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Tarpe Chicagos Lietuvių 
Nepaprasta Sensacija.

CHICAGOS LIETUVIAI ĮVELTI $100,OCC SKANDALAN.

Sukilimas Graikų Amerikoj Gali Kilti 
Armijoj Nugalėtas. Dideli Streikai.

N. RADYS J. BAGDONAS ADV. VAIČIUS KUN. ZAUNKUS J. DAILYDĖ
šitie penki vyrai ir moteris Butmanienė buvo nuteisti metams kalėjimo už bandymą apgauti teismą 
ir prie to da jiems dabar keliama byla dėl sąmokslo pasiglemžti mirusio žmogaus $100,000 turtą.

Tą maištą sukurstęs ! Jeigu Kongresas nepriims 
Mussolinis. Wagnerio biliaus, tai Ame-

j Vėliausios žinios iš Atėnų rikojejprasidės, dideli strei 
sako, kad graikų kariuome
nės sukilimas ant sausžemio 
jau nugalėtas. Graiku Make- dentas Green. 

j donijoj 3.000 sukilėlių buvę agnerio 
suimta. Tiktai sukilusio lai-
wno likimą? kol kas da ne
aiškus. Sukilėliai buvo paė
mę 5 karo laivus. Buvo ži
nių, kad vienas jų jau našl

avę bet tai da nepatvirtin-

Kuboje Kilo Revoliucija; 
Apskelbta Ceneralis Streikas.

AREŠTUOTAS ADV. J. 
VAIČIUS, KUN. ZALIN- 

KUS IR KITI.

pačiam advokatui Vaičiui, musų korespondento iš Chi- 
$4,500 graboriui Bagdonui eagos atėjo da šitokių smul- 
“už palaidojimą,” 4 nuošim- kmenų apie šį skandalą:

. ...--------- . , . čius Bagdono pagelbininkui Kas buvo Kelly-Kalys, tikrai
, °*. . u *?a41’ Radžiui, o visus likusius pi- da nenustatyta. Teismas lie-

glemzti $100;000 turtą, kurj njguS — Butmanienei. pė jo kūną iškasti iš kapų ir
paliko dumpuose gyve-: Adv Vaičius reikalavo, ištirti, ar nebuvo jis nužudy- 

nęs amas ys. ka(j Įeįggjas šitokį turto pa- tas. Bella Butmanienė, pas 
Chicagos lietuviai pergy- dalinimą tuojaus užtvirtin- kurią jis mirė, yra “hobo” 

vena be galo įdomius įvy- tų, nes pinigai visiems esą viešbučio savininkė ir šiaip 
kius. Šiomis dienomis tenai reikalingi. smarki biznierka. Adv. Vai-
mirė “dumpuose” gyvenęs Ali right, sako teisėjas, čius yra tautininkų šulas, di- 
Thomas Kelly ir paliko apie bet kas šitą testamentą pa- delis “patriotas.” Kunigas 
$100,000 turto. Lietuviams rašė? Zaiinkus - Zalinkevičius pa-
šitas faktas tuo įdomus, kad i Adv. Vaičius atsakė, kad rapijos neturi, bet vistiek dė
tas Kelly esąs tikras lietuvis, i testamentą parašęs pats ve- dasi “pralotu.” Už paskutinį 
Tikroji jo pavardė esanti • lionis Kalys. Tą, sako,’pa- patepimą” ir velionio “pa- 
Tamas Kalys (o gal Kairys), tvirtina ir dviejų liudininkų krapinimą” jisai paskaitė 
Jisgimės Bostone, paskui at- parašai ant to testamento. O $1,100. Mykolas Radys yra 
važiavęs Chicagon. Jo moti- tais liudininkais yra pasira- sandarietis, buvęs Lietuvos 
na po tėvais vadinosi Eliza- šę kun. Zaiinkus ir Jonas Seimo atstovas, o Dailydė, 
beth Dwyer, gal amerikietė. Dailydė tai paprastas žmogelis.

Numiręs dabar Tarnas Ka- ’
lys yra Įdomus dviem žvilgs-- 
niais: viena, kad turėdamas 
tiek daug pinigų jisai gyve
no kaip elgeta, o antra—kur 
ir kokiu budu jis tokį didelį 
turtą susikrovė? Kai kas 
spėja, kad Kalys pralobo iš 
plėšimų ir todėl slapstėsi 
“dumpuose,” kad policija jo 
nenužiurėtų. Dabar policija 
jau susekė, kad sykį jis yra 
sėdėjęs Jolieto kalėjime už 
vagystes.

Bet tai ne viskas. Dabar 
kilo da kita sensacija dėl to 
žmogaus turto. Gal ne sen
sacija, o stačiai jau skanda
las, nes dėl tų pinigų atsidū
rė kalėjiman šeši žymus 
Chicagos lietuviai, būtent:

1. Adv. Julius P. Vaičius, 
kuris angliškai rašo savo pa
vardę “Waitches;”

2. Kun. Povilas P. Zalin- 
kus;

3. Graborius J. Bagdonas;
4. Nikodemas Radys, 

Bagdono padėjėjas;
5. Jonas Dailydė ir
6. Bella Butmanienė, be

turčių nakvynnamio užlai- 
kytoja, pas kurią pastaruoju 
laiku minėtasai nuskurėlis 
buvo apsigyvenęs ir mirė.

Visi šeši jie buvo nuteisti 
vieniems metams kalėjimo 
už teismo įžeidimą. O tas “į- 
žeidimas” buvo tame, kad 
kaip tik Tarnas Kalys buvo 
palaidotas, advokatas Vai
čius tuoj atnešė teisman pa 
tvirtinti neva paties velio- 
nies paliktą testamentą.

Teisėjas O’Connell per 
žiurėjo tą testamentą ir jis 
jam pasirodė įtartinas, nes 
iš palikto $100,000 turto tes
tamentas skyrė 6 nuošimčius

AUTOMOBILIŲ FABRI
KANTAI ATMETĖ AME

RIKOS DARBO FEDE
RACIJĄ.

Automobilių fabrikantai 
Detroite visiškai atsisakė 
tartis su Amerikos Darbo 
Federacija, nes valdžios ra 
portas jiems parodęs, kad 
Federacijai priklausąs visai 
mažas automobilių darbi
ninkų nuošimtis.

ŠIUKŠLYNE RADO $2,000.
i Fall River, Mass. — Vež- 
• darni išmatas, miesto darbi- 

bella butmanienė ninkai čia rado į šiukšlyną 
Teisėjas pasišaukė tuodu išmestą panely švenčiausios 

liudininku. Jiedu prisipaži- Paveikslą su visais rėmais ir 
no, kad tai jų parašai, bet to P?™ksl° užpakaly buvo 
pasakė, kad pasirašę tada,??’??*?c u valdžios bonai po 
kada velionis Kalys buvo ,51,000.
jau pašarvotas ir gulėjo gra
be. Už tą pasirašymą jiems 
buvę žadėta po $100.

Jeigu šitaip, sako teisėjas 
advokatui Vaičiui, tai šis
testamentas yra falšyvas, ir 
jus norit, kad mano teismas 
tokią apgavystę užtvirtintų? 
Už tokį teismo Įžeidimą aš 
visus jus pasmerkiu metams 
kalėjimo!

■ Bet tuo viskas d a neužsi
baigė. Metai kalėjimo, tai 
tik už teismo įžeidimą. O už 
sąmokslą pasiglemžti miru
sio žmogaus $100,000 bus 
atskira byla. Ir dėl tos bylos 
dabar kiekvienas jų yra pa
statytas po $10,000 kaucija.

Šitas skandalas sujaudino 
Chicagos lietuvius daugiau, 
negu buvęs anais metais 
stok jardų gaisras.

Papildymas. —“Keleivis” 
jau ėjo spaudon, kaip nuo

kai. Taip pasakė Amerikos 
Darbo Federacijos prezi-

bilius liečia 
darbininku ginčus su darb
daviais. Jisai dapildo tų į- 
statymą, kuris sustrumpin- 
tai yra žinomas kain NIRA. 
Kaip žinia, NIRA įstatymo

_______ ________  tikslas irgi buvo maždaug
ta. Kretos sala, kurioj apsi- tap. Pa*-• nustatyti kiekyie- 
gvvenc sukilimo vadas Ve- na* pramonei tam tikra ko- 
rizelos. tebėra da sukilėliųd.e^s5 duoti darbininkams 
kontrolėj, šį panedėlį tele-; siokį-tokį balsą pramonės 
gramo? sako, kad galimas reikaluose. Bet NIRA šito 
esąs daiktas, jog Kreta atsi- į tikslo nepasiekė. Kodek- 
mesianti nuo Graikijos. Tai sams. rašyti buvo sudaryti
reikštų, kad revoliucionie
riai tenai • neketina Atėnų 
valdžiai pasiduoti.

Londono darbiečių “Daily 
lerald” pereitą subatą 

išspausdino didelį straipsni, 
curiame tvirtinama, jog šitą 
sukilimą Graikijos armijoj 
ir laivyne sukurstęs Mussoli
nis, kuriam rūpėję ir rupi 
suardyti dabartinį Balkanų 
valstybių susigrupavimą 
(Graikija priklauso prie Bal
kanų). Dabar Balkanus kon
troliuoja Francuzija, o jeigu 
prie Graikijos valdžios atsi
stotu Mussolinio draugas 
Venizelos. tuomet Graikija 
su Bulgarija persimestų Ita- 
ijos pusėn ir francuzų įtaka 

Balkanuose sumažėtų.
“Daily Herald” sako. kad 

apie tuos Mussolinio planus 
jis patyręs iš gerai infor
muotų Anglijos diplomatų.

MIRĖ MELLONO BAN
KOS VEDĖJAS.

Atlantic City pereitą są
vaitę mirė Henry Clay Mc- 
Eldowney, buvusis Pittsbur
gho Union Trust Company 
banko prezidentas. Tas ban
kas priklauso buvusiam iždo 
sekretoriui Melionui, kuris 
dabar yra teisiamas už tak
sų nemokėjimą ir visokias 
spekuliacijas. Savo banko 
prezidentui Melionas mokė
davo po $180,000 algos į me
tus.

MOTERYS VALDO ORO 
TRAUKINI.

Iš Leningrado pranešama, 
kad 9 kovo d. per tą miest: 
perskrido oro traukinys, vai 
domas vienų moterų ranko
mis. Traukinys susidėjo iš 
vieno traukiamojo lėktuvo ir 
dviejų sklandytuvų.

BROCKTONO VAIKAI 
SUDEGINO SAVO 

DRAUGĄ

Pereitą subatą būrys vai
kų Brocktone lošė “indijo-

autoritetai iš vienų tik fab
rikantų, dėl to tie kodeksai 
ir išėjo tik fabrikantų nau
dai.

Taigi senatorius Vagne
ris, Darbo Tarybos Pirmi
ninkas, įnešė Kongresan bi- 
liu, kuriuo reikalaujama pa
pildyti NIRA įstatymą ta 
prasme, kad prie kodeksų 
sudarymo butų duotas ir 
darbininkų organizacijoms 
balsas. Tuo budu jau auto
matiškai butų pripažintos 
unijos. Už Wagnerio bilių 
dabar labai agituoja Ameri
kos Darbo Federacija.

Ne.w

nais,” “kareiviais,” o ant ga
lo nutarė būti “kanibalais,” 
tai yra laukiniais žmonėmis, 
kurie kepa ir valgo žmogie
ną. Jie pasidalijo į dvi gru
pes ir pradėjo vieni kitus 
gaudyt. Du buvo sugauti ir 
pririšti prie medžio. Paskui 
buvo prinešta sausos žolės, 
malkų ir aplink medį buvo 
sukrautas laužas. Tuomet 
“vadas” tarė: “Dabar mes 
jus iškepsim ir suvalgysim !” 
Ir uždegė laužą. Vienas pri
rištųjų taip apdegė, kad jį 
reikėjo vežti ligoninėn ir ten 
jis mirė. Jis buvo vos 9 metų 
amžiaus, Edward Smith var
du.

Vžgyrė Lundeeno 
Bilių.

Žemesniųjų Kongreso rū
mų Labor Committee šį pa
nedėlį 7 balsais prieš 6 nuta- 
tarė užgirti vadinamąjį Lun
deeno bilių ir leisti jį Kong
resui svarstyti.

Kongresmanas Lundeen 
vra farmerių-darbiečių par
tijos atstovas iš Minnesotos 
valstijos. Jisai įnešė Atstovų 
Butan įstatymo sumanymą 
(bilių). kad visiems bedar
biams ir pasenusiems žmo
nėms butų mokama iš fede- 
valės valdžios iždo tokia al
ga, kaip dabartinis jų uždar
bis, tačiau nemažiau, kaip 
$10 į sąvaitę. Bet to da, 
kiekvienam užlaikomam šei
mynos nariui turi būt pride
dama po $3 Į sąvaitę.

Tai yra vienas iš žmoniš- 
kiausių bilių nedarbo ir se
natvės algos klausimu. Bet 
ar Kongresas jį priims, tai 
dar didelis klausimas.

Rasputino Duktė 
Amerikoje.

Šiomis dienomis 
Yorkan atvyko iš Europos
moteris ar mergina, kuri sa
kosi esanti, pagarsėjusio po
po Rasputino duktė.. Ji čia 
nori gauti darbo tigrus la 
vint. Kad butų įdomiau, ji 
pasisakė buvusi bolševikų 
nuteista sušaudyt/ir uždary
ta kalėjiman. Bet.kaip tai 
atsitiko, kad ji dabar gyva 
ir laisva, ji nepasako. Kai 
aktorkos atvyksta iš Pary 
žiaus, tai beveik visuomet 
kelionėj joms kas nors “pa
vagia deimantus;” o kai at 
važiuoja kokia žymesnybė 
iš Rusijos, tai vis buvusi “pa 
smerkta sušaudyt.” Vistiek 
reklama.

ŽMOGŽUDYS MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJ.

Arkansas valstijoj, Saline 
apskričio kalėjime, pereitą 
pėtnvčią buvo elektros kė
dėj nužudytas Mark Shank, 
43 metų vyras, kuris tūlas 
laikas atgal nunuodijo ketu
rių žmonių šeimyną.

Hitleris Reikalauja 
600,000 Kareivių Ar

mijos.
Pasaulio politikos puodas 

vėl užkunkuliavo. Per vieną 
sąvaitę tiek įvykių, kad sto
riausią knygą galima butų 
prirašyti. Ir vis tik apie ka
rą, apie revoliucijas, apie 
ginklavimąsi, apie sąmoks
lus vienos valstybės prieš ki
tą. Italija pradėjo mobili
zuoti savo armiją neva karui 
prieš Abisiniją Afrikoj, bet 
jos kaimynai tam netiki. Jie 
sako, kad Abisinija, tai tik 
kamuflažas. Mussilinis pa
šaukęs atsarginius kareivius 
prie ginklo dėl to, kad jis ti
kėjosi didelių sumišimų Bal
kanuose. Jisai žinojęs apie 
ruošiamą perversmą Graiki 
joj.

Kada visi taip ginkluojasi 
ir visur tik paraku kvepia, 
tai ir Hitleris pareikalavo, 
kad didžiosios valstybės lei
stų jam padidinti Vokietijos 
armiją. Sulyg Versalio su
tarties, Vokietija gali turėti 
tik 100,000 kareivių. Hitle
ris gi pareikalavo 600,000. 
Kiti sako, kad jis tokią ar
miją senai jau turi, tik ji sle
piama. Leidimo jis nori tik 
dėl to, kad nereikėtų savo 
karo mašinos slėpti.

ADVOKATŲ DVIKOVA.

Anksti pereitos subatos 
rytą Paryžiuje įvyko dviejų 
advokatu dvikova. Jiedu 
šaudėsi iš revolverių. Felix 
Canoui buvo sužeistas trijo
se vietose.

TEISĖJAS HOLMES PA
LIKO $550,000.

Miręs anądien Vyriausio
jo Teismo teisėjas Holmes 
paliko $550,000 turto. Iš tos 
sumos jis $250,000 užrašė 
Jungtinėms Valstijoms ir

WALKER1S SUBANK
RUTAVO.

Būdamas New Yorko ma
joru “Džimi” Walkeris buvo 
pasidaręs milionierium. Bet 
lengvai Įgyti pinigai lengvai 
ir išėjo. Besitrankydamas po 
Paryžių ir Londoną jis tiek 
nusišpicavo, kad dabar Lon
done jau užvesta prieš jį 
bankroto byla. Apie tai pra
neša Iiondono “Daily Ex- 
press.”

SRUOGAI 15 METŲ KA
LĖJIMO.

Už apvogimo Lietuvos pa
što, buvusiam pašto direkto
riui Sruogai prokuroras pa
reikalavo 15 metų kalėjimo

Vokietijoj Sterilizuo
ta 180,000 Žmonių.
Iš Berlyno pranešama, 

kad nuo to laiko, kaip Vo- 
ketijoj naciai Įvedė sterili
zacijos įstatymą, teismai nu
teisė sterilizuoti 180,000 
žmonių. Kiek iš to skaičiaus 
buvo jau sterilizuota, žinios 
nepasako. Pranešama tik 
tiek, kad daktarai nespėja 
apsidirbti.

SUKURSTYTI FANATI
KAI ŠAUDO.

Kunigų sukurstyti fanati
kai Parralo miestely, Meksi
koj, 9 sausio dieną pradėjo 
šaudyt nuo bažnyčios stogo į

NEW YORKO FIRMA 
SIŪLO 10,000 SKEBŲ.

Visoj saloj apskelbtas karo 
stovis; valdžia žudo savo

priešus naktimis.

Kuboje verda atkakli ko
va tarp valdžios ir jos prie
šų. Studentų ir mokytojų 
pradėtas streikas prieš val
džią išsivystė jau į generali
ni darbininkų streiką. Prezi
dento Medietos valdžia, bi- 
jodamosi, kad žmonės jos 
nenuverstų, apskelbė karo 
stovį ir davė kariuomenei 
neribotą valią. Nakties laiku 
žmonėms draudžiama vaikš
čioti be kariuomenės leidi
mo. Žmonės pasirodę gatvėj 
tuoj areštuojami. Beto, pa
skelbtas taip vadinamas 
bėgimo įstatymas,” kurio 

valdžios priešininkai dau
giausia bijosi, nes tam įsta
tymui veikiant paprastai bū
na taip, kad kareiviai areš
tuoja žmones ir varydami 
juos kalėjiman sušaudo, 
kaip “norėjusius bėgti.”

Skelbdama šitą įstatymą, 
valdžia labai rūpestingai pa
brėžė, kad tai ne jos įstaty
mas, bet D-ro Guiteraso, ku
ris buvo karo ministerium 
prezidento San Martino val
džioje.

Jo vardą valdžia mini dėl 
to, kad yra manoma, jog ji
sai dabartinei revoliucijai 
vadovauja. Reakcininkai 
Guiteraso labai bijosi, nes 
sakoma, kad apie jį spiečia
si radikališkiausi Kubos ele
mentai. Net Jungtinių Vals
tijų spauda skelbia, kad da
bartinę revoliuciją Kuboj 
kelia “raudonieji.” Ją pra
dėjo studentai ir tokios pat
riotiškos organizacijos, kaip 
ABC ir Autenticos, bet dar
bininkai jau paveržę revo
liucijos vadovybę. Generali
niu streiku jie suparaližiavę 
visa šalies judėjimą. Todėl 
ir Amerikos plutokratai su
sirūpino, kad jų milionai 
Kuboje nežlugtų.

New Yorko skebų firma 
Pearl & Bergoff jau mušė 
Kubos prezidentui Mendie- 
tai telegramą, siūlydama 
jam 10,000 “išlavintų” 
streiklaužių generali n i a m 
streikui laužyt. Bet Mendie- 
ta pabūgo svetimus skebus 
importuoti, kad nesuerzinus 
vietos gyventojų da dau
giau.

Šį panedėlį iš Havanos at
skrido Floridon buvusis pre
zidentas Hevia. Jis sako, 
kad nuo pereitos subatos iki 
šio panedėlio Havanoje bu
vę išžudyta 200 žmonių. Val
džios kareiviai nakties laiku 
suima įtartinus revoliucio
nierius ir išveda juos neva 
kalėjiman. Vėliau žmonės 
randa jų lavonus.

Šio panedėlio vakare val
džia paskelbė savo patvar
kymą, kuriuo uždaromos vi
sos darbininkų unijos, ku
rios remia generalinį revo
liucijos streiką. Bet kas pai-kareivius, kurie ėjo pro šalį.

Kareiviai šovė atgal. Vienas įso tokios valdžios patvarky-
$25,000 Harvardo Universi- Sruogos byla prasidėjo va-Į fanatikas buvo užmuštas ir mų, kurią sukilę žmonės no- 
tetui. <aiio pabaigoje. itrys sužeisti. ’ri nuversti? __ _ ~



KELEIVIS. SO. BOSTON

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmones.

No. 11. Kovo 13 <L 1935 m.

tion Service,” kad valdžia 
buvo priversta imtis aštrių 
priemonių piktadariams nu
bausti. Visi Berlyno kasos 
viršininkai esą jau areštuoti 
ir busią atiduoti teismui už 
ligonių pinigų išvogimą. 
Vyriausis galva Diewitz bu
vęs pasislėpęs sanatorijoj, 
bet vistiek jj areštavo.

Fašistų valdžia stengiasi 
šitas žinias slėpti ir vokiečių 
spaudoje nieko apie tas va
gystes nerašoma. Bet milio-

BOLŠEVIKŲ LITANIJA
STALINO GARBEI.

Atėję iš Europos laikraš
čiai paduoda A. Avsejenkos 
kalbą, kurią jis pasakė apie 
Staliną visuotiniame Sovie
tu kongrese Maskvoje. Štai 
jo žodžiai:

“Aš rašau knygas... svajoju 
sukurti neužmirštamą veikalą 
ir vis tavo dėka, didysis Stali
ne.

“Aš visada laimingas, visada
džiaugiuos gyvenimu, amžinai naJ darbininklJ jau kalba a 
budrus... As gyvensiu šimtą 
metų, mano plaukai pražils, bet 
aš visada džiaugsiuos ir busiu 
laimingai ir vis tavo dėka, di
dysis Staline.

“Aš galiu nuskristi i mėnulį, 
nuvykti į Arktiką, išrasti nau
jų mašinų, padaryti naujų ati
dengimų—vis tavo dėka, didy
sis Staline.

“Mano draugas dailininkas.
Jis piešia paveikslus, svajoja 
sukurti pasaulinį paveikslą — 
vis tavo dėka, Staline.

“Musų daug. Mes—inžinie
riai, rašytojai, literatai, šalt
kalviai, žurnalistai, monteriai, 
mokslininkai, mes tapom to
kiais tavo dėka, Staline.

“Musų meilė, atsidavimas, 
jėga, širdys, heroizmas, gyve
nimas — visa tau, Staline.

“Tavo vardas bus kiekvienoj 
dirbtuvėj, kiekvienoj mašinoj, 
kiekvienam žemės sklypelyje, 
kiekvieno žmogaus širdy.

“Kai mano mylimoji mer
gaitė pagimdys man kūdikį, 
pirmas žodis, kurio jį išmoky
siu, bus—Stalinas.”

(1) Revoliucija Graikijos sostinėj Atėnuose. (2) Teisėjas Niekis, kuris nusprendė, kad NRA. įstatymo skyrius 
f-A yra priešingas konstitucijai. Tas skyrius reikalauja, kad fabrikuose butų pripažintos darbininką unijas. 
(3) Trys žymiausi Amerikos beizbolininkai.pie tai atvirai.

Ligonių komiteto susirin
kime Berlyne valdžios in
spektorius Goerlitzer buvo 
priverstas viešai pasakyti 
teisybę, kad kuomet naciai 
paėmė ligonių kasas iš so
cialdemokratų rankų, jos 
buvo gražiausioj tvarkoj.

Toliau Goerlitz turėjo pri 
pažinti, kad 1934 metais 
ligonių fondo administraci
jai .buvo išleista daugiau 
kaip 22 nuošimčiai visų fon
do pinigų, o dveji metai at
gal, kuomet tą fondą vedė 
socialdemokratai, administ
racijai išeidavo tik 10 nuo
šimčių.

Fašistai vogė ligonių pini
gus netiktai prirašydami j 
knygas nebūtų išlaidų, bet ir 
sukdami skiriamą sergan
tiems darbininkams pašal
pą.

Gražus atestatas smurto 
garbintojams, ar ne?

“TĖVYNĖ” BUS SUMA
ŽINTA PER PUSĘ.

“Tėvynės” 10-tame nu
mery skaitome, kad Pildo
moji Taryba nutarusi SLA. 
organą sumažinti. Girdi:

“Galimai artimiausioje atei
tyje ‘Tėvynė’ bus leidžiama a- 
pie pusiau sumažintu dabarti
niu didumu 12 puslapių ir *Tė-

NAPOLEONO APKASAI LIETUVOJE.

Faskubinkim Antrąjį Skridimą
Šiomis dienomis ALTASS ten, kada darbą reikia jau 

valdyba išsiuntinėjo musų užbaigti, 
visuomenės veikėjams pra-' Kadangi laikas labai 
šymą, kad kiekvienas jų su-!trumpas, tai mes nutarėme 
keltų bent po $10 ir nusiųs- atsišaukti į visuomenės dar- 
tų “Lituanicos II” gazolinui buotojus ir darbuotojas įvai- 
ir kitiems kelionės reika-iriose kolonijose, pasitikėda- 
lams. Musų veikėjai prašomi mi, kad jie neatsisakys pri- 
arba paaukoti iš savo kiše- sidėti kuo galėdami: paau- 
niaus po kokią dešimtinę, kos, palinks aukų tarp savo 
arba parinkti aukų, arba su-l i raugų ir pažįstamų, para- 
ruošti tam tikslui kokią norsl ^ins prie aukavimo draugi- 
pramogą. jas savo kolonijoje arba su-

Kadangi tai yra viešas -engs kokią nors pramogą 
musų visuomenės reikalas, skridimo naudai 
tai paduosime čia to laiško Ar mes galime pasitikėti, 
turinį, kad visi Amerikos kad Tamsta šiam svarbiam 
lietuviai žinotų, kaip skridi-J reikalui paaukosi ir surinksi 

bent $10?
Prašome

KĄ REIŠKIA “SOCIAL 
FAŠISTAS?”

Ar daug šita nesąmonė 
skiriasi nuo tikinčiųjų litani
jos? Davatkos meldžiasi, 
“Šventas Ciprijonai, susi
milk ant mus griešnų,” o 
bolševikas kalba: “Didis 
Staline, be tavęs mes būtu
me amžini durniai!...”

Bet su Stalinu jie da dur- 
nesni.

“Naujosios Gadynės’ 
lumnistas B. S. rašo:

ko-

Napoleono armija, sumu-' Francuzų apkasai prieš 
šusi prusus 1807 m., pasiekė Rumšiškių miestelį buvo pa- 
Tilžės miestą, kur tarp Rusi- daryti labai gilus ir ėjo apie 
jos caro Aleksandro I ii* 2-3 kilometrus Nemuno 
francuzų buvo sudaryta taip krantais. Vasarą, birželio 
vadinama Tilžės taika. Tuo mėn., dalis francuzų armijos 
laiku Suvalkiją ir kitus plo- iš šių apkasų pradėjo keltis 
tus valdė vokiečiai. Napole- per Nemuną.
onas, užkariavęs vokiečius, | Rusų kazokų karininkai 

vynes' spausdinimas bus ati-‘elgėsi kaip norėjo. Jo pagei- trumpai raportavo Vilniuje 
duotas tokiai spaustuvei, kuri'davimu buvo įsteigta Varšu- baliavojančiam Aleksandrui 
turi moderniškas mašinas. To-'vos kunigaikštija; francuzai I: “Iš Suvalkijos pusės ap- 
kiu budu prie Tėvynės’ išlei-įjoje laikė savo karininkus, kasų pasijudino Napoleono 
dimo pasilieka tik redaktorius nes iš čia ruošėsi pulti rusus.1 armija ir jau užėmė Rumšiš- 
ir linotaipistas-statėjas. Taipi Nemuno vaga nuo Smalki- i kių miestelį.”
pertvarkytas ‘Tėvynės’ leidi-'ninku iki Gardino skyrė; Aleksandras I, nenorėjęs 
mas sutaupys dviejų darbinin-* francuzus nuo rusų. 1812 m J parodyti didelio susijaudini- 
kų algas ir kitas išlaidas, ku-į pavasari jau buvo aišku, i mo, slaptai apleido balių ir 
ries susidaro ‘Tėvynę’ spaus-1 kad francuzai žygiuos Rusi- pabėgo Rusijos gilumon. 
dinant savoje spaustuvėje. Ap_ jon.
skaitliuota, kad šiuo Pildomo- ! Vyriausios jėgos turėjo at-
sios Tarybos nutarimu bus su-j vykti Vilkaviškin birželio
taupyta keli tūkstančiai dole- ‘ mėnesio pradžioj, bet prieš
rių i metus.” į tą laika dalis Napoleono ar-

Nors sumažinta --Tėvynė” i Įsiritino Nemuno
puslapių turės daugiau? betkrantaoseį^Pac ^tvirtintas 

r v pozicijas francuzai pasidarė

FAŠISTAI IŠVOGĖ LIGO
NIŲ PINIGUS.

Užjūrio žinių agentūra, 
kuri angliškai vadi naši 
“Trans-Atlantic Informa
tion Service,” paskelbė gau
tą iš Berlyno žinią, kad šio
mis dienomis tenai buvo su
sektos didelės fašistų vagys
tės ligonių apdraudos fonde.

Ligonių apdraugos fondai 
Vokietijoj yra tas pats, kas 
Lietuvoje ligonių kasos. Bū
dami sveiki, darbininkai 
moka i tuos fondus tam tik
rą mokestį, o kai apserga, iš 
fondų yra duodamas dakta
ras, vaistai ir prie to da ligo
niui yra mokama pašalpa.

Pirma tuos fondus Vokie
tijoj prižiūrėdavo ir tvarky
davo socialdemokratai. Bet 
kai fašistai paėmė šalies vai
rą į savo rankas, socialde
mokratus jie tuo jaus arešta
vo ir paskelbė viešai, kad li
gonių kasose esą “pridaryta 
daug suktybių.” Kasų tvar
kymą paėmė Į savo rankas 
fašistai.

Visuomenė laukė, kada 
Hitleris paskelbs aiškiai, ko
kios buvo tos socialdemo
kratų “suktybės” ligonių ka
sose.

Bet iki šiol Hitleris nieko 
nepaskelbė, nors jo pastatyti 
šnipai knysėsi po socialde
mokratų knygas sušilę.

Pasirodė, kad prie social
demokratų jokių suktybių 
nebuvo.

Bet kai prie ligonių kasos 
pinigų atsistojo Hitlerio va
dovaujami fašistai, tuojaus 
prasidėjo suktybės ir vagys
tės. Berlyno ligonių kasa 
esanti visai išvogta.

Kai šitas skandalas išėjo 
aikštėn, darbininkuose kilo

mo reikalas stovi.
Laiškas skamba taip:
Gerbiamas Tamsta:—
Šiuo laišku mes, Amerikos 

Lietuvių Trans-Atlantinio 
Skridime Sąjunga, kreipia
mės į Tamstą, prašydami liūdnos Žinios Iš 

užbaigti musų Amerikos Lietuvių
Laiko iki skridimo beliko Gyvenimo.

labai nedaug. Gegužės mė- cbi šiomig dieno.
nėšio pradžioje Įeit. Felik- . - Pranauskis
sas Vaitkus jau apleis Chi-™ / iaaaf rramiusKis,

, v v ** . . 39 metų amžiaus lietuvis,eagą, keliaudamas lmkui L . gyvendavo Roselande
Atl-ntn Vrantn Tiri tn laiknlgyveiiUdVUAtUnto kranto, m to laiko Nelaimė atsitiko jam va_ 
turės būt pabaigta mokėti žiuojant troku pergeležin- 
uz paskutines lėktuvo itai- ke)j.J Važiuodamas skersai
^tX!cani”Uh tekūnas bė^ ^ai "^stebėjo, kad

Lituanica 11 - la u a. atu^įa traukinys. Trokas bu-
aprūpintas kelionei. sudaužytas ir Pranauskis

Jokių kitų kliūčių skndi- ^^/ VeUonis paliko
mui nebera. Lėktuvo Įrengi- na§ję įmoną ir du mažu su- 
mą valdžios inspektoriai jau
užgyrė. Lakūną jie pripaži-L lietuviams
no kompetentisku, ir Wash- žinia ; Jakštavi.
mgtenas tuoj gaus diplomą- - ’ suėmimas d61 bandi.
tmius leidimus is tų salių, k Susidėjęs su dviem 
per kūnas Feliksas Vaitkus ,enkais - ; ,^uolė
Kkl’Sso SS aptiek? ^icag0Je' P°licija
nes priklauso dabar galuti- Lučiupo vjsus tris ir dabar 
nas sumanymo Įkūnijimas. pasMgt kalėjime

Leit. Vaitkus dirbo per ru- Karolis Jurgilas, taip pat 
deni ir žiemą, ruošdamasis I Chicagos lietuvis, buvo su- 
savo žygiui. Nors skridimo žeistas prie darbo ir mirė li- 
oriešai stengėsi visaip jį dis- goninėj. Jisai dirbo senų ge- 
kredituoti, skleisdami pik- ležų sandėly ir nelaimei atsi-

pasidarbuoti be
atidėliojimo.

Su pagarba ALTASS. 
Antanas G. prez.
Antanas S. Vaivada, sekr.

Nors jau praėjo daugiau, 
kaip 120 metų, bet francuzų 
apkasai ties Rumšiškių mie 
stelių dar tebestovi. Tiesa, 
jie smarkiai apgriuvę, apau
gę didelėmis žolėmis ir pu
šimis, bet ten nesunku paste
bėti ravus, einančius Nemu
no krantais link Kauno.

Vietos gyventojai pasa
koja, kad tuose apkasuose 
randa net ginklų. Didžiojo 
karo laiku, kai vokiečių ka
riuomenė rengėsi keltis per 
Nemuną ties Rumšiškių, tai 
ji buvo užėmusi dalį francu
zų apkasų, kaipo natūrali
nius ravus dėl gynimosi. Ka

jos forhiatas bus žymiai ma-! £ nJ??Lsnis, sąsiuvinio pavidalo. I |uva!klJ?s P“**’ „ P™?
Organo sumažinimo buvo5umsL;k!ų ™est?1l, “at.’,«

_ „T , , . zesnis, sąsiuvinio pavidalo.
Daily Workery jau nema-
semau labai mėgiamo zo- pracĮėję reikalauti jau patystyt

džio ‘sc-cialfašistas.’ Bet ‘Lais
vė’ juomi vėl svaidosi. Gal dar 
negavo įsakymo, kad padaryta 
naujas pasisukimas.

“Žodį ‘socialfašistas’ pagim
dė dešimtasis plenumas Komu
nistų Internacionalo. Pirmiau 
to žodžio niekas nežinojo. O ką 
jis reiškia, kazionieji redakto
riai nežino nei dabar.

“Kas yra fašistas? Jis yra 
priešas parlamentinės tvarkos. 
Jis stoja už neribotą galią savo 
partijos vado, už diktatūrą.

“Kas yra socialistas ? Jis sto
ja už parlamentinę tvarką.

“Kokiu tat budu socialistas 
gali būt ir fašistas arba ‘social
fašistas’ ?

“Socialfašizmo terminą iš
galvojo — mandagiai sakant— 
politiniai analfabetai.”

Visai teisinga pastaba.

IR KATALIKŲ SUSIVIE-
NIJIMAS TURI BĖDŲ.
Rašydamas apie LRKSA. 

pildomojo komiteto posėdį, 
klerikalų “Draugas” 7 kovo 
laidoj sako:

Rumšiškių eina vieškelis Vil-
organizacijos nariai. Reikia i njaus bnk; puolančiai ka-
pripažinti, kaTtuli “Tėvy-!riU0IT?enei buV^ ^yajbukuo

skyriai buvo visai ne- * ke!^
' *1812 m. balandzio-geguzesnes

reikalingi, o jų rašytojams ................. . .
visgi buvo išmetama keli menestais siuos^ apkasus ka 
šimtai dolerių per metus.

Apkarpę “Tėvynės” išlai
sė Bavarijcs vokkiečiai, len
kai, francuzai ir kiti, nes

daš, Susivienijimo virsimu-Į tuomet francuzų. kariuome. j žin ar vokiečių armiją da-
kai sumažino ir sau atlygini
mą. Už sugaištą laiką Pildo
mos Tarybos posėdžiuose 
jie pirma gaudavo po $8.00 į 
dieną, o dabar nutarė imti 
tiktai po $6.00. Raštinės 
darbininkams irgi numušta 
10 nuošimčių algų. SLA. na
riai užtai nepyks.

Kapitalistų Mūionai 
Auga.

500 kompanijų pelnas 1934 
metais pakilo 42 nuošimčio.

Kai darbo žmogui ir smul
kiam biznieriui Amerikoje 
kas diena darosi vis sunkiau 
sudurti galas su galu, tai ka
pitalistų pelnai auga kaip 
užburti.

Štai, Standard Statistics 
kompanija paskelbė, kad

nėję tarnavo įvairių Napole-j lyviai žinojo, kad prieš 123 
ono užkariautų tautų žmo-įmetus tuos ravus kasė jų 
nės. ! tautiečiai bavarai. Tsb.

TRUMPOS ŽINUTĖS APIE VISKĄ.
Kongrese daromi tyrinę- j Pereitą sąvaitę Washing- 

jimai parodė, kad buvusis tone mirė Vyriausiojo Teis-
mo teisėjas Oliver Wendell 
Holmes, 94 metų amžiaus 
žmogus. Jis paliko pusę mi- 
liono dolerių turto.

Winnipego miesto savi
valdybė reikalauja iš fede
ralinės valdžios skirti $1,-

pardsTv i n ė* joI ^>0,000 naujų namų staty
bai, vietoj baigiančių griūti.

“Tas fondas (t. y. lėšų fon- - . . _ .
das.—“Kel.” Red.) duoda ne-}1934 metais 500 biznio fir- 
maža galvosūkio Pildomam Ko-,Jungtinėse ~ Valstijose 
mitetui... lėšų fonde susidarė padarė $495,795,000 gryno 
deficitas, dėl kurio Susivieniji-Į Pe^P°* ^ai ^ia 42 nuošnn- 
mas negali legalizuotis Massa-įčiai daugiau, negu jos pada- 
chusetts valstijoj. Tat, Pildo- •1^33 metais. . .

susirinkime' 0 stai kai kun^ atskirų 
pašvęsta korporacijų pelnai:

m 1 «. kompanija pa

prie Hcoverio iždo sekreto
rius varė didžiausias speku
liacijas ant Wall Streeto. 
Kai 1929 metais įvyko kra
chas ir Hooverio valdžia ofi
cialiai dėjo didžiausias pa
stangas paremti griūvantį 
stock marketą, tai ponas • 
Melionas
short,” kad da daugiau ak

cijas numušus. Dėl to žlugo 
daugybė bankų, kurie savo 
pinigus turėjo sudėję į akci
jas.

Anglų karo laivynas Vi
duržemio juroj darė aną
dien manievrus, kurių metu 
buvo sugadinti 3 laivai. Du 
naikintuvai susidūrė ir sudu
žo, o vienoj submarinoj kilo 
gaisras.

mojo Komiteto 
daugiausia laiko ir 
klausimui, kaip išlyginti lėšų 
fondo deficitą ir kaip laimėti 
čarterio užregistravimą Mass. 
ir Conn. valstijose

Telefono
darė per 1934 metus $121, 
748,729 gryno pelno.

General Electric kompa
nija padarė $17,151,000 gry- 

Vadinasi, LRKSA. neturi no pelno, 
čarterio net dviejose Naujos Coca-Cola kompanija, ku- 
Anglijos valstijose. Taigi ri gamina tam tikrą gėrimą, 
pažangiųjų lietuvių Susivie- padarė $12,312,176. 
nijimas (SLA.) šituo žvilgs-į 0 kiek milionų padarė per 
niu stovi daug geriau. pereitus metus Amerikos 

Nors tikinčiųjų lietuvių darbininkai? Kiek jie pasi- 
Amerikoje yra da nemaža, dėjo gryno pelno į bankus?
tačiau kuniginis Susivieniji-: *----------------
mas turi vos tik 11,000 suau- Minnesotos valstijos kai-:

Kroatijoj prasidėjo smar
kus bruzdėjimas prieš Jugo
slavijos valdžią. Kroatai no
ri nuo Jugoslavijos serbų at
siskirti. Serbų policija kelis 
šimtus kroatų užtai areštavo 
ir keliolika jų nušovė.

Illinojaus valstijos pie
tuose, kur randasi didelės 
minkštosios anglies kasyk
los, nežinia kas pradėjo 
sprogdinti traukinius su an
glimis. Valdžios agentai 
stengiasi susekti kaltinin
kus.

gūsių narių ir 789 vaikus. Ši- nuošė farmeriai pradėjo or- Kanados parlamentas pa- 
,tuo žvilgsniu SLA. irgi toli ganizuoti meškų medžioklę,'skyrė nuvargusioms ukinin- 

toks subruzdimas, sako pralenkia katalikiška jį Susi-nes meškos išplauna daug(kams $90,000,000 paskolos 
“Trans-Atlantic Infonna-vienijimą. galvijų ganyklose. į iš valstybes iždo.

Argentinos mieste Buenos 
Aires buvo areštuota 50 po
licininkų užtai, kad lietui li- 
jant jie neužsidėjo kaliošų.

Anglijoj vagys pavogė iš 
Croydono airporto 3 skry
nias su $97,000 aukso. Auk
sas buvo paruoštas siųsti Pa
ryžiun.

Siamo sostą užėmė “kuni
gaikštis” Ananda, 11 metų 
amžiaus vaikas. Atsisėdęs 
sostan, jis tuoj pareikalavo 
saldainių.

Pereitą sąvaitę Vengrijoj 
buvo paleistas parlamentas. 
Kraštą dabar valdo vienos 
partijos kabinetas su dikta
torium Gomboesu priešaky.

Ceylonc saloje, kurioj pa
gaminama daug • arbatos, 
nuo drugio epidemijos krito 
jau 39,000 žmonių ir liga da 
nesiliauja siautus.

Illinojaus valstijoj reak
cininkai nori įvesti įstatymą, 
kuriuo visi ateiviai butų ver
čiami registruotis kas 3 mė
nesiai.

čiausius prasimanymus, ta- tikus jam buvo perskelta 
čiau valdžios ekspertai pri- galva. Jis buvo jau 50 metų 
pažino, kad viskas yra pil-lamžiaus žmogus; jo žmona 
noj tvarkoj ir viską užgyrė. jau mirus.

Priešai, kurie nenori, kad Biooklyno lietuvių klebo- 
skridimas pasisektų, panau- kun; £e?kus’ Parvaziuo- 
dojo tą progą, kad dėl susi- P®1??.? 18 Bndgeporto auto- 
dėjusiu nepalankių aplinkv- mobilium 5 kovo vakare uz-
bių skridimas turėjo būt ati- P™8? maz« ™ergalt«- Pabar 
dėtas iki šio pavasario. Bet kunigas traukiamas teisman, 
argi butų buvę geriau, jei la-L Philadelphijoj pne dartio 
kūnas butų buvęs paleistas bPvS, sunkiai sužeistas hetu- 
skristi pavojingame ore ir vls Feliksas„Šliogeris. Kojai 
negavęs laiko rūpestingai nukrito nuo
pefeiurėti ir sureguliuoti ,*2 Pethi artumos ir nusi-
lėktuvo instrumentus, kurie ran^; _ 
buvo vėlai pristatyti? . Kita nelaime Philadelphi-

... . _ įo.l Įvyko Lietuvių Muzika
vai geros valios žmonės gaiėj. Dirbęs tenai peč- 

geidzia, kad skridimas įvyk- lkuryS> jonas Juška, 5 kovo 
tų ir kad jisai pasisektų..Juo užlipo ant viršutinių lubų ir 
daugiau buvo laiko pasinio- Į įgg0ko per langą, ant vietos 
Šimui, tuo genau. Per tą pra- užsimušdamas. Juška buvo
ilgintą ruošimosi laiką lakū
nas Vaitkus gavo progos iš
bandyti kiekvieną lėktuvo 
įtaisą ir nuodugniai susipa
žinti su jų veikimu.

Reikia žinoti, kad visokių 
dalių ir dalelių “Lituanicoje
II” ir jos įtaisose yra apie
16,000, ir kiekviena jų turi 
veikti tobulai. Juo rūpestin
giau lakūnas jas ištiria 
nutaiso, tuo saugesnis yra jo 
skridimas. Mes nebūtume 
galėję jaustis atlikę savo pa
reigą, jeigu butume jį išlei 
dę be tinkamo prisirengimo.

Dabar mes žinosime, kad 
iš musų pusės buvo padaryta 
visa, kas buvo galima.

Bet pasiruošimo prailgini 
mas žymiai padidino išlai
das. Jos turi būti padengtos, 
ir mes šituo reikalu į Tamstą 
kreipiamės.. Mes žinome, 
kad Tamsta jau prisidėjai ir 
finansiniai ir triusu prie 
skridimo darbo, ir už tai mes 
esame širdingai dėkingi, bet 
mes tikime, kad Tamsta ne
atsisakysi dar sykį ateiti 
mums į talką ir ištiesti pa
galbos ranką šiame momen-

jau nebejaunas žmogus, bet 
da nevedęs. Manoma, kad 
iis nusižudė dėl skurdo, nes 
gyveno labai vargingai ir 
nematė nieko geresnio atei
tyje.

$400,000,000. AMERIKOS 
ARMIJAL

Senatas užgyrė bilių, ku- 
ir ris skiria armijos reikalams 

400 milionų dolerių ir reika
lauja, kad armija butų padi
dinta 40 nuošimčių. Atstovų 
butas užgyrė šį bilių kitokioj 
formoj. Dabar jis pavestas 
bendrai konferencijai.

24 NEŽINOMI LAVONAI.
Bostono miesto lavoninėj 

dabar randasi 24 lavonai, 
kurių niekas neatsišaukia. 
Penkios iš jų moterys, 19 vy
rų. Jeigu niekas jų nepasi
ims, jie bus užkasti Potter’s 
Field lauke nepaženklintose 
vietose ir užmiršti.

Jungtinėse Valstijose lie
tingiausia vieta yra vakari
nė Kaskadų kalnų pusė, Pa- 
cifiko pakrašty.
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IS LAWRENCE LIETUVIŲ VEIKIMO
Buvo nepaprastai didelis 

koncertas.
Šių metų 9 vasario dieną 

lietuvių tautinės parapijos 
choras surengė koncertą 
drauge su kitų dviejų para
pijų chorais, iš South Law- 
rence’o ii- Manchesterio. 
Žmonių buvo apie 760. Kon
certas tautinei parapijai pel
no davė virš dviejų šimtų 
dolerių, nežiūrint kad buvo 
daug išlaidų. Šios parapijos 
jaunimas uoliai darbuojasi, 
palaikydamas savo tėvų pra
dėtą darbą. Atsilankiusieji 
jautėsi labai patenkinti, ma
tydami taip skaitlingai daly
vaujant čia gimusius savo 
vaikus. Vargonininkas Pau 
Kukaitis darbuojasi iš vieno 
su jaunimu. Jo išmokyti jau 
nuoliai gražiai apylinkės lie
tuviams pasirodo savo dai 
nomis. Jie esti kviečiami ir Į 
aplinkinius miestelius. Ypa
tingai gražiai mini žmonės 
24 dienos Minkaus duotą ra
dio pusvalandį Bostone, kur 
to paties choro jaunuoliai ir 
dainavo ir grojo.
Duonos kepimo korporacija 

surengė pamokinančias 
prakalbas.

Vasario 24 dieną įvyko 
musų duonos kepimo korpo
racijos prakalbos. Didžiulė 
kliubo salė prisikimšo pub
likos kupinai. Korporacijos 
pirmininkas p. Vidunas ve
dė tvarką. Labai geras daly 
kas, kad buvo duota progos 
ir musu jaunuoliams pasiro
dai. Jie paskambino pianu 
padainavo ir pašoko. Tas Į- 
neša daugiau įvairumo susi- 
rinkiman ir podraug lavina 
jaunuolius. Užtai reikia pa
girti rengėjus ir tėvus, kurie 
pasistengia savo vaikučius 
šio-to išmokyti ir ant estra 
dos juos atvesti.

Pirmininkas paaiškino 
korporacijos istoriją ir pa
kvietė kalbėti vietos tauti
nės parapijos kleboną kun. 
Valadką, kuris kalbėjo neil
gai, bet davė gerų patarimų. 
Po jo kalbėjo dviem atvejais 
“Keleivio” redaktorius Mi
chelsonas. Visų pirma jisai 
nupeikė įsigyvenusį pas mus 
paprotį pavydėti vieni ki
tiems ir kenkti. Gyvendami 
svetimoj šaly, mes turime 
laikytis kuo tvireiausioj vie
nybėj ir remti vieni kitus vi 
sais galimais budais. Pešty
nės neša tik suirutę ir nuos
tolį. Dėl musų nesutikimu, 
sako, musų jaunimas prade
da nuo mus šalintis. Ir šita
me susirinkime, sako, jau
nuolių visai nedaug. Jie 
jieško draugijos tarp svetim
taučių. Tai ve, prie ko mes 
priėjome besipešdami—mes 
netekome net savo vaikų!

Tačiau nereikia perdaug 
nusiminti, sako kalbėtojas 
Savo klaidas mes da galime 
pataisyti, tik turime to norė
ti. Tegul kiekvienas pasiža
da nuo šios dienos daugiau 
nekenkti jokiam lietuvių 
reikalui. Štai, čia yra įsikū
rusi lietuvių korporacija 
duonai kepti. Ji pradėjo sa
vo biznį su $300 ir be jokio 
patyrimo. O šiandien ji turi 
išmokėta savo namą, gara
žą, kelis trokus, kepyklą ir 
visokiu mašinų. Jos turtas 
šiandien vertas $30 000, o 
skolų—nei cento. Tačiau ka
da korporacija taip išbujojo, 
atsirado žmonių, kurie pra
dėjo jai pavydėti. Tokie da
ro didelę klaidą. Korporaci
ją turėtų remti kiekvienas 
lietuvis. Kiekvienas turėtu 
eiti į svetimšaliu krautuves 
ir reikalauti korporacijos 
kepamos duonos. Tuo budu 
jie bus priversti imti duoną 
iš lietuvių firmos. Ir nesun
ku amerikoną įtikinti, kodėl 
lietuviška duona geresnė už

amerikonišką. Amerikoje 
beveik nėra žmogaus, kuris 
turėtų sveikus dantis ir retai 
kas čia neserga apendisičiu. 
O Lietuvoje žmonės nežino 
nei šepetukų dantims šveis
ti, nežino kas yra dentistas, 
tačiau išgyvena po 80—90 
metų ir turi sveikus dantis. 
Kodėl? Todėl, kad jie tenai 
valgo sveiką duoną. Tą pri
pažįsta ir Amerikos dakta
rai. Lawrence lygiai tokių 
luoną kepa lietuvių korpo
racija. Pasakykit apie tai a- 
•nerikonams, sako kalbėto- 
:as, o pamatysit, kad ir jie 
pradės lietuvišką duoną val
gyt.

Lietuvių korporacija gali 
^plėtot savo biznį po vis? 
Ameriką. Jos kepama rupi 
•uginė duona galėtų ir ture 
tų būt skelbiama ant visr 
"vorų, sienų ir stogų. Jeigu 
eniems korporacijos va 
’ams sunku tai padaryti, ta; 
;e turėtu jstatvti į šitą dar

bą savo jaunuolius. Daugelis 
’eidžia savo vaikus į dakta- 
us ir advokatus, kuriems 
unku paskui gyvenimas Da 
Maryti. Ar nebūtų geriau 
pamokyti juos komercijor 
*• paskui duoti jiems darbe 
''rie tokios korporacijos, ku- 
i gali išaugti į milioninį biz- 
ri. kaip išaugo Rockefelle 
io, Fordo ir kitų bizniai?

Bendrai, šitos prakalbos 
’avė susirinkusiems sveik'1’ 
v pamokinančių patarimų.
Trumpas bankietėlis biz

nieriams.
Po bendrų prakalbų, t? 

patį vakarą apatinėj Kliubc 
salėj buvo suruoštas iš toliau 
atvažiavusiems biznieriams 
bankietėlis su senvičiais ir 
Mum. Čia buvo kalbamas1* 
1 augiausia tokiais reikalais 

*’urie riša korporaciją su 
’u-autuvninkais

Kiek aš žinau, šitas pasi
kalbėjimas bendrais reika 
’ais padarė gero įspūdžio. 
Tūli žmonės buvo tačiau ne
patenkinti, kad ne visa pub
lika į šitą susirinkimą buvo 
nukviesta. Bet tokius užme
timus gali daryti tik tie, ku
rie nori korporacijai kenkti. 
Nes kaipgi pirmininkas Vi
lūnas galėjo kviesti visą pu
bliką, kuomet organizacijos 
nebuvo nutarta tokį balių 
kelti?

Gal kiti paklaus, tai kaip 
utam vakarėliui galėjo kor
poracijos pinigus spendyti? 
Reikia neužmiršti, kad toks 
-paprotys yra nuo senų laikų. 
Tas daroma nuo tada, kaip 
korporacija liko uždėta. Tas 
suvo daroma ir pereitais 
metais; tas padaryta ir šį
met. Kai susirinkimas nu
bars, kad tokiems reikalams 
^ebutų pinigai leidžiami. 
*ai nebus. Bet kur gi tada 
bus kokia nors reklama? 
Kur kokis nors paragini
mas? Kur žinios, kad korpo
racija gyvuoja tarp Lawren- 
'‘e’o lietuvių? Visa tai su- 
nrantant bus aišku, kad kas 
buvo daroma, padaryta pro- 
ingai. Jeigu tas korporaci

jai nepatinka ir ji pakeis ta 
"varka, tai savo biznio gar
bumui ii turės paskirti kur 

kas daugiau pinigu. Bet tai 
keities dalvkas. Tuo tarpu 
gi lawrenciečiai turi nepasi
duoti, kad jų priešai prieš 
korporaciią ką kalbėtų. Jei
gu jie kalba, tai tik todėl, 
kad jie nori kenkti kornora- 
cijai, kuri tiek daug lietuvių 
darbininku užlaiko, tiek di-

Kaliniai Kovoja Su Potviniu.

Patvinus Coldwaterio upei, so potviniu kovoti buvo suvaryti iš Miseissippi valstijos kalėjimo kaliniai, kuriuos 
galima matyti šiame vaizdely dryžuotais apdarais. Potvinis padarė jau apie $3.000,C-«« nuostolių ir 23,000 žmo
nių neteko pastogės.

LIETUVIAI SPARČIAI MIRŠTA.
CHICAGO, ILL. son gatvė. Dienomis jis elge-

Juo toliau, juo sparčiau ta^7X°L. gedavo pa- 
lietuvių skaičius mažėja.
Nėra tos sąvaitės, kad Chi
cagoje nenumirtų keli desėt- 
kai lietuvių. Užpereitą są
vaitę mirė 43 lietuviai. Pra
eitą sąvaitę mirė 31 lietuvis.
Miršta daugumoje senyvi 
žmonės.

Musų laikraščiai kas są
vaitę netenka keliato skaity
tojų. Jeigu ir toliau mirimai 
eis tokiu sparčiu tempu, tai, 
ištikrujų, gręsia rimtas pa
vojus Arherikos lietuvių 
spaudai ir draugijoms.

I Jaunuomenės iš Lietuvos 
neatvažiuoja, o esantieji lie
tuviai veik visi kartu pradė

tos nepriklausomybės minė- 
imas. Tai dienai programą 
urengė ir tvarką vedė san- 
lariečiai: Jukna ir šiaurys. 
Nors oras buvo prastas, bet 
•monių atsilankė pusėtinai. 
Buvo užsiminta ir Vilniaus 
'■asu platinimo reikalu. Ne- 
’inau, kiek buvo parduota, 
°t girdėjau kad kun. M. Va- 
Mka pasakė, kad yra gavęs 
no pono konsulo iš New 

’rorko du šimtu pasų, tai 
bandys su komisijos nariais 
uos parduoti. Per apvaikš- 
riojimą dainavo tautinės pa- 
a pi jos choras. Buvo pa

kviestas dainuoti Petruške- 
;čius, sklokininkų choro ve- 

’ėjas. Tik iam buvo paste- 
5ta, kad nedain uotų 

'Trauk bėruti, trauk grej- 
':«u.” Publikai io dainos na- 
’kp. Pajerskaitė gražiai pa- 
ako, o kiti jaunuoliai gra

liai paskambino pianu ir 
nadainavo. Gaila kad vardų 
nežinau. Kalbėtojai buvo 
Dr. Mikolaitis ir kun. M. Va- 
adka. Kalbėjo apie Lietuvą 

?r vokiečių bei lenkų daro
mas pinkles.

Publika visuomet myli pa
žangiųjų prakalbas lankyti, 
'es jose išgirsta ne apie vel
nius, ir bausmes, bet progai 
pritaikytas gražias ir švarias 
kalbas, kurios klausytojus ir 
pravirkdo ir prajuokina.

Žmogus.

tokį brutališkumą ir reika- daros” redaktorius p. 
laujame, kad didžiosios vai- dyla.

Vai- da pasenti ir vienas po ki
tam miršta.

stybės į tai įsikištų ir už Lie
tuvą tartų savo galingą žodį 
r kad darytų žygius tai di
delei Lietuvos skriaudai ati

taisyti;
“Šis susirinkimas nutaria 

uos rezoliucijos kopijas nu
siųsti Jungtinių Valstijų vy- 
daugvbei. Lietuvos vyriau

sybei ir Tautų Sąjungai.”
Buvo renkamos aukos Vil

niaus reikalams. Sukelta 
344.55. Padengus $21.40 iš- 
’aidų, Vilniaus reikalais įga
liotiniui

Iš tikro, šie kunigai, tai į- 
domųs kalbėtojai. i

Teisybės Jieškotojas.

Mirė lietuvis turtuolis; gy
veno “flapauzėj.”

Vasario 27 d. š. m. mirė
DETROIT, MICH. liet,UV1S’ .Tam8' ^al>? ,62 

7 . metu amžiaus. Velionis bu-
Socialistai ruošia koncertą vo gimęs Bostone. Dar įau- 

ir šokius. nas būdamas atvyko Chica
Detroito Lietuvių Sociali- gon. Jis dirbo už inspekto 

stų Sąjungos 116 kuopa per riu North Western geležin- 
keliata metu nėjo lenktynių keliu kompanijai Kai jis ne
su jokia srove jokiuose pa- beteko darbo, tai gvveno pa
rengimuose, bet visuomet bastu gyvenimu. Užtai jį ir 
paremdavo kitu parengi- praminė “oabastu turtuo- 
mus, kiek pavelydavo lai- Hu.” Bet daugiausia iis gv-

, ;kas- Kadangi dabar iškilo veno šiukšlvouose, Chicago
' t31t ; H ri Pas darbo žmones reikalas je, prie Madisono ir Canal

vienybės ir brolybės, ir LSS. latviu. Jis "akvodav- 
Bendro Komiteto valdyba. n6 kp pilnai Um pritaria> tokios* duobėse. kur nolici 

.--i—negalėdavo surasti.Pirm. P. Elseika, 
Rast. J. Ponelis, Jr. 
Iždininkas P. Kilda.

tai ji nutarė išbandyti, ar ti
krai kitų srovių darbininkai Prieš treius metus jo svei- 
ir profesionalai tos vienybės kata pradėjo n^kti, tad iic 
ir brolybės nori. Trumpa at- ^psig^v°no viename pigiau 
eitis mums parodys, kiek sios rųšies viešbuty. FamikCHICAGO, ILL.

Kunigų Jonistų prakalbos, 'mes vieni kitiems esame 
Kovo 3 dieną Chicagoje i draugiški.

kalbėjo kun. Liūtas ir “arki- štai, šia proga mes, LSS. 
vyskupas” Geniotis. Publi- Hb kuopa, kviečiame visus 
ka buvo neskaitlinga. j ateiti pas mus, susipažinti ir 

. užmegzti draugiškesnius ry- 
Jau apie 12 kartų gir- zjus per musu balių, kurį mes 

dėjau aiškinant komunizmą,

Hotel, adresu 651 W. Madi-

• 1 v v* .•vaikščiotu
Kai Tarnas Kalys mirė, 

tai policija jo skuduruose 
rado pinigų, bankų knygu
čių ir kitokių vertybės po- 
pierų apie $50,000 vertės.

Tai tikrai butą taupaus 
žmogaus!
Chicagoje koncertavo Fr. 

Stankūnas.
Vasario 24 d., Barausko 

salėje buvo suruoštas F. 
Stankūnui koncertas. Publi
kos buvo neperdaugiausia. 
Brooklynietis Stankūnas ne
blogai dainuoja. Jo baritono 
balsas puikiai išlavintas. Jis 
gan gerai scenoje užsilaiko. 
Daininkui pagelbėjo p-lė B. 
Maleliutė — solistė ir Nau
dosios Gadynės choras.
Susitvėrė Zarasiškių Kim

ba*.

Šiomis dienomis Chicago- 
;e susitvėrė Zarasiškių Kliu
dąs. Kliubo tikslas esąs dir
bti kulturin' darbą, pagelbė- 

4 broliams Lietuvoje įsikir 
"i skaityklas ar šiaip parem
ti kulturini darba. Pašalpos 
avo nariams Kliubas nemo-
ės.

Visokie parengimai Chi- 
’^goie staiga sumažėjo. O 
dek daug jų buvo! Būdavo, 

’-as savaitė po keliata vi^- 
;°usiu parengimu. Kai 

’»ug oarenrimu. tai masM 
maudos. Adv^kat1’ bolu*a 
riešbuty subliūško dėltr.

cqTfpTirro fa ^9Čia di®Pn.
”omet ALTASS minėjo 

Lietuvos nepriklausomvbės 
sukaktuves. Synikom.

Bimbinis Komunizmas NepraktiZ' zs.
NORWOOD, MASS.

NEWARK, N. J.
Lietuvos nepriklausomybės

17-tų metų minėjimas.
Vasario 17, šv. Jurgio dr- 

įos salėje įvyko Lietuvos ne
priklausomybės 17-tų metų 
minėjimas. Vakarą atidarė 
pirm. P. Elseika perstatyda- 
mas šv. Cecilijos chorą su
dainuoti Lietuvos himną.

Įžanginę kalbą pasakė 
un. Ignas Kelmelis.
Po to, smuikininkas A 

Brazauskas sugriežė keliatą 
klasiškų dalykėlių. Akom
panavo p-lė M. Urbonaitė.

Kalbėjo miesto majoro į- 
Taliotinis E. Thompson, dai
navo buvęs Lietuvos operos 
dainininkas p. K. Kriaučiū
nas, kalbėjo p. J. Steponai
tis, adv. Paulauskas ir vice 
konsulas p. Daužvardis.

Buvo priimta ši rezoliuci
ja:

“Kadangi lenkai, pasira- 
'vdami su lietuviais Suvalkų 
utartį, didžiųjų valstybių 

risto vų akvvaizdoje iškil
mingai pasižadėjo tą sutar
ti pildyti, neperžengiant 
Lietuvos tuomet nustatytu 
ubežių, kame buvo aiškiai 

pažymėta, kad Vilnius yra 
Lietuvos sostinė, bet ant ry
tojaus lenkai jau puolė Vil
nių ir sulaužę savo pasirašv- 
ta sutartį, jėga užėmė Vii- 

videndų išmokėjo ir tokiąf^į!:adangi Lietuvos sosti.
gerą duoną kepa. Neleiskim, 
kad kas nors mums ligą į- 
kalbėtų.
Lietuvos nepriklausomybės

Vasario 17 d. buvo Lietu-

nę Vilnių lenkai da ir šian
dien laiko užgrobę, perse
kioja lietuvius ir pūdo kalė
jimuose Vilniaus lietuvių 
veikėjus, — tai mes griežtai 
protestuojame prieš lenkų

bet tik šįtryliktą kartą teko 
iš kun. Liūto išgirsti, kad 
komunizmas tėra tik tikybi
nė doktrina, ir todėl esą la
bai netikslu save vadintis 
“draugais” — reiktų tik ko
munistais vadintis, panašiai 
kaip ir kitų tikybų sekėjai 
save vadina... Jei draugas y- 
ra tas, kuris meilės ir pagar
bos jausmo yra jungiamas 
prie kito, tai kaip galima esą 
suderinti tokius reiškinius: 
Draugas Nikolajevas nušovė 
draugą Kirovą. arba drau
gas Stalinas sušaudė apie du 
šimtu kitų draugų? Koks 
čia, po- paibelių, draugingu
mas — šaudyti ir žudyti 
draugus?

Jau girdėjau daug kartų 
komunistus kalbančius, san- 
lariečius ir socialistus apie 
bendrą frontą, bet “arkivys
kupą” Geniotį tik pirmu kar- 
rii. Jis irgi kalbėjo apie ben
drą frontą. Jis prisiminė Dr- 
Miupą, bet, girdi, jis savo vi
durinės vagos neišlaikė: bu
vęs romiečiu, virtęs “bedie
viu,” socialistu, vėliaus ta
pęs sandariečių vadu, o grį
žęs Lietuvon vėl prisišliejo 
prie romiečių. (Netiesa.— 
^ed.) Esą io negalima lv- 
ri^ti nei kun. Jonui Žiliui. 
'oi k”n. Dr Purickiui, kuris 
tor»prė«i Lietuvei ikurti ne- 

Tiklausnm* bažnyčia ir na- 
’b’csvoti lietuvius nuo Ro- 
'*ms. O kas link bendro fron
to, tai, sako, esąs tik sveti
mas absurdas, paeinantis da 
nuo Ekaterinos Didžiosios 
laikų. (?—Red.) Jau esą 
mums daug geresnis grynai 
lietuviškas terminas — tal
ka. (Kad ir “talka” yra sko- 
’intas žodis.—Red.) O api
budindamas tautybę ir pat
riotizmą kalbėtojas pareiš
kė, kad p. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius esąs daug 
patriotiSkesnis, negu “San-

rengiame nedėldienio vaka
re 17 kovo, I. A. S. svetainė
je, Michigan ir 24-th st. Pro
grama prasidės lygiai kaip 
6:30 vakare. Įžanga tik 25c.

Bus suvaidinta juokin
giausia komedija, kokios iki 
šiol Detroite da niekas ne
matė. Turėsite juokų, o juo
kų iki soties.

Kitą programos dalį iš
pildys gabiausi dailės mėgė
jai ir radio specialistai.

Po visų juokų ir linksmy
bių prasidės šokiai prie ge
ros muzikos. Bus taipgi ska
nių gėrimų ir užkandžių, ir 
draugiškas patarnavimas 
lygiai visiems.

P. S. Taipgi kviečiam ir 
Maikį su Tėvu ant mus įdo
maus baliaus ir broliškos 
vienybės.

Rengėjų Komitetas.

ELIZABETH, N. J.

Pranešimas Kliubo val
dybos.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
5vęs 35 metų sukaktuves. 
Kliubas isisteigė kovo 16 d., 
1900 m. Kovo 24 d. šių metų 
nuo 3 vai. po pietų Kliubas 
•’pngia puikią vakarienę, 
Laisvės Bendrovės svetainė- 
ie 269 Second Street. Visi 

turi dalyvauti. Ta 
nauii nariai — iau-

"roliai liri 35 metu bus pri- 
Tvnmi 1 Kli”ba dykai: nuo 

35 iki 50 metu bus priimami 
vž pusę įstojimo mokesties. 
Todėl visi Kliubo draugai 
pasinaudokite šia proga, da
lyvaukite visi šiame jubilė- 
iuje ir prisidėkite prie Kliu
bo.

B. J. Barkauskas.
Kliubo sekretorius.

mariai

Darbo stovyklose Ameri
kos giriose pereitais metais 
dirbo 15,000 indi jonų.

ant pirmo puslapio skelbia, 
kad Sovietų valstiečiu atsto
vai maršavo prie Stalino 
prašyti muilo, ir drg. Stali
nas prižadėjo muilo suteik
ti.

Pruseika esąs biauresnis 
ir už kun. Kneižį, su kuriuo 
Bimba dabar per spaudą 
ginčijasi dėl Sovietų bado.

Jeigu jau romiškas kuni
gas tinkamesnis komuniz-

Vasario 26 d. čia kalbėjo 
A. Bimba. Jo misijos tikslas 
buvo sustiprinti komunizmą.
Bet kiek jisai nedrumstė po
litinį vandenį, darbininkiš
kų žuvyčių į diktatūros var
žą nepasigavo.

Paanalizuokime bent ke
liatą to keikūno punktelių.
“Neduokite kun. Kneižiui 2 
sąvaitės valgyt, tai jisai tuoj 
paliks kovotojas, komunis- mu* už Pruseiką, tai kokis 
tas,” sako Bimba. keistas tasai bimbinis ko-

Gal ir gera sugestija, bet munizmas! 
antraip vertus, kam, rodos, Grigaitis ir Michelsonas 
reikėtų kankinti kunigą, ži-'esą ne darbininkų klasės 
nant, kad ir Bimba neba- žmonės. Todėl jiems ir “ne- 
dauja. O be to, jeigu jau ko- rupį darbininku reikalai.” 
munizmas reiškia badavi- čia jau tavoriščius Bimba 
mą, tai kas gi jo benorės? pakirto šaką, ant kurios pats

Pruseika pareiškęs, kad Grigaitis ir Mi-
syki buvęs kalėjime ir dau- cbęlsonas^ kaipo baltkalnie- 
riaū nenorįs ten patekti. Už- darbininkai (redakto- 
tai jisai nesąs nei komunis-riai) yra nedarbininku kla- 
tas. Reiškia, komunistas tu- ^al,. 'P P , a'
ri norėti kalėjimo. Ikuns tok! Pat darb« dlrba?

Bet ar daug tokių durnių! Neužmiršo Bimba pagar- 
rasis, kurie kalėjimo norėtų? binti ir mirusi Kapsuką V.

Kad Sovietų Rusijoj dėl.M!fke™?-_Xe1“™? 
nužudymo Kirovo buvo su- ..........
šaudyta 117 žmonių, tai, su
lig Bimbos, visai teisinga.

Pasauliniame kare social
demokratai daugiau pralie
ję kraujo, negu Sovietų Ru

cijai buvo net aukos renka
mos ir pardavinėta jo at
vaizdai. Vadinasi, biznis iš 
Kapsuko mirties.

Reikia prinažintr ve
lionis V. Mickevičius-Kap- 
«ukas naliko ir prakilniusijoj. Taigi pagal Bimbą iš- . , x

■>ina, kad už oasaulini kara nuopelną bet visgi jo mirti- 
- kapitalistai ir militaristai Z? ""ekuliuoti kaip tai daro 
• -lti b«> socialistai. Gaila, Blmba’ rodos’ nereikėtų.
kad tu Bimbos žodžiu negir- 
’ojo n ijp butu
’am karatai tanioje. Bet vie- 
aą dalyką Bimba visgi pra
žiopsojo: jis užmiršo apkal 
tinti socialistus 
drebėjimą.

B;mba prielankiai atsilie- 
>o j tertirink-v ’vnn<W’'ri'' 

— aegrubtr’ !irt"vr» kong 
resa Kaune. Esą. svarbu ten 
dalyvauti. Nejaugi Bimba 

už žemės kandidatuoja į tautininkus?
Juk proletariato masių tame

Stalinas turis lygias privi- vongrese nebus, 
legijas su visais Rusijos gy- Kad bimbinis komuniz- 
ventojais. Reikia suprasti, nepraktiškas, tai irodč 
kad diktatorius Stipinas sto- patsai Bimba savo kalbo- 
vi su korčiuke eilėje prie je, nes agitavo už nauja do- 
maisto sandėlių ir gauna ne litinę darbo partiją. Reiškia, 
tą, ko nori, bet kas duoda- komunizmas darbin inkų 
ma. Tiktai kažin kodėl pa- masėms neįsiulomas. 
ties Bimbos “Laisvė” 40 nr.

i
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Kiauliena. t nelabai ant karštos ugnies, nes
Kiauliena virtuvėje turi dide- Perdaug karštos gali greitai 

Ii pritaikinimą, o ypatingai švie. aP^eps, o vidus liks žalias. Pne 
žia. Iš rūkytos daug valgių pa- į tokią kotlietu labai gerai tinka 
gaminti negalima; sriubos ver. J apkeptos bulvės.

Malti kdtlietai. Iv" ‘J
Gerus raumenis sumalti arba 

smulkiai sukapoti, pridėti smul
kiai piaustytų svogūnų, grūstų 
karčiųjų pipirų, taukų ir mirky
tos duonos. Galima įmušti vieną 
kiaušinį. Tada viską gerai su
mankyti, daryti nedidelius kot- 
lietus ir čirškinti ant nedidelės 
ugnies apvartant iš visų pusių. 
Kai iškeps, duoti į stalą su •ap
keptomis bulvėmis. Galima duo
ti prie jų virtus žirniukus ir rau
gintus kc pustus.

damos tik rūgščios. Ypatingai I 
skanus yra kopūstai ir barščiai 
virti su rūkyta kiauliena. Jei mė
sa labai sūri, tai prieš vartojimą 
reikalinga ją labai gerai numir-| 

. kyti. Verdant prieskonių dėti ne- 
Į reikia, nes prieš rūkymą ji yra 
marinuojama ir todėl mėsa jau 
turi prieskonių kvapą. Mėsą rei
kia virti tokiais gabalais, kad 

į paskui butų galima gražiai su
pjaustyti. Labai riebi mėsa tam 
tikslui netinka. Prie tokios mė
sos labai gerai tinka krienai. 
Kaipo priedą, galima duoti vir
tas bulves, pupeles, žirniukus, 
šutintus ar žalius kopūstus. 
Morkos, sėtiniai burokėliai prie 
kiaulienos netinka.

Keptas kumpis.
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—Tegul bus pagarbintas, i Labai pamačlyvas daiktas,
Maike!

—Labas rytas!
—Na, tai kaip tu rokuoji, 

vaike, ar organizuosim tokį 
medalių kliubą, kaip aš pe
reitą sykį tau aiškinau, ar
ne;

-Pereitą sykį mano gal-

Maike.
—Verčiau nueik pas gy

dytoją, tėve. Jis duos tau ti
krų vaistų.

—Kad aš nesergu, Maike.
—Tai kam jieškai “devil- 

drekio?”
—Aš noriu nusiųst jo

va buvo labai užimta lėkei- “Vienybės” redaktoriams.

KAIP IŠSIAUGINTI SALOTŲ 
IR SVOGŪNŲ ŽIEMĄ.

Salotai yra labai maistingas 
maistas: turi daug įvairių, žmo
gaus organizmui reikalingų dru-

Kumpi reikia gerai numirkyti jskų ir, be to, turtingi vitami- 
per visą para ir kokį trejetą kar.knais. Salotus lapinius ir gužiniuš 
tų pakeisti vandenį. Geriausiai vartoja kaipo atskirą valgį su 
kumpį kepti tešloje. Daroma Į kiaušiniais ir grietine, bet už vis 
taip: kumpi išėmus iš- vandens I daugiausiai vartojami, kaipo 
dar gerai nuplauti, išdžiovinti, I priedas prie mėsos. Žiemos metu 
padaryti iš ruginių miltų tešlą, j žmogaus organizmui trūksta ža- 
visą kumpį aplipdyti ir pakepti. | lių medžiagų, vitaminų, o tai ga- 
Krosnis turi būti tokio karštu-J Įima gauti išsiauginant salotų ir 
mo, kaip duonai. Kepama 2—3 J svogūnų. Salotus ir svogūnus ga- 
valandas laiko. Kai iškeps, išim-llima išsiauginti gana paprastai 
ti iš krosnies, praaušinti, nuimti Į ir greitai, galima turėti sau gar- 
tešlą ir, jei manoma vartoti šal-įdaos ir maistingo maisto, o, be 
tą, visiškai ataušinti. Kumpis I to, galima ir parduoti, nes anks- 
dažniausiai duodamas šaltas, Ityvų salotų, bei svogūnų kainos 
kaipo užkandis, pusryčiams ar I buna labai aukštos.
vakarienėms. Labai gerai tinka I Kiekvienu metų laiku galima 
toks kumpis senvičiams. I salotus auginti šiltnamy, o jau į

jomis, tėve, tai aš nelabai at
simenu, ką tu man apie tuos 
medalius pasakojai.

—O kam jiems?
—Sakai, kam? Ogi gal 

daugiau-razumo gaus ir iš-
—-Orait, Maike,as galiu :misiyS kaip savo gazietą pa 

tau iš naujo šitą biznį įsklu- i gerint. Dabar jie vis deda 
mocyt. Mano mislis buvo to-Į mano feisą, kad žmonės 

?a( Pas.mus y™ tokių! daugiau pirktų jų peiperį.

Virtas kumpis.

Kumpį virti reikalinga labai 
atsargiai, nes kitaip kumpis bus 
labai sausas, neskanus. Numir-

pavasarį gana gerai ir daug ga. 
Įima išsiauginti šiltadaržiuose 
(inspektuose). Taip pat galima 
gana gerai išsiauginti salotų vi
sai paprastu budu ir kambaryje

AR ŽINOT, KAD-
1912 metais, kuomet pir

mu kartu buvo išrasta elekt* 
riška prietaisa automobi
liui užvesti (self-starter), 
tai ji kainavo $350. O dabar 
už tokią kainą galima nusi
pirkti visą automobilių.

Kažin kas apskaičiavo, 
kad po didžiosios dulkių au
dros, kuri įvyko vakarinėse 
valstijose pereitą gegužės 
mėnesį, virš Washingtono 
miesto per ištisą dieną ore 
kabojo 5,000 tonų žemių.

Sausose vietose Monta
nos, Arizonos ir Dakotų val
stijose. kur gyvena daugiau
sia indijenų, valdžia nutarė 
gręžti gilius šulinius van
dens jieškodama. Tam tiks
lui yra paskirta $200,000.

Vyno gerumas labai daug 
priklauso netik nuo vynuo
gių, bet ir nuo temperatūros, 
kurioje vyksta vyno fermen 
tacija.

Senovės Romoj, Juliaus 
Cezario laikais, perfuma bu 
vo taip įnėjus madon, kad 
net į valgius buvo dadama 
kvepalų.

Džiovos liga serga netik 
žmonės, bet visi gyvuliai, ir 
net gyvatės ir žuvys. Tačiau 
jų džiovos bakterijos yra ki
tokios, negu žmogaus.

New Hampshire valstijoj 
pravestas tyrinėjimas paro
dė, kad iš kožnų keturių far- 
mų tik viena turi kokią nors 
maudynę.

Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

Šį skyrių veda 
U ET U VIU DAKTARŲ DRAUGU A.

SULIESĖJIMO PROBLEMOS.

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

veikėjų, kuriems reikia me
dalių. Ne tokių medalių, 
kaip mano, ką už krabrastį 
yra gautas, ale tokių, ką sar
matą darytų. Nors musų lie
tuviai yra smart vyrai, ale y- 
ra ir ablaukų i valias. To
kius, Maike, reikia atžymėti, 
kad visi matytų, prie kokios 
kumpanijos jie priguli. Ve, 
tautininku veikėjas Domi
ninkas Klinga priguli prie 
12-tos kategorijos. ' Taigi 
jam reikėtų ir toki medalį 
užkabinti. O jeigu bulševikų 
Mizara ar Bimba pameluos 
ką nors. tai jiems po meda
lį už melą.

—Bet kaip tu juos priver
si tuos medalius nešiot, tė
ve?

—Ai dun kėr, Maike, te
gul sau nenešioja, bile tik 
svietas žinos, kad jie yra to
kių ordinų kavalieriai.

—O kaip svietas gali apie 
tai žinoti?

—Kaip? Ugi po gazietas 
paduosim. Kaip tik medalis 
bus išsiųstas, taip ir parašy
sim visur, kad toks ir toks 
gavo vėplos medalį. Ar tas 
negerai?

—Gerai, tėve, bet kokia 
tau bus iš to nauda? Juk me
dalių padarymas, kad ir iš 
pigaus metalo, vistiek kaš
tuos pinigą. Ar tu, tėve, no
rėsi tokiam reikalui dėti sa
vo pinigus?

—Maike, juk čia visuo
menės reikalas. Taigi galė
sim paprašyt visuomenės au
kų.

—Ne, tėve, iš to niekas 
neišeis.

—Na, gerai, Maike, jeigu 
jau tu ant to nesoglasnas, tai 
pasakyk man, kur galima 
gauti divildrekio?

—O kas tai yra, tėve?
—Tai tokia liekarstva, 

Maike, ką visokius negeru
mus išvaro ir žmogų pafiksi- 
na. Lietuvon mano laikais 
gero divildrekio atveždavo 
kupriai iš Vengrijos, ale A- 
merikon j’ie neatvažiuoja.

Bet žmonės vistiek nenori jį 
skaityt, ba išskyrus mano 
pikčerį, tenai nieko gero nė
ra. Redaktoriai negali nieko 
išmislyt. Tas ir parodo, Mai
ke, kad jiems reikia divil
drekio. Gal tada razumas 
pradėtų geriau dirbti.

—Jeigu jau tu, tėve, nori 
būt toks labdarys, tai ver
čiau nupirk jiems bonką ri
cinos ir nusiųsk dovanų.

—Kaip sakai; ri... ciri?..
—Ricinos.
—O kaip ji vadinasi?
—Nagi sakau: ricina.
—0 kaip bus angelckai?
—Castor oil.
—-Ar jis eina Į razumą?
—Pamėgink, tėve, tai ži

nosi.
—Olrait, Maike, eisiu rai

ti a vei ir išgersiu paintę. Jei
gu gerai veiks, tai ir Brukly- 
nan nusiųsiu.

kytą, nuplautą kumpį įdėti į ver-l Tam reikalui reikia
dantį vandenį, įdėti pipirų, sv°- j 5ukajtj B kokių lentelių dė- 
gunų, lapelių ir nukaisti ant to-|žutę 25 co|ilĮ ilgjo ,5 plo4io
klos ugnies, kur jis nevirtų, o|įr - cc| (Aklai Bmie.

rų galima nesilaikyti, nes tat 
priklauso nuo turimos medžia
gos). Dėžutės dugne reikia iš
gręžti keliatą skylučių vande
niui išbėgti. Tokią dėžutę reikia

, pripilti žemės. Geriausia žemė 
ga labai daboti, kad nepervirtų, kempostinė. Ee to, į tokia žemę 
nes tašyk kumpis bus niekam reikja jdėti smulkiai sutrintu 
tikęs, nesiduos gražiai b"Pia>«- dun>jų ir įiek tiek Įmaišyti smė-

tik kaistų. Jei pradės virti, tai 
tuojau reikalinga ugnį sumažin
ti. Tokiu budu verdama 4—5 va
landos laiko.

Išvirus išimti iš vandens ir iš
nešti i šalta vieta. Tik reikalin-

Bitės niekad nerenka me
daus po lietaus arba iš ra
suotų žiedų, nes tuomet me
daus nektaras buna atskies
tas vandeniu.

Oisteriai, klemsai ir vė
žiai turi apie 200 karių dau
giau jodinos savy, negu 
kiaušiniai ar bifsteikas.

Panamos vardas yra pa
imtas iš indijonų kalbos ir 
reiškia “pilna žuvies.”

PYRAGAIČIAIS UŽSI
NUODIJO 166 ŽMONĖS.

Providence, R. I. — Šitoj 
apylinkėj pereitą sąvaitę su
sirgo 166 asmenys nuo py
ragaičių, kurie buvo pripil
dyti plakta Smetona. Du 
vaikai mirė, o kiti serga.

tomas, byrės ir bus neskanus.

šviežios dešros.

Mėsą, gana riebią, supjausty
ti rupiais gabaliukais, pridėti 
druskos, svogūnų, grūstų kar
čiųjų pipirų, truputį maironų. į- 
pilti buliono ar vandens, viską 
gerai suminkyti ir kimšti nekie
tai i žarnas. Tada dėti į verdan
tį vandenį ir virti 10—1-5 minu
čių. Tinka žali ar šutinti raugin
ti kopūstai ir virtos bulvės.

Kiaulienos šonkauliai.
Šviežius kiaulienos šonkaulius įsodiname rečiau ir tucmet pade 

sukapoti nedideliais gabaliukais Jdame šviesioje vietoje ant lan- 
ir gerai apkepinti keptuvėje tau-|2°- Kiekvieną dieną salotus rei
kliose. Apkepinus sudėti į puodą, Į kia laistyti ir laiks nuo laiko dė- 
pridėti dar taukų. įpilti truputį Jžutę apsukti, kad salotai augtų 
vandens ar bulieno ir šutinti. J tiesiai, o neišsistiebtų į šviesos 
Kai truputį apšus.sudėt neštam- puse. Salotai labai greit auga ir 
biai. bet ir neperdaug smulkiai j P° —* sąvaičių galima naudoti 
supiaustytas bulves, pridėti valgiui.
smulkiai piaustytų svogūnų.! Svogūnams dėžutes paruošia- 
grustų karčiųjų pipirų, lapelių, lme taip pat, kaip ir salotams.

lio. Jeigu žemė kartais buna 
rukščios reakcijos, tai rukštin- 
gumui panaikinti reikia įmaišy
ti pelenų. Dėžutę pripildome že
mės. paviršių dailiai sulyginame 

[ir tankiai pasėjame salotas. Ant 
viršaus užpilame ploną sluoksnį 
žemės, paliejame nešaltu vande
niu ir padedame kur ant pečiaus 
ar panašioj šiltoj vietoj.

Po kelių dienų salotai pradeda 
[dygti. Tuomet paruošiama tokiu 
pat budu kita dėžutė, į kurią at
sargiai su žemėmis salotus per

druskos ir šutinti tol, kol bulvės 
liks visai minkštos. Tik reikia 
maišyti ir daboti, kad neprisvil
tų. Kai bus viskas pakankamai

NUBAUDĖ ARCIVYSKU- 
PĄ DIAZĄ.

Už nusikaltimą religi-, 
niam įstatymui, Meksikos!suvirę, duoti į stalą. Galima duo- 
klerikalų lyderis, arcivysku-,(lar Prie J M žali^ raugintų ko
pas Diaz, buyo nubaustas pustu.
100 pesų pabauda.

BROOKLYNO SOCIAL1S-

Muštiniai kotlietai.

Muštiniai kotlietai gaminami
TAI RUOŠIA KONCERTĄ. 18 raumenų, geriausia iš nugan-

c , ,. • r,. , - rtės. Tam tikslui mėsa supiausto-Sekmadieni, 24 kovo, 5 ma nenlažais „ . 
va andą po piety, Brooklyno storumo 
lietuvių socialistų 19 kuopa

Paimame svogūnų galvutes, su
sodiname taip, kad butų matyti 
tik svogūnų kakleliai. Dėžutė su 
svogūnais padedama šiltoje vie 
toje. Po kelių dienų svogūnai 
pradeda leisti laiškus. Tuomet 
pastatoma kur prie lango. Svo
gūnų laiškai labai greitai auga 
ir po 2 sąvaičių galima naudoti 
valgiui. Br. Lukoševičius.

Serbijos archeologai pra 
piršto dėjo kasinėti Makedonijo 

ir išmušama Stoblio miestą, kuris buvo
ruošia^dFdelTkonce^VrfT gerai su bonka ar sPecialiu piak* sunaikintas per žemės dre

• i i ‘ _*• tuku. Tada kiekvieną gabalą pa- bėjima 518 metais po Kris-gramo, dalyvaus net 7 artis- mirk ti , metak P° «•"»-
kometa ’ ' -------------------
AnrPa?pabaigoTbPSai "?ieste, ki™

nrip šauni™ muzikos Visa pyragą’ Taip Pa«a™»ntus kot- ciai Ol’ganiZUOja alumim 
tai dėsis L. A. P. Kliubo sa- !iet"s dai ' key‘“vėj j’“?"4“ i?“8 dirbtuvę, kad išstūmus

80 Union avė.

Našlaitėle.
Gera gėlelėms 
Linksmai žydėti.
Linksma paukšteliams 
Liuosai čiulbėti;
Tik našlaitėlę 
Vargeliai spaudžia,
Jai ašarėlė 
Takelį audžia.

šildo žemelę
Saulutė šviesi,
Auga pušelė 
Linksma ir tiesi;
O našlaitėlės 
Galvelė svyra,
Mirė tėvelis 
Ir motinėlė,
Jaunas brolelis 
Ir sesutėlė;
Ir ašarėlės
Per skruostus byra.

Liko ji viena 
Be pastogėlės,
Oi, sunki diena,
Krint’. ašarėlės!

Eina pievelėn,
Gėlelės vysta;
Eina klėtelėn,
Širdelė liūsta.
Nėra jai vietos.
Nėr’ ramumėlio,
Svetimas svietas 
Be tėtušėlio.

. Kitos mergelės
Linksmai dainuoja,
Sodin’ gėleles,
Kiemelį šluoja;
Nedėlios rytą 
Gražiai dabinas,
Žaliąją rūtą 
Vainikan pinas.

Vargšė našlaitė 
Skursta sau viena.
Ar didi šventė 
Ar šioki diena:

Ramojus.

Suliesėjimas, arba nutukimo 
pašalinimas, teįmanomas tik ta
da, kada priežastis gerai žinoma 
ir patsai gydymas atliekamas 
planingai. Kitaip gi įdėtas lai
kas, pastangos ir lėšos veik vi
suomet liks be pasekmių.

Paimkime pirmiausiai maistą. 
Sakysime, žmogus šiaip jau svei
kas ir visuomet valgo kiek tik 
jam lenda. Ilgainiui jis pastebi, 
jog svoris palengva didėja ir di
dėja. Taigi čia kaltas maisto per
viršis, kurio nesumažinus tikslo 
negalima tikėtis paniekti. Iš ki
tos pusės paėmus, yra labai ge
rai žinoma, kad kai kurie nema
žiau valgydami, o visuomet pa
silieka liesi ir net sudžiūvę, nors 
užsiėmimas vienokis ir šiaip jau 
gyvenimo aplinkumos mažai 
kuomi skiriasi, šitokio griežto 
skirtumo priežastys gali būti net 
kelios. Ne tiek svarbu, kiek mai
sto žmogus suvalgo, bet dides
nės svarbos esti kiek to maisto 
kūnas sunaudoja. Jeigu, sakysi
me, žmogus suvalgo mėsos sva
rą, o jo kūnas sunaudoja tik pu
sę svaro, tai reikštų lygiai, kad 
jis butų suvalgęs tik pusę, o ne 
visą svarą. Tai viena. Kitais 
atsitikimais esti dar šitaip: kū
nas suvirškina, asimiliuoja visą 
suvalgomą maistą, kurio išvar

gtoj imas, pakeitimas į energiją 
arba, moksliškai sakant, oksidą-

A ' >

vimas vyksta daug sparčiau, ne- 
fu normaliai. Taigi ir šitokius 
žmenes maisto perviršis nenutu- 
cina. Yra nemažai atsitikimų, 
tūriuose ši visa apykaita veikia 
taip tik atbulai. Tai tokiuose at
vejuose nutukimas pasireiškia 
daug lengviau kad ir vartojant 
mažiau maisto.

Suvalgomo maisto kiekis dar 
anaip tol ne viską pasako, neigi 
išriša klausimą, kuris turi būti 
individualiai gvildenamas bei 
individualiai pritaikomas. Ki
taip nieko gero negalima tikėtis 
ir nusivilimas bus pasėka.

Kuomet nutukimas parein? 
dėl nenormalės funkcijos tulv 
liaukų arba šiaip jau kokios li
gos. tai problema darosi dar pai
nesnė ir reikalinga nuoseklaus 
ištyrimo, kurį tik kompetentiš 
kas gydytojas gali tinkamai at
likti. Mat čia susidaro rimta pa.

dėtis reikalaujanti tolygiai rim
tos studijos bei glaudžios koope
racijos. Kitaip neverta nei leis
tis į šią painiavą.

Vidutinis svoris yra paprastai 
nustatomas sulig žmogaus aukš
čio ir jo amžiaus. Tačiau, į tai 
reikia žiūrėti tik kaip į sugesti
ją arba nurodymą, o ne absoliu
tą. nekeičiamą mąstą. Asmuo 
gali net gerokai sverti daugiau, 
negu svorio lentelė nurodo, ir 
tuo tarpu neturi viršsvorio, ir 
priešingai. Jei žmogaus subuda- 
vojimas yra stambus, jis turi 
sverti normaliai daugiau už ben
drą svorį, o jei jis visai čiupnu- 
čio sudėjimo, tai atitinkąs svoris 
sulig lentelės jau reikštų prak
tišką viršsvorį arba nutukimą. 
Pagalios dar reikia pažymėti, 
kad keliatas svarų i vieną ar an
trą pusę nesudaro praktiškos 
reikšmės ir todėl į tai nereikia 
nei atsižvelgti, čia kalbame apie 
svorio nukrypimą gerokai virš 
penkiolikos svarų.

žemiau paduodu svorio lente
lę vyrams ir moterims dėvint če- 
verykus ir lengvus drabužius 
tarpe 40—44 metų amžiaus, pa
imtą iš Medikalių Direktorių 
Gyvybės Apdraudos Sąjungos, 
kuri yra skaitoma pilnu autori
tetu šiuo klausimu.

VYRAI:
Ūgis - Svoris
5 pėdų 0 colių .... 132 sv.
5 pėdų 1 colio .... 134 sv.
5 pėdų 2 colių .... 136 sv.
5 pędų 3 colių ____ 139 sv.
5 pędų 4 colių .... 142 sv.
5 pėdų 5 colių .... 146 sv.
5 pėdų 6 colių .... 150 sv.
5 pėdų 7 colių .... 154 sv.
5 pėdų 8 colių .... 159 sv.
5 pėdų 9 colių .... 164 sv.
5 pėdų 10 colių .... 169 sv.
5 pėdų 11 colių .... 175 sv.
6 pėdų 0 colių .... 181 sv.

MOTERYS:
Ūgis Svoris
5 pėdų 0 colių .... 128 sv.
5 pėdų 1 colių .... 130 sv.
5 pėdų 2 colių .... 133 sv.
5 pėdų 3 colių ____ 136 sv.
5 pėdų 4 colių .... 139 sv.
5 pėdų 5 colių .... 143 sv.
5 pėdų 6 colių .... 147 sv.
5 pėdų 7 colių .... 151 sv.
5 pėdų 8 colių .... 155 sv.
5 pėdų 9 colių .... 159 sv.
5 pėdų 10 colių .... 162 sv.
5 pėdų 11 colių .... 166 sv.
6 pėdų 0 colių .... 169 sv.

AMERIKOS BANKAI TURI PRISIKRO
VĘ VALDŽIOS BONŲ.

Keliais pastarais metais tų skolinti džiugiau pinigų 
Amerikos bankai jau nebe- biznio reikalams, kreditas 
norėjo skolinti pinigų ant pabrangtų. Už visokias pa
namų, nes depresijos metu skolas butų mokamas daug 
dėl tokių paskolų dažnai pa- aukštesnis procentas, negu 
sitaikydave nuostolių. Todėl dabar. Tucmet tie valdžios 
jie pradėjo dėti savo pini- bonai, kurie neša tokį žemą 
gus į valdžios bonus. Bet pa- nuošimtį, nukristų kainoje, 
sirodo, kad ir čia nelabai iš- O bankai šitokių bonų da- 
mintingas investm e n t a s. bar yra kimšte prikimšti. 
Kaip žinia, valdžios bonai Taigi ir čia bankams gręsia 
neša labai mažą procentą.' nemažas pavojus.
Dabar jie parsiduoda už pil- šitą dalyką iškėlė Win- 
ną kainą. Bet jeigu pramonė chesterio Finansų Instituto 
pakiltų ir fabrikantai prade. prof. Westerfield.

20,500,000 Žmonių Gyvena Iš Pašalpos.
šių metų sausio mėnesy šel
piamųjų skaičius pašoko

Per sausio mėnesį f ederalė 
▼aidžia išdalijo 151 milioną.

Washingtono valdžia skel- jau iki 20,500,000. 
bia, kad dabartiniu laiku' t> • . . .Jungtinėse Valstijose yra|Pe‘™\Per 
šelpiama 20,500,000 žmo- Wash.ngtono valdžia išdali
nki, kurie neturi iš ko gyven- !34atlgoms

i $29,06o,737, o šių metų per 
Ir juo tolyn, tuo padėtis ^usio ™nesj ji išdalijo 

daosi aršesnė. Nors valdžia ‘°™8 '’aftc’°™s ligoms jau 
tos skelbia žinias apie »l®l.W<M>00.

r tarpų “pagerėjimą,”i - j ]os.Pa" NEMUNAS SUJUDO TIES 
cios skaitlines rodo visai ką vainuii

skitą. Štai keliatas skaitme- KAUNU,
nų; Vasario pabaigoje pradė-

1934 metų sausio mėnesy jo lūžti .Nemuno ir Neries le- 
valdžios sąrašuose buvo 11,- das ties Kaunu. Vanduo la- 
086,598 šelpiami žmonės, o bai pakilo.

4 f
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įvairios Žinios.
“KELEIVIS” SURADO UŽMUŠTOJO 

A. ŠIDLAUSKO GIMINES.
Šiomis dienomis netoli LINKSMA ŽINIA.

Bostono buvo traukinio už-j
muštas Aleksandras Šidlau-' Norwood, Mass. 
skas. Jisai važiavo dvejatu1 Kovo 3 d. nuvykęs Lietu- 
arklių palei geležinkelį; gar- vių Svetainėn turėjau pro- 
vežiui sušvilpus, arkliai pa- gos pasisveikinti su draugu 
sibaidė ir šoko su visu voži- P. J. Babilu. Jis iš sunkios 
mu tiesiai po traukiniu. Šid- ligos jau taisosi ir atvažiavo 
laūskas buvo taip sužeistas,[ į svetainę pasimatyti su se-
kad neužilgo mirė.

Velionio kaimynai žinojo, 
kad jis turėjo Amerikoje gi
minių, bet nežinojo kur jie, 
todėl jie padavė žinią apie 
jo mirtį “Keleivin.” Ir tuoj 
iš New Haveno atsišaukė 
Kazimieras Šidlauskas, žu
vusiojo A. Šidlausko brolis, 
kuris skaitydamas “Keleivį” 
užtiko žinią apie tą nelai
mę.

Jeigu ne “Keleivis,” tai A. 
Šidlausko giminės gal ir 
šiandien nežinctų, kad jį iš
tiko tokia baisi mirtis.

Reikia pasakyti, kad “Ke
leivis” jau nepirmu kartu 
suseka painius dalykus ir iš
aiškina dideles misterijas. 
Tūlas laikas atgal, Vakaruo
se buvo rastas tūloj pelkėj 
nužudytas ir apdegintas 
žmogaus lavonas. Prie jo bu
vo likusi tik dalelė knygos 
su lietuviškomis dainomis. 
Sužinojusi, kad tai lietuviš
ka knyga, vietos policija pri
siuntė vieną apdegusį lapą 
“Keleivio” redakc i j o n, 
klausdama, ar mes negalėtu
me ką nors apie tai paaiš
kinti. Musų ofise tuoj buvo 
surasta, kad nesenai tokią 
knygą buvo iš mus išsirašęs 
vienas lietuvis toj valstijoj. 
Mes nusiuntėm policijai jo 
vardą ir adresą, kuriuo ta 
knyga buvo išsiųsta. Polici
ja nuvyko ton vieton ir pa
tyrė, kad to lietuvio tenai 
jau nebėra. Pasirodė, kad 
jis buvo nužudytas plėšimo 
tikslais. Ir tuoj buvo susekti 
žmogžudžiai.

“Keleiviui” pasiseka to
kius dalykus išaiškinti dėl 
to, kad jis yra labai plačiai 
skaitomas ir turi draugų po 
visą Ameriką. Ačiū tam, mu 
su redakcija gauna tokių in 
formacijų, kokių kiti laik 
raščiai negali gauti.

nai nematytais draugais bei 
pažįstamais. Išrodo da silp-

KELEIVIS,-SO. BOSTON

LAWRENCE, MASS. I MINERSVILLE, PA.
Miltų gyvenimo tmnlk- [ Organizuoja SLA. preziden- 

meno*. į tui prakalbų maršrutą.
Musų miestas švarus ir ne- Vasario 27 d. čia ivvko 

mažas. Oras čia geras ir SLA. Pirmo Apskričio kon- 
sveikas, aplinkui yra nema- fereneija, kurioj dalyvavo 
ža ežerų. Lietuvių yra pusė- 26 delegatai nuo 7 kuopu.

Washingtono Valdžios Komedijos.
Tyrinėja maisto kainų į per skiria komisijas ir moka 

kilimą. pinigus, kad ištirtų, kodėl;

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
9 ŽMONES.

Penktas Puslapis.

Gręžiant aliejaus šulinį 
Utah valstijoj pereitą sąvai- 

į tę sprogo pirm laiko nitro- 
... , . ,.u. . , ... , Gerai vienas socialistas glicerino šūvis ir užmušė 9

. atlejo taip kilti, kad Wa-; pasakė, kad Roosevelto ■ darbininkus.
tinas būrys ir neblogai jie Buvo nutarta surengti pra- t^r^riu ne^mtestu ervven'ItNeWf °ea1,"-J31 Ul- -RaiP -----------------
gyvena. Turi dvi bažnyčias, kalbu maršrutą ir oakviUi e ?Jų’ nes mie .ų 83™*? tas francuziskas gėrimas, ŽEMĖ DREBĖJO.
gyvena. ųv« u y-----, Kaipų mariutą n pakviest! tojai visus savo pinigus įslei-kurio receptas toks: Kan„. Miganllri ir Nph

džia valgiui ir kitokių daly-! Kan&as, Missoun ir Neb-
ku neturi iš ko nusipirkti. | įdėk šnapso, kad butų p askosi valstijose pereitą są- 
Tas labai blogai atsiliepia į stiprus; paskui vandens,?^.b.uvo Jaučiamas žemes 
pramonę. Agrikultūros de-kad butų silpnas. Tuomet i drebėjimas. Vietomis jis> bu- 
partamento 'isDausk lemona. kad butuko tiek smarkus, kad zmo-

turtingą Kliubą su nuosavu kalbėti SLA. prezidentą 
namu, korporaciją duonai adv. Bagičių. Tas darbas pal 
kepti, 3 kempes piknikams,vesta atlikti raštininkui Vik.
ir didelę, gražią farmą sene
lių prieglaudai. Tik gaila, 
kad tarp musų lietuvių nėra 
geres vienybės; žmonės su
siskaldę pagal partijas bei 
įsitikinimus ir boikotuoja 
vieni kitus. Jeigu vienas

terui Visockiui 
nui.

Sekanti suvažiavimą nu
tarta laikyti 28 balandžio, 
Frackvillėj, Pa.

A. J. Banišauskas.

ir J. Urbo-

Paskutinėmis dienomis ^os kainos kįla. 
maLto kainos Amerikoje i

nas, bet po valiai vis stiprė- brolis mirė ir laidojimas 
ja. Pasišnekėjęs, draugų ly- tautinėse kapinėse, tai kitas 
dimas išvažiavo namo. brolis, jeigu jis yra Romos 

Linkėtina drg. P. J. Babi-1 katalikas, nedalyvaus laido- 
lui greitai ir visiškai pasvei-ruVe.^’ nes ĮelSu Į1? ateis į 
kti. Jis labai reikalingas dar- Jautiškas kapines, tai romis- 
bininkas kaip savo privati- g? kun!?al Ja™ lsrl
niam bizny, taip ir visuome- Į™°; Y1?™ zodzlu; R0™.05 
niniam judėjime. biznieriai daugiausia supiu-

J Įdo žmones. Romos katali
kams yra uždrausta net į 

Nuo Redakcijos. — Drau- Lietuvių Kliubą lankytis, 
gas Babilas yra labai gabus _ . . „
ir rimtas veikėjas. Jis per ii- Pabar norėčiau tarti zodĮ
gus metus buvo ta ašis, apie|aPĮek°rP°Į'aciją. duo- 
kurį sukosi visas pažangiųjų P1?1, kepti. Ji senai jau jsiku-
lietuvių judėjimas Norwoo-|r® 1_r.8erai P^s}gyye^°; ^’a 
de. Bet pereitą vasarą jį išti-Jf1^0 keliais šimtais do
ko skaudus smūgis: besi-a?le 
maudydamas šaltoj juroj jis $30,000 ir skolų nei cento, 
buvo suparaližiuotas ir iki P1 kepa gardžią duoną jr
šiol negalėjo išeiti iš namų. F131!1113 ĮietVv.lus ne^k cla->
Netekę jo vadovybės, nOr-Į bet ir aplinkiniuose miestuo- 
woodiečiai buvo labai nusi-p? nes turi kelis trokus, ku-
minę. Todėl nestebėtina. ne Jos dHon^ lsve?°Ja* B*_______________
kari narnate ii riabar saUiPUO pereitų metų korporaci- Aš esu trečia jo legaliai 
Kdtl pamatęs Jį uauar saiejl • nroJoin eol™+i | sužinojau ir turiu paveikslus is Uma-
drg. Pakarklis taip nudžiu-llos. ,va?ai, PradeJp sakyti, Į ha, Nebr. kur jis buyo vedęs 25 metai

PAJIESKOJfe * 1Z*. »

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

apskaičiavimu, įspausk lemoną, kad butų _ „ .
maisto kainų pakilimas išro- rukštus, ir įdėk cukraus, kad nes 1S mie8° pabudo 
do taip: butų saldus. Ant pat galo

~ . . , , a „ įdėk ledo, kad butu šaltas, o
kabrango 34.7 an^ viršaus džinės, kad butų 

nuošimčių: pieniški daikto!, šilta& Tada ilk stiklan 
22.6; klaniniai, 15.7; dar-; k ..,)ukit sveiki „ 
zoves, 20.4; jautiena, 25; pats viską ggel.k_ 
kiauliena, 65; avieną, 31;
vištiena, 24; miltai, 75; Juokai juokais, bet Roo- 
sviestas, 48; taukai 118; sevelto naujoji politika turi 
oieomargarinas, 24. labai daug panašumo šitam

m , .. , “receptui.” Visų pirma Roo-
Todel komeicijos. depar- seveĮtaS pasakė: reikia pa 

tamento sekretorius Roper kelti darbininkų a!gas> kad
K?16 kode ^os kalnos jie galėtu daugiau prekių iš- 
taip pakilo. pirkti. Paskui jis pradėję

Tai yra tikros komedijos, kelti kainas, kad darbinin-Į 
Rooseveltas liepia farme- kai negalėtų reikalingų sau 
riams mažinti sėjamą plotą daiktu nusipirkti. Jisai tik
iu naikinti gyvulius ir moka rino, kad “New Deal” page- 
jiems užtai milionus, kad rins visų gyvenimą, o tuo 
pakėlus duonos ir mėsos tarpu jis išėjo tiktai pelna- 
kainas, o jo sekretorius Ro- grobių naudai.

PILVE VOTIS GALI BŪT 
IŠGYDYTA BE PEILIO.
Nekentėkit be reikalo nuo rukšties, 

gezų pilve, po valgio—sunkumus ir 
baisius dieglius. Tie
graužiantys, baisiai er
zinantys skausmai, ku
rie paprastai pakyla 
pavalgius, gali būt su- i 
stabdyti greit be ope
racijos ir. nesusitruk- 
džius nuo darbo.
KARBOMINT Milteliai sulaiko rūgš
tį, gezo skausmus tuojaus panaikina 
ir apsaugoja votį nuo pakylančių pil
ve rūgščių. Taipgi išveja tuos kanki
nančius nuodus, kurie yra skausmų 
priežastimi.

Tik išpildykite tą kuponą ir pasiųs
kite šiandien i KARBOMINT CO. 
Dept. K., 529 Hudson Street, New
Ycrk. N Y.

I’risiųskite man vieną baksą jūsų 
KARBOMINT Miltelių, aš užmokėsiu 
laiškanešiui S1.00 kaip atneš vaistus.
Vardas .......................... ,.........................
Adresas .....................................................
Miestas ............................ Vai.................

go. Džiaugiasi visi pažangus] 
Norwoodo lietuviai.

DAR APIE NELAIMĘ DE 
TROITO ŠV. JURGIO

BAŽNYČIOJE.
“Keleivy” buvo jau aprašy

ta šv. Juro bažnyčios katas
trofa. Tas tiesa, kad Dievu- 
is aplamdė tinko kalkėmis

Sukilimai Kinijoj.
Mandžiurijos Kirino pro

vincijoje sukilo daugiau 
kaip 1,000 policinės kariuo
menės narių. Sukilę kariai 
sušaudė savo karininkus ja 
ponus ir pradėjo pilietinį 
karą.

Žiniomis iš Tsientsino 
sukilo tautinės milicijos da 
lys į šiaurę nuo Didžiosios 
Kinijos sienos. Sukilėliai at 
sisakė atiduoti mandžiurie- 
čiams ir japonams ginklus.

Pranešama taip pat, kac 
Jehol provincijoje sukilo 
500 vadinamosios “geltonų 
šaulių” organizacijos narių. 
Sukilėliai pareikalavo pa 
skelbti nepriklausomą Je 
hol’o provinciją.

Kuboje Streikuoja 
20,000 Mokytojų

(Čia jo paveikslas.) Pasiėmė su savim 
ir savo vaiką 10 metų antros moteries.

ta moteris. Aš 
paveikslus iš Oma-

kad kažin kas pradeda ban-Įat*ai «• ją apleido. Pasarga moterim,
dyti pakišti jai koją. Man|^f“to^” o“£į“"Sy

, toj malonėkite atsišauk-
Tr» 1 ■» ••• i • • 1 ti pas mane. Jeigu kas ii Datemvtu.SOS. Kiek as Žinau, lietuviai įprašau man panešti jo adresą, aš a t

lyginsiu. __, -)

dėlių pasitikėjimu ir mėgsta | 4 Harrison Paterson, N. J.
jos duoną. Jeigu jie nebūtų.... , . , Pajieškau JONO SIMKEVIčIAUS,
jos rėmę, tai ji nebūtų isau-| [prieš 26 metus jis gyveno Nashua, 

N. H. ant HĮgh Street, ir gyveno E 
Pepperell, Mals. ir jau 26 metai nieko

Tolau nnre naVonlf2 Puo negirdžiu, nežinau ar jis gyvasdeigu Kas nors paKenKe ar miręs. Kąa žino kas su juo atšiti-
nekaltas šventakupres pane- korporacijai, tai duonos kai- ko žino kur jis randasi, prašau 

t-, , , . - ~ |_ 1 pranešt1; bustų dideliai dėkinga. Jies-
es. Bet taip ir šventas rastas Į nes pakėlimas. Kai pernai ko jo sunus Jonas ir apleista jo žmo
sako, kad dėl vieno grieš- kaina tapo pakelta riUo 13h® , i/irve'

ninko Dievulis nubaudžia lOpkl 1( centų UZ kepalą, tai j Vilniaus gt 72, Šiauliai, Lithuania.
nekaltų asabų. lietuviai nusiminė, kad jiems.4 ' hrantriau dabar kaštuok nra SILVESTRAS MIKULEVIČIUS,

ParaDiionVS turėtu ištirti I 1 an^13U f 3R3r RaSt1?PS Pra‘ Yuogežerių kaimo, Kalvarijos vals- raiapijonys turėtų įsuril, gyvenimas. Tiesa, miltai pa- Ciaus, Mariampolės apskr.. prašau at- 
katras jų yra didžiausias Krano.n Hvvauhni bpf Pajieškatf taipgi Marės Vir-
oripšninknę ir tnki nri i«w Pran8° UVygUDai, Dėt Zmo- bickiutės, paeina iš Skariškės kaimo, 
griesmilKaS 11 LOKĮ ožį įsvy-1 ngg nemato ir dėl to ne-1 Kalvarijos vaisė., Mariampolės apsk.
ti. Gal pats klebonas uzrusih<urte Drariėio Dvkti ant kor- atsi^au^.ti» nes turiu svarbiųj Kurie praliejo pyKLl anv Kor-1 reikalų. Kurie žinote kur jie randasi 
tino Dzievuų, kad nedamO-|pGracjjog Į malonėkite pranešti jų adresus. <-)
kėjo pilnai pasogos savo r J ' I Miss Prane Arbačauskiutė.
gaspadinei, kurią išleido už Dabar žodis apie darbus! 1749 K,ng ave’ Dayton’ Ohio 
Hamtramcko poliemono?... mūsų mieste. Darbai čia ei-

.. x .. .. na nevisai blogai. Nesenai. _ .... .
As patarčiau parap.jo- vienas draugas rašž lt

mms, kad atsilankytų Į SO- ky n kad iš kitur atvykęs ™ Mogijana Fazenda Bocaina., Jose 
cialistų ruošiamą balių 17k-------- ------ « Dias Macoca.

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 baimė* 
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 <<c£‘irrro^!:,c” išaiškintus:‘sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina 

- Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei-

Teisingas Patarėjas:”
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa-

Dėdė ir teta, pajieškome sunaus 
PETRO VAIVĄDO. Pirm dviejų me-

Brazil. Da- 
negauname. 

ypatingai
ismes kortas ir išklumočys,^^ au{jimo darbą, tas ga-ljo adresą. Už pranešimą atlyginsime, 
delko Ehevas apibėrė vop-hį vjetą pasti. čia dirba žmo-! ^ost Reinencius’ (1>
nomis sventablyvas merge 1
les. Senas Parapijonas.

* • * • w -v: m- 1 žmogus čia negali darbo bar jokios žinios nuo jo ne
kovo, tai tenai Maikio Tėvas Jgauti. Ta« nevisai tiesa. Kas 5as .^Po> rand?sįi

Latrobe, Pa. Kovo 1 d.

nės net nuo Bostono; viena 
mašina pilna darbininkų kas 
rytas atvažiuoja čia dirbti iš Į 
[Bostono priemiesčio Chel-I

21 Cook st., Brooklyn. N. Y., U.S.A.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau draugės apsivedimui. 
ri mylėtų protingą gyvenimą. Aš

ku-

peisiskyrė su šiuo pasauliu kea> 0 kitas automobilius at-|rėč’au susipažinti arčiau
J. Lukauskas, palikdamas L:x Wa1tbaran žinoma prauge, kuri norėtu rast protingą sau 

i- J i J ~ 14 „ 1 'ln3 ” alinamo. Zinuma, Į draugą ir turėt gražų gyven
žmoną ir di augus dideliam I ųag (jap6o nemoka, tokio ne-1 sau atsišaukti apie 30 metų
nubudime. Lai buna jam h™,, V.rVi*. Adresas: K. Matulis,V * I P^aa" Varksa* Mauske.1 p. o. EoX 3 Mattapan. Mass.amžina atmintis. Kat. Luk.1 1

Streikas prieš Kubos vai 
džią plinta. Prie darbininkų 
prisidėjo ir 20,000 mokyto
jų. Streikieriai reikalauja, 
kad dabartinė valdžia

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? įkilta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

daroma.
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 

kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

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

NEBŪK ŽILAS! Pajisškau merginos ar našlės apsi- 
t - n .vedimui, nuo 25 iki 35 metų; aš esu 

, ... ... . .F. Gyduoles. Kanos Pa-1našlys 37 metų, turiu biznį per 10 me.
Pne pnziurejimo Namų. tari mokėt naikina Žilinta. Plaukų slinkimą ir Į tų jr jjerai nustoviu Su pirmu laišku 
gerai pagaminti valgį. Šeimynoje 3 Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų I praįau prisiųst paveiksią, nareikala 
žmonės. Gali būt augusi mergina ar-|turėt kiekvienas, kuriam žyla. slen-Jvus sugrąžinsiu Nereikalingai nera- 
fca našlė. Mokestis gera—gerai gaspa- jka arba pleiskanuoja plaukai. Jos |šinėkit.’' Jos Uzdavinis (-)
dinei. Atsišaukit iš apielinkės arba ir ati taiso žilus plaukus koki bu-
iš toliau. W. PETKEVICH (1) |vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už
65 Howard St.. Reading, Mass. (jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip- I ie«r,VVIT fCDA VICTA, 

kitės neatidėliodami ant ilgiau,! PIGIMI KatK/j. VIE.l/y.
Reikalingas Darbininkas |Kai,ra Jei*H prasite pilnai pa- 

ivt riDUAc t> j r. j tenkintas, jums ninigai bus sugrązm-r Xag daUJamS| ti J. SKINDER, Dept. B3. 
butu dirbęs ant farmos. (1)1 0*7 iv co m* rkiragn vii

A. PETRAITIS, P. O. Rox 77, 1 7 ’ erneaf®. iii.

REIKALINGA GASPADINĖ

Ballard Vale, Mass. CHERRY VALLEY. MASS. 
Parsiduoda 4 kambarių stuba. 1 

lakelis geros žemės, garadžius, višti- 
ninkas, keliatas vaisinių medžių, prie

313 Park ave., Linden, N. .1.

I>abai gražioj vietoj, žemė gera, yra 
viršaus 100 akerių, 30 akierių dirba
mos. Triobos visai naujos; elektra ir 
vanduo stuboje, prie Sterto kelio, ne- 

pasi- toli miesto. Parduosiu tik vien farmą 
. i a - vr uv • Ibe geso šteišino. Viena moteris esu trauktų šalin. Valdžia gi ne- ant farmos, tai negaliu apdirbti. No-
r.ori nuo valstybės ėdžių r*nt. dau*i.®? informacijų, rašykite ar- 
x ii- t- i • • -j-,, ba kreipkitės ypatiskai. (3)trauktis. Ji stengiasi sėdėti mrs. b. klimas

Box 35, MOOSUP, CONN.

PARSIDUODA ARBA PASIRAN- 
DAVOJA FARMA

Su Gezolinui šteišinu ir štoreliu. Į ežero ir šteito kelio, lOcT įi Worcesteri.
— — A ORENT, (1)

Box 30, Cherry Valley, Mass.

NUGA-TONE SUSTIPRI 
NA ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni ir jus jau
čiatės senu, priimkite NUGA-TONE 
—tą pastebėtiną vaistą, kuris padarė 
stebuklus dėl milijono moterų ir vy
ru per paskutinius 45 metus. NUGA- 
TONE priduoda naujos sveikatos ir 
sustiprina nusilpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurį 
kiekvienas nusilpnėjęs arba liguistas

. •, . .• i . nė ir kiti budinkai geri, 1 mulas, ark-'asmuo turėtų vartoti. Jie padarys
StreiKUOjantiem? mokyto- lys, 3 karvės 3 telyčios 12 avių 4 kiekvieną sveiku ir tvirtu Parsiduo- 
Janis paskelbė ultimatumą,
kad VISI Jie busią atstatyti $3,200, numokėt $2,000. Rašykit arba nepavadoos NUGA-TONE. 
nUO vietų, jeigu iki 10 vąšą- klauskite, _ _ _ _ _ (2) Į Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOT,

rio nesugrįš prie savo darbo.

ant žmonių sprando nežiu-! 
rint visų protestų.Pereitą są-1 
vaitę ji liepė kariuomenei už

PIGIAI PARSIDUODA
175 akeriai geros žemės, 40 akerių 

imti Havanos universitetą, O 5 kambarių Stuba, didelė bar

MRS. ZUZANA ADAMS,
R. 3, Box 58a, Berlin, Md.

— Idealų 
ir 50c.

Sužeidė gaspadorių, priversta pa
leisti gerą gyvenimą. 16 akerių dirba
mo lauko. 4 akeriai miško, 3 dideli 
vištininkai pilni visokių paukščių, 
barnė, garadžus, mūriniai staldai, !t 
kambarių namas, vanduo, elektrikas,1 
Salamas, pečiai, maudynės, viskas • 
naujai įtaisyto, 2 dideli skiepai, žo
džiu visokie parankumai, arklys, kar
vė, visokios mašinos, daug vaisintrų 
medžių, tik 22 mylios nuo Philadelphi- 
jos, prie didelio kelio. Gazolino stotis 1 
ir abelnai bizniava vieta. Parduodu 
labai prieinama kaina Klauskite: (-) 

MRS. NELLIE GAVĖNAS,
245 Black Horse Pike.

William«!town. N. J

PARDUODU LIETUVIŠ- 
KUS BALANDŽIUS.

Liuosuotoją vidurių, 25c. ■

—, Juodgalviaf, rud
galviai ir trelton- 
galviai Prisiun- 
ėiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti-; 
Jų ir į Kanadą

GF.O.
į BEN PORA ĮTIK
I *20 Wilson St.. į 
’Vaterbory, Conn.

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 atsibodo 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.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mas*.
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KANADOS LIETUVIAI.
TORONTO, KANADA. 

SLA. kuopos vajau* proga.
Noriu priminti gerb. To

ronto lietuviams, kad musų

’šingai: jis nori juos pataisy
ti. Tokią pat pareigą atlieka 

tasis 1918 m. vasario 16 d. iir laikraštis, kuomet jis 
aktas, o vėliau ir Lietuvos; smerkia blogus žmonių dar-
konstitucija, kurią priėmė 
Steigiamasis Seimas. Bet ar 
visa tai turi šiandien musų

SLA. 236 kuopa yra nutaru- Reprikiausomoii Li« 
si paskelbti narių priėmimo Aiau> kad ne; 0 jei

Lietuva?
. . - „_____,______ jeigu ne,

vajų, su puse įstojimo mo- taį mes darome, kad Lie- 
kesmu. Vajaus laikas baig- tuvoje butų atsteigta demo- 
sis gegužės mėn. 10 dieną. kratįnė sątvarka? Argi mes

Toronto lietuviai, jus esą- j gaiime tenkintis vien protes- 
Vvw,3m, nenaudoti šia. prįeš išoriniug priešugte kviečiami pasinaudoti šią- 

ja proga. Musų kuopa daro 
susirinkimus kas mėnesį an
trą sekmadieni po pirmo, 
lietuvių parapijos svetainė
je, 2 valandą po pietų.

Musų kuopa stengiasi į- 
steigti vaikams lietuvių kal
bos mokyklėlę, nes vaikai 
lankydami vien anglų kal
bos mokyklą greit ištautėję 
ir užaugę net savo tėvus va 
dina “fereineriais.”

Taigi, kas mylite savo kai 
bą, stokite Į SLA. 236 kuo 
pą. Ji yra dalis stipriausio 
pašalpinės organizacijos vi 
soj'e Amerikoje. Nors štai' 
niški fašistai visokiais bu 
dais stengiasi ją diskredi
tuoti, bet lietuviai turėtų su
siprasti ir nesiduoti save ap
gaudinėti nesamu Rusijoje 
darbininkų rojum.

Kanados lietuviai darbi
ninkai turėtų žinoti, kad ko
munistai meluoja. Štai, kad 
ir tos visos pašalpinės orga
nizacijos, kuriose komunis
tai lošia vadovaujamą rolę: 
ar bent vienoje iš jų neko- 
munistai turi kokią nors tei 
sę pakritikuoti komunistų 
veiksmus? Anei pradėt ne
leidžia. Tuoj apšaukia tave 
keiksmažodžiais ir liepia sė
stis, o jei nepaklausysi, tai 
suspenduo ja balsą ant 3 mė
nesių, 0 vėliau ir visai paša
lina.

SLA. 236 kuopos nary*.

1

kuomet mes viduje turime 
nei kiek negeresnius.

Aš stebiuosi skaitydamas 
“N.” rezoliucijos paduotą iš
trauką, kurioje visai nepri
menama apie sutrypimą tų 
eisiu, kurias suteikė Lietu
ms Steigiamojo Seimo kon- 
titucija ir Vilniuje paskelb- 
asis 1918 m. vasario 16 d. 
’ktas. Brangus tautiečiai! 
reigu mes linkime gero save 
troliams Lietuvoje, tai mi- 
ėdami Lietuvos nepriklau- 
omybės sukaktį turime visu 
riežtumu protestuot ir prieš 
.ietuvos tautininkų diktatu- 
ą. Lietuvą turi valdyti pa- 
?ių žmonių renkama val
džia, o ne vienos partijos 
diktatūra.

Jeigu mes norime pagei

bus. Tai ne šmeižtas, bet 
naudingas pamokinimas.

Šmeižtas bus tik tuomet, 
kada laikraštis sužiniai skel
bia koki nors melą, norėda
mas savo oponentą paže
minti ir kitaip pakenkti, 
kaip tai daro komunistai iš 
“Darbininkų žodžio” pasto
gės. Jie ištikrųjų šmeižia 
žmones.

Reikia pridurti, kad jie 
daugiausia ir užsiima tuo 
kozyravimu ir girtuokliavi
mu, kurio jie taip užsigina.
Kiek sykių tos jų slauniosios 
susaidės eiliniai nariai ir
“načalstva” buvo policijos! NEGLOBOJAMAS GYVULYS.

Humoristika
II KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 

KNYGYNE.
Klynas lietuviškai angliškos ir ang-i 
liskai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.!

‘pinčiuojami” už kozyravi-

'fr

fr"

■fr

•fr

"fr

-fr

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

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. |dų. Nauja knyga užpildyta vien re- 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokiu* 
■ - » . * vaistus dėl kokies ligos naudoti. Ver-

l*“.**tt*. ta šitą knygą Įsigyti visiems, nes Na-
Rankius reiKalingiausių žodžių ir • Daktaras yr' viena iš’reikalin. 

pasikalbėjimų, ši kn> ga sutaisyta ta p , pįausįų knygų kiekvienam -lietuviui, 
lengvai ir suprantamai, «cad kie y - jsįj.ykįte tuoj. Didelė knyga, drūtais j gali greitai i^kt kalbėt anglis-! a<e soo

. kai. Joje telpa neuk atskiri žodžiai, t 1 p ™
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- .............................................. ę«.ov
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu-: Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilio-

1 ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- eis? Aiškiai išguldyti piiietystės 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais ii 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir angių kalbose, 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St. Mi * * - • — .................Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c. laida

Etnologija arba istorija apie žemės Kokias Dievus Žmcnės Garbino Scno- 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, vįj. Panašios knygos lietuvių kal- 

parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių kokius dievus garbino senovės indai 

■ tautas, veisles arba rases. Yra didelei bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
cago, IU, pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

Feljetonas.

kuomet nigeriai jus apruba-l,. Ani»di™-zmot be-
vojo bekozvniojant? O tai ko".* pnemimo punkte toks ma
ris buvo jūsų susaidės na Itytis nesus.prafmas buvo. 
rįa£ I Tarp kita ko, gerbiamieji, tu-

Ar dar mažai tąsėtės už riu Pasak^L baisiai nemalo- 
krutų, girti būdami? nu tokia kiauliška tema.

Ir jeigu šį karta pasakysi- J Bekonai, bekonai ir bekonai! 
te, kad tai melagystė, tai aš |L^ * nebebūtų apie ką kal-
Talėsiu aiškiau faktus irody- P®- Tai^’ dovanokit. Bet čia be- 
ril I konus paliesim tik taip sau. Nu,

Skaitau ju gazietukėj to- priežastini daiktą. O visa 
’iau, kad Rasiejos ūkininkai |lalyko «s®ė kitur gludi.

mą! Ar jau užmiršot bylą,

bėti savo broliams Lietuvo- -
ie išsigelbėti iš po fašistų 
jungo, tai mes turime orga
nizuotis į socialistines orga-

iau aeroplanais važinėja; Taigi, važiuoja kažkoks apše-
į rirdi,automobiliai jau iš ma- pęs pilkasermėgis su būda, o ar
dos tenai išeina, taip Stalino klys, aiškiausiai matyt, viena 
karalystė progresuoja. koja pasagstytas. Budoj, žinot,

O tuo tarpu faktai yra to- pora bekonų kriuksi, o arklys• •• s • — i ų/ uuu tai »j et iai\Ku v x cu vv ir''”" _____ — T
mzacijas, kur jų perą, o kur daugelis Rusijos u- šlubuoja. Butą čia daikto, pasa-
vra, tunme uoliai jose daly- > ji
vauti. Būdami organizuoti,

Kaip tik ta proga ir fas inteli- dimo apdaruose ........................... $4.00 kius jie santikius sa žmonėmis turėjo.
,... . _ t, — . __  _  Knvga stambi ir iabai užimanti.gentiskos pa vyžos ponas pasi- ; Rymas. Romanas. Ta knygayra vers- Taį vra Ukra istorija. $1.00

ta i visas kalbas, todėl kad yra gra- Dru£uo3€ audimo įpdIruose r . $1Ji5
painiojo. Eina, supranti, portfelį įiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
DO Dažasčia pasibrukęs ir Šypso- vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

- ea>rc> in- 1&09’ Pusl- 432- Drūtai (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.
Pilkasermegius neiškentė ir apdaryta. ................... .................. .. $2.50 Čia rasi visus angliškus žodžius išgul-

Užkalbino poną. ’ lokviricija. Parašė N. Gusev. Puiki 1915 “į,
—Atsiprašau, ponas. Ar ne- Puslapių 835..................................... $8.00

kininkų neturi net paprastų kysit! Kibą. maža šlubų arklių? 
medinių ratų. Valdžios trau-10 sal- pagaliau, jam žapkes au- 
kiniai nuolatos ant kelio su- |?a ar kelionėj pametęs pasagą 
byra. Reta sąvaitė, kad Ru-pasimušė koją. Visokių, saky
si jo j nebūtų raukinių katast-pim. yra galimybių.
rofos. Tas parodo, koks ten Dalykas gal butų taip ir pasi- 
Drogresas. Tai kamgi “Dar- baigęs neišaiškintas. Bet pasi- 
bininkų Žodis” rašo tokį painiojo toks inteligentiškos pa- 
nonsensą? Griaustini*, vyžos ponas. Eina tas ponas ir,

Pakliuvo man į rankas ---------------- 12^ būt. apie paneles mislija, o

Kanados “Darbininkų Žo-į KūS Mums RttSOITUlĄ^1^ šlubą arkl- bota^u švei-

galėsime ir savo broliams 
Lietuvoje ištiesti savo pagel
bos ranką. Tat. į darbą, drau
gai i Buvęs Savanoris.

SUDBURY, KANADA. 
Polemika ir kritika.

man į rankas

naudinga knyga, aprašyta katalikų
nmfrknln i oi ant bažnyčios siautimas ir pradžia refor- Lytiškos Ligos ir kaip nao jų apsisau-gausiu protokolo, jei ant žemes mos Su jaugei puikių paveikslų. goti. Parašė D-ras F? Matulaitis? Ant-

atsigulsiu, kaip, va, daugelis gu-.215 pusi. Popieros apdaruose. .. s i. 90 ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
Ii... ! Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė ................................................... 25c

Ponas tik mirkt akim ir dairo- * Dr\A, SU daugeliu Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
paveikslų, zuvių, žmonių, medžių, ak- Komedija. Paraše Ben. Rumsas. Ga- 

si nustebęs. menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
\'o cabn <ri tu tarnai išaiškina gamtos istoriją Chi- moterys ir 5 vyrai.
* ’ ® cago, III. 1903, pusL 299. Gražiuo- Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-

ri gauti protokolą, jei negirtas se audimo apdaruose......................$1.50 dija. Parašė Ben. Rumsas. Juokin-
ci<n,lc5 7 i . .. _ . ,. . , __ , gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai irAmžinos Damos.- šioj knygutėj tel- - moterys. Abu veikalėliai vienoje
—Girtumo tai ne girtas, —sa- 41 &eriaus»l Jovaro damą. Jos knygutėje. Kaina..............................25c.

tieka deklamacijoms ’ r dainavimui,
ko pilkasermegius. — Ale daly- kaip namie, tap ir susirinkimuose. Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chan- 
kas tame, kad gyvulių globos ...................................... lbc tepie de la Sausaye, Teologijos pro-

. __L. k i . . .___ _ . . fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Laura Ugi.) a gali būti nepatenkinta. Astaao Stebuklas. Imejų ve;.- kia. Knyga didelio formato, 1086 pusL
\Tan sakvsim <%ustatei nrr>tnkn_ komedija. Perstatymui reikia s daugybe paveikslų visokių tikėjimųAlan. saky sim, SUStatei protoko- lo^ktonų, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- dievŲ dievaičių, relikvijų, bažnyčių; 
ą uz tai, kad arklys pasagą pa- 8,mas azima apie 2 valandas. .. 25c. žventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

Gyvuli. sakai, kankinu. O “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta čoieago, 1914, pusl. 1086.
iei nats kain mučelninkas no galva. Drama viename Ka;Tla..................................................*7 °0
įei pats kaip m celmnkas po parašyta garsaus anglų rasti- R g mitologijog>
ernę volicsiuos, ar nieko nebus? mnko^ Vertėtų kiekvienam per- “istorijos, etnografijos, geografijoj

Aišku, piliečiui paaiškinti rei- ..........................*...........  Z&C' astronomijos, aritmetikos, medicinos
03. Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris “SSL

—Tai, — sako ponas, — ma- ^SS’ka^u’ėnSSs“^
tamsta, čia yra skirtumas, talizmas. Kama ............................ 25c:ai. žininkams. šeimininkams ir kitiems 

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Fraga- Įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
Tei tamsta arkli kankini r4-Parašė Robert G. Ingersoll, -ar- Chica-o, III. 1911 m., puslapi; 392.
Jei tam. ta arkų Kankini, siausias pasaulyie kalbėtojas ir Bib- Apaaryta ......... .......................... $3.00

tai ir esi kaltas. O tamstos juk ^P^tarų tekintojas. 72 pus-Reftis ŽRwgui jr fal<yt? 
niekas negloboja. į ....................................... i —Dėlto, kad norisi, atsakys koks

Arklys turi gaspadorių, o tams
ta ne.

TORONTO, KANADA.
Kas užmirštama apvaikščio

jant Lietuvo* nepriklauso
mybės sukaktį.

Iš spaudos matome, kad 
lietuviai, kur jie negyventų, 
savo gimtąjį kraštą nepa
miršta. Taip tikrovėje ir tu
ri būti. Mylėti savo kraštą 
yra kiekvieno susipratusio 
žmogaus pareiga. Bet ar mes 
galime pasitenkinti vien sa
vo meilės jausmu? Argi tik 
dėl to buvo kovota musų tė
vų ir musų pačių, kad Lietu
vą atvaduoti iš nevidono ca
ro ir vėl pavesti ją panašiam 
diktatoriui, kad ir lietuviui?

dis. Tai bimbinio kvapo lai
kraštukas.. Bevartydamas jį 
užtikau antraštę: “‘Kelei-į 
vis’ šmeižia Sudburio dar-i 
binmkus.” Girdi, “Keleivy

čia.
PHILADELPHIA, PA. I n‘°'0* P3?13’tu Sku‘

Gražio* vestuvės. —žiūrėk, žiūrėk krdes žiaurus
Sekmadienį, 24 vasario, mužikas! Gyvulys šlubuoja, o jis 

buvo parašyta, kad Sudbu- P35 mus jvyko Petro J. Jac-Liar muša jį... Ar taip galima?— 
rio lietuviai kazvruoja ir iš- kaus sutuoktuvės su p-le sušuko inteligentiškos pavyzos 
sikaušia. Sulyg “D. Ž.,” tai Marijona J. Petrauskaite, bonas.
sudburiečiai nei kazvru ne- Puota buvo Lietuvių jMuzi-Į —Stok. pilieti! Kam.taip kan- 
pažįsta, nei alaus skonio ne-i kalėj Svetainėj. Atvykus kini niekuo nekaltą gyvuli? 
žino; visi jie apsišvietę ko- jaunavedžiams po šliubo į Pilkasermegius sustojo 
munistai, net savo organiza- svetainę,juos čia iškilmin- spokso antakius pastatęs, 
ei ją turi. pasitiko tėvai ir giminės —Nu tai va. ponai. Ką gi aš

Bet aš pažįstu Sudburio su druska, duona ir vynu, o padarysiu. Arklys kelionėj pa- 
Dambrausko orkestrą su-įmetė pasagą ir apšlubo. Argi‘D.

ir

Atsakymas tegalimas—Ne
Istorija kovos už Lietuvos 

nepriklausomybę parodo, 
kad daugiausia aukų yra da
vusi darbo klasė, todėl ji ir 
turėtų būti tikroji nepriklau-- 
somos Lietuvos šeimininkė

lietuvius neblogiau kaip _ _
Žodis” ir galiu paliudyt, kad į drožė linksmą vestuvių mar- juokas? Tokio gruodo 30 kilome 
“Keleivy” buvo parašyta ti--šų- Visa svita susirinko vir- trų!... Ir pats velnias apšlubtų.

šutinė j svetainėj ir čia buvo q ponas vis aplink vaikšto ir 
nufotografuota. Paskui jau- arkliui Į kojas Žvalgosi, žinot 
nie ji su savo palydovais ir žvalgosi ir su aiškiu širdies su 
visais svečiais nuėjo apati- sigraudenimu šneka:
nėn saiėn, kur jų laukė gra-Į —Vargšas gyvulys. Bloga bu ;

Keleivy” buvo parašyta 
kra tiesa. Čia yra tokių lietu
vių, kurie nieko daugiau ir 
nežino, kaip tik lošti korto
mis ir gerti.

‘Keleivy” tokie musų pa
pročiai buvo nupeikti. O pei
kti blogus darbus, tai juk 
nėra šmeižtas. Kuomet mo

žiai papuošti stalai SU vai-J tokio apsileidėlio rankose. Nei 
giais ir ^gėrimais. Šitos nio- tinkamai nepakausto. Aš. kaipo 
šos prižiūrėjo gabios šeimi- gyvulių globos draugijos sky- 
ninkės K. Antanaitienė, M.(riaus pirmininkas, už gyvuliokytojas ar tėvas bara vaikus ... . .

_____ _  __________ (už blogą elgėsi, tai ar jis:Laskauskienė ir V. Jokūbai- kankinimą sustatau protokolą
Tą aiškiai pasako ir paskelb-' juos šmeižia? Kaip tik prie-j^en®.?u. Jurkšiene. Pietus jUk negalima gi tokį nusikalti 

prasidėjo toastmast e r i O Įmą palikti nenubaustą...

Boulderio Tvenkiny Pakinkyta Upė. Tvaranavičiaus kalba, gerai 
;šitai progai pritaikyta. Po' 
petų prasidėjo šokiai.

Aišku, nežiūrint i visokius pil 
kasermiegiaus maldavimus ir at 
siprašinėjimus. ponas surašė ii

tik
Svečių ir giminių buvo ne- gą protokolą. 

iš visos Philadelphijos,Į Nusikeikė tylom pilkasermė 
gius ir nuvažiavo Į eilę/ O eilėbet ir iš New Yorko, Eliza-

betho, Baltimorės ir^ kitų Linot, kad ją galas, nei mažiau 
miestų. Is viso buvo apie 400 nej daugiau, kaip pusantro kilo- 
galvų. Tvarka buvo pavyz- metro.
dingą ir ūpas labai geras. I Budos, žinot, šiaudais apipin 

Jaunoji buvo vienturtė i toš, marškom apdangstytos. 
Petrauskų dukrelė ir pavyz- tose budose ikonai kriuksi. Ga-

O

dinga lietuvaitė. spadoriai aplink būdas zulinasi
Kaip draugai Petrauskai, po truputi šnekučiuojasi ir nuo 

taip ir jaunojo tėveliai drau- vėjo galvas Į apykakles vis trau
gai Jackai yra pažangus lie 
tuviai, “Keleivio” skaityto
jai, ir per “Keleivį” taria 
nuoširdų ačiū visiems vestu
vių dalyviams.

Muzikantas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

šiame vaizdely parodytos plieno durys, kusiomis buvo uždary
ta Cclorado upė ties Boulderiu. Tos durys sveria 3,000,000 sva
rų. Užtvenkto vandens jėga bus naudojama elektros energijai 
gaminti ir elektra bus pardavinėjama gyventojams labai pigia 
kaina, šį projektą vykina federalinė valdžia. Elektros kompani
jos kelia prieš tai protestus.

“O. S- S.” arba šliuUnė lškil« nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 

Amerikos Macochas. —Arba kaip ka- cukraus, druskos ir kitų panašių da- 
talikų kunigas Hans Schmith pa- iyką? Kodėl jam reikia riebalų? ši- 

piovę merginą Oną Aumuller. Su tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
ti protokolą, jei ant gaspado- P«veihslais. 16 pusi....................... i0c. knygutės. Parašė D-ras G-mus.
riaus nėra gaspadoriaus... Žemaitės Raštai Karės Meto. Lietuvos ‘ ^a’na...................................................

Pasiraivė nilkasermėtrius na- • še,Pimo Fondo leidinys. Su Rašyto-, Kunigų Celibatas.— Išaiškinto kuiri- rasiraive pilKasermeglus. pa JOS paveikslų, 126 puslapiai, kai- j gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
siklojo maišą palei vežimą ir na.............................................V. 50c. jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu-
kumštį po galva pasibrukęs, at- Moteris>ir Socializmasu Parašė August ’ ^"SikSis^k^rjeidS’kS 
sigulė. ‘ u- Be®el» verve y. K. R. Yra tai svar- ; moterįs, dukterįs ir mylimosios ne-

Anum j.. » mil, a - 1 ^enau®1.a knyga lietuvių . papu)tų į tokią kunigų globą. Parašė
Aaapro Anūkas. ^°^*a™ei5s^rbiame kiaUSlmį ^un. G^o. Towsend Fo*, D. D., su-

Pasakė, žinot, ir nuėjo.
—Tau nogla! Išeina, kad žmo

gus, tai be jokios globos... Ale 
teisybė išeina. Juk kam gi staty-

Vieno akto farsas, labai juokingas
ir geras perstatymui. Kaina .... 16c. •

UKININKŲ VARGAI LIE
TUVOJE.

Pardavė kviečių maišiuką 
Mikaliuno kūmas, 
ir pradėjo žmogų ėsti 
biaurus neramumas.

Kai tik eina pro traktierių, 
širdį taip ir traukia. 
Pastovėjo, pagalvojo 
ir vidun įtraukė.
—Et, išgersiu burną vieną 
krizei paminėti!
Gėrė vieną, antrą, trečią... 
(Reikia tik pradėti).
Kai išgėrė jau devintą, 
nebeliko centų.
—Aš dabar namo jau eisiu, 
šiandien gi nešventa.
Eina kūmas Mikaliuno: 
akyse raibuoja, 
palingavo, susisuko 
ir paslydo koja.

Kai paslydo žmogui koja, 
kai tik susipynė, 
ir paskendo iki ausų 
vargšas Į purvyną.

Jonas Liepa.

WAUKEGAN. ILL

lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Anarchizmas. Pagal Proudhono moks

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžiu Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusl. 29.....................10c.

Lietavos Respablikos Istorija ir Žem
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 

, kes paliuosuota iš po caro valdžios įr
Dangaus Karalienė, padavimai apie kaįp jį buvo apskelbta respublika. 

Šv. Mariją ir jos stebuklai, dailiai Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis

Nupigintos Knygos.

apdary la, kaina ............................ $1.00 j parodo dabartinės Lietuvos rubežius
Mažas Naujas Aukso Altorius, la- ir kaip šalis yra padalyta Į apskri-

bai puikiai apdarytas, auksuotas, 
445 pusl. iškeltais viršais .... $1.00 

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

Kas prisius $1.00, tam nusiųsiu vie
ną iš sekančių knygų ir 2 iš pirmiau 
garsintų, turi pažymėt kurią knygą 
nori. Kas prisius $2.00, tam nusiųsiu 
visas tris čia pagarsintas knygas, ar
ba gali gaut ir tas, kurios pirmiau 
buvo garsinamos. Siųskite pinigus 
Money Orderį arba dolerį.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

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, koris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $15t

VISŲ ŽINIAI.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartų katalikai už- 

pnoiė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
įeidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusl......................... 25c

kia. Taip ir naktis atėjo. Beko
nai budose Į šiaudus įsiknisę 
miega, o gaspadoriai kur kat
ram papuolė. Vienas gale ratų 
atsisėdęs snaudžia, kitas net an 
budos užsikraustęs, o trečias tie
siog ant šaltos žemės maišą pa 
sitiesęs drybso. Tik pilkasermė 
gius, suprantat, nedrįsta gulti ir 
tiek. žinot, samprotauja žmo-

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA. 1935 METAMS.

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

T. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st., Waukeg*n, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų rait.
818 — lOth Place, Waukegan, IU.

B. Dekšienė — turtų rašt.
630 —8th St., Waukegan, UI

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

Zidoriui Miliui. — Prisiųsto gus: 
rašinio negalėjom sunaudot, t —Kaip čia dabar gulsi? Ark 

T. Gudavičiui. — Vyrams lys tik pašlubo ir tai tuojau pro- 
nėra reikalo 40 metų am- tokolas. O jei žmogų atras šitaip 
žiaus bijotis. Jų gyvenime gulint ant žemės? Oho! Velniai 
tokių permainų nebūna, ko- žino keli protokolai gali būt. 
klos įvyksta pas moteris. Nei bekono nebeužteks.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

K.
Knygiai:

Dambrauskas, M. Valentukonis.
Maršaftos:

J. Stočkus, Jurgis Jokabaitis.
Susirinkimai buna paskutinį lnt- 

vergą kožno mėnesio. 7:30 vakare. 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waakegan, IIL

Už visokios rųšies smalkius pa- 
sigarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimas apsivedimų. įvairias prane
šimas, pardavimus, pirkinius, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, až sekančias sykius 
skaitome 2c až žodį až sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tori užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirmą sykį skaitome po 2c 
až žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
drangų skaitome po 2c až žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka

rte tori užsiprenumeravę laikraštį, 
až pajieškojimaa linini, ir dran
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai sa paveiksią kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reiki* prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarainiaiaa 
arba pajieškojimaa greitai tilptų, 
reikia pasiųati kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

8OUTH BOSTON, MASS.

į Ar Bavo Visaetinag Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die- 

j nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
i na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
l Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
! savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
i tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra 7 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 aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi Kas žodis—toi 
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 lietuviu die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusl. 32.............................10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neųžsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tt............................. 15c.

“KELEIVIS”
253 Bro»dway,

So. Boston, Mas*.
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N®. 11. Kovo 13 d., 1935 m. LEIVIS,s== SO. BOSTON

KAS GIRDEI1 LIETUVOJE
(Nao musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

UŽ Švoaerio Užmuši- taPsk3 apglusino ir atėmė 
19 M 4 r/ l- piniginę su 500 litų, vidaus ttliĮ 1Z Metų i\ūl€jiniO paSą jr kitais kokumentais.

Mariampolė. Vasario 4 d. Arnastauskas tąsomas atsi- 
Mariampolės apygardos tei- peikėjo ir pradėjo šauktis 
smas sprendė Stanaičio Jo- pagelbos. Tada vienas plėši- 
no 46 metų amžiaus bylą už kas durė 1 ji ’Peil_iu ir> PaSa’ 
švogerio užmušimą. Bylos ^au> abudu pabėgo. Amas- 
smulkmenos tokios: Plokš- tauskas liko nesužeistas, nes 
čių valse., Tumšių kaimo gy- Pe^js.. rubus perpjovė, 
ventojas Jonas Stanaitis ve-t^0^c^a plėšikų jiesko.
dė Oną Mureikaitę iš Luk-' ----------------
šių valse., Beduonės kaimo,
ir apsigyveno žmonos tėvo 
ūkyje. Ten pat gyveno ir O-1 
nos brolis Vincas Mureika.į

Sumažinti Žemės 
Mokesčiai.

KRYŽIUOČIŲ PALIKIMAI LIETUVOJ j daug medžiagos
... istorijai.

Maž daug prieš 500 metų'tinius darbininkus, kurie1 
kryžiuočių ordinas dar te-pradėjo žemę kasti. Visi su 
riojo Lietuvos žemes. Ligi į nekantrumu laukė, kas čia 
šių dienų Lietuvoje dai; yra bus. Netrukus vienas darbi- į 
užsilikę jo žiaurių darbų ninkas išėmė milžiniško di- 
pėdsakai. Tai sugriuvusių dūmo plytą. Ji buvo kreiva, 
tvirtovių pamatai, švento- o paviršiuje buvo matyti 
sios salos ir net kryžiuočių žmogaus, pirštų žymės, Į- 
apgyvendinti žmonės. Verž- spaustos j molį, lyginant ply- 
damiesi i Lietuvos gilumą, tas. Netoliese nuo tos vietos 
kryžiuočiai, pirmiausiai, už- dar buvo rasta smulkių žal- 
imdavo kalnus, pilis, aukš- varinių daiktų ir koklių li- 
tumas ir salas, iš kurių jiems kūčių. Ekspedicijos vadas 
butų patogiau daryti toli- pref. Volteris, patyrinėjęs 
mesnius puolimus. šią vietą,, pasakė: “Mes sto-

Užimtas salas kryžiuočiai vime Dievo salos tvirtovėje, 
pavadindavo šventųjų var- kurią čia prieš 600 metų pa
dais. Mat, jiems po katali- statė kryžiuočiai. Per toki ( 
kybės priedanga buvo leng- ilg4 laiką ta sala 
viau kariauti su Lietuva ir Nemuno

Lietuvos
Tsb.

Pašto Ženklų Vogi
mo Byla.

Vasario 21 dieną Kaune 
pradėta nagrinėti didžioji 
pašto ženklų padirbinėjimo 
byla. Kaitinamas buvęs paš-, 
tų vaidybos direktorius A- 
dolfas Sruoga, kad jis su sa
vo keliais bendradarbiais 
pardavinėjo per paštus paš
to ženklus ir už juos ėmė pi
nigus, o parduotų ženklų 
vieton padėdavo suklasto
tus. Budamas paštų direkto-

Nacių Byla Kaune Vis Dar Tęsiasi.
Teisme kiek daugiau susi

domėjimo sukėlė tik liudi- 
.„ ninko Juozo Oberaičio pa

is pradžių išrodė, kad vo-^reiškimas, kuris pasakė: “Už

Liudininkai bus klausinėja
mi iki 21 kovo.

Jaunavedžiams tėvas ūžia- Lietuvos žemės mokesčiai 
šė savo 22 ha ūki su sąlyga, buv0 ,laba! dldeb “• ekono-
kad Stanaitis išmokėtų jo “““■f™?™1“ ve.r«? va!‘ 
sunui 10,500 litų dalies. Bet d?>? atkreipti dėmėsi juto 
Stanaitis jam sumokėjo tik nlnkus> ku™ ?udar? ?Ple 80 
500 litu. 1934 m. Vincas Mu- nuos-.lrdabar§?; 
reika sumanė vestis ir pa-ive.n? dldel* baP™g?- 
prašė Stanaičio parūpinti mimsteraj kabinėtos nutarę 
nors 4,000 litu. Stanaitis, metų pradžios iki
norėdamas išvengti mokėti }?3b met4 Pabal?°?. 3Um?- 
dalj, sumanė atsikratyti Mu- “ntl 2emeįį mokesoito apie
reikos. Lapkričio 12 d. Mu-' ?uos; ®? tot ?o^qrta ”e" 
reika pranešė Stonaičiams,' f J?8? metus
kad rytojaus diena važiuos i1? ukln,!iK’i’ kurįe Jau 
Šakius pirkti vestuvėms !nlk piršte ar jau skirstosi j vien 
bų ir prašė duoti pinigu. Ta fe*““* N^mkus manoma
pati vakarą Stanaitis papra:!ls'?I^tldar "aVJUS !3tat>™u? 
šė Mureikos ateiti i klojimą ?k*n,1.nk’į ?k<>l?ms tvarkyti, 
padėti jam atversti mašinaikad'isiskolmusių turtas ne- 
Netrukus Mureika atėm:ib,itb.PardavineJamas 18 
Stanaitis ten jo jau laukė. 2ytlnnJ' Tsb'
Kai Mureika

num jis klastotus ženklus 
pagamindavo, kad jie 

na' rnntčip a -b- * nes’dSKvl ė HUO valstybės paš- 
plėšti jos ramius gyventojus, vanduo ją visai sunaikino, ’
Dabar Nemuno ir Neneš u- Plyos, kulias mes čia rado- adarvta apie 2,850,000 Ii 
pyne dar yra salos, pavadm-me, yra labai panašios į Ju n‘ostoliu Kalti 
tos šventųjų vardais. Viena Kauno pilies plytas.
jų yra ties Jurbarku, antra' Vietos gyventojai
Nemuno ir Nevėžio santa- Dievo salą pasakoja daug

tų nuostolių. Kaltinamai- 
. j siais traukiamas Adolfas 

io„_ i Sruoga, buv. Klaipėdos paš
to viršininkas Augunas ir da

lenkė oašluoti

jo
atėjo ir pasi-

koje, trečia — ties Kaunu ir padavimų. Esą, senovėje čia asmenvą yįG įau ^naį Pažaisliu, o kitos - netoli stovėjusi graži pilis, kur įįn S Jle Jau 
Tilžės. Kiekvienoje šių salų krikščiony bes platintojai — - O
kryžiuočiai buvo pastatę girtuokliaudavo ir paleistu- 
tvirtoves, o jų Įgulą sudarė vaudavo. Dabar tenai nakti- 
Vokietijos gilumos gyvento- mis vaidinasi. Todėl apylin-

_____________ jai. Ilgiau palikę šiose tvir- kės gyventojai šios vietos
iš tų ūkininkų, kurie jau išsi- tovėse, vokiečiai stengdavo- iš tolo lenkiasi.. Dalis šių gy- 

si greta jų esamas žemes ko- ventojų protėviai j čia buvo 
tonizuoti, ten apgyvendi- atkelti kryžiuočių. Jų senuo- 
nant Įvairius stevimtaučius, liai gerai kalbėjo ir melsda- 
daugiausia kryžiuosiu ordi- vosi vokiškai, tačiau dabar- 
no narius. Nors ilgainiui tiniai gyventojai moka tik 
daugelis kolonistų susimai- lietuviškai.
šė su lietuviais, bet vis dėlto ' Ekspedicija netrukus pra- 

; kai kur ir liko kryžiuočių dės tyrinėti ir kitas Nemuno 
I palikuonių, kurie dar ligšiol upyne esančias salas ir tvir-

... .. - į k!oj™J 8ta‘ Neturi Pinigų, Ne-
naitis iš užpakalio kirto kir- • ai* t
viu 4 kartus Mureikai Į gal-Į reiKlū Nei bllUOO.
vą. Nuo smegenų sužalojimo j Pivašiūnų parapijoj, Jun-'teto profesoriai ryžosi ištirti; 
Mureika mirė. i čionių kaime neturtingų ūki- buvusias vokiečių tvirtoves.į

gyvena buvusių vokiečių toves. Tie tyrinėjimai duoda 
tvirtovių apylinkėse. . iNesenai Lietuvos universi-

. J°j}as Stanaitis kaliu pn--ninku vaikai apie penki me- Sudarę mokslinę ekspedici 
sipazino. Teismas jį nubau-' įaj kaj ve(ja meiles ryšius, ją, jie pirmiausiai nuvyko 

i-” me^ sraviųjų darbų Sugyvenę yra dvejetą vaikų.;Nemuno ir Nevėžio santrau-, 
kalėjimo. Abu noia vesti, bet nesuran- kon, kur prieš 600 metų, va- •

e da bažnytinių gimimo-Jkrik- ■ dinamoje Dievo saloje, buvo ’
Rūpinasi, Kur Rei- što metrikų. Dėl to vietos; kryčiuočių tvirtovė. Nusikė-i 

jp klebonas atsisako juos su-Tus Nemunu žemyn į vaka-? 
į tuokt. Reikalauja iš jauni- rus, vietiniai gyventojai eks.'kes Padėt "Bekonus9

Skaisgiris, Šiaulių apskr. kio šimto litų, nes tik iauni- 
Ukininkai labai rūpinasi J kis neturi metrikų. Bet tas 

kur reikės dėti likusius beko-»vyras turi vidaus pasą, ku-

pedicijai užrodė kažin ko-, 
kių mūrų griuvėsius. Prieš : 
didiji karą tuose griuvėsiuo- ’

nūs. nes iš laikraščių patv- riame yra pažymėtas amžius se žmonės rasdavę net auk
rė, kad tik trečia dalis augi
namų bekonų tebus priimta. 
Tie. kurie turi po vieną, po 
du bekonus, tiems da netaip 
bloga, bet kurie turi po 8 ir 
daugiau, tie ir rūpinasi dau
giausia, nes savo reikalams 
turi užsiauginę, o likusių 
pusdykiai vietinių miestų . 
rinkose parduoti nenori. 
Daugiausia bekonų augina 
tie, kurie yra Įsiskolinę Že
mės bankui. Jei jų visų be
konų nepriims, tai ir pavasa
rinę skolos ratą vargu ar Į- 
stengs sumokėti.

ir net kariuomenės prievolė 
atlikta. Bet su tokiu doku
mentu kunigas nesiskaito. 
Sako, duok šimtinę, arba 
gyvenk be šliubo! Ar ne lai
kas butų Įvesti civilinę met
rikaciją?

sinių pinigų. Ši vieta jau 
daugeli metų vadinama Sen- 
kaunviete. Ji yra prie pat 
Nemuno. Pavasariais paki
lęs nemuno vanduo ją užpi
la.

Ekspedicija pasamdė vie-

J

LOS ANGELES, CALIF.

FRANK YURKUS
Lietuvis Siuvėjas

SIUVAME VYRAMS ir 
MOTERIMS RUBUS

Taisome Senus jr Išvalome. 
Erisiunčiame j Namus.

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

York Tailor Shop
321 W. SECOND STREET,

Los Angeles. Calif. 
Telefonas: Madison 4810.

OOP

Dėl Alimentų Papio
vė Savo Vaiką.

Vižeičiai, Rokiškio apskr. 
Vasario mėn. 4 dieną dėl ali
mentų skolos Škėmų vien
kiemio piliečio Lakucko u-į 
kyje Įvyko varžytinės. Var-i 
žytnių metu minimas L. na-i 
muose palikęs varžytinių da-’ 
lyvius ir savo tikrąją žmoną, į 
nubėgo i gretimą Vižeičių 
vienkiemi ir peiliu papiovė 
jieškovės A. šakunaitės 4 
metų kūdikį. Sunkiai suža
lotas vaikas nuvežtas Rokiš
kio apskr. savivaldybės ligo
ninėn. i

Piktadarys Lakuckas poli
cijos suimtas ir pasodintas 
kalėjiman. Kvota vedama.

PLĖŠIKAI ATĖMĖ PINI
GUS, GAUTUS IŠ CUK

RAUS FABRIKO.
Mariampolė. Vasario 4 d. 

Mariampolės valse., Posu- 
pio kaimo gyventojas Ar
nastauskas Juozas atsiėmė 
iš cukraus fabriko 500 litų ir 
temstant pėsčias ėjo namo. 
Arti Mariampolės ties Miež- 
laiškienės pirtimi ji sustab
dė du plėšikai. Smūgiais Į 
galvą, piktadariai Arnas-

: AR ROMOS
i popiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos 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 fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V’. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 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 Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikaiingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu;
REV. M. VALADKA, 156 Garden St., Lavvrence, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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M hrferMcijų kratpUJS* i:
COSMOPOUTAN TRAVEL 

S-R'/ICE
Prep. J. AMBRAZIEJUS 
lfe« Gr«nd BraoMyr. N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
IV7 Ad<m Sf.. N*wart, N. J.

JOHN SEKYS
<33 Parli S*.. Hartford. Cann.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
!93 Grmj Sl, Brooklyn. N. Y.

G. A. KYSA 
AMERIKOS UETUVIS 
14 Vernon Sl, V/orcojIor,

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
3C3 V/. 3’w<y, So. Boslor, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St, MontoBo. Mass.

PAUL MOLIS
1730—24t:> Sf, Detroit. Mich.

UTHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
173? S. HaWod St, CKcago, 15.

OHIO LITHUANIAN PU2L1SH- 
iNS CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Avo,

Cleveland. Ohio
C J. WCSHNER 

2013 Carson St, Pittsburgh, Po.
A. VARASIUS

206 Ali Natiem Bank Building 
1200 Carson St, Pittsburgh, Pa.

Didelė
EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Keaųie ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlehriu

“STUTT6ART”
Išplauks ii Mew Vartė

BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdime į Klaipėdą 

e
TREČIOS KLESOS KAINOS: 
iŠ N E W YORKO 

} KLAIPĖDĄ 
$97^0

kiečių tautininkų byla Kau
ne pasibaigs apie 10 vasario. 
Bet dėl gripo epidemijos ją 
eikėjo pertraukti, todėl ji 

netikėtai užsitęsė daug il
giau, negu buvo manyta, 
iaip dabar išrodo, ji galės 
jasibaigti tik apie kovo pa
baigą. Vien liudininkų klau
sinėjimas tęsis iki 21 kovo. 
’askui prasidės prokurorų ir 
gynėjų kalbos, kurios užims 
apie sąvaitę laiko. Taigi teis
mo sprendimo galima laukti 
tik paskutinėmis kovo mė
nesio dienomis, o gal ir ba 
andžio pradžioje.

Bylai taip ilgai tęsiantis, 
ji pasidarė jau nebeįdomi, 
nes beveik nieko nauja joje 
neiškeliama. Kartojami vis 
tie patys dalykai, kurie buvo 
jau ne syki girdėti.

Per tolimesni liudininkų 
apklausinėjimą buvo nu
šviesta bendra Klaipėdos 
krašto politinė būklė. Liudi
ninkai parodė, kad Klaipė
dos krašte yra ir prielankių 
Lietuvai vokiečių, bet jie y- 
ra užguiti ir žymesnio vaid
mens nevaidina. Tuo tarpu 
plačiai yra Įsigalėję vokieti
ninkai, Vokietijos palaiko
mi ir remiami vokiški tauti
ninkai. Jie krašte pradėjo 
veikti 1925 metais, kai buvo 
Įsteigtos vokiškosios parti
jos. Joms Vokietijos konsu
latas Klaipėdoje duodavo 
nurodymų, kaip reikia veik
ti, ir iš Vokietijos buvo siun
čiami pinigai. Klaipėdos 
krašto ūkininkai per tas par
tijas yra gavę apie 40 mili
jonų litų paskolų, o pats- 
Klaipėdos miestas — du mi-' 
lijonu litų. Taip pat pasižy-, 
mėjusiems vokiška veikla; 
valdininkams buvo duoda- ’ 
mos “beprocentinės pasko-' 
tos,” kurios buvo politinis 
papirkinėjimas. Toks pinigų 
pylimas iš Vokietijos Į Klai
pėdos kraštą sudaręs pato
gias sąlygas nacionalfašis- 
tiškam veikimui.

neteisingą parodymą po 
priesaika man gresia sun
kiųjų darbų kalėjimas, o už 
teisybės parodymą mano 
gyvybei gresia pavojus iš 
neumanininkų.” Mat, neu- 
manininkai jam grąsinę, 
kad jeigu jis jų darbelius 
praneš, tai busiąs nužudy
tas. Teisme Oberaitis papa
sakojo apie neumanininkų 
ruošimąsi ginkluotam sukili
mui. Tsb.

LIETUVIŲ PASAULIO 
KONGRESAS RUGPIU

ČIO MĖNESI.
Užsienio lietuviams remti 

draugija nori būtinai šįmet 
sukviesti Kaune pasaulio lie
tuvių kongresą. Kongresui 
laikas numatytas rugpiučio 
mėnesio pradžioje. Galuti
nai laikas bus nustatytas vė
liau.

Kovo mėnesį Amerikon 
vyks užsienių lietuv. remti 
draugijos pirmininkas, adv. 
Skipitis. Jis ap važinės stam
besnes lietuvių kolonijas, 
laikydamas paskaitas apie 
Lietuvą ir su lietuvių orga
nizacijomis besitardamas 
kongreso reikalais. Tsb

Urnjęaay'aus Lietavią Darbininką 
Socialistinės Minties Laikraštis

"Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Parapuay No. 1480,
MONTEVIDEO, URUGUAY.

1

J ABI 
f KLAIPĖDĄ

$167^°
Pridedant Jut,. Voltf. T«

RAM3UR6-AMEBICAR LINE • RORTH GERMAN LLBYB

PUSI 
!R ATGAL

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

"Sparnuoti Lietuviai 
DARIUS IR GIRĖNAS.’Pt

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

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

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

Reikalaukite sekančiu adresu:

KATHERINE STULPIN,MRS.
6410 So. Talman Avė., Chicago, III.

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithoania.

t:
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Doleris daugiau nekrutąs. Norwoode buvo daug kratų.

Vietinės Žinios
ŠVENTAS JUOZAPAS 
RAUSTA IŠ GEDOS.

Jeigu jis girdi “Darbininko” 
radio.

Sakoma, “kunigai meluo
ja dėlto, kad iš melo biznį 
daro.“ Klausant “Darbinin
ko“ radio programos, šis po
sakis pilnai pasitvrtina. Pe 
reito

Bostone kalbėjo anądien Pereitos subatos vakarą ir 
iš Washingtono atvažiavęs nedėldienio naktį South 
Donaldas R. Richbergas, ku- Norwoodą užklupo šteito 
ris yra dabartinis NRA vir- policija ir pradėjo krėsti

-■----------_ ... Apninkąs ir artimiausis pre- kliubus, aptiekas ir restora-
mums knygelę apie Dangaus zįdento Roosevelto patarė-nūs, jieškodama nelegaliai 
Karalystę ir paaiškintumėt, jas. Jis atvažiavo čionai gin- parduodamų gėrimų. Iškrėtė 
kur tokia vieta randasi. Bim- ti NRA nuo visokių užmeti- ir Lithuanian - American
ba mums visai neįdomus da
lykas. Katalikas.

Kaip eina South Bostone 
valdžios namų projektas.

Šį utaminką buvo pasku- 
, . ..tinė diena namų savinin-
šeštadienio programoj I jęams duoti pareiškimus val- 

D. vėl apsimelavo. Gifdi»|džiai, jeigu kas nenori, kad 
Lietuvių Darbininkų Sąjun- ho namag butu nugriautas.
ga (po sv. Juozapo apięka) Kas pareiškimo neduos, to 
yra didžiausia darbininkų namas bus federaiėS Val 
draugija Amerikoj... Gal aidžios agentų pasmerktas 
yra diaziausia davatkų su-l^p “netinkamas gyveni- 
saide Amerikoj, bet ne dar-|muj» paskui bus paskirti fe- 
bininkų oiganizacija. <Taip|cjera,^s vajdžios “apraise- 
meluoti, dargi gavėnioj ir|rįai,” kurie tarsis su kiek- 
net sv. Juozapo \ ai du, tai I vįeno namo savininku dėl 
jau labai negražu. Jeigu sv. J atlyginimo, kurį valdžia tu 
Juozapa^ galėtų tas Darbi-namo savininkui užnio- 
ninko kalbas girdėti, jis Ll_| keti. Nustatytą kainą paskui 
ki ai paraustų iš gėdos-. hurės da užgirti federalinis 

Kitas dalykas, tai šios da- J teismas Bostone, ir tuomet 
vatkų susaidės vardo iškrai- ninigai bus savininkui išmo- 
pymas. Juk tikrąs jos_pava-| keti. Tam tikslui iš Wash 
dinimas yra
po Sąjunga,
kas“ to šventojo vardą išme 
tė ir kartu išmetė kryžių iš

nejimų ir kaltinimų. Mat, 
kapitalistai bijosi, kad leis- 
dama NRA projektams 
daug pinigų, valdžia prida
rys didelių skolų ir kitokios 
išeities tuomet nebus, kaip 
ik spausdint popierinius do- 

’erius ir daugiau mušti dole- 
io vertę.

“Aš galiu jums garantuo- 
i.“ nareiškė Richbergas, 
‘kad pakol Rooseveltas bus 
orezidentas, infliacijos A- 
merikoje nebus.” Tai reiš
kia, dolerio vertė daugiau 
nekris.

kliubą ant St. James avė., 
Vinco Brunzos aptieką ant 
Washington streeto ir kelia
tą kitų vietų. Suimta nemaža 
ir žmonių, kurių tarpe buvo 
•Jonas Kačinauskas, Petras 
Adomauskas ir Čalis Blavo- 
nis (gal Blažonis?). Mano
ma, kad visos iškrėstos vie
tos buvo Įskųstos šnipų.

“Švento Juoza- 
” bet “Darbinin-

ingtono yra atsiusta jau 
$5,000,000. _

Čekoslovakų kliubas So. 
Bostone jau pasisamdė ad- 

savo gazietos. Tuo tarpu bol- J vokatą ir traukia valdžią 
ševikai turi savo organiza-1 teisman, sakydamas, kad jos 
ciją, kurią sutrumpinančiai
jie rašo L. D. S. Dabar da
vatkos ir bolševikai vienodai 
rašo savo draugijų vardą ir

<ygis yra priešingas konsti
tucijai; ji neturinti teisės 
imti piliečių turtą. Kiti na
mų savininkai reikalauja

sunku atskirti, kuri yra bol-|grand jury teismo, kad nu- 
ševikų davatkų, o kuri kata-1 statytų jų namų vertę, 
likų davatkų. Išrodo, lyg ku- Reikia pasakyti, kad 
nigai butų jau susivieniję su Louisvillės mieste, Kentu 
bimbinijikais, lyg butų jau Ūky valstijoj, federalinis tei 
įsteigtas katalikų ir bolševi-j 5mas šitokį valdžios namų 
kų bendras frontas. Jeigu|pianą jau sustabdė. Jis nu- 
taip yra, tai kodėl mums, ka-JSpren(jė, kad valdžia neturi 
talikams, “Dar-kas“ to ne- Į teisės griauti piliečių namus, 
paaiškina? įsakydama kad jie “netin-

Reikia žodį-kitą pasakyti ka gyvenimui,“ ir jų vietoj 
ir apie kun. Virmausko pa-1 statyti naujus triobesius są
mokslą. Jis kartodamas tvir- vo pinigais. Tas pats buvo ir 
tino, kad “reikią atleisti
tiems, kurie nežino ką da- 

kartodamas liepė 
Kas

Baisi žinia lioterijų kostu- 
meriams.

Daugelis žmonių tikisi 
pralobti pirkdami lioterijų 
ikietus, kuriuos jie per a- 
gentus gauna iš Airijos, An
glijos ir Kanados, kur lega- 
’.iškai yra laikomos arklių 
enktynės. Retkarčiais kai 
<am pasitaiko laimėti, bet 
didžiuma niekados nieko 
nelaimi. Bostono pašto in- 
pektorius J. Breslin prane

ša, kad nesenai valdžia daug 
šitų tikietų konfiskavo ir su
rado, kad 75 nuošimčiai jų 
buvo falšyvi. Surasta, kad 
pereitais metais netikrų bi
lietų buvo parduota net už 
$3,000,000. Apgavikai patys 
prisispausdina tokių bilietų 
šioie šalyje ir pardavinėja 
kaip tikruosius. Tokiu budu 
trys pirkėjai iš keturių netu
ri jokios progos ką nors lai
mėti, nes trys tikietai iš ke 
turiu būna falšyvi.

Peršovė jauną South Bos
tono vagiliuką.

Šio panedėlio vakarą So. 
Bostono policmanas Walla- 
ce peršovė Angelo Antonel- 
li, 17 metų amžiaus vagiliu
ką, kuris su kitu vaikėzu bu
vo įsilaužęs į tuščią namą 
ant B streeto ir norėjo iš- 
oiaustyti švino paipas'iš toi- 
letų ir sinkų. Kai atvažiavo 
policijos automobilius, vagi- 
iai buvo paipas jau išlupę ir 

rengėsi jas nešti. Pamatę po
liciją, jiedu leidosi bėgti. 
Vienas policmanas šovė. 
Kulipka pataikė Antonell’ui 
i nugarą ir sunkiai jį sužei
dė. Dabar jis guli miesto li
goninėj ir jo gyvybė pavoju
je. Policija suėmė ir antrą 
vagilių. 16 metų amžiaus 
Merricką. Jis paaiškino, kad 
jiedu norėję išplautas švino 
paipas parduoti, kad turėtų 
pinigų ant “mūviu“ nueiti.

ro,” ir 
“mylėti artimą savo.

Clevelande. Todėl buvo ma
noma, kad South Bostono 
valdžia savo plano jau nebe- 
vykins. Bet jos advokatas

tik girdėjo, tai visi juokėsi, ĮNoonan čia pareiškė, kad jis 
kad čionai taip pat yra vėid- to nežiūrėsiąs. Jis sustosiąs 
mainystė. Dar nėra buvę to- |tįk tada, jeigu Bostono fede- 
kio atsitikimo, kad musų ku- J valinis teismas uždraus jam 
nigėliai atleistų tiems, kurie |tą pianą vykinti, 
nežino ką daro, arba kad jie Į Galimas daiktas, kad Bo- 
mylėtų tą artimą savo, kurislstono federalinis teismas ši- 
nepriklauso parapijai ir P1-Į tą projektą čia da sustabdys 
nigų jiems neduoda. Nenuo- nes piliečiai jam priešingi 
stabu, kad žmonės Dar-iĮr pereitą nedėldienį Tre 
kui“ laiškus rašo ir atvirai I mont Temple salėj buvo di 
kunigus “melagiais vadina. Į delis namų savininkų ir nuo- 
Vieną tokį .laišką p. Kneizys Į moĮOju lygos susirinkimas 
net per radio skaitė, reika-Jjcurjs išnešė d vi rezoliucijas 
laudamas, kad kitą sykį to-lyjg^ ju protestuoja prieš 
kie laiškų rašytojai padėtų I gouth Bostono projektą, 
savo vardą ir adresą. O kita reikalauja, kad miesto 
kam. Ar kad kunigai juosivaidininkams ir tarnauto- 
pamylėtų, kaipo artimus Į jams butų sumažintos algos, 

savo ?
Muzikalis programas bu-i TeUįjas paleido bandite 

vo tikros Lietuvos ubagui 
giesmės. Koks tai klerikalui Tūlas laikas atgal buvo 
choras iš Marianapolio pa- suimti penki banditai, kurie 
kankino klausytojus keliatą apiplėšė Bostono Elevated 
sykių. Nors jų balsai baubia kompaniją, pagrobdami iš 
gana storai, bet nei vieno jos ofiso $2,300. V ienas ban- 
žodžio negalima buvo su- ditų virto išdaviku ir išdavė 
prasti. Jie turėtų pirmiausia kitus savo sėbrus. Užtai tei- 
išmokt lietuvių kalbos dik- sėjas Gibbs ji paleido, pa

Iškilmingas koncertas.

So. Bostone greitu laiku į 
vyks puikus koncertas, kurį 
rengia jau pagai’sėjusi artis
tė Ona Kubilienė. Jau kelia-

r

tą kartų šios apielinkės lie-
Nori apriboti namų mokestį. J tuviai girdėjo gražias melio-
„ • u „I dijas p. Kubilienės, todėl nė-
Majoro Mansfieldo L/^talo d«fe Wb«L Ar

skirta komisija nutarė kad į |R a^ina
reikia išleisti tokj įstatymądg ^„i,^ ir Sokgjai
kuriuo butų nustatyta nba u^; ; J
nekilnojamo turto mokės-1-,- -• --5L •.. ai--- a -v I reikia, jie žinomi visur savobabuinais. Kas juos matė šo- 
namai neturėtų būt tek. jo- L t girdėjo dainuojant 
įami, o kad miesto nedatek-|_._; \ncr n^io J„sl
lių padengus, turėtų būt su-
tvertas kitokios rusies mo
kestis. Bet kaip aukšta ture-] 
tų būti riba namų mokes
čiui, komisija nenustatė.

Federal National Banko 
byla.

Pereitą sąvaitę vėl prasi
dėjo uždarytojo Federal Na
tional Banko byla prieš mas
teli Black’ą. Keturi kiti ban
kai reikalauja iš Federal 
banko $3,200,000, kuriuos 
šito banko prezidentas Mul- 
loney paėmęs iš jų prieš pat 
banko užsidarymą. Ir iki šiol 
Mulloney da nėra uždarytas 
kalėjiman.

vieną kartą, tas ateis vėl 
juos pamatyti ir atsives savo 
draugus, nes jie yra savo 
profesijoje žvaigždės. “Ka
jetonas“ irgi bus suloštas, 
kuris visus gardžiai prijuo
kins. Reng. Komitetas.

Melrose policija sugavo 
tūlą Millerį laužianties į 
krautuvę nakties laiku. Jis 
oasakė turis vogti, nes jo pa- 
:i ir vaikai neturi nieko vai 
gyt-

“Piloto Duktė“ vėl bus 
vaidinama.

Mus prašo pranešti, kad 
St. Alphonsus Hall-ėj, Rox 
būryje, šįmet per gavėnią 
vėl bus vaidinama “Piloto 
Duktė,“ biblinė drama iš

cijos, o tik paskui eiti per ra
dio giedoti.

Daugelis katalikų pasi
piktino, kad giesmės buvu
sios ne katalikiškos ir gal 
ne lietuviškos, nes nieko ne
galima buvo suprasti.

Pabaigoj Kneižys porino 
naujienas. Svarbiausia nau
jiena buvo ta, kad jis turįs 
parduoti knygelių apie Bim
bą, po 5c. už knygelę. Prašė 
visų savo davatkų pirkti jas, 
kad butų kunigams daugiau 
biznio. Man rodos, kad ku
nigai ir be to turi daugiau 
pinigų, negu mes, todėl aš 
tos knygelės nepirksiu.

Vietoj gadinti popierą 
knygelėms apie Bimbą, ku
ris su musų parapija nieko 
bendra neturi, butų daug

statydamas sąlygą, kad jei
gu per tam tikrą laiką jis 
bus sugautas iš naujo plėši
kaujant, tai tuomet bus nu
teistas nuo 8 iki 15 metų ka 
Įėjimo.

Lempų bilius atstovų bute
priimtas.*

Massachusetts legislatu
ron yra įneštas bilius, kad 
visos elektros kompanijos 
duotų visiems elektros varto

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE’

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

Senovė* Lietuvių Žinyčių

1 patingai dabartinė* knkščienybės gadynėje kiekviena* turėtu 
perskaityt, nes lik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—l.OO; audimo apd.—$1.25; Pinigus galima siųsti popierinį uolerj 
arba “.Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

SO. BOSTON, MASS.2S3 BROADVVAY

Pasaulio drutuoliai South 
Bostone.

Kovo 13 d. šios seredos 
vakare, Lietuvių Piliečių Sa-

22 milionai nesumokėtų 
taksų.

Majoras Mansfieldas skel
bia, kad Bostonas turi 33,- 

lėje, kampas E ir Silver gat- 000 skolininkų, kurie skolin.
vių, nuo 7:30 vakare, bus di- į gi miestui $22,000,000 už 
dėlė paroda drutuolių. Sako,' taksas. Majoras dabar darąs 
kad Vladyslav Maksymiak,'pianą iškolektavimui šios 
pakelia 20 vyrų arba 4,000 skolos, bet kaip jis galės ją 
svarų svorį. Busianti mote-jškolektuoti, kuomet žmonės 
ris, Mary Maksymiak, kuri'pinįgų neturi?
pakelianti net 3 vyrus ant
vieno sykio. Kaip ji tą pada
ro, aš nežinau, tą galės per
sitikrinti patys seredos va
kare. Busią ir kitokių įdo
mybių. Rep. A.

Žmogus su plienine liemene.

Policija užtiko miegantį 
tūlą Francisco Santorelli, 
kuris buvo apsivilkęs plieni

White Fuel kompanijos 
anglinėj South Bostone pe 
reitą sąvaitę iškraunant ma 
|šinomis anglį buvo sumaltas 
,negyvai darbininkas Fla 
hertv.

ir5 puikus kambariai 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau 
įausi įtaisymai. Parankus
visais atžvilgis ir šviesus, 

vume, uiumic uirtiim V51 Matyti galirta bile laiku. 
Kristaus gyvenimo Vaidini- *«£elcfvion:

name, 253mas bus anglų kalboj. | Broadwayj

Pavogtas automobilis rastas | 
upėje.

Vagiliai pavogė iš Maldė-1 
no garažiaus D-ro Snook’o 
automobilį, kuris vėliaus bu
vo atrastas paskandintas | 
upėje.

Profesorius Morse iššoko 
per langą.

kaiD «eniau duodavo Atetfr Bostono'lssoko P«r lan89 v 
™ u. užsimušė Sidney N. Moree,vų butas tą bilių uzgyre ir .VaZmijn, nrnl
dabar jis yra perduotas se- fęSįX akademijos pro-| 
natui. ,

(įuiney mieste pereitą są-| 
200 vaitę nusišovė tūla AlicijaMaldene sustreikavo

™-sl?.nitin.?r ,Mi!ls ,larbinir;k«-Mather. Matyt, nesaldus bu 
geriaUj kąd jus parašytumėt i’D^’eiKalauja pragyvenimo v0 gyvenimas.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
2-4 ir S-S

ir Sti aUdit ainiu 
ano 14 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
lnmaa st. arti Central akv, 
CAMBRIDGE. MA8S.

DR. G. L. KILLORY
<0 Seollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somenųt 2944-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą ir
Nervų Lig*.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki L

Tel. So. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. 

tik
Seredomia iki 12 
Ofisas “Keleivio” narna

351 k*IiOADWAY, tarp C ir D 
SO. BOSTON. MASS.

TeL UMvernity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIEl'UVft DENTIST* 
VALANDOS: 9A ir 7-9.

678 Massachusetts 
<r&lE CENTRAL SKVtRO)

CAMBRIDGE,

FĖRAI IR VIENO CENTO 
IŠPARDAVIMAS.

Ketverge, Pėtnyčioj ir Su- 
batoj, Kovo-March 21, 22 ir 
23, 1935, vakarais, Lietuvių 
M. Žinyčios svetainėje bus 
stebėtini fėrai. Prašome visų 
ateiti, nes gausite gerus dai
ktus mokant tik vieną centą. 
L. M. Žinyčios Komitetas

Dr. Leo J. Podder
ii Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moterilkų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nao 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, ano 7 iki 8 vakaro
222 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Comnonnrealth 4570.

T n?TTTVYQ

OPTOMETRISTAS

ne liemene (bruslotu) ir tu- .... ....................................
rėjo prie savęs revolveri. Jis kv,?cla biznierius ir narius 
uos šarvus užsisakė Čbar-!Pa^ovano^ Porams visokių
estown’e vienoje kalvėje, 
<uri pranešė apie tai polici
jai ir Santorelli tapo suim
tas. Manoma, kad jis yra pa
mišėlis, arba gengsteris.

dovanų.

Bostono gyventojai kelia 
didelius protestus dėl ruo
šiamų šunų lenktynių. Pirma 
žmonės balsavo už lenkty-1 
nes, o dabar protestuoja. 
Tai parodo, kaip mažai 
žmonės galvoja, už ką jie 
naduoda savo balsą. 

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geroje vietoje, aogyventoį visokių 

?erų žmonių; parsiduoda pigiai. Geras 
biznierius, gali padaryt puikų bizni. 
Pamatyt gali bile laiku. (1)

151 N Street, S®. Bostone.

A. J. NAHAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnnt Avė, 
Jamaica Plain, Mass.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

priakiriu 
atitieainu 

•ky-

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) 
se sugrąžinu šviesa 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadaray, So.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Cbirargas

Valeadoo: 19—2; _ _ 
Sekmadieniais: IS—11.

3325 So. HaUted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Yanusso JU ar kete
Galima gauti visokių kietų gėrimų: 

Arielkos. Vyno. Alaus ir tt. Taipgi 
galima gaut visokių saldžių ir karčių 
'abai žema kaina.

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

WILLIAM YANUSS, Savin.
1X5 SIXTH ST., Kamp. Sth ir D st., 

SO. BOSTON. . Tel. 3645.

and FILLING STATION]
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų šutomo- j 
biiius ilgai laikytų, duokit patai- ] 
syt mums. Darbas geras, kain 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gano- | 
iinų pas mus.

VlKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Aveu,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.

,1

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoj* yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kain f 154 

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mitas.

ADVOKATASi. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalios dokomentos 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Tdatonaa So. Boston 4484

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

patarnavimas
laidotuvėse.

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

258 W.
80. BOSTON, MASS.

Broektono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS

TeL Broektoa 411*

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1068

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brokais.

Taipgi taisome AntomoMIiua ir 
Trokas visokių išdirbyaHų.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir
1 HAMLIN STREET 

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




