

iždininkas Adams kreipėsi į 
prokurorą Deverį su skundu, 
kad Massachusetts valstijoj 
susidaręs pieno raketas kri- 
minališkai plėšia visuome
nę. Pienas yra biednų žmo
nių maistas ir savanaudžiai 
neturėtų iš to daryti sau pel
no. Jie moka farmeriams po 
4 ar 5 centus už kvortą pie
no, paskui tą pieną nugrie
bia ir parduoda žmonėms po 
11 centų kvortai, o už nu
griebtą Smetoną lupa po 15 
centų už pusę paintės. Sme
tona neturėtų būt brangesnė 
kaip 10 centų, sako Adams, 
nes pieno raketas jos visai 
neperka; jis ją vagia nuo 
žmonių, parduodamas jiems 
pusiau nugriebtą pieną.

Bilietai į demokratų vaka
rienę po $100.

Massachusetts valstijos de-

Nantasket laivai jau 117 
tai kaip plaukioja.

Pereitos subatos ryte gru- 
Dė žymių Hull gyventojų su 
Nantasket linijos oficiozais 
C. V. Niekerson, D. J. Mur- 
nhy, H. J. Stevens, A. P. 
Pope, J. K. Wheeler iš Hull 
dokų kapitonas Niekerson 
su laivu Mayflover išsiuntė į 
pirmąją kelione šiame sezo
ne. Lydimas didžiausiu en
tuziazmu puikusis Mayflo
ver išplaukė Bostono keliu. 
Laivui atplaukus į Rowe’s 7 
Wharf, skaitlinga minia pa
sitiko su didžiausiomis ova 
cijomis. State Treasurer 
Hurley pareiškė, kad toji se
ne ir garbinga Laivų linija 
pasižymi tuomi, kad jau 
117-ti metai tarnauja be su
stojimo.

Girta* airy* išsikorė poli
cijos nuovadoje.

Pereitą nedėldienį Cam- 
iridge’uje buvo areštuotas 

ir uždarytas policijos-nuova
doj airys Sullivan už girty- 
>ę. Už kokio pusvalandžio 
jis susiplėšė savo marški
nius, pasidarė kilpą ir pasi

$100,000,000, o nemokėtų 
mokesčių suma siekianti 
$2,400,000.

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

LIETUVYS

0PT0KETRISTA8\

korė ant durų grotų. Bet lai- • 
cu buvo pastebėtas ir kilpa * 

nuplauta.

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Room 3, 398 East Broadvay, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeL S. B. 1761. 

Residence: 16 Thomas Purk.
Tel. S. B. 1043.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalias dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Breadnay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir ambiyopiškose (aklose) 
se sugrųžinu šviesų tinkinu
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broaduay, So. Besten, Mma

CAMBRIDGE Parsiduoda
VALGYKLA SU GNRIMAISj Biznis 

dienas. Parsiduoda arba gali eit j 
partnerius. Klauskite “Keleivio” ofi
se.

IŠSIDUODA RUIMAI.
5 ruimai, gerai ištaisyti, yra visi 

parankumai. Matyt gali bile laiku. (2
377 W. Second s t., So. Bostone.

Teiefa So.

Gaisra* davatkų kliož- 
toriuje.

Neponset gatvėje, Dor
chestery, aną naktį užsidegė 
šv. Onos klioštorius. Dvide
šimts davatkų vos spėjo pa
bėgti iš lovų į kiemą. Tarp 
jų matėsi ir kunigų, kurie 
sukinėjosi po kiemą ir rami
no savo “seseris,” kuomet 
ugnagesiai gesino ugnį.

Parsiduoda 3 šeinių Namas.
18 kambarių, visi įrengimai, kaina 

labai pigi, $5,800. Klauskit ant 2-rų 
lubų. 37 Standish Street. (3)

DORCHESTER, MASS.

A. J. N AK AKSY
Reni Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

PARKVYAY AUTO i 

SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vista.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, ( 
prieinama . Jeigu norite, kad 
karas gerai trauktų, imkite 
iinų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Coloay Ave^
SO BOSTON. MASS.

Telefone*: Geneva 8650

P. J. Akunevicia
GBABORIUS-UNDERTAKER

laidot avi
Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

1S—2; 6_g

NAUJA ALUDE
COLUMBUS TAVERN. 

NETOLI BYČIŲ,
290 E. EIGHTH ST.. kam. Mercer st. 

SOUTH BOSTONE.
Smagi vieta pasilsėti pareinant iš

mokratu vadai paskelbė, kad i byčių. Turim visokių stiprių ir minkš- 
- r - ‘tų grenmų ir užkandžių. Visokio Alaus,

LUKAS.

258 W.
SO. BOSTON, MASS.

Brocktone ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 411*

Seka

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8463

laiškų adresuotų jam neva Methuen’ais, netoli Lawren- 
nuo didžiųjų Amerikos ban- ce’o, buvo rastas nežinomoj 
ky; vėliau bet gi pasirodė, moteriškės lavonas. Moteris 
jog visi tie laiškai jo paties galėjo būt apie 35 metų am- 
rašyti, kad lengviau butų į- žiaus. Valdžios daktaras ma- 
tikinti moteris, jog jis ištik- no, kad lavonas išbuvo van- 
rujų esąs turtingas žmogus, deny apie 2 sąvaites.

F. WATTKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TROhridge 788* 

Gyvenime: TROhridge 6434

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi 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, 
ADOMAS STANKUS?

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų- 
revoliucinės Lietuvos spėkos, vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pečiu 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 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina..................................7.............................$1.00
Drūtais audeklo apdarais....................... $1.25

KELEIVIS

253 Braadiray,. So. Boston, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaisty ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų sptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunėiam ir per paktų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorim) ' 
100 DORCHESTER STREET

Kaupas Braadiray 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL So. Boston 2629, 2172 ir 27M

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE |

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome 
Trekas visokių lMirDJ6Cl6«

Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėianas — savininkai.

Taisymo ir
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eightli SL 
SO. BOSTON, MASS.




