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Maraeriai išsprogdino gele
žinkelio tiltą?

Wilkes Barre, Pa. — Pe-
VOKIET1JA SUDRASKĖ . Mussolinis sako, kad žiop-'reit3 subatą teisėjas Valen- 
VERSALIO TAIKOS SU- jla buvo pasitikėti taikos su-įtme «a pasmerkė kalėjiman 

TARTJ. Įtartims, nes popierinės su-’naujosios angliakasių u-
.... . . -tartys prieš ginklo spėką;niJ°s viršininkus už “teismo
Hitleris paskelbė privalomą nįeį0 nereiškia. paniekinimą.” Mat, teisėjas,
kariuomenės tarnybą ir pa-j Sųvietų prezidentas Kali-
leido darban visus ginklų į nįnas įspėjo raudonosios ar 

fabrikus. jmijos vadus būti pasiruošus
Pereitą subatą Hitleris. visokiam reikalui, nes kapi- 

paskelbė pasauliui, kad Vo-'talistai galį sukelti tarptau- 
kietija jau įveda privalomą tinę skerdynę visai netikė- 
kariuomenės tarnybą ir or-'tai.
ganizuos 36 divizijų armiją,į . O Vokietijos propagan- 
apskaitomą į 500,000 vyrų. Idos ministeris Goebels šį pa- 
Tuo pačiu laiku buvo pra-,nedėlį išleido šitokį pareiš- 
nešta, kad visi ginklų fabri-įkimą: “Vokietija turi jau

kos sutartį Berlynas jau nu-Įtileriją ir milžinišką išlavin- 
sispiovė. tų vyrų rezervą.”

Bet grįždama prie kaize- ■ Kas iš visa to išeis, pama- 
riško militarizmo Vokietija ’tysim vėliau 
kaltina užtai Francuziją,
Rusiją ir kitas priešingas 
sau valstybes, kurios nuola
tos ginkluojasi ir vis didina 
savo armijas. Girdi, Francu
zija, Rusija ir Italija turi pri
valomą kariuomenės tarny
bą ir jų ginkluotos spėkos 
vistiek busiančios didesnės, 
negu naujoji Vokietijos ar
mija. Šitaip dalykams sto
vint, Vokietija negalėjusi 
sėdėt tik su ta 100,000 karei
vių armija, kurią jai pripa
žįsta Versalio taikos sutar
tis. Vokietijai reikalinga e- 
santi apsauga. Jai reikalin
ga netik didesnė armija, bet 
ir laivynas ir aviacija. Ir nuo 
šios dienos ji visa tai organi
zuojanti. Buvę iki šiol Hitle
rio rudmarškiniai.dabar nu
siims savo marškinius ir ap
sivilks* reguliarės armijos 
uniforma. Jie senai jau buvo 
tam ruošiami.

Išgirdusi šitokią istoriją,
Europa nusigando. Juk čia 
aišku kaip diena, kad Vokie
tija ruošiasi karui. Ji nori 
netik “apsisaugot” nuo stip
resnių kaimynų, bet nori at
siimti išplėštas jai žemes ir 
kolonijas. Ji nori atkeršyti 
Francuzijai, atkeršyti Ang
lijai ir kitiems. Ji nori atsi
imti Dancigą, Klaipėdos 
kraštą ir kitas teritorijas.
Tas aišku visiems, nes naciai 
nuolatos apie tai kalba ir 
rašo. Jie savo tikslų visai ne
slepia.

Todėl paskelbus dabar 
Hitleriui savo planus, Euro
pos sostinėse pasidarė bai
siai neramu. Visi pamatė, 
kad Europos padangėj ren-

Hitleris Ruošia Ku
nigams Apynasrį.

Bažnyčios turės mokėti val
stybei mokesčius.

Žinios iš Berlyno sako, 
kad valdžia greitu laiku pa
skelbsianti naują įstatymą 
bažnyčių turtams kontro
liuoti. Kiekvienos bažnyčios 
taryboje valdžia įkursianti 
“finansų departamentą.” 
Šitas departamentas žiūrės, 
kiek parapijon įneina pini
gų ir apdės tą biznį tam tik
ru mokesniu. Be to, visi baž
nytiniai turtai bus surašyti ir 
laikomi valdžios žinioje, 
kad kunigai negalėtų jų par
duoti ir pinigų nusinešti. Ku
nigų mokykloms ir mokyto
jams podraug , draudžiama 
kišti savo nosį į politiką ir 
kiršinti žmones. Taigi lau
kiama didelio triukšmo. Ro
mos katalikų kunigai, būda
mi labai prisirišę prie pini
go, be abejonės kels didelį 
lermą.

pildydamas anglies baronų 
reikalavimą, išleido indžion- 
kšiną, uždrausdamas strei 
kuojantiems maineriams at
kalbinėti dirbančius nuo 
darbo, ir podraug įsakė, kad 
naujoji unija, United Anth- 
racite Miners of Pennsylva- 
nia, “tuojaus” atšauktų strei
ką. Unija streiko neatšaukė. 
Teisėjo supratimu, tas reiš
kia “teismo paniekinimą.” Ir 
todėl 29 unijos viršininkai 
buvo sugrusti kalėjiman.

Tos pačios dienos naktį 
netoli nuo čia buvo dinami 
tu išsprogdintas geležinkelio 
tiltas. Policija sako, kad tai 
esąs streikuojančių anglia 
kasių darbas. O gal tai pa
darė detektivai, kad gavus 
daugiau atlyginimo už šni
pinėjimą?

ANGLIJA PANAIKINO
MIŠKO KONTRAKTĄ 

SU SOVIETAIS.
Anglijos pramonininkai 

buvo užpirkę Sovietuose 
daug miško medžiagos. Ka
nados miško kompanijos pa
kėlė prieš tai protestą, nes 
jos nori savo mišką parduo
ti Anglijai. Ir kanadiečių 
spaudžiama, Anglijos val
džia įsakė savo miško im
portuotojams nutraukti kon 
traktus su Sovietais.

Tartis Su Streikie- 
riais.

Sprendimas prieš dvi dirb
tuves, kurios pabėgo nuo

streiko.

Washington. — National 
Labor Relations Board čia 
nusprendė, kad darbdaviai 
privalo tartis su savo darbi

Kalėjimo.
Be to, neteko garbės titulų, 

laipsnių ir medalių.
Leidžiant “Keleivį” spau-! 

don, gavome iš Kauno laik
raščių, kuriuose randame 
papildomų žinių, kad Sruo
gos byla dėl suktybės pašto 
ženklais jau pasibaigė. A-

ninkais net ir tuomet, kada do! as Sl.uo.«a1’ kalP. ,b.uv«s
šie pameta darbą ir išeina >,ast0 Ylrslnlnka? >r ^ląu-
streikuot. Todėl Resniek s!s va^’ fav0 lo kak-
Brothers paketbukų firma, t0- Jam atlmtl ™
kuri nutraukė visus reikalus medalla1’ °rdePaI’ vlsokle 

garbes titulai ir laipsniai.
bininkais New Yorke ir pa- Jei«“ Yis..išei?iš kalėjimo gy: 
bėgo su savo dirbtuvėmis ki- Ya.s’taiP? jau negales būti 
tur. viena jų iškeldama i Joks valdininkas nei rinki- 
Holyoke, MasZ, o kitą i Sv- nluose ^vauti, jam ati- 
racuse, N. Y., sulaužė NRA imamos visos piliečio teises
skyrių 7A, ir dabar privalo 11 į'1"1 ... .
išnaujo tartis su darbininku' J.° P?gelbininkai lr įk
ūnija, kad likę be darbo da.■- i mokslininkai šitoj aferoj nu-
bininkai butų aprūpinti dar- eist. taip :Augunas o metus 
bu trr 'kalėti, A. Vasiliauskas 3 me

tu?, Jurkšaitis 2 metu, Ši- 
įmanskas 6 mėnesius.

Be to, nuteistieji turi atly
dinti valstybei 2,860,000 li- 
i tų už išvogtus ir išparduotus 
pašto ženklus.

Teismai Griauja Nepalankius 
Kapitalistams Kodeksus.

SENATAS TIRS DVI LAI
VŲ NELAIMES.

Washingtono senatas nu
tarė ištirti žuvusių “Morro 
Castle” ir “Mohawk” garlai
vių nelaimes. Mat, eina pas
kalai, kad tie garlaiviai su 
žmonėmis tyčia buvo sunai
kinti, nes kompanijoms nei
davęs biznis, o laivams žu
vus, jos gavo daug pinigų, 
nes jie buvo gerai apdrausti.

NRA GALI BŪT VISIŠKAI 
PALAIDOTA.

VALDŽIA MAITINA 
600,000 FARMERIŲ 

ŠEIMŲ.

75,000 šeimų jau įkurta 
naujose vietose.

Washingtono valdžia da
bartiniu laiku maitina 600,- 
000 farmerių šeimų, kurių 
javus ir gyvulius sunaikino 
pereitos vasaros sausra. Val
džia stengiasi surasti tiems 
žmonėms geresnėse vietose 
farmas ir tenai- juos įkurti. 
Apie 75,000 šeimų jau buvo 

krei nauja karo audra. Kur i*?*.”“0 pereitos.vasaros,

PRASIDĖJO PACIFIKO 
JURININKŲ STREIKAS.

San Francisco apylinkėje 
anądien sustreikavo aliejaus 
laivų darbininkai ir atsišau
kė į kitas jurininkų unijas, 
kad ju streiką paremtų. 
Streikas plinta ir laivų kom 
panijos jau šaukiasi į Wash- 
ingtoną, klausdamos, kas 
joms reikia daryti.

trenks pirmas perkūnas, da 
nežinia, bet visi bijosi, kad 
jis gali trenkti bile valandą.

Todėl Londonas, Pary
žius, Roma ir Maskva pradė
jo greitai tartis telegramo
mis, kas reikia daryti, kad 
sustabdžius ar bent atitoli
nus karo pavojų.

Francuzijoj pasigirdo bal
sų, kad aliantai tuojaus turi 
apsupti Vokietiją plieno sie
na, okupuoti Ruhro kraštą 
ir kitus pramonės centrus,

o iki šių metų pabaigos tiki
masi įkurdinti dar 250,000 
šeimų. Tuomet jos užsidirbs 
sau pragyvenimą pačios ir 
valdžiai nereikės jų šelpti

KARĄ

PRANAŠAUJA AMERI
KOJ “REVOLIUCIJĄ ŠJ 

RUDENJ.”

Paskutinėmis dienomis A- 
merikoje pradėjo organi
zuotis da viena reakcinių 
gaivalų organizacija — tai 
“United American Citi- 
zens.” Jos generalinis orga
nizatorius yra tūlas Howard 
A. Chase. Kalbėdamas Bos
tone anądien jisai pranaša
vo, kad ateinantį rudenį, bū
tent, “spalių mėnesį Ameri
kos radikalai darys revoliu
ciją.” Kaip davatkai nuola
tos vaidinasi raguotas vel
nias, taip reakcininkams 
“radikalų revoliucija.”

Skandalas Ohio Vals
tijoj Dėl Šelpimo 

Pinigų.
Federalinės šalpos admi

nistratorius Harry L. Hop- 
kins viešai pareiškė turis 
“neužginčijamų įrodymų,” 
kad Ohio valstijoj šelpimo 
admonistracija virtusi poli
tine korupcija, kitaip sa
kant, vagių lizdas; o kadan
gi federalinė valdžia yra da
vusi tos valstijos šelpimo 
reikalams $8,000,000, tai 
Rooseveltas įsakė Hopkin- 
sui tuojaus paimti tuos pini
gus savo kontrolėn. Reiškia, 
tos valstijos valdžia viešai 
statoma vagių ir sukčių vie
toje. Ir didžiausia atsakomy
bė čia krinta gubernatoriui, 
kaip valstijos galvai. Todėl 
Ohio gubernatorius Davey 
taip įniršo, kad išėmė varan- 
tą areštuoti federalinį šalpos 
administratorių Hopkinsą 
už “kriminalinį apšmeiži
mą.” Suprantama, Ohio po
licija negali areštuoti Hop
kinsą Washingtone, todėl 
Davey reikalauja, kad Hop- 
kinsas atvyktų Ohio valsti- 
ion ir čia pasiduotų areštui. 
Girdi, jeigu esi vyras, tai 
drįsk atvažiuoti čionai ir 
stoti prieš musų teismą. O 
jeigu bijai atvažiuoti, tai 
prisipažink viešai, kad esi 
bailys ir niekšas.”

Šitokie aitrus žodžiai tarp 
aukštų valdininkų iki šiol 
buvo da negirdėtas dalykas.

“DIEVAS LIEPĖ” NU
ŠAUT KUNIGĄ.

Cranston, R. I. — Pereitą 
nedėldienį armėnas vardu 
Nazarian čia šovė. savo tau
tos kunigą Martugesianą ir 
sunkiai jį sužeidė. Suimtas 
ir policijos klausinėjamas, 
kam jis tą dvasiškį šovė, Na
zarian atsakė, kad nakties 
laiku jam pasirodęs Dievas 
ir liepęs kun. Martugesianą 
nušauti. Areštuotas šovikas 
meldžiasi ir prašo Dievo, 
kad sužeistas kunigas nepa- 
sveiktų.

SENATAS NEPRALEI
DŽIA 4 BILIONU ŠALPOS 

FONDO.
Washingtono senatas da 

nepraleido $4,000,000,000 
fondo šelpimo reikalams ir 
išrodo, kad nepraleis. Atsto
vų butas tą bilių užgyrė jau 
senai, bet senatoriai nenori 
tokią krūvą pinigų pavesti 
vieno Roosevelto nuožiūrai 
Dabar senate siūloma nukir 
sti tą sumą per pusę.

14,900,000 ŽMONIŲ BAL
SUOSIĄ UŽ HUEY.

“Louisianos senatorius 
Huev Long kandidatuos 
1936 metais į prezidentus ir 
už ji balsuos 14,900,000. 

i Taip sako kunigužis Gerald
BELGIJA VOS NENUSLY- ĮSmith, kuris metė savo para-

DO NUO AUKSO. .ir nueJ?, . agituoti uz
Louisianos diktatorių, kuris

RAGINA SKELBTI 
KARUI.

Sovietų žinių agentūra 
“Tass” paskelbė raudonojo 
darbininkų Internacionalo 
atsišaukimą į viso pasaulio 
darbininkus. Jis kviečia juos 
užmiršti visus savo skirtu-

kad vokiečiai negalėtų jų'mus ir stoti kovon priešn . • • «« • • . •« d d . * 7
naudoti ginklavimosi tiks
lams.

Anglija tuo tarpu siunčia

gręsiančią pasaulinę sker
dynę”. Visos darbininkų uni
jos raginamos ruošti demon

savo valdžios atstovus Ber-stracijas 1 gegužės dieną ir 
lynan tartis tiesiai su H i tie-'protestuoti prieš fašizmą, 

| kapitalizmą ir karą.nu.

LITVINOVO SESUO IŠ
MESTA IŠ BUTO.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad pereitą penktadienį, 
prieš pat šabą, tenai buvo iš
mesta iš buto ant šalygatvio 
su visais savo baldais Estera 
Fir.kelštein, tikroji Sovietų 
užsienio reikalų komisaro 
Litvinovo sesuo, kuri netu
rėjo kuo užsimokėti nuo
mos. Pirma Litvinovas jai 
atsiųsdavęs pinigų, bet da
bar jau nebesiunčiąs.

Europoj yra dar kelios 
valstybės, kurios aklai laiko
si aukso valiutos. Jos sudaro karalius.” 
vadinamąjį “aukso bloką.” |
Bet joms labai sunku laiky-; 
tis. Belgija pereitą sąvaitę 
tik per plauką nenuslydo 
nuo aukso pagrindo. Jeigu

žada “išdalyti turtus,” taip 
kad kiekvienas “galės būti

VERČIAU KALĖJIMAN 
EISIU, BET VALDŽIAI 

NEMOKĖSIU.”

i

Bedar&iij Apdraudos 
įstatymas Kanadoj.

Kanados parlamento že
mesnieji rūmai pereitą są
vaitę priėmė 123 balsais 
jrieš 3 bedarbių apdraudos 
statymą. Dabar jį svarsto 

senatas. Įstatymas reikalau- 
a, kad kiekvienas darbda- 

vis apdraustų savo darbinin- 
cus nuo nedarbo ir mokėtų į 
am tikrą fondą nustatytą 

mokestį. Tuomet, jeigu jis 
darbininką atleidžia, bedar
bis gauna pašalpą iš to fon
do. Bet jeigu darbdavis sa
vo darbininkų neapdraus ir 
vėliau atleis juos iš darbo, 
tai tuomet bedarbiai paduo
da komisijai skundą ir ko
misija traukia tokį darbda 
vį teisman. Socialis tas 
Woodsworth buvo pasiūlęs 
pagerinimą, kad pašalpa be
darbiui butų mokama nežiū
rint ar darbadavis buvo jį 
apdraudęs, ar ne; bet šitas 
pagerinimas buvo atmestas 
86 balsais prieš 65.

VALDŽIOS NAMELIAI 
BEDARBIAMS KAŠTUO

JA PO $3,000.
Washingtono žiniomis, 

Virginijos valstijoj pastaty 
ta jau 223 namų kolonija 
bedarbiams. Tenai kuriami 
juodveidžiai su šeimynomis. 
Namelis su elektros šviesa ir 
nedideliu sklypeliu žemės 
kaštuojąs valdžiai apie $3,- 
000. Tokių namų esą numa
tyta pastatyti apie 5,500.

UŽGYRĖ 30 VALANDŲ 
DARBO BILIŲ.

Senato teisminė komisija 
Washingtone užgyrė Blacko 
Įneštą bilių, kuriuo nustato
ma 30 valandų darbo sąvai- 
ė visoj pramonėj.

_ .. , , . _ . Taip pasakė buvusis prie
Francuzija nebūtų jos pare- Hooverio finansų ministeris 
mus, tai aukso pinigai butų Andrew Mellon, kurį dabar 
jau panaikinti. - demokratai patraukė teis-
FPAMni7iini paupin man’ akydami, kad jis pa 
F t a v AZDmnuričcN slėpęs savo milionines paja-

IA TAoirvoa mas ir nedamokėjęs valsty-
TARNYBA. bei apie $3,000,000 mokes-

Kadangi gimimai Francu- čių. Laikraščių reporteriai 
zijoj eina mažyn, tai Parla- sako, kad Melionas anądien 
mente nutarta pailginti dvy- jiems pasakęs: “Aš verčiau 
gubai kariuomenės tarnybą eisiu kalėjiman, bet valdžiai 
ir tuo budu padidinti pašto- daugiau nemokėsiu.” Pašė 
vią armiją. les patriotas!

POLICMANUI PRIPYLĖ
PIPIRŲ I KELINES.
Atlantos miesto policma

nas Betsill užvedė prieš savo 
‘prisiegą” bylą ir reikalau
ja divorso, nes jo žmona pri
pylusi jam pipirų Į kelines. 
Išėjęs iš ryto savo pareigų 
siti, jis visą dieną turėjęs 
kasytis ir kelnėse taip perš 
tėję, kad jis nežinojęs kur 
dėtis.

New Deal” organizacijos 
terminas baigiasi 16 birželio.

NRA organizacija, kurios 
tikslas buvo atgaivinti kraš
to pramonę, jau baigia savo 
dienas. Paskirtas jos veiki
mui laikas pasibaigs šių me
tų 16 birželio. Rooseveltas 
reikalauja, kad Kongresas 
įgaliotų NRA veikti dar du 
metu. Dabar Kongresas tyri
nėja, ką ši valdžios agentūra 
yra nuveikus. Ar užsimoka 
jai duoti dar du metu, ar ne. 
Šaukiami fabrikantai ir uni
jų vadai, kad jie pasakytų, 
kaip jie žiuri į NRA. Visi ją 
kritikuoja, niekas nepaten
kintas. Darbininkų atstovai 
sako, kad fabrikantai NRA 
kodeksų nepildo ir valdžia 
nieko iš to nedaro. O jeigu 
NRA valdininkai ir patrau
kia kurią kompaniją dėl ko
dekso laužymo, tai teismai 
beveik visuomet stoja kapi
talistų pusėj ir nusprendžia, 
kad kodeksai “nekonstituci- 
niai.”

Šitą pripažino prieš se
nato komisiją ir dabartinis 
NRA galva Richbergas. Jau 
8 kodeksai, kurie paliečia 
1,875,000 darbininkų, nebe
veikia, sako jisai. Vieni jų 
yra teismų suspenduoti, kiti 
visai panaikinti. Barberių 
kodeksą, kuris paliečia 433,- 
000 darbininkų, pati valdžia 
atšaukusi, nes jis buvo ne
praktiškas.

Minkštosios anglies kasy
klų kodeksą Kentucky vals
tijoj uždraudė federalis tei
sėjas Dawson, pareikšda
mas, kad valdžia neturinti 
teisės kištis į privatinį biznį 
ir diktuoti darbo valandas 
arba darbininkų atlyginimą.

Pariašų sprendimą prieš 
NRA gavo ir Weirtono plie
no kompanija.

Aliejaus trustas irgi su
triuškino NRA kodeksą su 
teismų pagalba.

Automobilių fabrikan
tams valdžia nei nebandė 
užkarti NRA kodekso. Jie 
atsisakė jį pasirašyti, ir val
džia turėjo nusileisti.

Dabar federalis teisėjas 
Newarke uždraudė valdžiai 
kištis su NRA kodeksu j 
Acme, Ine., metalo firmos 
biznį, tiesiai pareikšdamas, 
kad NRA kodeksas yra prie
šingas šalies konstitucijai.

Šitaip dalykams stovint, 
NRA priešininkai pradėjo 
atvirai kalbėti, kad Roose
velto “New Deal” yra jau 
miręs dalykas. Tuo tarpu 
Kongresas vis d a tyrinėja 
NRA veiklą ir tie tyrinėji
mai gal nepasibaigs iki 16 
birželio.

MIRĖ AUDĖJŲ UNIJOS 
VADAS.

Birmingham, Ala. — Šį 
oanedėlį čia mirė United 
Textile Workers of Aiųeri- 
?a unijos vadas John Dean, 
kuris pereitą vasarą vedė 
16,000 audėjų streiką Ala 
bamoje. Jo šeimyna gyvena 
Brooklyne.

MISSISSIPPI UPĖ VĖL 
PATVINO.

Pereitos sąvaitės pabai
goje Mississippi paupiu vėl 
kilo baisus potvinys. Raudo
nojo Kryžiaus apskaičiavi
mu, Arkansų valstijoj ir Mis- 
souri pietų rytuose bus jau 
apie 13,000 šeimynų be pa
stogės. Keliolika juodvei- 
džių jau prigėrė.

H
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Ir čia Be Grafto Neapsiėjo.

“FRANKO KRUKO” AU
TORIUS VISIŠKAI SU

BLIŪŠKO.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Lietuvoje atsirado 
toks “literatas” (Cvirka), 
kuris nebuvęs Amerikoje ir 
nepažinodamas jos gyveni
mo sąlygų, užsimanė para
šyti apie ją knygą. Tuo tiks
lu jisai sukurė net dviejų to
mų “romaną,” pavadinda
mas jj “Franko Kruko” var- 

Tas “Frank Kruk,” taidu.
jo paties išgalvotas tipas. 
Gimęs ir augęs Lietuvos kai
me, Krukelis atvažiuoja A- 
merikon, apsistoja “Brukli
ne,” kur auga bananos, ir, 
nei anglų kalbos nemokėda
mas, tuoj pakeičia savo pa
vardę į “Kruką” ir pradeda 
bizni tarp jankių.

Lietuvoje Krukelis buvo 
tikras glušas. Bet Ameriko
je, Cvirkos manymu, “gal
vos nereikia.” Čia ir vėpla 
gali karijerą pasidaryti. To
dėl jis ir rašo, jog tas jo 
<fKrukas” Amerikoje taip iš
kilo, kad buvo jau pastatęs 
savo kandidatūrą net j pre
zidentus ir be mažko nebuvo 
išrinktas. Bet kai parvažia
vo “Frank Kruk” Lietuvon, 
tai sudribo kaip lepšė. Su
praskit, mat, kad Lietuvoje 
reikia galvos...

Apie tą žioDlą Cvirkos pa
saką atsiliepė jau kone visi 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai. Labai gerą kritiką pa
rašė “Naujienose” Marcas 
Saukas. Jis sako:»

“Neeikvočiau laiko, jei butų 
vienas ‘Frank Krukas.’ Yra 
Cvirka. Jis jaunas vyras ir ne 
plunksnos kazelėkas. Turi daug 
laiko pasimokyti, svietą pama
tyti ir paskui parašyti romaną. 
Taigi, visa kas čia bus, tegu 
bus Cvirkos naudai, kaip Die 
vui ant garbes.” ♦
Ir nurodęs, kaip Cvirka 

savo “Kruką” Amerikoje 
padaro didvyriu, o Lietuvo
je durnium, Baukas tęsia:

“Andrejevas kadaise atsiun 
tė Į Ameriką šėtoną. Amerikos 
milionieriai tuojau numovė 
jam ir kelnes. Cvirka nusiuntė 
Į Ameriką sodžiaus laidoką, ku 
ris pasiekė čia beveik preziden
to garbės. Krukas nedurnas 
buvo Amerikoje. Visokių gud
rybių išmoko. Bet kai sugrįžo 
Lietuvon, tai rusų kultūros 
liekanos numovė jam kelnes...

“žinoma ir aišku, kad Cvirka 
nežino nieko apie Amerikos gy
venimą ir pulsą, bet tenka labai 
stebėtis, kad jis dar nežino ir 
kasdieninių tiesų, kurios yra 
toj pačioj Amerikoje, Lietuvo
je ir kitur. Mėgsta jis karika
tūras. Bet ir karikatūra turi 
savo pamatą, kurio romano au
torius taip pat nežino. Sveti
mos jam elementarinės psicho 
logijos, socialogijos, gamtos ir 
fizikos tiesos. Nežino jis, kad 
asilas yra visur asilas. Nežino 
jis nei to, kad toks nekaltas 
vaikas, kaip jis dar yra, negali 
romano parašyti ir neprivalo.

“Tiesa, jo ‘romane’ pasitaiko 
ir gražių pluokštelių. Bet ir jo
vale pasitaiko geresnis kąsne
lis. Tačiau jovalas pasilieka jo
valu.”

Cvirka padarė savo “Kin
ką” Amerikoje graborium 
Bet apie graborių bizn 
Cvirka nieko nežino. Todėl 
graboriaus ofisas pas jį išei
na net ant septinto aukšto, o 
languose pristatyta grabų, 
lyg avalinės krautuvėj batų.

Apie atstumą tarp Ameri
kos miestų Cvirka irgi netu
ri mažiausio supratimo. 
Kaip Baukas pastebi—

“Jam atrodo, kad ii Čikagos 
| Naujorką, arba Brukliną taip,

kaip iš Kauno į žaliąjį kalną, o 
iš Kauno į Berlyną, kaip į mė
nulį. Tikrenybėje, Čikaga yra 
beveik tris sykius toliau nuo 
Naujcrko, negu Kaunas nuo 
Berlyno. Nežinia, ką autorius 
norėjo iš Kruko padaryti, gra
borių, ar grabų fabrikantą. Jis 
pradeda jį kaip grabų dirbėją, 
o pabaigia kaip nabašninkų lai- 
dotoją.”

Tuo tarpu graboriai A-: 
menkoje grabų patys nieką- j 
dos nedirba ir languose jų • 
nelaiko. Jie užsako grabą j 
tik tada, kada gauna n ūmi-į 
rėlį laidot. Pagaliau, koks 
lutų tikslas laikyti išstaty-j 
;us grabus septinto aukšto, 
languose? Juk jų vistiek nie-; 
tas tenai nematytų. Prekės

LEIVIS, SO. BOSTON

šita gritelė buvo pastatyta iš senų telefono stulpų kaip pasilsio pastogė besikilnojantiems be
darbiams Minnesotos valstijoj. Vien sienos ir stogas valstijai kaštavo $10,100. Sudėvimas elekt
ros šviesų ir kitas vidaus įrengimas kaštuos gal kita tiek. Legislatura paskyrė komisiją, kad iš
tirtų. kodėl šitas laužas taip brangiai kaštavo?

Anerikes Kapitolizmas.Buvo 
Ant Bedugnes Kranto.

'abrik&ntai norėjo padaryti
Rooseveltą diktatorium.

Šiomis dienomis kilo Įdo
mus vaidai tarp esamų ir bu
vusių NRA viršininkų. Į tuos 
ginčus įsivėlė radio pamoks- 
ininkas Coughlin, pagarsė- 
ęs savo griežtomis kalbo- į kaip didelis ir platus tuomet 

mis gen. Smedley Butler ir į buvo nedarbas. Ir taip pat 
riti. Butleris išvadino buvu-! niekas niekad nežinos, kaip 
sį NRA viršininką gen. I arti tuomet Amerika buvo 
Johnsoną spekuliantų ir pel-| prie bedugnės kranto ir re- 
nagrobių įrankiu. Būdamas, voliuci jos. Mes galėjom tuo- 
tfRA viršininku; Johnsonas met gauti diktatorių leng-M A • M X A _ T- • XV 1 •

“Darbininkų klasė buvo 
bejėgė. Jos organizacijos 
buvo vos tik gyvos ii- jau bai
gė nykti. Darbininkų algos 
baigė džiūti, o darbo valan
dos buvo ilginamos.

“Niekas niekad nežinos,

SKIPIČIO MISIJA
paprastai išstatomos tik pir-j “Keleivio” redakcijai yra 
mo aukšto languose, kur prisiųstas “Atsišaukimas į 
publika gali jas aiškiai ma-.Visuomenę,” kuriuo prane- 
tyti. ' šama, kad šio mėnesio pa-

Visa tai narodo kad Cvir-'baigoje Amerikon atvyksiąs 
visa tai oarodo, Kart L y ir- d Skipitis, buvęs vidaus

ka netik Amenkos nepazis- . * , ,. H * reikalu ministens, o dabarta, bet ir šiaip netun supra-; j : ^tuviams remti 
Ūmo apie didmiesčių papro-Jdraugijo8 piraiininkas. Jo 

misija esanti tokia:cius.
Todėl Baukas ir sako:
“Kada vaikėzas, išmokęs ke

lis angliškus keiksmažodžius, 
drįsta iš jų parašyti ‘romaną’ 
ir paskui randa leidėją ir spau
dą ‘romanui’ išreklamuoti, tai 
matyti, kad yra kas nors pras
ta Lietuvos literatūros kated
roje. Lietuvoje juokiamasi iš 
musų K. S. Karpavičiaus ‘ro
manų,’ bet Cvirka davė mums 
geresnę progą pasijuokti iš jo 
‘romamo’ ir kartu iš tų žmonių, 
kurie giria tą surugusį jova
lą.”

Perkėlęs savo “Kruką” iš 
Amerikos į Kauną, Cvirka 
nusiunčia ji teatran, ir štai 
kas išeina:

“Kauno teatre Krukas nusi
velka švarką, rėkauja, kaip 
durnius, lando visur, o pačiam 
tragedijos persilaužime nu- 
prunkščia juoką per visą teat
rą. Ir kur tik koją kelia, visur 
doleris ir biznis, doleris ir biz
nis. Eina į geležies krautuvę 
čiugumo nusipirkti.”

Bet to negana. Kai vienas

“1. Supažindinti čionykščius 
išeivius lietuvius su ‘Viso Pa
saulio Lietuvių Kongreso’ idė
ja; tas kongresas numatomas 
šią vasarą rugpiučio mėnesio 
pradžioje Kaune.

“2. Rimtai pasikalbėti su vi
suomenės veikėjais apie svar
biausius lietuvių tautos kultū
ros dalykus ir patirti išeivijos 
svarbesnius reikalus.”

Jeigu p. Skipitis kitokių štavo ir iškrėtė. Krečiant pas 
tikslų Amerikoje neturi, tai! jį rado aštru durtuvą. Iš to 
dėl šitų dviejų jam vargiai'spėjama, kad jis norėjo po-

Žinios Iš Popiežiaus 
Dvaro.

Iš popiežiaus dvaro šiomis 
dienomis atėjo įdomių žinių.
Viena žinia sako, kad savo 
dvare “šventasis tėvas” pra
dėjo statyti kalėjimą, o kita 
žinia praneša, kad vienas 
katalikas norėjęs popiežių 
nužudyti, bet popiežiaus 
žandarai ji sučiupo. Suimta
sis atvykęs iš Meksikos ir 
norėjęs prieiti prie popie
žiaus. Kadangi jis išrodė pa
prastas žmogus, o ne koks 
turtuolis, tai žandarai nuvijo 
ji nuo karališkų popie
žiaus įumų. Bet žmogelis vėl 
atėjo. Žandarai vėl jį nuvijo,
sakydami, kad driskiams čia sipenėję bekonai, parapijų 
nėra vietos. Kai jis atėjo tre.: klebonai ir jų gaspadinės. 
eiu kartu, tai žandarai jį are-'

vertėjo plaukti per Atlantą 
3,000 mylių.

Supažindinti amerikiečius 
su tuo “Viso Pasaulio Lietu
vių Kongresu” geriausia juk 
galima per spaudą. Šitą dar
bą galėjo atlikti Lietuvos 
konsulatas New Yorke ar 
Chicagoj. Tai butų buvę 
daug pigiau, negu p. Skipi
čio kelionė ir sugaištas lai
kas. ?

Musų manymu, apie tą 
“kongresą” vistiek nėra kas 
daug kalbėti. Pažangiosios 

_ . . ,, . Amerikos lietuvių visuome-
kąHkaS^AmerikoUiet^aiP^ nusista}7mas ši?° k!au' ^»wių ^ni<» v <*»<*-

piežių nudurti

Kadangi kalėjimas popie
žiaus dvare da nepastatytas, 
tai “šventojo tėvo” žandarai 
suimtąjį žmogėlį padavė Ro
mos policijai, kuri uždarė jį 
savon belangėn ir pradėjo 
tyrinėti, kas jis per vienas. 
Pasirodė, kad jis Meksikoje 
gimęs ir augęs, krikštytas 
katalikų bažnyčioj.

LATVIŲ SOCIALDEMO
KRATAMS BAUSMES 

KIEK SUMAŽINO.
Latviu karo teismas vasa-

MANO PASTABOS
Kun. Virmauskis ragina 

“Darbininko” skaitytojus ir 
prietelius, kad kiekvienas jų 
užsirašytų “Darbininką. 
Išeina, vadinasi, kad “Dar
bininko” prieteliai ir skaity
tojai nėra nei jo prieteliai, 
nei skaitytojai.

“Draugas” piksta, kam 
Januškevičius savo paveiks
luose iš Lietuvos rodo “šun
kelius,purvą ir skurdą”.Kle- 
rikalų laikraščio manymu 
“tokie vaizdai žemina Lietu, 
vą.” Suprantame, kad Lietu
voje yra daug gražesnių vai
zdų. Pavyzdžiui, gražiai nu

Tysliava sako, kad jo tau 
ta senai išmirusi ir kalba už
miršta. Jis, mat, esąs kilęs iš 
prūsų tautos, kurios senai 
jau nebėra. Jis sprendžia a- 
pie tai iš savo pavardės, kuri 
baigiasi galūne — va. Var
dai su tokiomis galūnėmis 
esą piusiški. Netoli Kara
liaučiaus esąs užsilikęs da 
vienas kaimas su tokia galū
ne, tai Labguva. Bet Lietuva 
tokių vardų pilna—Raguva, 
Šilava, Krekenava ir tt. Ar 
tai vis prūsų vardai?

Kultuvėli*.

neužsisėdo ant stambaus ka
pitalo, sako gen. Butler. Ji
sai neužsisėdo ant Weirton 
Steel korporacijos, nei ant 
plieno trusto valdomų ang
lies kasyklų. Bet jis puolė 
San Francisco darbininkų 
streiką jr streikierius išvadi
no “žiurkėmis.”

Toliau gen. Butler pridu
ria, kad gen. Johnsono su
kelti vaidai galės sunaikinti 
netik jį patį, bet daug pa
kenks ir jo draugo Roosevel- 
to karijerai.

Atsakydamas į tas pasta
bas gen. Johnsonas išrėžė 
didelę prakalbą per radio, 
aiškindamas, kaip jis su 
Rooseveltu išgelbėjęs Ame
riką, kuri buvusi jau ant be
dugnės kranto.

Štai jo žodžiai:
“Bankai, kuriuose buvo su

dėtos viso krašto sutaupos, 
griuvo. United States Cham- 
ber of Commerce .galYa jau 
eikalavo, kad prezidentas įjį 

butų apskelbtas pramones 
diktatorium, ir net patys1 
stambaus biznio kapitonai 
maldavo Washingtoną, kad 
gelbėtų juos.

Žemės ūkis, po kelių ka- 
tastrofingų metų, laukė ste
buklo. Keliasdešimtis tūks
tančių farmų ir namų buvo 
parduodama iš varžytinių 
□ž nesumokėtas skolas. Gin
dami savo namus nuo išpar
davimo, žmonės jau grieb
davosi ginklo, nes kitokio 
budo jau nebuvo.

viau, negu Vokietija gavo 
Hitlerį. Ir mes butume jį ga
vę, jeigu ne Rooseveltas, ku
ris buvo tokiam sumanymui 
priešingas.

“Demokratija taikos ir 
gerbūvio metu yra geriausia 
valdžia pasauly. Bet ji yra 
prasčiausia valdžia pasauly 
didelio karo ir didelės krizės 
metu. Dėlto ir Europoje atsi
rado net šešios diktatūros?’

Bet toliau gen. Johnsonas 
ir pats sumuša tą nuomonę, 
buk “didelio karo ir didelės 
krizės metu demokratija y- 
ra prasčiausia valdžia.” Ji
sai pats pripažįsta, kad pa
saulinio karo metu Ameri
ka parodė daugiau vienin
gumo ir ištvermės, negu ab
soliutinės valdžios arba dik
tatūros.

Todėl ir Rooseveltas, atsi
mindamas karo lekciją, ne
norėjęs išsižadėti demokra
tinės tvarkos. Ir mes šian- 

en matome, sako Johnso
nas, kad Rooseveltui geriau 
sekasi kovoti su depresija, 
negu Europos diktatoriams.

Taigi gen. Johnsono kal
boje yra trys įdomus daly
kai: (1) kad Amerikos ka
pitalizmas buvo jau priėjęs 
liepto galą; (2) kad šios ša
lies piniguočiai jau reikala
vo diktatūros, ir (3) kad de
mokratija yra geriausia tvar 
ka, nore pats gen. Johnsonas 
jos ir nemyli.

.... x . ~ .juformuluoti taip: Tegul
idėją, tai Krukas atsako: Skipitis *u savo draugija “Šiur, Kudirka, rodos, laiko !Ž,«irupin» visų pirma su- 
čeverykų krautuvę Brookly- juukti lauvaiUetuvo. imo- 
ne. O apie jo idėją niekas nitĮ is^tą tai bu,
nepaiso, nes jis susidėjo su tinstantį kartų geriau, negu 

tas mekeno nelinkta* ir nie
ko neatstovaująs “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresas.”

O jeigu p. Skipitis nori 
pasikalbėti su amerikiečių 
veikėjais “apie svarbiausius 

. t,. „ lietuvių tautos kulturinius
Gerai sako Maicas dalykus,” šituo klausimu

amais.u

Vadinasi, amerikietis lie
tuvis yra toks tamsus, kad ir 
apie Vincą Kudirką nieko 
nežino. O Amerikoje jis be
veik prezidentu tapo.

kus, baigdamas savo kritiką, 
kad—

“Nėra sviete tekio asilo, kaip 
Frank Krukas, kuris palikęs 
savo biznį Amerikoje kitų ran
kose, jsiklampotų į visokius biz
nius Lietuvoje ir žūtų. Nėra ir 
tokios Amerikos, kokią randam 
Cvirkos ‘romane.’ Tik yra bai
mės, kad po to viso Afrikos 
beždžionės nepradėtų mums 
rašyti romanų...”

Cvirka norėjo išjuokti A- 
merikos lietuvius sutverda
mas žioplą tipą, “Franką 
Kruką.” Jis norėjo parodyt, 
kad visi Amerikos lietuviai 
yra tokie liurbiai.

Bet išėjo priešingai. Jo 
“romanas” atskleidė jo pa
ties tamsumą.

Lietuvai Cvirkos knyga 
irgi meškiškai patarnavo.

Amerikos lietuvių pozicija 
irgi labai aiški, būtent: 
Svarbiausi* kultūrinis daly
kas yra spaudos, žodžio ir 
susirinkimų laisvė.

Ar p. Skipitis gali priža
dėti Amerikos lietuviams, 
kad sugryžęs Lietuvon jisai 
panaikins laikraščių cenzū
rą ir grąžins darbininkų or
ganizacijoms laisvę?

Jeigu jis to padaryti nega
li, tai jo atvažiavimas Ame
rikos lietuviams 
domus.

kartotino svarstymo paskel
bė sprendimą ginklų slėpi
mo byloje. Kaip žinoma, to
je byloje, svarstant ją pirmą 
kartą, 3 buvę latvių seimo 
socialdemokratų atstovai 
buvo pripažinti kalti. Pakar
totinis teismas taip pat rado 
juos kaltus ir nuteisė Bruną

Dingę Sovietų Lakū
nai Surasti.

Vasario 1 d. dingusiam 
rusų lėktuvui, kuris lakūnui 
Golubevui vadovaujant iš
skrido į šiaurę, gelbėti Ar
changelske buvo sudaryta 
speciali komisija. Vasario 
19 d. rytą komisijos pirmi
ninkas gavo iš Ičimos gele 
žinkelio stoties per radio 
tokį pranešimą: “Aš, Golu

Kalnini trejiems metams pa? beyas, ir du mano palydovai
taisos namų be teisių nusto- 
jimo, Ulpę 6 mėnesius, o 
Celmą 4 mėn. kalėti. Prieš 
teismą kalėjime atsėdėtas 
laikas bus Įskaitytas. Celms 
paskirtą bausmę jau atsėdė
jo prieš teismą. Kalninš įga
liojo savo gynėją įteikti ka- 
sacijos skundą vyriausiam 
karo teismo tribunolui.

visai nei-,

ĮDOMUS socialisto 
BILIUS.

Drg. Darlington Hoopes, 
socialistų atstovas iš Read- 
ingo, įnešė Pennsylvanijos 
legislaturon bilių, kuriuo 
reikalaujama, kad bedar
biams butų mokama nuo $12 

Nes ką gi galima manyti a- iki $25 atlyginimo už kiek- 
pie šalį, kur tokie Cvirkos' vieną nedarbo sąvaitę. Šitą 
gali vadintis “literatais” ir į bilių labai remia darbinin- 
kur tokie “romanai” yra kų unijos, bet jam priešinasi 
skaitomi kaip “dailioji lite-’fabrikantai ir Pensylvani- 
ratura?” jos kasyklų baronai.

Kova Su Piktada
riais Nesiliauja.

Federalinė valdžia suėmė 
jau 2,170 Įtariamų žmonių.

Pastaruoju laiku federali
nė valdžia pradėjo atkaklią 
kovą su gengsteriais ir rake- 
tieriais, nes vietinė policija 
jų neima, o jeigu ir suima, 
tai politikieriai už pinigus 
juos paleidžia. Federalinė 
valdžia ceremonijų su geng
steriais nedaro. Daugiau pa
vojingus desperatus įsakyta 
šaudyt ant vietos. Taip buvo 
sunaikintas Dillingeris ir a- 
pie pusė tuzino jo sėbrų. Ma
žiau pavojingi areštuojami. 
Iki šios sąvaitės pradžios su
imta iš viso jau 2,170 įtaria
mų asmenų.

keliaujame jau 17 dienų. 
Mes mirštame badu. Mes bu
vome priversti nusileisti 
dumble, kur palikome lėktų 
vą ir vieną palydovą, kaipo 
sargybinį. Aš ir mano paly
dovai mintame atmatomis ir 
sunkiai sergame. Ar dar gy
vas prie lėktuvo paliktas sar 
gybinis, nežinia. Tik šian
dien mus pastebėjo vienas 
žvejys, kuris savo arkliais 
atvežė mus į kaimą. Mes 
prašome atsiųsti du lėktuvus 
su gydytoju ir maistu.”

Kaip tik buvo gauta tele 
grama, du lėktuvai išskrido 
Golubevo ir jo palydovų gel 
Lėti. Golubevas yra vienas iš 
geriausių Sovietų Rusijos 
lakūnų.

NETEKĘS AKIŲ NUSIŽU
DĖ LAIKRAŠČIŲ LE1 

DEJAS.
Mendon, Vt. — Pereitą 

sąvaitę čia nusišovė dien
raščio “Heraldo” leidėjas 
58 metų amžiaus William H 
Field. Jis padaręs tokį žing
snį dėl apakimo. Jis yra įku 
tęs NewYorko “Daily News’ 

j ir buvęs biznio vedėju prie 
I “Chicago Tribūne."

Ordenai, Titulai Ir Premijos Da
bartinėje Sovietų Rusijoje.

“Neue Freie Presse” Mas
kvos korespondentas prane
ša Įdomių dalykų iš dabarti
nės Sovietų Rusijos gyveni
mo.

Sovietų Rusijoj revoliuci
jos metu proklamuota lygy
be nuėjusi praeitin. Dabar 
tos griežtosios lygybės toli 
gražu nebelikę, nes ir komu
nistai priėjo išvadą, kad 
spartus darbininkas ir tingi
nys negali turėti vienodų 
privilegijų. Bet yra ir kitų 
skirstomųjų ženklų. Skirsty
mas prasidėjo ordenų ir ti
tulų dalinimu.

Dabar Sovietų Rusijoj yra,ir 
keturi ordenai, kiekvienas iš 
jų keturių laipsnių. Bet titu
lų yra daug daugiau. Štai 
kaikurie iš jų: “Sovietų są
jungos didvyris,” “darbo 
didvyris,” “tautos meninin
kas,” “nuopelnais gausus 
mokslininkas.” Pastaruoju 
laiku paskelbtas “udamin- 
ko” — spartuolio titulas.

Anksčiau, rūpesčių ir tru
kumų laikais ordenai ir titu
lai jų savininkams suteikę 
pirmenybių teises įsigyjant 
būtinus reikmenis ir maistą. 
Bet laisvai prekybai dau
giau kilant, dabar daugiau 
praktikuojama premijų sis
tema. Premijos suteikiamos 
ar pinigais, arba kelionės 
pavidalu, arba sunkiau gau
namais daiktais. Dabar, kai 
jau geresnis apsirengimas 
darbininkui nebe naujiena, 
premijos duodamos dvira- 

’ čiais, radio aparatais, o “ge-

,7,riausiem is geriausių — ir 
automobiliais.

Darbininkai įsigiję auto
mobilį ne taip lengvai jį iš
laiko ir pagaliau nėra pras
mės jį laikyti be darbo. To
dėl dažniausia automobilio 
laimėtojas naktimis savo au
tomobiliu vežioja pasažyrus 
ir tuo budu uždarbiauja.

Greta materialių privile
gijų yra ir moralinės privile
gijos. Ne vien tik teatre ma
tyti specialės udarninkų lo
žės, į kurias fabrikų darbi
ninkams išduodamos kont
ramarkės.

Įvairiems nusipelniusiems 
udarninkams skiriamos 

vietos sanatorijose, kuror
tuose ir įvairiuose poilsio na
muose.

Kiekvien ame fabrike, 
kiekviename kolektyve yra 
vertingesnių ir mažiau ver
tingų žmonių. Dabar tarpu
savy ima skirstytis ir valsty
bės tarnautojai, menininkai, 
mokslininkai ir kiti.

žodžiu, ima formuotis So
vietų Rusijos inteligentija. 
Jei anksčiau komunistas 
svajojo turėti bent atskirą 
butuką, gauti valstybiniu au
tomobiliu pasinaudoti, gau. 
ti nemokamus pietus, tai da
bar trokštama gražaus buto, 
vasarnamio vasaros atosto
goms, savo automobilio ir 
net motorlaivio.

Iš to matyti, kad padėtis 
Sovietų Rusijoj yra pagerė
jusi, jei atsiranda vis dides
nių apetitu i geresnius daly
kus. ‘ • “L. Uk.” •
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAIP LIETUVIAI KOVOJA Vt 
NEDARBO IR SENATVĖS APDRAUDĄ.

CLEVELAND, OHIO.

Visi Clevelando lietuviai 
darbuojasi už pravedimą ne
darbo ir senatvės apdraudos 
įstatymo, žinomo kaip Kon
greso bilius H. R. 2827.

Kadangi nedarbas tęsiasi 
jau virš penkių metų ir jam 
galo nesimato, tai lietuvių, 
kaip ir kitų tautų darbinin
kai ir smulkus biznieriai 
rimtai susirūpino savo padė- 
eia. Pradėjo jieškoti būdų, 
kaip apsiginti nuo kasdien 
labiau darbininkams grę
siančio bado ir vargo, o biz
nieriams nuo galutino su- 
bankrutavimo ir atsidūrimo 
tų pačių bedarbių eilėse.

Kuomet i Kongresą tapo 
Įneštas apdraudos bilius, ži
nomas kaipo H. R. 2827, ir 
tuo dalyku buvo sušauktas 
Washingtone suvažiavimas- 
kongresas, tai iš Clevelando 
nuo lietuvių irgi buvo pa
siųsti delegatai.

Sugrįžę delegatai davė 
raportus atskirom organiza
cijoms. Bet kad supažindin
ti visų Clevelando lietuvių 
visuomenę, buvo sušauktas 
19 d. vasario mass-mitingas 
Lietuvių svetainėj. Išklausę 
delegatų raportų ir paaiški
nimų, visi susirinkusieji pri
tarė tam biliui ir įvairių 
draugijų nariai apsiėmė įeiti 
į laikiną komitetą ir daryti 
kaip galint didesnį spaudi
mą į Kongresą ir Senatą, 
kad tas įstatymas butų į 
vykdytas gyvenimam Tas 
komitetas turėjo savo pirmą 
susirinkimą vasario 28 d. 
Lietuvių svetainėje. Ne visi, 
kurie buvo apsiėmę daly 
vauti, atsilankė.

Kurie susirinko, tie išrin
ko delegatus i miesto komi
tetą to darbo varymui pir
myn.

Taipgi išrinko delegatus 
atlankyti visas Clevelande 
gyvuojančias lietuvių drau
gijas. kuopas, parapijas, 
chorus, ir tt.

Čia paduodame surašą ori 
ganizacijų, kurios jau užgy 
rė tą bilių: Mažų namų sa
vininkų federacijos lietuvių 
kuopa 41, Lietuvių Darbi
ninkų Pašelpinė Draugystė, 
ALDLD. 15 apskritis, Šven
to Jurgio Draugystė, Lais
vės * Pašelpinė Draugystė, 
Lietuvių Dailės ir Dainų Dr- 
stė, Šv. Kazimiero Draugys
tė, Lyros Choras, Lietuvos 
Vyčių 25 kp., Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos trys kuopos 
(22,57,190), Corleto Lie
tuvių moterų .kliubas ir ke
lios kitos organizacijos.

Jeigu kuri organizacija d a 
nėra užgyrusi tą bilių (H. R. 
2827), tai pasistengkite arti- 
miausiamg savo susirinkime 
tai padaryti ir išrinkti dele
gatus į lietuvių komitetą.

Komitetas laikys savo su
sirinkimą pirmadienį, kovo 
25 d. 8 valandą vakaro, Lie
tuvių svetainėj, 6835 Supe- 
rior avė. Delegatai, pasižy
mėkite tą dieną, ir atsilan
kykite, nes šiame susirinki
me mes turėsime išrinkti pa
stovų komitetą ir pasidary
sime planus, kaip pasekmin- 
giau tą darbą dirbti toliaus, 
pakol pasieksime savo tiks
lo. Juk mes matome, kad ne
darbas nemažėja, pragyve
nimas brangsta, o tiems, ku
rie jau sulaukėme 45 metų 
amžiaus, visai nėra vilties 
kada nors gauti darbą. Jei
gu nepasirūpinsime išgauti 
sau tinkamos apdraudos, tai 
atsidursime dar baisesnėje 
padėty, negu kai kurie da
bar randamės.

čia pažymime, kas prisi
dėjo centu prie šio darbo.

AMERIKOS LIETUVIŲ
Pradėjo Griauti “Pragaro Virtuvę.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Ant mass-mitingo aukavo: 
A. Ambroziunas, J. Lochu- 
tis, P. Samsonas, J. Simona- 
vičius, F. Samuolis, D. Bani- 
šauskas, K. Čepliauskas, J. 
Daminaitis, Madison, Dr. 
Simans, Boiko, A. Similevi- 
čienė, S. Mazan ir P. Nemu- 
ra po 25c.; S. Janušaitis 50c. 
Smulkių surinkta $6.08. Vi
so $10.08. Biznieriai sudėjo 
pirm mitingo $5.50. (Laskis, 
Mulionis, Jakubauskienė ir 
kiti.) Laisvės Pašelpinė dr- 
stė $2.00; kitos organizaci
jos aukavo pirmiau siunti
mui delegatų ir tt.

Pasirašo Komitetas:
S. K. Mažanskas, J. Kubi

lius, J. Sudis.

FITCHBURG, MASS.
Atsakymas Senam Gyven- 

- tojui.
“Keleivio” Nr. 8 tilpo ko

respondencija iš Fitchburgo, 
kurią perskaitęs ne vienas 
gali pamanyti, kad Fitch
burge darbai eina gerai ir 
smagu gyventi. Korespon
dentas sako, pavyzdžiui, kati 
popieros dirbtuvių čia yra 
vienuolika ir nekurios jų dir
ba net po 4 “šiftus.”

Argi ištikro taip yra? Ne
kurios popieros dirbtuvės 
stovi uždarytos jau kelinti 
metai, o kurios dirba, tai tik 
po 2 ir 3 dienas sąvaitėj. Re
tai katros dirba pilną laiką. 
Tą turėtų žinot ir Senas Gy
ventojas.

Kitose išdirbystėse irgi 
tas pats: retai kada žmonės 
gauna išdirbti pilną laiką.

Toliau Senas Gyventojas 
sako, kad šiušapėj uždirbant 
$14.50 į sąvaitę sunku esą 
žmogui pragyventi su 7 vai
kais, o ypač jei turi stiprią 
uošvę ir silpną moterį. Ar 
Senam Gyventojui yra žino
ma, kuris iš lietuviu Fitch7 * 
burge turėtų 7 vaikus? Ar 
visuomenei svarbu, kas turi 
rtiprią uošvę, o silpną mote
rį? Pagaliau koresponden 
tas sako, daug žmonių meta 
darbą ir eina miesto prašyt 
binzų. Na, pabandykit pa
mesti darbą, tai pamatysit, 
ar daug binzų parsineši!! 
Jau 3 metai kaip miestas šel
pia šimtus bedarbių, todėl ir 
binzai jau išsisėmė. Tai tiek 
šiuom sykiu. F. Yakštis.

MANO REZOLIUCIJA 
MAIKIO IR TĖVO 30 ME
TŲ JUBILĖJAUS PROGA.

Kadangi aš per 27 metus 
be pertraukos sekiau jųjų 
diskusijas ir sprečkas, tai 
gal nesuklysiu pasakęs, kad 
pasekmės yra geros, šian
dien jau musų visuomenė y- 
ra jau pusėtinai apsivalius 
nuo visokių prietarų, ir jau 
nėra tokių fanatikų, kaip 
kad buvo 30 metų atgal. Bet 
tas nereiškia, kad jau dar
bas užbaigtas. Ne, dar yra 
daug sunkaus darbo.

1. Reikia pripratinti visuo
menę nuosekliai protauti, 
kad ne patektų į kitokį kokį 
fanatizmo tinklą, kaip da
bartinių lietuvių bolševikų. 
Juk galima būti ir bolševi
ku, tik ne fanatiku, kokiais 
yra mūsiškiai bimbininkai.

2. Būtinai reikia stengtis 
apvalyti musų lietuvius nuo 
taip žalingo ir giliai įsigyve
nusio papročio pavydėti vie
ni kitiems, šmeižti vieni ki
tus ir drabstyti purvais aukš- 
čiaus protiškai išsilavinusius 
bei geriau finansiškai sto
vinčius savo žmones.

Šie įpročiai yra labai 
kenksmingi. Dėl jų musų lie
tuviai yra netekę daug pra
silavinusių žmonių, kurie 
vengdami nemalonumų pri-

šis vaizledis parodo New Yorko miesto kvartalą, kuris dėl sav . rusi u 
yra vadinamas "Pragaro Virtuve” (HeH’s Kitchen). Dabar šilas , ; Į; i 
padarius priėjimą prie vidurmiesčio tunelio.

ir pasenusių namų 
pradėta griauti, kad

sijungė prie kitų tautų. Nes 
vietoj tinkamai užtarnautos 
pagarbos, jie matė pas mus 
tiktai pavydą ir pažemini
mą.

Taigi, Maike ir Maikio 
Tėve, kad jus galėtumėt iš-' 
naikinti čia šį nuodingą pa
protį per ateinančius 30 me
tų, tai “Keleivis” butų ver
tas netik $2.00 metams, bet 
$20.00. W. D.

99Laiškas “Keleivio 
Leidėjams.

Gerbiami “Keleivio” Lei
dėjai ir Redakcija!

Priimkite nuo manęs kuo 
širdingiausį pasveikinimą 
už jūsų nenuilstančias ir tei
singos linijos išlaikymą lie
tuvių darbininkų tarpe per 
30 metų laikotarpį.

Kiek “Keleivis” padarė 
naudos lietuvių tautos, dar
bininkų ir laisvamanybės 
reikalais, tai sunku butų ir 
pasakyti. Jis atliko milžiniš
ką 30 metų darbą lietuvių 
darbo žmonių naudai.

Skaitau “Keleivį” nuo pat 
savo jaunų dienų, nuo 1907 
metų, ir skaitydamas turė
jau progos tą lietuvių drau
gą, “Keleivį,” gerai pažinti. 
Įvertindamas “Keleivio” ge- 
rą darbą, visados stengsiuos 
jį paremti.

Linkiu “Keleiviui” ke
liauti po plačią pasaulę per 
ilgus metus ir nešti teisybės
žodi i kiekviena lietuvio na- *■ *■ *.
mą.

Su širdingiausiais pasvei
kinimais ir linkėjimais,

Jūsų, J. K. Mažukna.

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 24 d. bus socialistu 

koncertas ir šokiai.
Ateinantį nedėldienį, 24 

kovo, Brooklyno lietuvių so
cialistų organizacija ruošia 
didelį pasilinksminimą. A- 
pie 5 valandą po pietų L. A. 
P. Kliubo salėj bus pastaty
ta scenoje juokinga kome
dija “Nesipriešink.”

Po vaidinimo bus koncer
tas. Žinoma Brooklyno dai
nininkė p-lė M. česnavičiu- 
tė dainuos. Dainuos taip pat 
gerai žinomas komikas-dai- 
nininkas K. B. Kraučiunas 
Gabus smuikininkas A. Rai
šis grieš ant smuiko, o bro
liai V. ir J. Kvietkai sugros 
šaunų duetą ant smuiko ir 
armonikos. Stygin i n k ė s 
Šertvietytė ir Mažeikaitė pa-
skambins ant stygų. . . ...

Po koncerto, Hi-De-Hi ka,P. n’es.5,“'ime_.
Boys orkestrą pradės griežti JĮ^jamą.Kaunc^yiso pašau- bosus," kuri 
sokius. Prie šokių bus ir už-,10 betuvių suvažiavimą. syklą ir žiuri į vagonus, ar 
kandžių. I 6. Kodėl ir prieš ką strei- i neras anglyse kokio sleito

Sociajfstai paėmė abidvi kuoja sklokos vadai Prūsei- (akmens). Jeigu randa kokį 
kliubo sales, taip kad vietos ka ir Butkus? ! didesnį grumstą, tuoj neša
užteks visiems svečiams. Vi-1 7. Ar Hitleris užgriebs parodyt bosams, 
si yra kviečiami atsilankyti, Klaipėdą? Jeigu butų darbininkų
o komisija pasistengs, kad* Šiuos klausimus Bimba vienybė, tai galima butų iš- 
visi butų visuo patenkinti, /‘išrišo per pora valandų.”! kovoti geresnes sąlygas, bet 

Rengimo komisija suside. Tai buvo tikras jovalas. Ku-i dabar kiekvienas tik žiuri,
da iš šių draugų:

Tiškus,
Žilinskas, 
Vaitukaitis ir 

V. Michelsonas.

BOSTON

LAWRENCE, MASS!
Darbai, socialistai, komunis

tai, klerikalai ir duonos 
kepimo biznis.

Darbai pas mus labai su

verti tiek, kiek Išvalgytas 
kiaušinis.

Bimba kviečia dabar vi
sus pruseikinius grįžti atgal. 
Sako, jums nereikės išpažin-

.... t-5 i x - j v Labai “Puiki sąlyga”
mažėjo. Jei katrie da dirba, j pi useikiniams. Bimba tuos 
tai tik po keliąs dienas Į są-Į įmones nuo pat pradžios 

koiiojo ir pravardžiojo, o 
dabar sutinka įsileisti juos 
savo parapijon be išpažin
ties. Bimba bekalbėdamas

vaitę. Nors laikraščiai buvo 
paskelbę, kad audinyčios 
gavo vėl didelių orderių, bet 
oasirodo, kad jie meluoja.
Jeigu butų gavę orderiu tai į paZįkė7ka^f ji^paskaRysiąs 
duotų daugiau dirbti. Kitų “Naujosios Gadynės,” ką 
miestų darbininkai tegul ne. Į j rašo apie juos ir Komin- 
klauso laikraščių ir neva-. temą. Pasiėmė laikraštį 
žiuoja į Lawrence ų darbo i nuo stalo ir sako: “Teisybė, 
jieškoti, nes jo negalima jbiauru bus klausytis.” Bet 
gauti, kad ir mokantiems jam beskaitant nuo pusės 
darbą. laikraščio, ėmė viršus ir nu-

“Keleivy” buvo pastebė- sivožė žemyn. Žmonės pasi- 
ta, kad socialistų kuopa čia leido juokais, nes pamatė, 
pinigų turi, bet nieko nevei- kad Bimba skaito savo “Lai- 
kia. Tas tiesa. Turėtų drau- svę,” o ne “N. Gadynę.” Pa
gal nors kiek pasirodyt. Jei- sirodė, kad jis turėjo sūdė

jęs du laikraščiu: apačioje 
laikė “Naująją Gadynę,” 
kad publika matytų jos ant- 

niems darbams gal butų ga- galvį, o ant viršaus buvo už- 
lima sudaryti bendrą frontą sidėjęs "Laisvę” ir iš “Lais- 
su opoziciniais komunistais, vės” skaitė. Jam beskaitant 
Yra labai daug darbo, bet viena opozicionierė ir užpro- 
visi miegame. Nors bimbi- j testavo. Sako, ką tu čia žmo- 
niai komunistai labai daug'nes apgaudinėji! Parodyk, 
šokinėja • kariaudami prieš, ką skaitai! Bimba taip susi 
pruseikinius, bet rimto dar-1 maišė, kad nežinojo nei ką 
bininkų .švietimo darbo nė-; sakyt — paraudo! Nors ir 
ra kam dirbti. Opozicionie-pbma jis neturėjo ūpo, bet 
riai komunistai irgi nedaug paskui visai suklupo ir jo 
veikia. O pas juos yra rimtų kalba jau pynėsi. Vietiniai 
žmonių. Taigi pagalvokime, -bimbukai sėdėjo kaip ant 
ar negalėtume kai ką sumos- žarijų. Gerai da, kad žmonių 
ti bendromis jėgomis? į buvo visai mažai, tai ir sar

matos mažiau.

gu vieni neturi laiko, tai ga
lėtų pasidarbuoti tie, kurie 
nėra užsiėmę. O svarbes

Bimbukai buvo surengę 
prakalbas, tur būt norėdami 
Pruseiką sukritikuoti; bet 
susmuko. Prakalbas rengė 
Komunistų Partijos lietuvių 
frakcija ir vietinė ALDLD.
37 kuopytė. Kalbėtojas bu
vo pats tovarišč Bimba.
Žmonių patraukimui,'plaka- TafvįZpavvdas* 
tuose buvo pažymėta net 7( '
klausimai, kuriuos Bimba 
ketino išaiškinti.

1. Ar Amerikoje bus įves-
ta bedarbės 
drauda?

ir senatvės ap-

2. Kokia Komunistų Par- na ir vargsta maineriai. Dar- 
tijos politika darbo partijos bai kasyklose eina labai pra- 
ir bendro fronto klausimu? štai. Kai kuriose dabar lyg ir

daugiau atsirado darbo, bet 
uždirbti beveik nieko nega 
Įima. Nekuriose kasyklose 
dirbama neva 5 dienas, bet 

taip įdūkęs ant diena dalinama į 3 “šiftus:”
vieni eina dirbt rytmetį kaip 
7, kiti po pietų kaip 2, o treti 
nuo 10 vakare.

Nuėjęs darban gauni po 
porą karų prikrauti, tai ir 
viskas. Uždarbis iš to labai 
menkas. Negana to,- įvedė 
dar taip vadinamus “sleit 

ie eina per ka-

3. Kodėl buvo sušaudyti 
Sovietų Sąjungos kontrevo- 
liucionieriai?

4. Kodėl “Darbininko" 
redaktorius 
komunizmo ir Sovietų Są
jungos? Ar gali katalikai 
darbininkai ir komunistai 
sudaryti bendrą frontą?

5. Kodėl reikalingas Ame
rikos lietuviu suvažiavimas:

propo-

rie buvo jo draugai, tuos ap
šaukė atžagareiviais ir išvi
jo, o dabar jau katalikus 
kviečia į bendrą frontą. Tos 
jų kalbos ir bendri frontai

Girdėt kalbant, kad ro
miečiai čia jau suorganizavo 
korporaciją duonai kepti, 
čia nuo senai jau gyvuoja 
bepartyvė duonkepyklos 
korporacija ir daro gerą biz
nį. Dabar įymiokai pasilai- 
žė ir jie dedasi toki biznį.

J. G.

FAYETTE CITY, PA.

Kaip čia gyvena anglia
kasiai.

Parašysiu, kaip čia gyve-

kad gautų kiek padirbėt Iš 
kitur važiuot čionai niekam 
nepatariu, nes ir vietinių 
žmonių yra daug be darbo.

V. Batvini*.

LIETUVIS KATALIKAS BUVO PER
KRIKŠTYTAS Į ŽYDĄ.

Tada rabinas sušuko: “Iš 
Romos katalikų bažnyčios į 
sinagogą.” Bet podraug pa
stebėjo, kad išėjęs gal saky
si: “Aš katalikas ir žydas?” 
Bet kožną pėtnyčią vakare, 
sako, turi pradėt šabą švęsti 
ir šabasuoti visą subatą, tik 
tada, esą, busi tikras žydas.

“Pildysiu!” atsakė katali
kas.

Tada rabinas liepė abiem 
prieiti arčiau, ištiesė abidvi 
savo rankas ant judviejų 
galvų ir palaimino. Iš šonų 
stovėjo žvakydės su 12 žva
kių, kuriose švietė elektra, o 
ant altoriaus degė dvi tikros 
žvakės. Iš vienos pusės sto
vėjo žydų vėliava, baltos 
spalvos su juodais dryžais, o 
iš kitos pusės Amerikos vė
liava.

Po to rabinas paprašė, 
kad visi pasveikintų jaunuo
sius, paduodant jiems ran
kas. Rabinas da pridūrė, 
kad daug katalikų pereina 
žydų tikėjimam Paryžiuje 
vienas Romos katalikų arki
vyskupas metęs katalikybę 
ir perėjęs žydų vieron; da
bar jis esąs rabinu. Ar jam 
buvo padarytos visos žydiš
ko krikšto operacijos, to ne
paaiškino. O Berlyne, sako, 
viena žydelkaitė ištekėjo už 
aukštos kilmės kataliko, ir 
tas perėjęs jos tikybom

Vienas žydelis pasakė; 
“Mes, žydai, nedarom taip, 
kaip kitų tikybų kunigai, o 
ypač katalikai, kurie gvolto 
traukia kitus žmones savo ti
kybom Mes jokios agitacijos 
nevarom, misijonierių nie
kur nesiuntinėjam, bet mu
sų tikyba vistiek platinasi”

Dabar čia pas mus visi tik 
kalba, kaip iš lietuvio kata
liko pasidarė žydas.

Giriškieti*.

KANADOS LIETUVIŲ REIKALAI.

Kenosha, Wi».
“Naujienų” 31-mame nu

mery tilpo korespondencija, 
kurioj pranešama, kad Joe 
Koll, lietuvis siuvėjas, vedęs 
p-lę Kaplan’ 19 ipetų am
žiaus žydelkaitę, ir kad šliu- 
bą jiedu ėmę Waukegane, 
III.

Tame, žinoma, nebūtų 
nieko įdomaus. Bet įdomu 
tas, kad iš savo kataliko vy
ro jaunoji padarė žydą. Ko
vo 1 d. Jevvish Temple sina
gogoj įvyko krikštas.

Aš dažinojęs, kad iš kata
liko darys žydą, pasikvie
čiau C. K. Brazevičių, W. 
Papallą, ir nuėjome pasižiū
rėti tų ceremonijų.

Sinagoga dailiai ištaisyta. 
Kur stovi Maižiaus lenta su 
dešimtimi Jehovos prisaky
mų, ten dega raudona lem
pa, bet ne elektriška, o su 
alyva. Sėdynės puikios, vy
rai be kepurių, pamaldos 
laikomos anglų kalba. Yra 
ir vargonai elektra operuo
jami, bet dabar jais negrojo, 
nes sugedę.

Baigiant pamaldas, rabi
nas pašaukė merginą, turbut 
kurną, o paskui Joe Kollą. 
Jiedu priėjo prie altoriaus, 
kur rabinas stovėjo su kepu
re ant galvos ir šaliku bei 
stula ant kaklo, taip kaip ir 
katalikų kunigas. Ant pečių 
turėjo užsimetęs baltus mar
škinius — irgi kaip kunigas. 
Ir be barzdos.

Po tam tikrų ceremonijų, 
rabinas pradėjo statyt kata
likui visokius klausimus, y- 
pač aiškiai akcentuodamas 
klausimą, ar išsižada katali
kų tikybos. Atsakymas buvo 
ilgokas ir skambėjo kaip 

tėve musų.” Matyt, tas bu
vo jau iš kalno išsimokyta.

MONTREAL, CANADA.
Sūnų ir Dukterų Pašalpinė

Draugija auga nariais.

Praeityje šioje draugijoje 
tiek buvo įsivyravę politi
niai bei asmeniniai ginčai, 
kad pačiai draugijai kenkė.

Keliolika narių pasitrau
kė iš draugijos vien dėlto, 
kad negalėjo panešti tų gin
čų. Bet šių metų pradžia ro
do labai taikų pobūdį. Nyks
ta asmeniniai bei politiniai 
ginčai ir jau gyvuoja, taip 
sakant, “bendras draugijų 
frontas.”

Praeitais metais katali
kai, parapijonys užsimanė 
būti tikrais šeimininkais 
(kaip ir privalo) bažnyti-
niam bizny, bet kun. Bubi- jonys labai susidomėjo S. D. 
nas su keliom davatkom pa- P* D-ja- Draugijos valdyba 
sipriešino, Iš to kilo dideli tai matydama/paskelbė va- 
vaidai su “dusių ganytoju.” JU gavimui naujų narių.^ Ir 
Parapijonys buvo apšaukti nuo pirmos dienos iki dešim- 
“Liucipieriaus apsėstais, tos kovo įstojo draugijon a- 
velniui dūšią pardavusiais, pie septyniasdešimts naujų 
raudonais komunist a i s,” narių. Jeigu ir toliau taip 
vien dėlto, kad pareikalavo eis, tai draugija žymiai pa- 
iš kunigo atskaitų bei kny- didės. Užbaigimui vajaus 
gų, kad žinotų, kur, kiek ir draugija rengia parengimą 
kokiam tikslui jų pinigai 31 d. kovo, Prince Arthur 
eikvojami. Bet “dusių gany- salėje, 57 Prince Arthur st, 
tojas” atsakė, kad “jus sus- East. įžanga nemokama, 
kiai, kvailiai, grinoriai—jus Pradžia 6:30 vai. vakare 
nieko neišmanot — kaip bu- punktualiai. Todėl prašome 
vote po mano padu, taip ir visus lietuvius atsilankyti.
——--------------------------- r— • Kas norės, galės įstoti drau-

Fitchburg, Ma»>. Kovo 12 £Uon. nariu. Bus statoma
mirė P. M. Ireckienė, 41 m. į scenoje du veikaliukai, ko- 
amžiaus moteris. Ji turėjo j jnjdija “šliubmė lškilniė «— 
silpną širdį, sirgo vos 7 są-
vaites. Paliko 2 dukteris ir 
sūnų, ir nuliūdusį vyrą. Ji 
kilus iš Trakų apskričio. A- 
merikoje išgyveno 23 metus. 
Palaidota 12 d. kovo šv. 
Bernardo kapuose. Daugybė 
žmonių palydėjo į kapus. 
Lai būna lengva jai ilsėtis 
Amerikos žemelėj. Senuką*.

TMias Puslapis.

busite. Tik aš vienas esu 
bažnyčios gaspadorius.”

Šie žodžiai buvo parapijo
nams lyg perkūnas iš giedro 
dangaus. Atsikvošėję jie pa
skelbė jam “vainą,” norėda
mi jį pašalinti ir kitą atsi
kviesti. Atsidūrė net valdiš
kam teisme, ir laimėjo, bet 
bačnyčios viršūnės palaiko 
kunigo pusę ir nepaisant 
griežtų kovų atsisako jį iš
kelti. Rimtesnieji katalikai 
pradėjo suprasti, kad visi 
kunigai tik tol “geri” ir žada 
“dangaus karalystę,” kol 
žmonės duodasi jiems kirp
ti ; bet kaip tik pasipriešina, 
tai jau ir “velnio apsėstas.” 

Pastaruoju laiku parapi

labai juokinga, ir tragedija 
“Kerštinga Meilės,” juokin
ga, graudinga ir gana pamo
kinanti, ypač toms mote
rims, kurių vyrai bastosi 
naktimis. O tokių Montreale 
nemažai yra.

Todėl visi, kaip vienas, į 
Sūnų ir Dukterų D-jos pa
rengimą. Ta* pat*.
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KAIP ŠIANDIEN ATRODO
DIDŽIOJI KINŲ SIENA.

Kėsinosi Nudurti n 

Arabijos Karalių
Japonai vėl pradėjo karo1 džajai sienai yra sunaudota Pereitą penktadienį trys1

veiksmus prieš Kiniją. Be- daugiau akmeny, negu vi- vyrai kėsinosi užmušti Ara-:
siems Anglijos ir Airijos ną bjjos Suadą.

ii* uramc iki X V 111 *

—Sveikas gyvas, tėve!
—Sveikas, sveikas, Mai- 

kuti! Aš turiu didžiai vožną 
intarasą prie tavęs.

—O ką taip?
—Aš noriu, Maike, kad 

tu man pamačytum padaryt 
vieną darbą ponui Dievui 
ant garbės.

—Gal nori, tėve, kad aš į- 
ęirašyčiau į švento Juozapo 
brostvininkus?

—Ne, vaike, čia da vož- 
nesnis daiktas. Aš radau 
dumpuose pastipusį juodą 
katiną ir pastanavijau įmes
ti jį Pyteriui Didžgalviui į 
parliorį, ale negaliu patiekti 
langą atidaryt. Taigi aš no
riu, kad tu man pamačytum. 
Aš tave pakelsiu, Maike, o 
tu atidarysi langą ir mesi tą 
katiną.

—Ar tau galvoj negerai, 
tėve?

—Nesisprečyk, Maike! 
Eikim raidavei, ba dabar 
nieko nėra namie. Įmesim ir 
niekas mudviejų nepamatys.

—Bet kodėl tu, tėve, nori 
negyvą katiną mesti į sveti
mą butą?

—Aš jau sakiau tau: tas 
reikalinga ponui Dievui ant 
garbės.

—Tėve, aš visai nesu
prantu, kokia iš to gali but 
jam garbė?

—Jeigu jau tu toks ceka- 
vas, vaike, tai aš tau pasa
kysiu, tik turi man prižadėt, 
kad niekam šito sekreto ne
išplepėsi. Pyteris Didžgal- 
vis, Maike, yra didelis be
dievis. Pereitą nedėlią jis 
praėjo saidvoku pro musų 
bažnyčią laike mišių ir ke
purės nepakėlė. Lyg ant di
desnės šiderstvos, da cigarą 
buvo įsikandęs.

—Na, tai kas?
—Tai įžeidimas katalikų 

vieros, Maike! Užtai reikia 
atkeršyt! Tegul žino, bjau
rybė. kad Dievas reikia gar
binti !

—O tu, tėve? ar nusiimi 
kepurę, kai eini pro laisva
manių salę?

—Ne, Maike, bedieviai 
nesusilauks tos šventės, kad 
staršas vyčių generolas im
tųsi prieš juos kepurę. Kai 
aš einu pro jų mitingą, Mai
ke, tai aš tik nusispiaunu į 
tą pusę.

—Na, tai kaip tu gali rei
kalauti, Maike. kad laisva
maniai keltu kepures prieš 
jūsų bažnyčią? Juk tai ne- 
nuosaku.

—Kam čia reikia to nuo- 
sakumo, Maike? Kas ne ma 
no vieros, aš tam noriu ker-

—Bet tai priešinga Kris
taus mokslui, tėve. '

—O ką tu, Maike, gali ži
not apie jo mokslą? Juk baž
nyčion tu nevaikščioji ir pa
mokslų neklausai.

—Kristus savo mokslą ir
gi ne iš bažnyčių pasiėmė.

—Šerap, Maike, tu negali 
manęs mokyt! Aš ilgiau ant 
svieto gyvenu, tai daugiau 
ir žinau. Bedieviams reikia 
keršyt. Kaip anais metais 
bedieviška Meksikos val
džia pradėjo prieš katalikų 
bažnyčią nosį kelti, tai kata
likai ėmė ir nušovė tos val
džios prezidentą. Vadinas, 
nesipusk prieš Dievo galy
bę! Ir šventas tėvas katali
kų užtai visai nenupeikė. 
Reiškia, jie padarė gerą dar
bą, kad atkeršijo bažnyčios 
neprieteliui. O tu, Maike, 
nenori nei pastipusį katiną į 
bedievio stubą įmesti. Tai 
kur jau čia tavo razumas?

—Tėve, aš tau duodu ge 
rą patarimą: nekeršyk nie 
kam, tai tavo gyvenimas 
bus daug smagesnis. Jeigu 
tu nori but geras krikščionis, 
tai turi žinot, kad Kristus 
niekam nekeršijo. Jis net 
prie kryžiaus prikaltas mel
dėsi už tuos, kurie jį kanki 
io. Taigi tu mokinkis iš Kri
staus, o ne iš Meksikos kuni
gų ir popiežiaus,

—O gal tu čia ir teisybę 
sakai, Maike?

—Pagalvok, tėve.
—Orait, Maike, tu eik kur 

tau reikia, o aš pamislysiu.

Nauji “Mirties Spin
duliai.”

Telegramos sako/’ kad tū
las R. C. Chadfield Anglijo' 
išradęs elektrinį aparatą, 
kurio spinduliai per 30 jar
dų naikina visokią gyvybę 
“Jeigu žmogus stovės už 30 
jardų, mano mašinos spin 
dūliai užmuš jį be jokie 
skausmo ir jam visai to ne
jaučiant,” pasakė išradėjas

Bet Chadfieldas sakosi 
nenorįs, kad jo išradimas 
butų naudojamas militariz- 
mo tikslams ir žmonių žudy
mui. Jis bandysiąs pritaikyt 
jį ūkio reikalams, būtent, 
vabalų ir kirminų naikini
mui.

DULKIŲ AUDROJ UŽ
TROŠKO 4 ŽMONES.

Viduriniuose Vakaruose 
pereitą sąvaitę per dvi die
nas siautė dulkių audra, ku
ri buvo tokia tiršta, kad 
Kansas City apylinkėj už 
troško 4 asmenys.

niekeno nekliudomi, 
pasigriebė milžinišką žemės 
plotą Rytų Azijoj, Mandžiu- 
riją, turinčią virš 30 milijo
nų gyventojų, be galo daug 
žemės turtų, įvairių metalų 
akmens anglių ir kitko. Bet 

‘ japonams to dar negana: jų 
. užmačios siekia kur kas to
liau. Ir štai po Mandžiurijos 

.pagrobimo japonai nenusto- 
i jo veržtis toliau į Kinijos h 
Mongolijos žemes. Nuo Ki. 

inijos vėl buvo pasigrobtas 
.didžiulis žemės plotas—Dže- 
i holas (Jehol). O dabar štai 
telegramos vėl praneša, kad 
japonai vėl ėmė veržtis Ki- 
nijon ir Mongolijon. Japo- 

įnai, esą, jau net peržengę 
Didžiąją Kinų Sieną.

Jei kas mano, kad Man- 
džurija (dabartinė Mandžu
ko valstybė) ir Mongolija 
dar nėra tikroji Kinija, o tik 
vėlesniais laikais kiniečių 
apgyventos žemės, tai už 
Kinų sienos prasideda tikrų 
tikriausia niekeno nebenu- 
ginčijama Kinija, tukstan 
čiais metų kiniečių gyventa 
žemė.

Kas gi yra toji Didžioji 
Kinų siena? Tai yra savotiš
kai įdomus žmogaus darbo 
padarinys. Tai, šalia milži
niškųjų Egipto faraonų pi- 
ramidų, yra vienas bepras 
mingiausių, vienas nereika- 
ingiausių statinių, reikala

vęs milžinišku išlaidų, tūks
tančių darbininkų darbo, 
vargo, prakaito, ašarų ir net 
mirties. Šitie milžiniškieji 
senovės tautų statiniai, tos 
didžiosios faraonų pirami
dės, ta milžiniškoji kinų sie 
na, mums aiškių aiškiausia 
parodo, ko buvo vertas seno
vėj darbo žmogus: tai buvo 
Daprasčiausias vergas, gyvu 
ys, kuris į nieką neatsižvelg 

damas turėjo dirbti nors ir 
jeprasmingiausius darbus, 
jei tik jų įsigeidė jų viešpats 
—valdovas. Kas, jei prie to
kių darbų žūsta tūkstančiai 
darbininkų, jei čia nuolat 
čaižoma botagais, jei girdi
si dejonės ir teka ašaros?Tai 
buvo paprasčiausias niekis 
—juk čia dirbo vergai. į ku
riuos atsižvelgti nėra ko. Ir 
taip iškilo Egipto faraonų 
piramidės, taip tūkstančius 
kilometrų nusitęsė Didžioji 
Kinų Siena.

Didžioji Kinų Siena pa 
statyta trečiajame amžiuje 
orieš Kristaus gimimą, kinų 
imperatoriaus Chin Chih 
Huang Ti. Vadinasi, siena 
jau turi 22 amžius. Kode 
imperatorius užsinorėjo pa
statyti tokį nepaprastą sta- 
;inį?Nurodomos kelios prie 
žastys. Pirmiausia, apsigin
ti nuo laukinių giminių, gy
venusių už Kinijos imperijos 
ribų, kurios nuolat anuomet 
užpuldinėdavo kiniečių ūki
ninkus, juos aniplėšdavo ir 
dažnai išžudvdavo. Gintis 
nuo tokiu laukinių klajokliš
ku giminių būdavo nepapra
stai sunku, nes jos šiandien 
pasirodydavo vienoj vietoj 
o rytoj jau būdavo nusidan 
ginusios kažin kur. Vesti 
rimtesnį kara su jomis taip 
pat nebuvo imanoma. Taigi, 
šita didžiulė, milžiniškoji 
siena ir turėjo saugoti impe
rijos gyventojus nuo netikė
tų klajokliu giminiu ir plėši
kavimų. Antra, siena taip 
pat turėjo sukliudyti pabėg
ti iš imperijos įvairiems nu
sikaltėliams.

Prie sienos statymo dirbo 
apie vienas milionas darbi
ninkų. Nuo sunkaus darbo, 
botago smūgių ir blogo už
laikymo dauguma jų žūda
vo. Ju kūnai daugiausia bū
davo kartu su akmenimis į- 
murijami į sieną.

Nurodoma, kad šitai di-

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.mams ir pastatams iki XVIII Už limas buv0 padarytas
amžiaus pabaigos. Visa Di- Y . KAIP rAIIMA «,TI . .. . . .
ižioji Kinijos Siena turi ii- Mekkos mieste, pačiame jo kaip galima suliesėti. būti perdedamas, ypač esant se- 

gio 4022 ir pusę kilometrų, centre, Kaaboj, kurią arabai
ai yra dešimtoji dalis ilgio laiko švenčiausia vieta visa- 
viso žemės pusiaujo. Ne visa me pasauly. Einant Ibnui ap- 
siena buvo pastatyta vienu Įjnję šventąjį akmenį, iš mai-
'alku: it buvo pnstatmeja- dininkų tarpo iššoko ttys vy. 
ma jvaįnvimperatonų.jvai-rai suųdur£vais ? y
iais laikais. Pagrindinė sie- prie karaliaus.

ir leidosi 
Kareiviai,orieš^SEM ap" S S1 ba^K 

kilometru ilgio, tai yra tiek, ^pSS

šė. Dabar bijomasi, kad A-kiek nuo Londono iki Lenin 
grado. Sakoma, kad jei Mar- 
o gyventojai turėtų pasidir

bę geros įušies teleskopą, 
ta? Kinu siena turėtų būti 
vienintelis žmogaus padari
nių, kurį gal but galėtų ma
tyti Marso gyventojai.

Šiandien ta milžiniškoji 
siena yra visiškai nustojusi 
savo reikšmės ir bėra mums 
liudininkė kiek senovėje 
žmonių iškentėta vargo ir iš
meta prakaito. Siena, saugo
jusi Kiniją per ilgus amžius 
nuo aplinkinio pasaulio, su
stiprino kinų kultūrą, protą 
ir galvoseną. Kiniečiai, savo 
laiku buvę viena kultūrin
giausių tautų, šiandien pasi
liko užpakaly, buvo pralenk
ti, nes jie atsirubežiavo nuo 
visa to, ką kiti per ilgus am
žius pasiekė, ką išrado, ką 
padarė.

Šiandien, kaip nurodoma, 
japonai jau peržengė Di
džiąją Kinu Sieną, besiverž
dami i Kinijos žemes. Siena, 
tiek daug mačiusi, tiek per
gyvenusi. tiek iškentusi, ne
beįstengia bepasipriešinti 
naujųjų laikų žmonėms: Di
džioji siena bepasiliko tik 
praeities paminklas...

C. Cemkus. 
“L. Uk.”

rabijoj nekiltų revoliucija 
prieš karalių, kurio sargai iš
niekino šventą vietą, pralie- 
dami tenai žmonių kraują. 
Mahometonų tikėjimas grie
žtai draudžia pralieti nors 
vieną lašą kraujo to švento 
miesto ribose. Taip jų išga
nytojas Mahometas yra įra
šęs į Koraną, kurį 200,000,- 
000 mahometonų laiko šven
tu raštu. Karalius jau įsakė 
visiems arabams melstis ir 
prašyti Mahometo, kad šis 
atleistų už šventyklos išnie
kinimą, nes čia reikėjo gel
bėti karaliaus gyvybę. Bet 
arabai kalba, kad'Mahome
tui butų daug didesnė garbė, 
jeigu karalius butų užtai nu
verstas nuo sosto. Jie jo ir 
taip nekenčia, nes jis labai 
žiaurus ir yra apsiskelbęs 
“Arabijos Napoleonu.”

Londono “Daily Mail” ko
respondentas praneša iš 
Mekkos, kad pasikėsinimo 
metu į karalių Ibną Suadą 
bažnyčioj buvo mesta bom
ba, kuri sprogdama sužeidė 
jam koja, o karaliaus sūnūs, 
Emiras Suadas, kuris buvo 
sugriebęs vieną užpuoliką 
savo rankomis, tapęs sužeis
tas peiliu į petį.

IS KO IR KAIP KAS DARYT.
tina visuomet uždėti naujus kas- 

! pinus, nes seni būna jau nublu-
Geras dažas automobiliu 

stogams.
Reikia paimti asfalto ir pra-į^ *r neišrodys gerai.

skiesti jį benzoliu, kad butų to-! 
kio tirštumo kaip pienas. Kiek
vienai paintei šito skiedinio rei
kia Įdėti du-tris šaukštukus sė- 
meninio aliejaus. Aliejus reika
lingas tam. kad sudžiūvęs šitas 
dažas butų lankstus ir nesu
truktų.

Benzolis angliškai vadinasi 
benzol. asfaltas — asphaltum. 
o aliejus — linseed oil. Tų me
džiagų galima gauti malevų 
krautuvėse.

.7

nesniame amžiuje. Mat, juo dau
giau kūnas veikia, tuo daugiau

______  energijos išeikvojama, kas žy-
Suliesėjimą, svorio sumažini-! gelbsti svorį sumažint. Man 

mą visados reikia vykdyti pa-! kštinimasis turi būti sistematin 

lengva: vieną arba du svarus į
sąvaitę, bet niekuomet daugiau.

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

gas ir kasdien atliekamas. 
Kuomet nutukimas pareina 

Staigus svorio pakitėjimas daž-inuo netikslaus liaukų veikimo, 
nai esti gerokai pavojingas. Ben-i tai šią problemą galima tinka- 
drai kalbant, jei asmuo suliesėji- -mai išrišti tik su gydytojo pa- 
mą vykdinąs jaučia pavargimą, galba. Mat čia reikalingas eks- 
nervuotumą, širdies plakimą,' perto patarnavimas bei nuosek- 
svaigulį ir panašiai, tai reiškia Hus stebėjimas.
per daug skubotą svorio mažini-! Medicinos mokslui yra žinomi 
mą, kas bent laikinai būtinai du vaistai (kaklinės liaukos eks

traktas ir alphadinitrophinolis,reikia sulaikyti. Kitaip, visados 
bhs blogos pasekmės.

Kuomet nutukimas išimtinai 
pareina nuo persivalgymo, tai 
šitokiu atsitikimu, aiškus daly
kas, reikia gerokai sumažinti 
maisto kiekį. Badavimas nėra 
smagus, neigi reikalingas šiuo 
(laušimu. Kai kurios maisto rū
šys daugiau tukina, o kitos net 
visai mažai. Taigi pastarųjų Ra
ima liuosai ir iki- sočiai valgyti 
ir tuo pačiu sykiu tikslas pasie
kiama. Visokie riebalai, cukrus 
ir krakmoliniai valgiai daugiau
sia tukina, užtat jų reikia dau
giausia vengti. Sviestas, taukai, 
riebi mėsa, alyva turi būti ma
žiausiai vartojami. Cukraus, 
saldainių, žodžiu sakant, visokių 
saldžių valgių reikia vengti. Bul
vės, balta duona ir šiaip jau visi 
krakmoliniai valgiai irgi turi bū
ti išskirti iš dietos. Liesa mėsa, 
suvis, kiaušiniai, nugriebtas pie
nas ir lietuviškas suris galima

kuris dar visai naujas), tačiau, 
ant nelaimės, abu yra labai pa
vojingi. Taigi patiems žmonėms 
juos vartoti niekados nepatarti
na. nes dažnai ne tik sveikata 
sužalojama, bet ir mirčių atsiti
kimas anaiptol nėra retenybė.

Tūli nutukėliai vartoja turkiš
kas pirtis, bet tai tik savęs ap
gaudinėjimas. Tiesa, prakaitavi
mu galima pašalinti net keliatą 
svarų vandens, kuris vienok nė
ra taukai ir dėlto neturi jokios 
reikšmės. Tabako rūkymas ran
da populiarumo pas kai kuriuos, 
vienok tas neturi jokio moksliš
ko pagrindo, nebent kartais šiek 
tiek apetitą sumažina. Ištikrųjų, 
tai gana prastas pasiaiškinimas 
rūkyti.

Pagalios, kasdieną matome di
džiulius pagarsinimus neva vais
tų suliesėti. Daugiausia tai esti 
aukščiau suminėti vaistai arba 
druskos liuosuojančios vidurius.

valgyti kiek norima. Vaisiai ir Pirmieji, kaip buvo sakyta, pa-
daržovės, išskiriant krakmolines voj ingi sveikatai, o tos druskos
rūšis, labai mažai maisto savyje netik neturi suliesinimo ypaty-
talpina. Užtat jų galima valgyti 
iki soties.

Sąryšy su atitinkama dieta da 
reikia pridėti ir prasimankštini- 
mą. kuris tačiau niekados neturi

bių. bet dažniausia tik vidurius 
sugadina. Tai ir viskas. Užtat į 
šį amerikonišką iškalbingą biznį 
nereikia kreipti nei mažiausio 
dėmesio. r

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYTI.
Aviena.

Sriubos iš avienos geros yra
trynių, gabaliuką sviesto, drus
kos, grūstų karčiųjų pipirų,

Kaip pasidaryti vakso batams 
> šveisti.

Paimk:
Vaško 4 dalis.
Sėmenų aliejaus 6 dalis. 
Terpentino 20 dalių.
Skalbiamo muilo 2*6 dalių. 
Karšto vandens 28 dalis. 
Karštam vandeny ištirpink 

muilą. Atskiram puode ištirpink 
ant silpnos ugnies vašką ir po 
valiai supilk aliejų su terpenti
nu. Paskui Įplak vandenį, kuria
me muilas buvo ištirpytas. Kai 
atauš, vaksas bus gatavas 

Šis vaksas bus šviesios spal
vos. JĮ galima vartoti lygiai 
šviesiems ir juodiems čevery-

, _, i . ■ - -k u- c; kams. Tačiau jeigu juodi čeve-skrybele. tai galima ją išbaltinti , . , . .
, , , . ■__ . i rykai būna apsitrvnę. tai geriausekamu budu: visų pirma, gerai J . . , . , .

ją numazgoti šepečiu sū vende-!‘"7.“ ■|uoįpJ“ t,k!ta 
nių ir muilu; tuomet uždegti rak,a pndat‘ a”«1’’k* suodzip 
sieros ir šlapią skrybėlę paka- k“™ ap,rt,8ka' vadlnasl ' ^",p 
binti sieros dumtuose. Kad ne- ktack- V,sl. t,c fa,ktal par8,duo- 
reikėtu tų durnų pačiam prikvč- da ir maleTH k™A»«*

puoti. tai patartina sierą uždeg
ti kokioj bačkoj ant dugno, pa
kabinti tenai skrybėlę ir bačką

Kaip nubaltinti parudusią šiau
dinę skrybėlę.

Neužilgo ateis vasara ir rei
kės pirktis šiaudines skrybėlės. 
Jei kas turi parudusią pernykštę

uždengti. Sieros galima gauti 
geležinėse krautuvėse, o kartais 
ir dešimtštoriuose. Angliškai: 
sulphur.

Galima taipgi išbaltinti šiau
dinę skrybėlę ir peroksaidu (pe- 
roxide of hydrogen), kurį mote
rys vartoja plaukams dkžyti. 
Reikia juo vilgyti skrybėlę pą- 
tel, pakol pabals. ' /

Panamos skrybėlės geriausia 
valyti sausais milteliais, kurie 
angliškai vadinasi: Fuller’s 
earth of powdered magnesia. 
Paimama šepetukas dantims 
šveisti, padažoma į tuos milte
lius. ir trinama purviną skrybė
lę, kol visas nešvarumas išsitri
na ir skrybėlė pasidaro kaip 
nauja. -

Išvalytoms skrybėlėms patar-

Klijai geležiai.

Paprasti klijai prie geležies 
nelimpa. Norint ką nors gerai 
prie geležies priklijuoti, klijai 
daromi taip:

Salamoniako T dalis,
Sieros miltų 2 dalys,
Geležies druožlių 80 dalių.
Visos dalys imamos pagal ją 

srovį. Visa tai maišoma su van 
deniu ir tuojaus vartojama. 
Prieš maišant tas medžiagas su 
vandeniu, patartina įdėti keliatą 
lašų alkoholio, tai vanduo leng 
viau susimaišys; be alkoholio, 
vanduo sunkiai maišosi. Užtep
ta šita košė tuoj sukietėja ir 
stipriai laikosi.

Salamoniakas angliškai vadi 
naši sal ammoniae; sieros miltai 
—flour of sulphor; galežies 
drožlės — iron fllings arba 
iron borings.

tik šios: barščiai, agurkinė, po- smulkiai piaustytų svogūnų.
midorinė ir daržovių. Kitos sriu
bos iš avienos jau nebus taip ge
ros. Avienai reikia vartoti daug 
prieskonių, k. t. svogūnų, čes
nakų, pipirų.
prieš kepant nušutinti karštu 
vandeniu, kuriame yra atskiesta 
truputis acto.

šaukštą buliono ar vandens ir 
viską gerai suminkyti. Iš taip 
pagamintos mėsos daryti kotle
tus, pavolioti i miltus ir kepti

Gerai yra avieną ■ svieste ar taukuose. Gerai ap
kepti juos iš abiejų pusių ir duo
ti į stalą su apkeptomis bulvė
mis. t

Avienos balandukai. 
Paimti riebios avienos, suka-

Avienos kepsnis.
Paimti avies šlauni, nukapoti Į , . . ...

atsikišusius kaulus ir. jei labai,P”“’ prldė“ kar>>uJ'J p1'
riebi, truputį nuimti riebalų. Ta-tp,rp smuIkiai P>a»8‘y‘l 

da nušutinti karštu actu ir smai-
'aus peilio pagalba prismaigyti 
česnakų, gerai ištrinti druska ir 
pastatyti kokiam pusvalandžiui 
šaltoje vietoje. Paskui Įdėti į 
blėkutę, įpilti porą šaukštų van
dens, Įstatyti į karštą krosnį, 
dažnai aplaistyti to paties keps
nio sunka. Kepti ilgiausiai va
landą laiko. Mėginti ar iškepęs 
perduriant šakute; jei sunka bė
ga ne raudona, o pilka, tai bus 
jau iškepęs.

Avienos koldūnai.
Labai riebią avieną sumalti, 

pridėti smulkiai piaustytų svo
gūną, grūstų karčiųjų pipirų, 
druskos ir viską gerai sumaišy
ti.

Atskirai pagaminti tešlą iš 
miltų, kiaušinio ir vandens, tik 
kad nebūtų labai kieta. Tešlą ge
rai iškočioti ir stiklinės pagalba 
daryti mažus pyragiukus, į vi
durį įdedant mėsos. Gerai už- 
spaudyti pakraščius ir dėti į 
smarkiai verdantį vandenį. Van
denį reikalinga pasūdyti. Virti 

oi išvirs mėsa. Tada iš-
bti iš vandens ir duoti į sta 

lą. Galima dar užpilti lydyto 
sviesto.

Avienos kotletai.
Gere* avienos gabalą smul

kiai sukapoti, pridėti nedaug 
mirkyto pyrago, porą kiaušinių

nų, druskos ir ryžių. Ryžių de
dama tiek. kiek yra mėsos, bet 
galima dėti ir mažiau, arba net 
ir visai nedėti. Be to, Įpilti dar 
truputi buliono ar vandens ir vis
ką gerai išmaišyti.

Tada paimti didelę kopūsto 
galvą, atsargiai nuimti visus la
pus ir gerai nušutinti verdančiu 
vandeniu. Paskui iihti po vieną 
lapą. dėti anksčiau pagamintos 
mėsos, gerai suvynioti ir apkep
ti iš visų pusių svieste ar tau
kuose. Kai apkeps, dėti į puodą, 
užpilti truputį vandens, Įdėti 
truputį taukų ir porą šaukštų 
Smetonos. Uždengti ir šutinti 
ant mažos ugnies. Kai ryžiai bus 
išvirę, tai nuimti nuo ugnies ir 
duoti į stalą su virtomis bulvė
mis.

šutinta aviena.
Paimti gabalą avienos mėsos 

be kaulo, išmušti ir ištrinti drus
ka. Paimti puodą, įdėti plonais 
gabaliukais piaustytų lašinių, į- 
dėti tą mėsą, užpilti nedaug van
dens, kuriame yra truputis acto, 
Įdėti pipirų, svogūnų ir gerai už
dengus šutinti kol pasidarys 
minkšta. Paskui Įdėti porą šauk
štų smetenos ir šaukštą miltų. 
Nuėmus nuo ugnies, mėsą su
pjaustyti dailiais gabaliukais ir 
duoti į stalą su virtomis daržo
vėmis, k. t. kopūstais, morko
mis, bulvėmis.
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DAR VIENA PRIEŠVALS
TYBINE ORGANAZACI- 

JA KLAIPĖDOS KRAŠTE.

RYGA JAU TURI 383,600 BROOKLYNE RUOŠIASI 
GYVENTOJŲ. STREIKUOT ELEKTROS

Latvių statistinis biuras T> DARBININKAI, 
nronoia Vari nao-oi raca.4,, Brooklyno Edisono elekt- , Sulikvidavus Neumanno į>Ea*}es?’ r3. paga va^ail° rcg kompanj4os darbininkai

Griežtas Skandinavų' rt-T“* prad6io™?'
Balsas Dėl Vilmmts.\ ninku gyvenimas. ' iyal<tybo8 keK ,*™**SK± 'tenąmnij^ne’piido'jų'rdto!

šiomis dienomis žinomas
T . . AAA kure naują priešvalstybinę tas» kad Rygos miesto gy-
Lietuvoje yra apie 60,000 “jungVolk” organizaciją. ven^°jy skaičius nuo 1930 lavimu.

švedų senatorius Karlas darbininkų, kurie dirba fab- Norėdami naslėnti ios tik- metŪ padidėjo tik 6,000, ga- 
Lindhagenas paragino šve- rikuose, ir apie 20,000 yra ruo«vs tikslussteieėiai paaiškintas tuo, kad

LAWRENCE, MASS.
Atydai Liet. Ukėsų Kliubo 

šėrininkams.
Liet. Ukėsų Kliubo susirinki

me, laikytame kove 1, 1935 vien-' 
balsiai nutarta: Nariai, kurie 
yra išbraukti iš L. U. K. už ne- 
užsimokėjimą duoklių, bet dar 
nėra atsiėmę pinigų už šėrus, tai 
nuo balandžio 1 d., 1935, nebus 
jiems išmokama nuošimčių už

BROOKLYNO SOCIALIS
TAI RUOŠIA KONCERTĄ.

Sekmadienį, 24 kovo, 5

dų vyriausybę, kad ji paska- įvairių kitų įmonių darbinin- k^što komendantui buvo ekonominei krizei pi 
tintų Tautų Sąjungos narius kų, kurie dar niekur nesure- naKPkP kitokius įstatus ir Jus» ® miesto daug ž: 
imtis Vilniaus klausimo grei- gistruoti. Tuo budu Lietuvo- ortranizacria navadino “E- išsikėlė į kaimą. 1930 metais vanduo š”u 
tesnio išsprendimo Lietuvos je yra išviso apie 80,000 van{rpiictn ’iaunu wn, drau- i® Ryg°s į kaimus išsikėlė toli miesto 
naudai. Pats Lindhagenas pramonės darbininkų. Jų » Pritraukė ^keliasde- 20,000 žmonių. Tik dalis jų 
Vilniuje buvo pereitų metų gyvenimas dabar buvo labai fįL.*' nariu u/nrfranizaci- sugrįžo atgal į Rygą. 
vasarą ir ten įsitikinęs, kad apleistas. Profesinės sąjun- Mintaujoje surašyta 33,.
Vilniaus klausimas tikrai gos ir jų spauda sunaikinta. škie>rn-ti hitleriška dvasia ir 248 gyventojai, 1930 metais
?X„Spr?StaS ir laukia i Darbdaviams pasidarė gera platinti Vokietiii nacių Ii- buv° 31’868 gyventojai, 
sutvarkymo. t proga darbininkus įsnaudo- -----------------------------------

rasnie-

l’AKSlIHOin ARBA PASIRAN- 
DAVIM A FARMA

Su Gezolinui šteišinu ir štoreliu. • __ „ m . ... , ,.vra jų serus. Todėl, visi išbrauktiLaitai gražioj vietoj, žemė gera
žmonių v'!'8aus 100 akerių, 30 akerių dirba- nariai, kurie da turite šėrus, tu- 

mos. fiiobos visai na’rios, elektra ir ., . , , ,
tuboie, prie Steito keiio, ne- ^lte pnduot arba prisiųst laišku

išsikėlė miesto. Parduosiu tik vien farmą reikalavimą už tuos šėrus atmo- 
be geso šteismo. Viena moteris esu , . . n , , .
ant farmos, tai negaliu apdirbti. No- keti. Bet kurie neperves savo sė-
Hnt daugiau informacijų, rašykite ar- rų U. K., tiems visviena nuo- 
ba kreipkitės voatiskai. (3) .

MRS. B. KLIMAS simciai uz tuos šėrus nebus iš-
Box MOOSUP, CONN.

i valandą po pietų, Brooklyno 
i lietuvių socialistų 19 kuopa 
ruošia didelį koncertą. Pro
gramoj dalyvaus net .7 artis
tai. Be to, bus suvaidinta 

* komedija “Nesipriešink.” 
Ant pat pabaigos bus šokiai 
prie šaunios muzikos. Visa 
tai dėsis L. A. P. Kliubo sa
lėj, 80 Union avė.

PIGIAI

Vilniaus 
skriauda Lietuvai turi būti 
atitaisyta. Vilnius savo laiku 
buvo Tautų Sąjungos, So
vietų Rusijos ir net Dačių 
lenkų Lietuvai pripažintas. 
Atgavusi Vilnių, Lietuva su
sti orėtų.

Be to, Lindhagenas ragi
na švedų vyriausybę pakelti 
pasaulyje griežtą balsą prieš 
nuolatini Vokietijos pavojų 
Pabaltijo valstybėms ir visai 
Rytų Europai. Klaipėda turi 
likti Lietuvos nuosavybe, 
nes tai vienintelis Lietuvai 
išėjimas į jurą ir Klaipėdos 
krašto gyventojai daugu
moje yra lietuviai. Klaipė
dos uostas, atitekęs Lietu
vai, jau išaugo ir išbujojo. 
Tai dar labiau patvirtina, 
kad jis turi pasilikti su Lie
tuva. Tsb.

proga uaroU..nKUS i5.u.uuo- teraturą prieš Lietuvą. , _ . 
pagrobi mo U,_m^inti atlygmimą x>;di-! Pažymėtina, kad patys PA HfAKOUtriAl

dinti darbo valandų skaičių šios priešValstybinės orga-; 
Darbininkai skųsdavosi, bet nizacnos nanai, pastebėję/. , . v . , , . j/v.Mv.v.jy, V. TAMAŠAUSKIENĖ, pajiesnau
niekas jų neuzsistodavo,, nes j-acj £ja varomas pavojingas *#v® vyr,0?n^n? Ta“jšau*st;?/, Jis £ 
nebuvo darbininku reikalu _-.-i._i_x____ j ___ mane apleido 14 d. gruodžio, 19.,4 m. Kiainebuvo darbininkų reikalų 
apsaugojančios tvirtos orga-

Nepaprasti Šalčiai 
Vengrijoj.

Dėl nepaprastų smarkių 
šalčių kai kuriose Vengrijos 
provincijose mirė keli žmo
nės. Gvoengyoes srity. Mat- 
ros kalno papėdyje žanda
rai rado be sąmonės gulėjus; 
kareivi, kuris buvo nušalęs 
rankas ir kojas. Kareivis per 
pūga paklydo ir nuvargęs 
neteko sąmonės.

Szegedino rinkoje polici
ja sulaikė be šeimininko va
žiavusias roges. Rogių šei
mininkas buvo rastas pusiau 
sušalės ir be sąmonės buvo 
nugabentas į ligoninę. Sze
gedino apylinkėse viena mo
teris dėl šalčio neteko sąmo
nės ir sušalo. Vienoje vieto- 
ie kelyje buvo rastas sušalės 
88 metų darbininkas, kuris 
atsisėdo ant pakely ant ak
mens pailsėt Vieno ūkinin
ko namai per naktį buvo už- 
pustvti sniego iki pat kami
no. Kaimynai vargais nega
lais atkasė tą namą ir išgel
bėjo ūkininko šeimyną. •

nusikalstamas darbas, pra
nešė apie tai žvalgybos va- !• •• • « • 1* iiVk V UUiV vili TU |

nizaeųos ir nebuvo specialių dui. Kaltininkai buvo suimti

Baisi Audra Lenkijoj
Vasario 17 d. Lenkijoje 

ypatingai jos vidurinėse ir 
vakarų dalyse, siautė nepa
prastai smarki audra.

Kai kuriuose miestuose, 
griūvant viesulo nugriautų 
stogų ir kaminų dalims, keli 
žmonės buvo sužeisti ir net 
užmušti. Varšuvos priemies
čiuose, kur nėra kanalizaci
jos, kai kurios gatvės buvo 
apsemtos. Vanduo užliejo ir 
rūsiuose esančius butus.

Poznanėje sugriuvo gyve
namas namas, iš po kurio 
griuvėsiu buvo ištraukti 3 
užmušti ir 5 sužeisti žmonės 
Galicijoj upės ištvino. Kai 
kur pradėjęs eiti vanduo nu 
nešė tiltus ir sutrukdė susi
siekimą. Lodzėje patvinęs 
vanduo užliejo darbininkų 
priemiestį Ir čia per audrą 
keliolika žmonių buvo sužei
sta.

dai bininkų įstatymų. lir paso<jinti Kretingos kalė-
Pemai Kaune įsisteigė ge- jiman. Jiems iškelta byla, 

neralinė darbininkų atstovy
bė. Ji sudaryta naujais pa
grindais. Pirmoj eilėj jai rū
pėjo darbininkus atitraukti 
nuo politikos. Atstovybė pa
sirūpino, kad butų išleista 
neva darbininkų reikalus 
apsaugojančių įstatymų. Per 
pernykščius metus buvo iš
leisti penki tokie įstatymai.
Sulig jais, fabrikuose ir kito
se įmonėse įvesta daugiau 
švaros, daugiau šviesos, gry
no oro, viršnorminių darbo 
valandų apmokėjimai, pa
naikintos sauvališkos darb
daviu baudos, ir darbo in
spektoriai įpareiguoj a m i 
prižiūrėti, kad darbininkai 
nebūtų perdaug skriaudžia
mi. Pagaliaus, šiais įstaty
mais uždrausta darbaviams 
mažinti darbininkų atlygini
mą ir didinti darbo valandų 
skaičių. Prie vidaus reikalų 
ministerijos yra -sudaryta 
tam tikra komisija, kuri nu
stato visų sričių darbinin
kams atlyginimą, drauge ne 
leisdama darbdaviams di
dinti darbo laiką.

Aptvarkiusi Lietuvos dar
bininkų ekonominius ir tei
sinius reikalus, atstovybė 
dabar rūpinasi pakelti ir 
darbininkų apsišvietimą, 
kultūrą, mokslinimąsi. Tam 
tikslui netrukus visoje Lie 
tuvoje bus steigiami darbi
ninkams vakariniai kursai, 
kilnojami teatrai, leidžia
mas didelis darbininkų rei
kalams laikraštis, žinoma,
“tautiškos dvasios.”

Visa tai daroma tuo tiks
lu, kad užmigdyt darbinin 
kuose politinę sąmonę, kad 
jie nereikalautų sau lygių

kuri netrukus bus perduota 
apeliaciniams rūmams. Tsb.

LIETUVIŲ GELEŽIES FA
BRIKAS ARGENTINOJE.

Du broliai Čekanauskai 
nuvyko į Argentiną dar 
prieš didijį karą. Nors buvo 
neturtingi emigrantai, bet 
sugebėjo Buenos Aires mies
te įsisteigti geležies dirbinių 
fabriką. Iš pradžių fabrikas 
buvo mažutis, bet pamažu 
augo pačių šeimininkų tobu
linamas ir dabar jau turi per 
50 Įvairiu staklių ir mašinų, 
kurias suka apie 30 motorų. 
Fabrikas gamina langams ir 
durims reikalingas geležines 
dalis. Dabar čia šis fabri
kas yra vienas didesnių 
tos rūšies fabrikų. Kiek šei
mininkai yra darbštus ir su
manus, vaizdžiai rodo tas, 
kad daugumas fabriko ma
šinų yra vieno jo šeimininkų 
—Antano Čekanausko kons
truotos.

t Čia jo paveikslas.) Pasiėmė su savim 
ir savo vaikų 10 metų antros moteries. 
Aš esu trečia jo legališka moteris. Aš 
sužinojau ir turiu paveikslus iš Oma
is, Nebr. kur jis buvo vedęs 25 metai 
atgal ir jų apleido. Pasarga moterim, 
kad tokio vyto apsisaugotų. Jeigu 
randasi tokių --moterų kaip aš nu
skriaustų, tai ■ malonėkite atsišauk
ei pas mane. Jeigu kas jį patėmytų, 
prašau man pranešti jo adresa, aš at
lyginsiu. (-)

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

KAPSUKO KŪNAS SU
DEGINTAS.

Sovietų Rusijoje vasario 
19 d, mirė lietuvių komunis
tų veikėjas ir vadas Vincas 
Kapsukas-Mickevičius. Jis 
dar prieškariniais laikais bu
vo revoliucionierius ir kovo
jo su caro valdžia; vėliau jis 
nukrypo kairėn ir virto ko
munistu. Dabar Kapsuko 
kūnas sudegintas Maskvos 
krematorijoj. Tsb.

_____ mokami. Tas tarimas liečia ir
PARSIDUODA tuos, kurie bus išbraukti po ba- 

s ž.eoiės, 40 akerių kmdžio 1 d.. 1935 m.
Aug. Večkys, sekr. 

41 Berkeley st., Lawrence, Mass. 
Mareh 10, 1935.

175 akeriai ;
miško, 5 kambarių stuba, didelė bar- 
r.e ir kiti budinkai jreri. 1 mulas, ark
lys. 3 karvės, 3 telyčios, 12 avių, 4 
kiaulės ir kuiiis, keliolika vištų ir vi- 

pajieškau sokie įrankiai prie farmos. Kaina 
200, numokėt $2,000. Rašykit arba 

klauskite, (2)
MRS. ZUZANA ADAMS,

R. 3, Box 58a, Berlin, Md.

ĮSIGYKFT GERĄ VIETĄ!
Sužeidė sraspadorių, priversta pa

leisti gerų gyvenimą. 1<J akerių dirba
mo lauko. 4 akeriai miško, 3 dideli 
vištininkai pilni visokiu paukščių. 

Pa- barnė, garadžus, mūriniai staldai, 0
NEBŪK ŽILAS!

Stebuklingos Gyduolės, Kurios 
naikina Žilinta. Plaukų slinkimų ir kambarių namas, vanduo, elektrikas, 
Piaiskanas. Šias gyduoles privalėtų salamas, pečiai, maudvnės. viskas 

j turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- naujai įtaisyta, 2 dideli skiepai, žo- 
jka arba pleiskanuoja plaukai. Jos džiu visokie parankumai. arklys, kar
sti taiso žilus plaukus koki bu- vė, visokios mašinos, daug vaisingų 
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už medžių, tik 22 mylios nuo Philadelphi- 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip- jos, prie didelio kelio. Gazolino stotis 
kitės neatidėliodami ant ilgiau, ir abelnai bizniava vieta. Parduodu 
Kaira $2.00. Jeigu nebusite pilnai pa- labai prieinama kaina Klauskite: I-)
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti J. SKIN'DER, Dept. B3,

357 W. 63-rd St.. Chicago. III.

MRS. NELLIE GAVĖNAS, 
245 Black Horse Pike.

Williamstown, N.

KAUKAZE JAU ŠILTA.

Pietų Kaukaze jau tikra 
vasara. Ties Baku miestu 
Kaspijos pajūryje tempera
tūra pakilo iki 25 laipsnių 
šilumos. Kai kuriose Azer-

GERA ŽINIA INKSTŲ NE
SVEIKUMUS turintiems:

Kunigas Jonas Reko
menduoja KI-RETIC.
jis sako: “KI-RETIC 
tablets (plyskelės) yra 
neabejotina p ai a i m a 
kiekvienam, kurį kan
kina inkstų ir pūslės
nesveikumai.” Jei rug-. 
štys inkstuose ir degi
nantis šlapimas prike-' 
lia jus iš miego ir su- > 
trukdo pasilsi, išveng-' 
kitę didesnių kentėjimų, užsisakyda
mi KI-RETIC Tablets (plyskelių), 
kaip tūkstančiai yra padarę. Jos iš- 
plauja lauk nuodus. Nebelieka skau
dėjimo strėnose, silpnumų pūslėje ir 
gėlimų sąnariuose, paeinančiu dėl 
inkstų neveiklumo. Tik išpildykite 
žemiau esanti kuponų ir šiandie pa
siųskite į

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

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

Pajieškau JONO ŠIMKEYIčlAUS. 
prieš 26 metus jis gyveno Nashua, 
N. H. ant High Street, ir gyveno E. 
Pepperell, Mass. ir jau 26 metai nieko 
nuo jo negirdžiu, nežinau ar jis gyvas 
ar miręs. Kas žino kas su juo atsiti
ko arba žino kur jis j-andasi, prašau 
pranešti; busiu dideliai dėkinga. .įieš
ko jo sūnūs Jonas ir apleista jo žino
ta. »3)
Adresas: ONA’ ŠIMKEVIčIENĖ. 
Vilniaus gt. 72, Šiauliai, Lithuania.

SILVESTRAS MIKULEYIčIUS 
Yuogežerių kaimo, Kalvarijos vals
čiaus, Mariampolės apskr., prašau at
sišaukti. Pajieškau taipgi Marės Yir- 
bickiutės, paeina iš Skariškės kaimo, 
Kalvarijos valsč., Mariampolės apsk. 
Prašau atsišaukti, nes turiu svarbių 
reikalų. Kurie žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti jų adresus. (-)

Miss Pranė Arbačauskiutė.
1749 King avė., Dayton, Ohio.

APSIVEDIMAI.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onani/.mas 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?

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

Knyga graži, 2Z-* puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? įkilta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių 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 vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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

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

Pajisškau merginos ar našlės apsi
vedimui, nuo 25 iki 35 metų; aš esu 
našlys 37 metų, turiu biznį per 1»> me
tų ir gerai sustoviu. Su pirmu laišku 
prašau prisiųst paveikslų, pareikala
vus sugrąžinsiu. Nereikalingai nera- 
šinėkit. Jos Uzdavinis, (-)
313 Park avė., Linden, N. .J.

PRAŠYMAS.
Draugai, kurie gyvenat apie I’ITTS- 
TON, PA. ir kurie dirbot West Pitts- 
tone Redišo mainose, malonėkit man 
pranešti tikrą tos kompanijos vardą. 
Aš dirbau tose mainose 1904 metuo
se ir užmiršau kompanijos vardą. Už. 
pranešimą teisingą minėtos kompani
jos vardo, aš tam draugui atlyginsiu. 

Chas. Dikčius (3)
1511 So. 51-st avė., Cicero. II!.

AR NORI SENO VYRO PĖDĖS?
$80 į dvi nedėles. Pirk mano farmą, 

{esate senas arba silpnas, pamėginki- 75 akeriai geros žemės, 15 akerių mi
lte NUGA-TONE. Po keletu dienų jus ško, kas atmoka už farmą: stuba mu- 
pastebėsite dideli pagerinimų. ro, vanduo stuboje ir barnėje; 11 kar-

| NUGA-TONE parduodamas visose vių, telyčia, bulius, 2 arkliai, įrankiai, 
į vaistinyčiose. Ne priimkite pameg- mašinos. Išgyvenau 31 metus, esu 

našlys ir senas; parduodu pigiai.
A. PECHKIS (4)

R. F. D. 2, Farmington, Maine.

KNYGOS. — Parduodu 35 svarbias 
lietuviškas knygas ir didelį žodynų. 
$75 vertės parduosiu sykiu už $25, ar
ba atskirai. MRS. W. AMBRUSTER, 

520 W. 183rd st., Apartment 32, 
New York, N. Y

pilietinių teisių, kad nekal-Į PA??,kDYODA,
F , ... . I 20 akerių Tabako Farma, 9 ruimų
betų apie demokratiją, ku- Stuba, elektrikos šviesa, gesas, miesto 

dabartiniai van^uo» 8 mylios nuo Hartfordo. Visi 
farmos įrankiai, 2 karvės, vištos.

MRS. CLARA TAUTKUS (3) 
693 Palisado avė., Windsor, Conn.

rios taip bijosi 
Lietuvos ponai.

Lenkija greitu laiku kel
sianti vidaus paskolą. Ji ti
kisi sukelti tarp savo žmonių 
$28,500,000. Lietuvos val
džia taipgi galvoja apie vi-
j x • • i ncsvi
CiaUS paskolą, nes UŽSieniUO- į katu ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
se pasiskolinti nėra kur.

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS.
Žmonės, kurie dėl senatvės aroa 

kitokios priežasties jaučiasi silpni ir 
(nesveikus, atgauna savo jėgas, svei-

HAUPTMANNO KUNIGAS.

Liuteronų kun. Werter, kuris

Įpo to kaip jie vartoja NUGA-TONE. 
NUGA-TONE yra pastebėtinas

(vaistas dėl moterų ir vyrų. kurie su- 
i silaukė senatvės. Jis padaro juos 
'sveikesniais, tvirtesniais ir priduoda 
1 jiems naujų spėkų darbut Jeigu jus

džiojimų. Niekas kitas jums nepagel
bės taip kaip NUGA-TONE.

baidžano srities dalyse nok- ramina nuteistąjį mirti Haupt- 
ita vaisiai ir daržovės. manną.

LOS ANGELES, CALIF.

FRANK YURKUS
Lietuvis Siuvėjas

SIUVAME VYRAMS ir 
MOTERIMS RUBUS

Taisome Senos ir Išvalome. 
Prisiončiame j Namus.

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

York Tailor Shop'
321 W. SECOND STREET, 

lx)s Angeles, Calif. 
Telefonas: Madison 4810.

REIKALINGAS DARBININKAS 
Ant Farmos. Nėra būtinai reikalo tu
rėti patyrimo draivint tymų ir kar
vių melžti. Ataišaukit šiuo adresu:

J. DANISEVIČIUS (4)
Hubbardsville, N. Y.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviar, rud 
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti- 
jtj ir į Kanadą

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson SL, 

'Vaterbury, Coan.

mis papuoštais.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mass.
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Sveikinimai 30 Metų 
Jubilėjaus Proga.

Kas Mums Kasoma.
NEW BRITAIN, CONN.

Rado skiepe gazu pritroi- 
kuiią moterį.

šeštadienį, kovo 9 dieną 
Draugė A. Liutkus, bosto-'vį” susilaukus 30 metų su- po pietų gyvenantieji po nu

metė, atsiuntė 3 prenumera- kaktuvių ir linkiu jums viso menu 31 Rhodes st. pradėjo 
tas ii* rašo: . gera. Bus jau 27 metai kaip užuosti gazą. Betyrinėjant

Gerbiama “Keleivio” re- Paėjau “Keleivį” skai- nuėjo Į skiepą ir rado Jievą 
dakcija! Leiskite ir man tor- ^ ?u J“? skir- Matulevičienę, 50 metų mo
ti keliatą žodžių. Aš skaitau nes as » labai myhu- teri pusgyvę. Ji irgi buvo to
"Kplpivi” ian 21 metai ir ------------- namo gyventoja. Pašaukė
skaitysiu kol gyva busiu.' Drg. V. Podžiunas iš Dėt- policiją, kuri pribuvo su sa- 
“ Keleivis” yra ' eeriausis roito raso: vo vežimu ir nugabeno Ma

Humoristika

draugas visiems be skirtumoĮ Gerbiama “Keleivio” re- tulevičienę į ligoninę. Gydy- 
pažiurų. Jis padeda surasti dakcija! Prisiunčiu jums tojai ją atgaivino ir sulaikė 

gyvenimo $4.25. Meldžiu atnaujinti dusią nuo nežinomos ke-darbą ir suveda 
draugus.

t
*

*

man prenumeratą ir prisiųs- lionės.

Nuo to laiko, kaip aš su 
“Keleiviu” susipažinau, aš 
daug turėjau iš jo naudos, 
užtaigi šiandien nuo savęs 
užrašau 3 naujus skaityto
jus “Keleiviui.” Nuo savęs 
patariu, kad kiekvienas “Ke
leivio” skaitytojas pasidar
buotų ir gautų nore po vieną 
naują skaitytoją per šį 30 
metų jubilėjų. Tuo mes pa- 
remsime savo seną laikraštį 
“Keleivį” ir kartu paskleisi- 
me daugiau apšvietos tarp 
musų žmonių. O “Keleivis” 
kaštuoja visai nedaug, paly
ginus su kitom musų išlai
dom. Juk dažnai išgertuvė
se žmogus per vieną vakarą 
prageria $2; ir jokios naudos 
iš to nėra, tik galva ant ry
tojaus skauda. O čia už $2 
gaunam laikraštį, kuris eina 
per visus metus, nešdamas 
mums iš viso pasaulio žinias, 
gerus patarimus ir susirami
nimą.

Ar nebūtų gi mums smagu 
ir malonu, jeigu kiekvieno 
lietuvio namuose butų “Ke 
leivis” ant stalo? Ar nebūtų 
geriau ir naudingiau visiems 
musų žmonėms, jeigu visi 
jie savo liuoslaikį sunaudotų 
skaitydami gerą laikraštį 
negu lošdami kortomis ar 
svaigindami savo protą svai 
ginamais gėrimais? Būti 
daug geriau jų sveikatai, ki- 
šeniui ir šeimynoms. Geriaus 
butų ir visai musų visuome 
nei.

Taigi platinkime “Kelei 
vį” visi, kas tik gali.

Aš linkiu “Keleiviui” ge 
riaušių pasisekimų. Tegu 
jis eina į kiekvieną lietuvio 
namelį ir tegul platina susi 
pratimą ir apšvietą.

Jūsų,
Anelė Liutkus.

ti Kalendorių, o kiti du do-; . Matulevičiai yra pasitu- 
leriai, tai už naują skaityto- ^aiP r°dos, kaip klebonas NUSIVEŽĖ
ją, kurį gavau 30 metų jubi- n.eb.uY? didelės priežasties | ŪKININKO PINIGUS Už

♦
*

*

lėjui. Lai 
“Keleivis!”

gyvuoja musų skubėti į dangų ar kitur.
Tiesa, jos vyras Vineas ne
senai susirgo ir kovo 4 dieną Į štai, Jonas Liepa padainuos 

•x buvo išvežtas į ligoninę, ir jums naują karunką apie tai, 
žmonės kalba, kad vežamas kaip Lietuvos ūkininkas “beko- 
ligoninėn jis prašęs vaikų, Iną” augino ir penėjo, o klebonas 
kad ją dabotų. Tur būt jis I pinigus nusivežė.

Drg. M. Kazakevičius 
?oquonock, Conn., rašo:

Gerbiamoji administraci
ja : prisiunčiu tamstoms nau- i nujautė, kad ji prie to ruo- 
ą skatytoją, Mykolą Ryma-i sėsi. Jaunas Senis,

^auską. Taigi aš savo parei
gą “Keleivio” jubilėjui atli-

iš

KENOSHA, WIS.
Buvo Kazimierų balius.

Kovo 3 vakarą čia buvo 
še, seni, sumeni tau pora gu Po ya.

karienės p. Mandraveckas

<au ir tikiuos, 
aip padarys.

kad visi kiti

lolerių ant rye-whiskės. O 
tai paimsi burnelę, tai išvi- 
•ozyk man, kodėl visi tauti- 
įinkai pirma rėmė SLA. Pil- 
lomają Tarybą, o dabar ra
ki prieš ją protestus ir rezo- 
iucijas? Ar ne galėtum tu 
įžuosti, kur čia šuva pakas
us? S. N.,

Grand Rapids, Mich.

‘BEKONĄ?

—Tas tai tiesa, krizė spaudžia 
vargšą ir kleboną,— 
tarė prabaščius paglostęs 
žvilgantį sutoną.

—Bet bažnyčiai reikia duoti. 
—Nežinau, kad nieko...
—Nekalbėk, bažnyčiai savo 
vis koks litas lieka. '

Reikia žinoti, kad kiaulę par- 
Į duoti Lietuvoje dabar nelengva, 
nes vokiečiai lietuvišku kiaulių i

į neperka, o Anglijon labai toli jas! šliubo tiems neduosiu! 
vežti, todėl karunka ir sako:

—Nesidėki prie bedievių, 
nes paskui dejuosi :" 
i kapus tokių neleisiu.

Drg. A. J. Banišauskas iš 
Mar-Lin, Pa., prisiuntė nau
ją skaitytoją ir linki “Kelei
viui” susilaukti da ir kitų 30 
metų sukaktuvių.

Drg. L. Riauba iš Chica
gos rašo:

Siunčiu “vyčių generolui” 
2 doleriu ant tabako, o Mai
klui 25 centus už Kalendo
rių. Kartu sveikinu “Kelei-

tarė viešą ačiū drg. J. Marti-j 
nui-Marcinkevičiui, kuris 
padarė daug gero jam bū
nant ligoninėj.

Malonu yra girdėti, kad 
išrinktas miesto valdybon 
musų Jonas Martinas neuž
miršta lietuvių, bet dirba iš
sijuosęs, kad padarius mums i 
kuo daugiausia naudos. Ir 

PASKAITOS APIE KAPU llžtai visį jį myli.
TAL1ZMĄ IR SOČIA- Gerai, Jonai, darbuokis!

LIZMĄ. kiek gali, o kai ateis rinki-!
Šiauliuose liaudies univer- mai, mes ir vėl už tave bal- 

>itete socialdemokratas inž. suosime. C. K. B.
Bielskis skaitė paskaitą apie; _____ 7Z7Z7773, 
-ocializmą ir kapitalizmą, i REDAKCIJOS 
Buvo susirinkę labai daugi ATSAKYMAI.
hnonių. Pasirodo, kad Lie-
uvos žmonės labai įdomau-i 
;a politika.

Juozui Servai.—(1) Kiek
vienas “Keleivio” numeris į I 

i Lietuvą nenueina. (2) Kiek

Kas daryti Mikaliunui?
Kaip įkišt bekonas?
Kaip prikalbint, priprašyti 
ponaičiukas plonas?

Neištižęs musų senis, 
prie pačios tik tyli, 
šiaip ne vieną mandrią galvą 
suvarys i skylę .

Prašo drūtą gaspadorių, 
kad kaip nors užtartų, 
kad pasiūlytų bekoną 
su savaisiais kartu.

—Ot bekonas, tai bekonas! 
Anglui ji paduoki: 
tik laižysis, sudorojęs 
meiteliuką toki.

Taip pasakė ponaičiukas 
ir pasuko ūsą.
(Prie mergyčių tik neklysta 
ponaičiukas musų).

Darda linksmas Mikaliunas, 
ragina arkliuką.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE. h

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- ’ Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ita
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. I ralius. Knyga tik ką apleido spau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. Idą. Nauja knyga užpildyta vien re-
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 į ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
_ n 1 vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-

lengvai ir suprantamai, kad k įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
naa gali greitai išmokt kalbėt anglis- * ,.on • * • .kak- Joje telpa netik atskiri žodžiai, a*s’ ap,e 300 puisap.ų.^
bet cieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- .............................................. eZ-SO
bo jieskant, važiuojant kur nors, nu- Kaip Tapti Suvienytą Valstija Pilto* 
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- čju7 Aiškiai išguldyti pilietysjou 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais i*

I tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglą kalbose 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c. laida ...........................:...................... ZSe.

i Etnologija arba istorija apie žemės Kokius Dievus Žmonės Garbine Seao- 
į tautas. Pagal Dr. H. Haberlandų, vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
į parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj šiol nebuvo, čia aprašyta 
j rašo apie visas musų pasaulio žmonių kokius dievus garbino senovės indai 
! tautas, veisles arba rases. Yra didelei sijonai, egiptėnai, c baldai, asy- 
i naudinga kiekvienam perskaityti Chi- raįt lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
' cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

tdimo apdaruose ........................... $4.00 kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
_ _ _ , _  Knyga stambi ir labai užimanti

. Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- - ...............................
■ ta į visas kalbas, todėl kad yra gra-
. žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas
[vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
jeago, III. 1909, pusi. 432. Drutai____ (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

Pažvelgė Mikaliunienė 
i dukrelę jauną; 
išsigando, nes dukrelė 
jau kraiteli krauna.

Ir pikta i vyrą sako:
—Duok, juk pardavei bekoną, 
Tiktai vargini plepėdams 
prabaščių kleboną.

Kaip čia pyktis su klebonu, 
kaip čia kelt skandalą?
Ir padėjo Mikaliunas 
pinigus ant stalo.

Jonas Liepa.

Tai yra tikra tikėjimų istorija. 
-Drūtuose audimo apdaruose

$1.00
$1.25

• apdaryta............................................ $2.50 čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
. . . . .. i- kt _ t> dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.Inkvizicija. Paraše N. u ūsev. Pūdei j^Ia į 835................." ............. ^oo

naudinga knyga, aprašyta katalikų r
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-

į mos. Su daugeliu puikių paveikslų. goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- 
' 215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Kaina........... .................• •................. 25c

Dr, A Bacevičia. Knyga su daugeliu Piršlys Snvadžiotojas, Vieno veiksmo 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 

! menų ir tt. ; trumpai, aiškiai ir supran- ria juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- moterys ir 5 vyrai, 
cago, III. 1903, pusk 209. Gražiuo- Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Komė
se audimo apdaruose......................$1.50 dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-

_ . ... , __ ... . . !gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
Amžinos Dainos. šioj knygutėj tel- j, moterys. Abu veikalėliai vienoje 

P* 44 geriausią Jovaro damų. Jos toygu.3^ Kaina.............................25c.
tinka deklamacijoms ’ r dainavimui,.
kaip namie, tap ir susirinkimuose. Į Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chan-
Pusl. 32 ............................................  15c. : tepie de la Sausaye, Teologijos pro-

i _ ... . . . ! fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. l.au-
i Šventa Antano Stebuklas. Dviejų vei- Knyga didelio formato, 1086 pusk
• , komedija Perstatymui reikia gu <jaagybe paveikslų visokių tikėjimų
j 10 aktore}, 8 vyrą ir 2 moterų, lo- : dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
! «mas užima apie 2 valandas. .. 25c. jventinyč.ų irk Gražiais tvirtais ap-

“Salomėja". arba kaip buvo nukirsta. Chicago, 1914, pusk 1086.
šv. Jonui galva. Drama viename karna..................................................$7.00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................................. 25c. historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
Socializmo Teoriu tai veikalas kuris ir kitų mokslu be* šak,D rinkinys

iki ii.a MM draugijos formos, SSs, ££
žininkams, šeimininkams ir kitiems.; talizmas. Kaina ............................ 25c.

ŠIAURĖS MEŠKA IR KU
NIGAS.

Parapijos mokykloj 
norėjo papasakot vaikams apie 
žvėrių prigimtį. Sako:

| “Iš visų žvėrių, Dievas ge- 

, riausius kailinius yra davęs

' Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Praga- 
j rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
biausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
į lajos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ......... ........................................ 25c.

kunigas & g „ ukiimė^
Vieno akto farsas, labai juokingas 

> ir geras perstatymui. Kaina .... ĮSe.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................ 10c.• šiaurės meškai... Mano štai kai

i

1 linius pereita vasara kandis SU-' žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos 
į „ * j Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-
i gadino... jog paveikslų, 126 puslapiai, kai-
i Vaikas pakėlė ranką ir klau- 114......................................................50c.

Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... ........................... $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam .reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina...................................................15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šia knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosaota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais,- sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais —. $1.5t
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Sa 
paveikslaia. 61 pusl............................25c.
Ar Buvo Visaotinas Tvanas?—Kaip

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

I.’UOLA CIVILINĘ METRI-' kaštuoja kelionė iš Chicagos Į o kišenėj šlama, žvanga 
KACIJĄ. i Klaipėdą, tiksliai negalime! keliatas litukų.

. ............ , pasakyti, nes laivakorčių,
Dėl pasklidusių gandų, kain05 dažnai keičiasi, ir Pirko muilo pirko cukraus 

cad greit busianti įvesta ei- prie t0 da kiekviena kompa- pi1*0 ir
zilinė metrikacija, uolingi; ni,a turi kitokias kainas. (3) P311 ir neuzuos ^eit
loniškio katalikai Upytės (“Keleivis” ekskursijų orga- 

nizavimu Į Lietuvą neužsi
ima. Ar bus šįmet “Naujie
nų” ekskursija, tikrai neži 
n ome. (4) Lietuva savo ka
riuomenės . paslapčių viešai 
neskelbia, todėl ir mes nega
lime jų paduoti. (5) Klausi
mas apie “ruskus laikraš
čius” neaiškus. (6) “Teisin 
go Patarėjo” nusiuntimą ad 
ministracija apmoka pati.

Jaunam Seniui. — Ačiū 
už žinią ir prašome rašinėti 
dažniau.

Miliui Zidoriui. — ŠĮ sykį 
negalėjome rašinėlio sunau
doti.

Pikčiurnai. — Bus geras;
Įdėsime į sekanti numeri.

K. P. Šimkoniui. — Pa
skelbsime sekančią sąvaitę, 
tai bus kaip tik prieš prakal 
bas.

Bijūnui. — Apie Dauglas 
Sočiai Credit sistemą para
šysime prie progos.

East Coulee gyventojui.—
Ačiū, kad draugas parašėt 
apie darbus Albertos anglių 
kasyklose. Tilps sekančiame 
numery.

M. V. — Žinia apie Mont- 
realo įvykius bus gera. Įdė
sime kitan numerin. Prašo
me rašinėti dažniau.

Darbininkui. — Už pini
gus ir geras patarimus Mai
kio Tėvas reiškia savo gene
rolišką ačiū.

Waldo. — Iškarpas iš 
“Daily Times” gavome. A- 
čiu.

Stepui ii Peabody. — Su
naudosime.

;atvėj išklijavo plakatus, 
puolančius civilinę metrika
ciją ir valdžios organus.

JONIŠKIS APŠVIESTAS
ELEKTROS ŠVIESA

Joniškio miestelis įsigijo 
įaują elektros stotį ir ap
švietė elektros šviesa visus 
niestelio pakraščius.

Šįmet iš Lietuvos į Čeko
slovakiją bus išvežta 5 vago
nai kiaušinių. Pirmoji parti
ja kiaušinių jau paruošta iš
vežti.

to pirktinio smoko?!

Privažiavo senis kiemą. 
Kieme ratai platus, 
tokiuose tik dvaro žmonės 
važinėjant matos.

—Ką čia vėjas bus atpūtęs? 
Antstoli ar kitą?...
Kad tiktai, vidun įėjus, 
neprašytų lito.

Kinkė senis kumelaitę, 
o kinkydams mąstė: 
koki poną ar ponaiti 
troboje teks rasti.

šia: Moteris ir Socializmas. Parašė August
| “Tai kode! Dievas geriau “g";
šiaurės meška, negu tave ?” • kalboje tame svarbiame klausime.

_______________ PusL 429, 1915 m.................. .. $2.00

KAIP JUMS PATIKTŲ TOKIE: Anarchizmas. Pagal Proudhono moks- 
ntnmToe i *0» paraše d-ras Paul Elzbacher,
PIETUS. j vertė Briedžių Karaliukas. South

Vienam lietuviškam restora-»Boston’ *vIass’ pusl 29

ne Brooklyne anądien buvo iš
statytas lange šitoks valgių su
rašąs :
Turke 35c. Keptas paršas 30c. 

Maži vaikai 15 ir 20c. 
Zupė už dyką.

I-
10c.

Išsižadėjo Karališkojo Sosto.

čia paradytas Siamo karaliokaa Pr adžiadipakas, kuris šiomis dienomis 
išsižadėjo sesto, šalia jo čia stovi jo pati. “Dieve pateptiniai“ vis mažėja.

! KOKIOS TURI BŪT LIETU- 
i VAITĖS.I

Vienas klerikalų laikraštis 
Lietuvoje parašė ilgą straipsnį, 
aiškindamas, kokios turi būt lie
tuvaitės ?

Bet kam čia aiškinti, kad tas
—Pons klebonas atsilankęs,— klausimas ir be to labai aiškus
Mikaliunas tarė 
ir kažkaip liūdnai numykė 
ir duris uždarė.

—Kalėdo j am, M ikaliunai, 
ir tave aplankom,— 
tarė prabaščius klebonas 
ir atkišo ranką.

—Taigi, taigi, klebonėli...— 
Mikaliunas mato: 
stovi vaikkas, stovi dukra, 
stovi jo Darata.

Ir vargonininkas stovi 
ir zakristijonas...
—Kaip gi šįmet su kalėda?— 
pratarė klebonas.

—Bloga, prabaščiau klebone, 
sunku gauti litas, 
o ir javo grūdas kožnas 
irgi suskaitytas...—

Kalba šitaip Mikaliunas, 
o patsai galvoja, 
kad dievuota jo Darata 
nepakištų jam čia koją.

Bet su bobom tikra beda: 
pamatys kleboną, 
tai klebonui atiduotų 
skarą ir sijoną.

—visos lietuvaitės turi būt da
vatkos ir geros kunigų gaspadi
nės. -

Nupigintos Knygos.
Dangaus Karalienė, padavimai apie 

(Šv. Marijų ir jos stebuklai, dailiai 
apdaryta, kaina ............................ $1.00

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

Angliškai Lietuviškas žodynėlis, 
apdarytas i popierinius minkštus 
apd. 239 pusl.........................'... $1.00

Kas prisius $1.00, tam nusiųsiu vie
nų iš sekančių knygų ir 2 iš pirmiau 
garsintų, turi pažymėt kurių knyga 
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.

1
Iš LIETUVOS KAIMO KUL

TŪROS.
—Ei, pilieti, nesistumdyk. 

Juk tai storžieviškai!
—O ar nori i snukį? Kai už

važiuosiu. tai išmoksi manda
giau pasielgti.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 19X"» METAMS.

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

J. Kužinskas — pirm. pagelbiniakas, 
821 Prescott st., Waukegan, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų rašt.
818 — lOth Place, Wankegan, III.

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

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

Kasas Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Kaygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Maršalkas:
| J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis.

Susirinkimai būna paskutini kat* 
vergų kožno mėnesio, 7:30 vakaro, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, III,

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkius pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško. 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimas, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančias sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie tori užsiprenumeravę laikraštį 
ir ai pirmų sykį skaitome po 2c 
ai žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

Ui pajieskojimos giminių arba 
drangų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleiviu” preaameratoriaius, ka

rio tari Bisiprenameravt laikraštį, 
aš paJieikoJimaB giminių ir dran
gų akaitoarn tik pa lc až žodį.

Pajieškojimai sa paveiksią kai- 
aaoįa daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškejimų sa paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ia

Jeigu norit, kad 
arta paiieikojimaa greitai 
reikia paaiųati karta ir

KELEIVIS 
353 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

tilptų,

Stabmeldiška Lietuva iš Artime 
eities. Knygutės įtalpa susideda iš

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

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

“KELEIVIS”
253 Broadvray,

So. Boston, Mat*.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo

—j.Hitlerininkai Kasė Apkasus Klaipėdos 
Krašte Ir Darė Karo Manevrus.

Aną sąvaitę Kaune paaiš
kėjo dar keli nauji dalykai iš 
hitlerininku veikimo Klaipė
dos krašte. Pavyzdžiui, Vie
švilės hitlerininkų būrys va
karais išeidavo j mišką. 
Šiam buriui vadovavo iš Vo
kietijos atvykęs smogikas 
Strehl. Lietuvos pasienio po
licija susidomėjo, kur šie 
smogikai eina. Nusekė į miš
ką ir čia sučiupo berašan
čius apkasus. Pasirodė, kad 
smogikai ruošėsi dideliam 
mušiui, kad net apkasų jau 
reikėjo. Vienas toks tų ap
kasų kasėjas pakliuvo teis
man ir čia ėmė teisintis, kad 
tie apkasai buvę kasami ne 
kariauti, bet mokintis karo 
pratimų. Kitoj Klaipėdos 
krašto vietoje apie Kretin
galę ir Bajorus Klaipėdos 
miesto smogiku būrys, pasi
skirstęs i dvi dalis, darė; 
žvalgymo manevrus. Su že
mėlapiais, kariškais 
nais apžiūrinėjo 
lio ir plento tiltus ir kitas 
svarbias strategijos vietas.

A. Šiąulys turėjęs apie 60 
metų amžiaus. Kalbama, 
kad jis buvęs žiaurus ir suk
tas, nes ne vieną jau Gelbuo- 
gį suvedžiojęs piršlybomis 
dukters, kuriai neva žadąs 
20,000 litų pasogos, o pats 
esąs prasiskolinęs, nors turįs 
50 ha žem’ės.

Gelbuogis sugrįžęs į 
ną ir pats pasidavęs polici
jai, kurioj pirmiau tarnavęs.

žmogžudystė sujaudinusi 
apylinkės žmones, kurie ste
bisi, kad ginčai sprendžia
mi tokiu žiauriu budu; kad 
ir sunkiai nuskriaustas žmo
gus, vis dėlto labai blogai 
daro vartodamas ginklą.

LIETUVA UŽTRAUKIA 
18,000,000 LITŲ VIDAUS 

PASKOLĄ.
Pereitą karią rašėme, kad 

zjuro- Lietuvoje svarstomas vidaus 
gelezmke- paskolos užtraukimo klausi- 

' mas. Dabar šis klausimas 
jau galutinai išspręstas. Va- 

Toliau išaiškinta slapti su- sario 17 d. ministerių kabi- 
sirinkimai Rupkalviuose ir netas priėmė 1935 metų vi- 
Skirvytėlėje. Tuose susirin- daus paskolos įstatymą. Pa
kiniuose buvo paskirti nauji gal šį įstatymą, finansų mi- 
celių ir burių vadai, kurie nisteriui pavedama užtrauk- 
priėmė priesaiką dirbti na- ti 18,000,000 litų vidaus pa- 
cionalfašizmo labui ir išlai- skolą, kuri bus sunaudota 
kyti visas paslaptis. žemės ūkio reikalams, ke-

Vienas klaipėdiškis jau- liams tiesti ir Lietuvos Iais- 
nuolis Jurgans * buvo pabė- vės paskolos bonams išpirk- 
gęs iš Lietuvos Vokietijon, ti. Paskola bus užtraukiama 
Ten Karaliaučiaus kareivi- tam tikrais nevardiniais lak- 
nėse 1934 m. buvo apie 100,- štais (bonais), kurie kaštuos 
000 smogikų, kurie visi bu- po 50, 100, 500 ir 1000 litų. 
vo apginkluoti kulkasvai- Už paskolą valstybės iždas 
džiais, šautuvais ir granato- mokės 4 ir pusę nuošimčių 
mis. Jie buvo ruošiami pulti metinių palūkanų.
Klaipėdos kraštą, čia jie tu- Vidaus paskola Lietuvoje 
rejo padėti Neumanno ir įtraukiama dešimčiai me- 
Sasso partijoms sukilti ir jos Jakštai bus išperkami 
Klaipėdos kraštą atplėšti 1945 metų. Paskolos ka- 
nuo Lietuvos. Visi ne buvo - - - - - -----pitalo ir palūkanų mokėji-
kariškai apmokyti ir vartojo mas įtrinamas valstybės 
šaunamuosius ginklus. Taip turtu. Paskolos lakštai bus 
Klaipėdos ir Vokietijos na- pradedami išpirkti nuo 1937 
cių buvo susitarta, kad pir- metų pradžios. Dali pasko- 
nuep puls ir nuginkluos Lie- los lakšt nupirks Vaidįnin. 
tuycs pasienio policiją, o a- kai? dalį _ kitų įsiėmimų 
beji drauge nuginkluos Lie- žmonės. j$e to, kai kurios 
tavos v. kariuomenes dalis, kredito įstaigos savo atsar- 
stovmcias Klaipėdos krašte. g0S kapitalų dalį galės pa- 

Teismo pirmininkui pa- keisti vidaus paskolos lakš- 
klausus, kodėl Karaliau- tais.
čiaus naciai tada Klaipėdon

Nubaudė žmogžu
džius.

Mariampolė. Vasario 7 d. 
Mariampolės Apygardos tei
smas sprendė Ederto Šmid- 
to, Juozo Heznerio ir Emos 
Vagnerienės bylą už Krei- 
vaitienės nužudymą.

Kaip žinia, 1934 m. birže- * 
lio 9 d. Vilkaviškio valse.,4 
Starkų kaimo seniūnas Vin- į 
cas Jakštys su kitais žmonė-1 
mis ant vieškelio ties Kaųšių' 
kaimu po tiltu rado Starkų 
kaimo gyventojos Uršulės’ 
Kreivaitienės kruvinus vir
šutinius rubus. Kilo įtari
mas, kad Kreivaitienė buvo 
nužudyta. Apie tai Jakštys 
pranešė policijai. Kvotos 
metu nustatyta, kad 1934 m. 
gegužės 31 d. Vagnerienė 
buvo pasikvietusi Kreivai- 
tienę pas save nakvoti, nes 
jos vyras Vagneris buvo iš
važiavęs talkon. Kilo įtari
mas, kad Kreivaitienė galė
jo būti nužudyta pas Vagne- 
rius. Buvo padaryta krata 
Vagnerio bute ir apklausta 
Vagnerienė/ Kratos metu 
buvo rasta ant sienų, lubų ir 
patalinės toj vietoj, kur 
Kreivaitienė miegojo, krau
jo dėmė. Tyrimu buvo nu
statyta, kad toji dėmė yra 
žmogaus kraujo. Vagnerie
nė vėliau buvo dar kartą ap
klausta ir parodė, kad Vag- 
neriui išvykus talkon, ji pa
kvietė Kreivaitienę pas sa
ve. Apie pusiau 11 vai. nak
ties juodvi nuėjo miegoti. 
Tuo laiku atėjo pas jas Eder- 
tas Šmidtas ir Juozas Hez- 
neris, kurie tuojau puolė 
Kreivaitienę, smūgiais į gal
vą ją nužudė ir, suvynioję iš
nešė jos kūną, sakydami 
Vagnerienei, kad lavoną už
kas kaimyno Brazio kvie 
čiuose. Ir jai grasino nie
kam neišsitarti, žmogžu
džiai savo nusikaltimą pa 
darė apiplėšimo tikslu, nes 
žinojo, kad Kreivaitienė tu
rėjo pinigų.

Teismas nubaudė Šmidtą 
ir Heznerį po 15 metų sun 
kiujų darbų kalėjimo, o 
Vagnerienę už nusikaltimo 
slėpimą 1 met s. d. kalėji
mo.

SENOJI TĖVYNE 
Jus Laukia

Aplankykite savo gimtinį kraštą 
*

Greičiausia kelionė j Lietuvą

Bremen - Europa
Ekspresinis traukinys 
laivo Bremerbavene 
patogų nuvykimą j

*

laukia prie 
ir užtikrina 
KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
eksoresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG
NSWYORK

AL8ERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo

Informacijų klauskit agentų arba

HA.MBI19G-AME8ICU LME 
BORTU GEBMAN LLOTI

252 BOYLSTON ST. BOSTON

SMETONA PASIGAILĖJO
VOLDEMARO SUKI 

LĖLIŲ.
Pereitų metų 7 birželio 

naktį Kaune buvo sukilę vol- 
demarininkai, norėdami nu-

DIDELĖ NETVARKA LIU
DVINAVO KAPINĖSE.
Liudvinavo, Mariampo

lės apskričio, kapinynas se
nai perpildytas kapais. Jau 
daug metų, kaip kasant duo

versti Smetoną ir jo vieton įbes naujiems įnirusiems, iš- 
pastatyti Voldemarą. Už verčiami laug grabai su lie- 
Voldemarą stojo net kariuo- kanomis anksčiau palaido- 
menės štabo viršininkas gen-
Kubiliunas. Į Kauno gatves 
nakties laiku buvo voldema- vaizdu, kurį pamatė prie iš- 
rininkų-karininkų išvesti ka-! kastos duobės ir kuris Liud- 
reiviai, tankai ir buvo net'vinavo kapinėms yra papra- 
šaudymo. Tačiau sukilimas stas, būtent: vienas grabas 
nepavyko ir jo dalyviai buvo su palaidoto liekanomis iš 
sugrusti kalėjiman. Dabar duobės buvo suvis išverstas 
Smetona jų pasigailėjo ir lauk, šonuose duobės dar du 
sumažino bausmes. Vis,j apardyti grabai, pakvietė 
mat, savos veislės žmonės, o. i kapus vietos policijos vir-

tųjų. Šių metų sausio 25 d 
vienas asmuo, pasibaisėjęs

AMERIKIETIS KUN. PETRAITIS NUSI
PIRKO KRYŽIOKŲ UŽDĄ UETUVOJE.
Dabar tenai klerikalai ruo

šia davatkų auklėjimo 
gūžtą.

Daug vandens nubėgo 
sraunaus Nemuno vaga nuo 
to laiko, kaip ant aukšto Ne
muno kranto iškilo Zam- 
kaus-Gedgudų pilies sienos 
ir bokštai. Daug ji matė per 
savo ilgus gyvenimo amžius.
Ji ir šiandien riogso ties 
Skirsnemune, dešiniajame 
Nemuno krante.

Pilį 1313 m. įsteigė kry
žiuočiai. Per šimtmetinius 
karus su kryžiuočiais pilis 
daug kartų tekdavo lietu
viams, daug kartų ją atgal 
atimdavo kryžiuočiai. Paga
liau 1416 m. ji visiems lai
kams atiteko lietuviams.

1431 metais Lietuvos ku
nigaikštis Švidrigaila su di
džiuoju kryžiuočių mistru 
Povilu Rusdorfu šioje pilyje 
pasirašė sutartį, kuria pa
tvirtino 1425 metais nusta
tytas žemaičių sienas su vo
kiečiais.

Apylinkių gyventojai ją 
vadina Zamkaus pilimi.
Gedgudų pilies vardą ji ga
vo nuo žemaičių bajorų

Gedgudų, kurie ją valdė vė
lesniais laikais.

Iki šiol Gedgudų pilis sto
vėjo apgriuvusi. Liko tik sie
nų griuvėsiai ir du bokštai. 
Viename bokšte yra urvas į 
požemį. Ten buvęs kalėji
mas, kuriame ir dabar su
randama žmonių kaulų.

Ši pilis dabar įdomi tuo, 
kad ji kalba apie Lietuvos 
praeitį. Ji parodo, kaip žiau
rus buvo Romos popiežiaus 
tikėjimo platintojai, kaip 
atkakliai jie veržėsi Lietu
von, norėdami pavergti jos 
žmones ir uždėti jiems Ro
mos jungą.

Gedgudų pilį su dvaru 
prieš keliatą metų nupirko 
iš Amerikos grįžęs kunigas 
Petraitis ir vėliau šį kryžio
kų lizdą paaukojo seleziečių 
davatkų draugijai. Čia da
bar statomas ir rengiamas 
seleziečių jaunimo “moksli
nimo” ir “auklėjimo” davat- 
kynas; jo organizatorium ir 
vedėju yra kunigas Skiltys.

nezygiavo, liudininkai aiški
no, kad nebuvę vieningo su
sitarimo tarp dviejų Klaipė
dos nacių vadovybių.

1933 metu vasarą sukili-

BĖDOS SU BEKONAIS.
Musninkai. Ukmergės ap

skričio. Anksčiau vargo 
žmonės su bekonais priėmi
mo punktuose, o dabar pra-

mu1 neįvykus, jis buvo ati- Įrituoja už korteles. Kon- 
detes iki 1934 m. sausio 18 tingentines ir už eilines da- 
d. Bet prieš tą laiką Lietuvos į,ar rejk du kartu vežioti.! 
policija suseke ir išardė vo- pirma eili kortelę f 
kiečių tautininkų planus. antrą kartą nuvežęs bekoną

. -t , rrf 'gauni kontingentinę korte- 
Kruvinas Įvykis Ties lę, su kuria gali parduoti.

DĖL SVETIMŠALIŲ 
TURTŲ.

Savo laiku vyr. tribunolo 
narių susirinkimo buvo nu
tarta, kad Lietuvos piliečių 
įpėdiniai svetimšaliai turi 
teisę paveldėti Lietuvoje ne- 
judomus turtus, bet jie turi 
šituos nejudomus turtus lik
viduoti per trejus metus. Da
bar valstybės taryboje rašo
mas tuo klausimu įstatymo 
projektas, kuris numatys pil
ną tvarką, kaip Lietuvos pi
liečių svetimšaliai įpėdiniai 
turės savo paveldėtus Lietu
voje nejudomus turtus likvi
duoti.

EKSKURSIJOS

ne kokie ten demokratijos 
šalininkai.

Tarp kitų bausmė suma
žinta kariuomenės štabo vir
šininkui gen. P. Kubiliunui 
iki 12 metų (buvo nuteistas 
kalėti ligi gyvos galvos); 
gusarų pulko vadui pulk. 
Bačkui iki 8 metų (buvo ligi 
15 metų) ir karo aviacijos 
štabo viršininkui pulk. Na
vakui ligi 6 metų (buvo ligi 
12 metų). Sumažintos baus
mės ir kitiems politiniams 
kaliniams.

šininką ir paprašė, kad im
tųsi priemonių prieš šį ardy 
mą ir kapų niekinimą.

Jau daug metų kaip čia ši
taip kapai ardomi. Tuo tar
pu jau 10 metų, kaip valdžia 
yra davusi žemės sklypą 
naujoms kapinėms, bet kle 
bonas duotą sklypą javais 
užsėja.

BIZNIS SU BEKONŲ KOR 
TELĖMIS.

Biržai. Čia bekonams par
duoti korteles dalino visai 
neprisilaikydami paskelbtų 
taisyklių, nes vieni auginto
jai, turėdami keliatą beko
nų, negavo nei vienos korte
lės, o kiti, neturėdami nei 
vieno bekono gavo, net ke 
lias korteles, kurias parduo-

$VEI>U AMERIKOS LINIJA
TIESIOG I KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia, iš New Yorko

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu
NEW YORK-KLAIPEDA

4 Per Got hen bu rgą-S t ockftnlmi 
Rengiu mos;

TJef. Laivakorčų Ajęenttj Sąjungos Am.

Kiti išplaukimai iš New Yorko 
Drottningholm Balandžio 20 

Gegužės 2 
Birželio 4 

Birželio 12
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės Į 
bet kuri Sąjungos narj, autorizuotą vie
tini laivakorčių agentą, arba bet kurią 
musų raštine. Tarp Švedijos ir Klaipė
dos plaukioja naujas moderniškas lai
vas •MARIEHOLAI”.

Swedish American Line

MERGINA IŠDEGINO KA
VALIERIUI AKIS.

Rokiškio apskrity, Pane
munėlio valsčiuje, Kraštų 
kaime mergina Alekšiunaitė 
išplikino savo jaunikiui Di
liui akis rūgštimi ir baisiai i da imdami po 5—10 litu už 
apdegino veidą. Tai buvot kortelę 
kerštas užtai, kad Dilys su
gyveno su ja kūdikį ir atsisa
kė ją vesti.

LEDAI SUGADINO GE
LEŽINKELIO TILTĄ.
Geležinkelio tiltas per Še

šupę už Mariampolės einant 
ledams liko sugadintas. Kol 
bus pataisytas tiltas trauki
niai per tiltą nebeleidžiami. 
Susisiekimas vyksta su per
sėdimais.

Kungsholm
Kunęsholm
Drottningholm

10 STATE ST. 
21 State St.,

BOSTON. MASS. 
New York, N. Y.

RASTAS KRAŽIŲ SKER
DYNIŲ MEDALIS.

Prieš 40 metų Kražių baž
nyčioje ir šventoriuje rusų 
kazokai užpuolė beginklius 
žmones ir daug jų kardais 
sukapojo ir užmušė. Po ke
lių metų lenkų skulptorius 
Zielinskis Krokuvoje sukū
rė tų skerdynių medalį. Vie
noje medalio pusėje buvo 
akis, o antroje — miniatu- 
riškai atvaizduotos Kražių 
skerdynės. Rusų žandarai 
gaudydavo to medalio pla
tintojus. Todėl žmonės juos 
labai slėpdavo. Kadangi to 
medalio buvo labai mažai 
atliedinta, tai Lietuvoje jį 
turėjo tik keli asmenys. Ne
senai Lietuvoje vienas toks 
medalis buvo surastas. Ma- 

' noma, kad tas retas radinys 
i bus nupirktas iš jo savinin
ko ir atgabentas į Kauno 
muziejų. Tsb.

| Uruguay’aus Lietuviu Darbininku
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Parapruay No. 1480,
MONTEVIDEO, URUGUAY.

Šimkaičiais. I
Vidgirio viensėdy, Šim-’ 

kaičių vai., Raseinių apskri
ty Gelbuogis nušovė A. šiau- 
1Į ir sužeidė jo motiną ir kur
pių.

Apystovos, kaip kalbama, 
tokios:

Gelbuogis piršosi Šiaulio 
dukteriai: buvę sutarę, ir 
Gelbuogis Šiauliui paskoli
nęs 2,000 litų. Tačiau Gel
buogis. gyvendamas Kaune, 
sužinojęs, kad jo sužadėtinė 
tekanti už kito. Jis nuvykęs 
pas šiauli ir pareikalavęs 
pasiaiškinti. Sužadėtinė at
sakiusi, kad ją tėvas verčias 
tekėti už kito. Tada Gelbuo
gis kreipęsis į Šiauli, iš kurio 
pareikalavęs grąžinti pini- 
gu& Šiaulys tvėręsis kirvio, 
neva kad gintis kaip nuo už
puoliko. Gelbuogis šovęs ir 
Šiauli nušovęs, ta pati kulka 
sužeidė Šiaulienę, o kita 
kurpių.

Lietuvos Žemės bankas 
Ūkininkams tiesiog vargas;žada numažinti ūkininkams 
su toms. kortelėms. procentus.

Vasarinė Ekskursija į Lietuvą
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

BERENGARIA - BIRŽEUO-JURE 19 D.
Iš New Yorko tiesiog į Cherbourg, iš ten traukiniu į Kaipėdą
512 dienos kelione- jura, 40 valandų traukiniu ir jnw pasieksite fjetuvą. 

Ekskursiją • vade.vaifs Cimard VVhite Star Unijos patyręs kelfciiminkas va
das. kuris pasirūpins keleivių Isagažiis ir visokiais kitais kelionės reikalais, 
taip pat prižiūrės, kad keleiviai kelionėje butų visu kuo aprūpinti. Prog.i 
keliauti su savo tautiečiais. Buvę pirmiau turistų klesės kambariai tlabar 
n nulojan»i trečiai klasei.

SMULKESNIŲ
AMBRAZIEJUS J.,

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

“Sparnuoti Lietuviai 
DARIUS IR GIRĖNAS.’

Į AR ROMOS
Į 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?
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168 Grand St., Broofclyn, N. V. 
"AMERIKOS LIETUVIS.”

14 Vemon St.. Worcester, Mase. 
ATLANTIC TRAVEL SERVICE. K. 
Sidabras. Prop.,

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

£78 N.i Main St.. Montello. Mass. 

•DIRVA,"
C82O Superlor Avė., 

Cleveland, Ohlo. 

MOLIS P..
1730—24th St.. Detrolt.

Mlch.

INFORMACIJŲ SUTEIKIA:
"NAUJIENOS."

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

433 Park Street. Hartford. Conn. 
TREČIOKAS A. S.,

197 Adams St.. Nevvarfc. N. J. 
VARAfilUS A.,

1200 Carson St.. S.S. Pittsburgh. Pa. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU,
193 Grand St.. Brooklyn. N. Y. 

WASHNER C. J..
1921 Carson St.. S.S. Pittsburgh, Pa. 

ZEMANTAUSKAS J.,
130 Congress A vei, Waterbury, Conn.

CUNARD WHITE STARLtd.

šj dideli (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.

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

Reikalaukite sekančiu adresu:

MRS. KATHER1NE STULPIN,
6410 So. Talman Avė., Chicago, III.

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V’. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios ta revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj. •
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

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

y
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ietinės Žinios
Važiuodama taksikabu 

fina atsigėrė nuodų.
Ant Washington streeto * . ___

tiila moteriškė pasisamdė atvažiavo iš Montrealo gar- 
taxi ir liepe važiuot} Winter susjg dainininkas Šalia- 

jStreetą. Kiek pavažiavus, ji pjnas kUris ketina važiuoti 
liepe jam. sustot, pareiksda- įoncertuodamas per visą 
ma, kad ji atsigėrus! nuodų. Ameriką, nuo Atlantiko iki

Nors “apiplėštas,” Šalia, 
pinas juokiasi.

Pereitą sąvaitę Bostonan

67 BYLOS PRIEŠ VAL* i Protestuoja prieš maisto 
DŽIOS NAMŲ PROJEKTĄ! kainų kėlimą.

Piliai*i pasmerkė šitą pla-l First National Stores kom- Pacifiko. Laikraščių repoę-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVEJE7

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

Tet Trobridge 6330.

Dr. John Repshis

ną kaip “sukčių politikierių 
raketą.

State House rūmuose pe
reitą sąvaitę buvo viešai 
svarstomas valdžios namų 
projektas. Prisirinko apie 
200 namų savininkų, pirmi
ninkavo senatorius Wragg, 
o Bostono Housing Associa- 
tion’o direktorius Yuill aiš
kino valdžios namų projek
to smulkmenas.

Jo apskaičiavimu, val
džios projektuojamuose na
muose mėnesinė renda bu
sianti apie $12.50 nuo kam
bario.

Kažin kas iš publikos pa
klausė jo, kaip galės užsimo
kėti tokią nuomą bedarbis, 
kuris gyvena su šeimyna iš 
pašalpos? Yuill atsakė, kad 
žmogus, kuris gyvena iš pa- 
pašalpos, tokiuose namuose 
negalės gyventi. Salėj pasi
girdo baubimas ir protestai 
Pirmininkas turėjo suerzin
tą publiką raminti.

Kitas iš audijencijos pa
klausė kalbėtojo, kiek tokių 
kambarių reikėtų vienai šei
mynai su šešiais vaikais?
Kalbėtojas atsakė, kad su
lyg priimtos Amerikoje gy 
venimo normos, dviem šei
mynos nariams reikalingas 
vienas kambarys; taigi šešių 
žmonių šeimynai esąs reika
lingas trijų kambarių butas.

Prieš šitokį “Standard ą 
labai užprottestavo moterys.
Pasakyk, girdi, kiek tu pats 
turi kambarių?

Be to da kalbėtojas paaiš
kino, kad projektuojamų 
valdžios namų miestas ne
galėsiąs taksuoti, nes tai val
džios kontroliuojami namai.
Jiems prižiūrėti ir tvarkyti 
busianti sudaryta federali
nės valdžios taryba, kurios 
pirmininkui busią mokama 
$7,500 į metus.

Prieš kiekvieną šitų punk 
tų salėj ūžė protestai.

Po to kalbėjo namų savi
ninkų organizacijų atstovai 
ir pavieniai piliečiai. Visi 
smerkė valdžios namų pro
jektą kaip “sukčių politikie 
rių raketą,” tai yra, nedorą 
būdą pasipinigauti. Dau
giausia teko gubernatoriui 
Curley’ui

Prieš tą projektą yra jau 
užvesta 67 bylos. Apie 10 
bylų buvo įnešta vien tik 
federalinį teismą prieš So 
Bostono planą. Apie 50 na
mų savininkų reikalauja 
“jury” teismo savo namų ir 
žemės vertei nustatyti. Be 
to, ir pats Bostono miestas 
yra užvedęs bylą, kad apsau-, 
gojus savo teisę taksuoti že-’torius Walsh 
mę ir namus. Taigi išrodo,1 Senatui, 
kad šis projektas neišdegs.

panija, kuri turi po visą A- 
meriką tūkstančius krautu
vių su valgomais daiktais, 
pakėlė protestą prieš nuola- 
inį maisto kainų kėlimą. 
Jos vedėjas Adams iš Bosto
no nusiuntė į Washingtoną 
šios valstijos senatoriui 
Walshui raštą, išdėstydama, 
taip Roosevelto valdžia, 
celdama maisto kainas, ap- 
unkina beturčius ir daro 

skriaudą visai Massachu
setts valstijai.

Massachusetts pirmoj ei- 
ėj yra vartotojų valstija, sa- 
co Adams. Ji pati valgomų
jų daiktų nedaug pagamina. 
Beveik visą savo maistą jos 
gyventojai turi pirkti iš to
liaus. Aukštos maisto kai
nos todėl jiems neša ne nau
dą, bet skriaudą. Pragyveni
mas čia labai brangus, ir fa
brikantai turi mokėti darbi
ninkams aukštesnes algas 
negu kitur. Dėl to paskuti
niais laikais pasireiškė ma
dinis fabrikų bėgimas iš 
Massachusetts valstijos į 
tuos šteitus, kur maistas pi
gesnis ir algos žemesnės.

Su pieno kainomis įvyko 
tiesiai skandalas. Federalinė 
valdžia nesenai įsakė pakel
ti dar pusę cento kvortai pie
no, kad farmerys gautų ge
resnį atlyginimą. Farme
riams, žinoma, tas reikalin 
ga, nes dabar ir pašaras pa 
brango. Bet vietos politikie 
rių sudaryta Pieno Kontro
lės Taryba pakėlė visą centą 
ant kvortos, taip kad pusė 
cento iš to tektų ir pieno per
dirbimo kompanijoms, ku
rios nieko prie jo neprideda, 
da nugriebia Smetoną ir par
duoda ją po 60 centų kvor
tai, iš ko farmeriai visai nie
ko negauna. First National 
krautuvių firma nenorėjo 
pieno kainų kelti, todėl Štei
to Pieno Kontrolės Taryba 
pagrūmojo atimti jai laisnį. 
Dėl to ji dabar pakėlė pro
testą Washingtone.

Paskutiniais laikais pieno 
kainos pakilo iš viso jau apie 
4 centus kvortai, bet farme
riai iš to nesinaudoja. Jiems 
da blogiau dabar, nes kai 
nai pakilus, biedni žmonės 
jau nebeišgali nusipirkti pie
no kiek reikia. Pasekmė yra 
tokia, kad Massachusetts 
valstijoj dabar kas diena at
lieka nesuvartota apie 2,- 
500,000 kvortų pieno, ir far
meriai neturi kur jį dėti. 0 
skurdžių vaikai miestuose 
verkia alkani.

Gavęs šituos faktus, sena- 
patiekė juos

ligoninėn. Ten paaiškėjo, 
cad ji yra namų tarnaitė ir 
vadinasi Miss Helen La 
•Yanc, 35 metų amžiaus. Ko

dėl ji nuodijosi, nesako.

KUN. VIRMAUSKO ŽY
GIS | ROSLINDALĘ NE

PAVYKO.

W. Lynne kalbės “Keleivio” 
redaktorius.

West Lynno Lietuvių Pi

Į Rosliųdale anądien bu
vo nuvykę iš South Bostono 
net trys dūšių ganytojai: 
Virmauskas, Jankus ir Ple- 
vokas. Nuvyko ne vieni, bet 
su zakristijonu ir kitais pa- 
ydovais. Užėjo neprašyti 
pas seną “Keleivio” skaity- 
;oją, draugę Volungevičie- 
nę, ir tuoj pradėjo kišti savo 
nosį į privatinius šeimynos 
reikalus. Pradėjo “mokyti,” 
kad reikia “pasirūpint šei
mynos.” Mat, Volungevičie- 
nės duktė Anelė nesenai iš
tekėjo už daktaro Abizaino, 
ai musų jegamasčiams jau 
parupo “šeimyna.”

Bet senė Volungevičienė 
ne pėksčia moteris. O, sako, 
šeimynos mes jau turim.

-O kur? — klausia kuni
gas.

—Skiepe.
—Ar jau krikštyti?
—Da ne.
—Tai kada bus krikšty

nos?
—Da nežinau.
—Ar galima pamatyt?
—Kodėl ne/Jei netingit, 

nulipkit sklepan.
Nulipo sklepan visi trys 

Kunigai, ogi žiuri — katė su 
benkiais kačiukais. Suprato 
labagai, kad juos čia apjuo
kė, tai pradėjo klausinėti 
šeimininkę, ar eina bažny
čion, ar buvo velykinės iš
pažinties ir tt Ant galo 
klausia, kada bus šventina
mas namas.

Volungevičienė atsakė, 
kad namą “pašventinsiąs” 
“Keleivio” redaktorius.

Kunigo veidas apsiniau
kė:

—Tai kibą nezaležninkai 
esat, kad taip kalbat?

Volungevičienė pasiūlė 
dvasiškiams “Keleivį” dova
nų, bet jie neėmė. Išeidami 
sustojo priemenėj, užpylė iš 
bonkos kažin kokio vandens 
ant arklio vuodegos ir pa- 
šlakštė aplinkui. Aptaškė 
net stiklines duris, taip kad 
šeimininkei teko jas iš naujo 
valyt.

—Matai, jie buvo atsibel- 
dę kalėdot, — vėliau man 
aiškino draugė Volungevi
čienė. — Ale kunigas manęs 
už nosies nepaims. Kaip tik 
pradeda mandravot, aš tuoj 
pakišu jam “Keleivį.” še, 
sakau, pasiskaityk gero laik
raščio, tai tada žinosi, kaip 
kalbėt.

—“Keleivis,” tai visas 
mano suraminimas, — pra 
dėjo kiek patylėjus draugė 
Volungevičienė. — Kai 
krausčiausi iš South Bostono 
į Roslindalę, tai daug daiktu 
tenai palikau, bet “Keleivį” 
atsivežiau rankoj suspau
dus.

—Tokiu budu, kun. Vir-

teriai tuoj nubėgo pas jį pa
siteirauti, ką jis turi naujo 
pasakyti.

šaliapinas, kaip ir visi ar
tistai, yra savotiško tempe
ramento žmogus. Pas jį nėra 
lygsvaros. Čia jis kalbės šal
tai, čia užsidegs piktumu, 
čia vėl pasileis juokais ir 
kvatos kaip iš kubilo.

Paklaustas apie kelionę 
iš Montrealo, jis atsakė: “Tą 
traukinio mašinistą aš gale-j 
čiau pakarti. Vagonuose vi-j 
sur parašyta ‘Ramybė,’ o jis j 
savo traukinį per visą naktį 
tranko: tai stabdo, tai lei
džia, tai vėl stabdo. Matyt, 
koks komunistas, kad nenori 
duot buržujams užmigt.”

Hoteliai čia jam irgi ne
patinka. “Amerikos ir Pary
žiaus hoteliai niekam never
ti. Sienos tokios plonos, kad 
kiaurą naktį žmogus negali 
užmigti, nes viskas girdisi, 
kas už sienos darosi.”

Tik Rusijos viešbučiuose 
žmogus galįs “demokratiš
kai” išsimiegoti, nes tenai 
sienos keturių pėdų storu
mo. Kitoj pusėj gali dešimts 
armonikų spiegti — nieko 
negirdėsi ’

Rusiją, matyt, Šaliapinas 
myli, bet ant bolševikų bai
siai piksta, nes jie konfiska
vo visus jo turtus, kada jis 
išvažiavo Į užsienį. “Jie api
plėšė mane, apiplėšė!” šau
kia jis kumščias sugniaužęs.

Po to “apiplėšimo” Šalia
pinas sakosi buvęs jau pusė
tinai Amerikoje prasigyve
nęs, bet čia jį ’ taipgi apmo
vė, ir apmovė ne bolševikai, 

grynai kapitalistinio Wall 
Streeto vilkai;' “Wall Stree- 
tas mane irgi apiplėšė,” pri
dūrė Šaliapinas. Ir sukvato- 
o tokiu juoku, kad storas jo 
>alsas nuaidėjo per visą
viešbuti.

1 f ir* Bostono šaltis siekia 36 
laipsnius žemiau zero.
Pereitą sąvaitę Massachu

setts Technologijos Institu
to oro stebėjimo biuras iš
siuntė vieną lėktuvą į pa
danges, kad patirtų kokios 
tenai buvo oro sąlygos tą 
dieną, žemėje vėjas tuomet 
lutė 11 mylių į valandą, o 
Fahrenheito termametras 
rodė 24 laipsnius aukščiau 
zero. Bet kada lėktuvas pa
tilo 22,000 pėdų aukštyn, 
vėjas tenai putė jau 59 my 
lias į valandą, kas jau reiš
kia audrą, o šalčio buvo 36 
laipsniai žemiau zero, lygiai 
60 laipsnių šalčiau, negu 
prie žemės.

Rado negyvą moterį 
ant bėgių.

Roxburyje, ant Washing- liečiu Kiiubas šįmet švenčia 
ton streeto nakties laiku pe- savo 30 metų jubilėjų. Ta 
reitą sąvaitę buvo rasta ne- proga 31 kovo yra ruošiamos 
gyva moteris ant gatvėkario prakalbos su pamargini 
bėgių. Jos kūnas buvo labai mais. Kalbėt yra pakviestas 
sumaigytas ir sudraskytas. “Keleivio” redaktorius S.
Išrodo, kad ją užmušė gat- Michelsonas. Prakalbos į- 
vėkaris, bet kaltas motorma- vyks Kliubo salėj, 25 Cam- 
nas niekam to neraportavo, den st., 3 valandą po pietų.' mausko žygis buvo padary- 
Apžiurėjusi kruvinus bė- Visi vietos ir apylinkės lie- tas veltui? — pastebėjau aš. 
gius, policija nustatė, kad ją tuviai prašomi susirinkti. Į —Visai neužsimokėjo — 
turėjo užmušti gatvėkaris ei- Kviečia rengėjai, patvirtino ji. — Aš laukiu
dairias į Forest Hills pusę, ------------------ ne tokių svečių, bet “Kelei
nes į tą pusę lavonas buvo Pereitą subatą Bostone vio.” Jau iš vakaro akinius
nuvilktas po ratais apie 20 buvo pasidaręs nepaprastai nusivalau, kuomet žinau 
pėdų. Buvo sulaužytos abi- šiltas oras. Apie 3 valandą kad ant rytojaus ateis “Ke- 
dvi kojos ir viena ranka. po pietų buvo 72 laipsniai leivis.” Reporteris.

------------------ šilimos. Bet neilgai tas tęsė- -----------------
Middletone nežinomas si. Nedėldienio vakare jau Bostonietė May Blackler 

vyras pagrobė dvi mažas šalo. apskundė Chicagos mėsos

5 puikus kambariai ir 
maudyne.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku 

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

karalių Curlahy, reikalauda 
rastas ma $200,000 atlyginimo už

mergaites einant keliu, įsi- ------------------
traukė jas miškan ir vieną Arlingtone buvo
jų išgėdino. Ji esanti tik 4 savo garaže užtroškęs moto- suvadžiojimą. Jis žadėjęs ją 
metų amžiaus. ro garais Albert Basso. vesti, o dabar nenorįs.

t

Senovės Lietuvių žinyėia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai sspraati Dieve barimų.

Knyga didelio formato, tari 271 paslapj. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—31-25. Pinigas galima siųsti popierini doleri 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

2S3 BROAOWAY SO. BOSTON, MASS.

Krautuvninkas apgalėjo 
plėšiką.

Massachusetts ir Shawmut 
avė. kertėje plėšikas įnėjo: 
Colorado valgomųjų daiktų 
krautuvėn ir paprašė cigare- i 
čių. Pardavėjas padavė jas’ 
ir pasakė kainą. Plėšikas' 
tuomet atkišo revolverį ir Į 
pareikalavo pinigų. Bet’ 
krautuvninko butą ne bailio. 
Jis šoko per stalą ir puolė 
banditą. Nors gavo revolve-, 
riu per galvą, tačiau ginklą' 
iš plėšiko atėmė ir net nu
traukė jam švarką nuo pe-’ 
čių. Matydamas, kad ne ant 
savo pataikė, plėšikas ištru
ko ir leidosi per duris, palik
damas krautuvėj savo revol
verį, švarką ir kepurę.

Ant Newbury turnpike 
kelio nežinomi piktadariai, 
važiuodami automobilium, 
šovė į Gordoną Bakerį, ku
ris taip pat važiavo automo
bilium. Viena kulipka sutru
pino jam rankos riešą, o dvi 
prašvilpė viršum galvos.

(RRPSTS)
UKTUVIS GYDYTOJAI 

Valandos: 2-4 ir S-S
Nedaliomis ir iveatediealab 

ano 1S iki 12 ryta.
278 HARVARD STBBR 

lamas at. arti 
CAMBRIDGE,

DR. G. L. KILLORY
«• SeeUay Sųaare,__ _ _

BOSTON Telef. Lafayette 2271
arba Somenet 2S44-J 

Specialistas Kraujo, lakate ir 
Nervų Ligų.

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

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAU 

VALANDOS: Nno • iki 12
Nuo 2 iki S 

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio” asine

261 BROADVVAY, tarp C hr D 
SO. BOSTON. MASS.

TcL Uteveeeity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTIST* 
VALANDOS: S-S Ir 7-S.

678 Massachusetts Ava,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MAS8.

South Bostone ugnis su-, 
naikino didelį garažą ant 
Cypher gatvės. Nuostoliai 
siekia $100,000.

Amerikos Legijono salėj, 
Everette, policija užklupo 
nemorališką “show” su mer
ginomis. Buvo areštuota 178 
legijonieriai ir 6 jaunos mo
terys. >

Lietuviški Rekordai
Parsiduoda tik pas mus. Taip

gi Radios geriausių Kompanijų 
pigiausia kaina. Mainom, tai
som, perdirbam iš senų laikro
džių ir žiedų Į naujus. Taisom 
visokius laikrodžius. Mes lai
kom atsakomybę kas bus nege
rai.

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

KONCERTAS, KOKIO DAR
NĖRA BUVĘ SO. BOSTONE.
Balandžio 7 d., Ona Kubilienė, 

dainiai ir šokėjai ukrainiečiai, 
rengia puikų Koncertą Lietuvių 
salėje. Komedija “Kajetonas” ir
gi bus suvaidinta. Bilietai įžan
gos bus labai pigus, taip, kad 
kiekvienas lietuvis galėtų daly
vaut koncerte, išgirst gražias 
dainas ir pamatyt tą nepaprastą 
perstatymą. Bilietus jau galite 
gauti pas p. Simanavičių “Sid- 
ney Spaustuvėje” ir žinyčios 
ofise. KOMITETAS.

!

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nno IS iki 12 dienų, 
nno 2 iki 4, nno 7 iki 8 vakaro
222 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. ComnM»nwealth 4570.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS]

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. a 
447 Broadiray, So.

A. J NAMAKSY j

6------------ A •-Real Estate A Insurance
414 W. BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948.

Res. 251 Chestnut Avė.,
Jamaica Plain, Mass.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 18—2; 
Sekmadieniais: 19—12.

Yanusso M ar kete
Galima gauti visokių kietų gėrimų: 

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

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

PARKWAY AUTo\
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai kikytų, duokit patai
syt mums. Darbas 'geras, kaina 
prieinam* . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Caloay Aveų 
SO BOSTON, MASS.

Telefoną: So. Boston 9777.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

133 SIXTH ST.. Kaa 
SO. BOSTON. .

ip. 6tk ir D st., 
TeL 3643.

SVEIKATA
k/ TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje kaygoje 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.
Kaina $2^0 

KELEIVIS
253 Broadvray So.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalios dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadiray) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

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- 
shmčiam ir per pastų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg- Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tet So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEVI 
MOTOR SERVICE

Telefonas So.

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

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

258 W. Broadvray 
SO. BOSTON, MASS,

18 hrtcrvnls Street 
MONTELLO, MASS 
TaL Brockton 411S

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. , 
Kainos Stebėtinai Pigias.

I/KIMl pBJTCTllUIIISl Ir 
Hvdraulic Brekais.

Taipgi taisome 
. Trokas visokių

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočinnas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

I t
l




