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HITLERIS APSKELBTAS 
VOKIETIJOS KRISTUM

JIS PARODĘS TIKRĄ IŠ
GANYMO KELIĄ.

Krikščionybė esanti netin
kama vokiečiams tikyba, 

nes ji skaldo ir piudo 
žmones.

Paskutinėmis dienomis 
Vokietijoj pradėjo smarkiai 
plėtotis anti-krikščioniškas 
judėjimas. Spaudoje ir pra
kalbose pradėta skelbti, kad 
krikščionybė yra netinkama 
vokiečiams tikyba, nes ji y- 
ra paskolinta iš žydų, o vo
kiečių pareiga esanti apsiva
lyti nuo visokio žydiškumo. 
Be to, krikščionybė turinti 
ir kitų pragaištingų savybę, 
būtent tų, kad ji skaldo žmo
nes į visokias sektas, o tos 
sektos paskui viena su kita 
piaunasi. Vadinasi, krikščio
nybė kenkia tautos vienybei. 
Pavyzdžiui, vokiečiai kata
likai nekenčia vokiečių pro
testonų, nors ir vieni ir kiti 
yra krikščionys.

Taigi reikia šluoti krikš
čionybę laukan, sako nacių 
vadai.

Bet Vokietijoj yra da 
žmonių, kuriems rodosi, kad 
be tikėjimo negalima gyven
ti. Kad jie nesijaustų nu
skriausti, nacių vadai sugal
vojo jiems naujų “Išganyto
jų.” Jie pradėjo aiškinti, 
kad Dievas apsireiškė vo
kiečių tautai per Hitlerį. Va
dinasi, Hitleris yra tikrasis 
Vokietijos Kristus ir tik jį 
reikia garbinti. Jisai paro
dęs Vokietijai tikrų išgany
mo kelių; jisai išvedęs vo
kiečius iš aliantų nelaisvės.

Net tautinė protestonų 
bažnyčia, kuri su reichsvys- 
kupu Muelleriu priešaky pa
sisakė už Hitlerį, esanti visai 
nereikalinga vokiečiams ir 
turi būt atmesta. “Tautinė 
bažnyčia pavergs musų sie
lų taip kaip ir Romos katali
kų bažnyčia,pareiškė anų- 
dien kalbėdamas Berlyne 
grovas Reventlow. Vokiečių 
dvasia esanti priešinga kiek
vienam pavergimui, todėl ji 
negali būt ir žydiškos krikš
čionybės vergė.

Kalbėtojas taip pat atme
tė krikščioniškąjį supratimų 
apie mirtį. Krikščionybė 
mus mokina, kad žmogus 
miršta už tų nuodėmę, kurių 
papildę pirmieji musų tėvai 
rojuje, ir kad numirę mes da 
turėsime kentėti pragaro 
kančias. Šitokį mokymų mes 
atmetam, sako Reventlow. 
Mes suprantame mirtį kaip 
gamtos dėsnį, ir daugiau 
nieko, užbaigė jis savo kal
bų.

Kuomet salėje keli klieri
kai norėjo prieš jo kalbų 
užprotestuoti, jie tuoj buvo 
sučiupti ir nešte išnešti už 
durų.

Pajutę pavojų, Romos ka
talikų kunigai ir vienuoliai 
pradėjo šmugeliuoti iš Vo
kietijos auksų ir sidabrų į 
užsienį. Kadangi Vokietijos 
įstatymai draudžia pinigų 
išvežimų, tai keliasdešimts 
dvasiškių pereitų nedėldienį 
jau buvo areštuota.

Taigi išrodo, kad bažny
čiai atėjo galas jau ir Vokie-
tijoj.

RADO BANDITŲ
TVIRTOVĘ.
Iškasta jau $10,096 pinigų, 
žmonių kaulų ir daugybė 

ginklų.
Federalės valdžios agen

tai pereitų sųvaitę susekė 
Rhode Island valstijoj ban
ditų tvirtovę, kuri buvo įtai
syta milionieriškuose rū
muose Warwick Neck mies
tely. Rūmai buvo žinomi 
kaip Carlo Rettich’o rezi
dencija, kur suvažiuodavo 
brangiais automobiliais ka
žin kokie “džentelmanai.” 
Kai valdžios agentai tų vie
tų apsupo ir pradėjo krėsti, 
tai pasirodė, kad tai buvo 
tikras vagių ir žmogžudžių 
lizdas. Viduje buvo pastaty
tas kulkasvaidis ir daugybė 
šautuvų. Po žeme buvo įtai
syta slėptuvė, kur rasta dau
gybė vogtų daiktų. Pradėta 
ardyti grindis, kasti kiemas 
ir krėsti visus požemio ur
vus jieškant nužudytų žmo
nių. Iškasta jau vieno žmo
gaus kaulai skiepe, o ant 
gražaus žolyno, po akmeniu, 
kuriame buvo įstatyta vėlia
va, rasta paslėpta $10,096. 
Tai buvo dalis tų $129,000. 
kurie buvo išplėšti iš Fall 
River pašto pereitų rudenį.

Areštuota jau apie 20 
gengsterių.

Valdžios agentai mano, 
kad ta pati gauja yra išplė
šusi $427,000 iš Brooklyno 
oasto ir $179,000 iš Butlerio, 
Pa., pašto.

Sakoma, kad šitas bandi
tų lizdas veikęs su vietos po
licijos žinia.

ATIMA ŽYDAMS
PILIETYBĘ.

Pereitų subatų Berlyno 
laikrašty “Berliner Nacht- 
ausgabe” tilpo Vokietijos 
vidaus reikalų ministerio 
Wilhelmo Fricko praneši
mas, kad nuo šiol visiems 
žydams Vokietijoj bus atim
ta pilietybė. Jie bus skaito
mi svetimšaliais.

BOMBĖJUJE PRAŠALIN
TI POLICIJOS VALDI

NINKAI.

Bombėjaus mieste, Indi
joj, tapo prašalinti visi poli
cijos viršininkai ir valdinin
kai užtai, kad riaušių metu 
policija šaudė į muzulmonų 
minių, kas labai suerzino vi
sos Indijos muzulmonus 
Kolhapuro maharadža nu
sprendė, kad dėl tų riaušių 
pati policija buvo kalta ir 
neturėjo teisės į žmones 
šaudyt. Užmuštųjų muzul
monų šeimynoms mahara
dža atlygino.

IŠ VISO FORMOZOJ ŽU
VO 3,185 ŽMONĖS.

Iš Tokio pranešama, kad 
per žemės drebėjimų For- 
mozos saloje iš viso žuvo 
3,185 žmomės.

SljMOftOO Vi Mooney
Paliuosavimą.

Moteriškų rūbų siuvėjų li
nija, angliškai žinoma kaip 
International Garment Wor- 
kers, viena stipriausių orga
nizacijų Amerikos darbinin
kų šeimynoje, pasiūlė Cali- 
fomijos gubernatoriui Mer- 
•iamui $1,000,000 užstato, 
kad jisai išleistų iš kalėjimo 
Tarnų Mooney ir Warrenų 
Billingsų, taip kad jiedu ga
lėtų atvažiuoti New Yorkan 
ir dalyvauti čia Gegužės Pir
mosios demonstracijose.

Kų i tai atsakė Califomi- 
jos gubernatorius, mums ne
teko sužinoti.

Vokiečiai Gamina
Karui Nuodus Ir 

Ligų Mikrobus.
Sovietų karo aviacijos vir

šininkas Chripinas paskelbė 
raudonos armijos organe 
“Pravdoj” pranešimų vi
soms šalims, kad Vokietijos 
militaristai ruošiasi chemi
niam karui, kur lemiamų ro
lę loš ne šautuvai ir durtu
vai, bet nuodingos dujos ir 
ligų mikrobai. “Vokietija 
dabar gamina aršiausius 
nuodus,” sako savo straips
ny Chripinas. Ir tuo pačiu 
’aiku ji gaminanti baisių li
gų mikrobus. Didžiausis tų 
mikrobų pavojus esųs to
kioms šalims, kaip Anglija, 
kuri yra atskirta nuo Vokie
tijos vandeniu. Tokių šalį 
vokiečiai gali užkrėsti ligo
mis be jokios baimės, kad 
tos ligos pasieks jų pačių 
kraštų. Arti namų mikrobus 
zartoti pavojinga, nes vėjas 
gali juos nunešti atgal Vo
kietijon.

PRANAŠAUJA GALĄ
MUSSOLIN1UI IR HIT- 

LERIUL

Anglų laikraštininkas J.
L. Garvin pereitų sųvaitę sa- 
zo kalboje per radio pasakė, 
kad nei Hitleris, nei Musso- 
’inis savo mirtimi nenumirs. 
Abudu busiu nuversti, kuo
met išėję iš kantrybės žmo
nės sukils. Nes diktatūra yra 
nežmoniškasa režimas ir 
ioks žmogus ilgai gyventi 
;oje negali. Anglijoj dikta
tūra negalėtų visai gyvuoti 
nes anglai nekuomet tokios 
priespaudos nepakęstų.

PRANCŪZAI NELEIS PER
SAVO ŽEMĘ SVETIMŲ 

ORLAIVIŲ.
Francuzijos pasienio sar

gams įsakyta neleisti sveti
mų orlaivių per uždraustas 
:onas. Paskutiniais laikais 
laug tokiu orlaivių atskris- 
lavo iš Vokietijos pusės. 
Prancūzai mano, kad tai vo
kiečių šnipai.

IMA NAGAN HUEY LON- 
GO SĖBRUS.

Federalinė valdžia pradė
jo imti nagan senatoriaus 
Huey Longo sėbrus Louisia- 
nos valstijoj. Pereitų sųvaitę 
tvirčiausia Longo ramstis, 
legislaturos narys Fisher, 
buvo nuteistas 18-kai mėne
sių į Atlantos kalėjimų už 
nesumokėjimų federalei val
džiai priklausomų mokes
čių. Yra areštuota ir dau
giau Longo pakalikų.

Vokiečiai Nušovė Du 
Lietuviu.

Lietuvos valdžia tyrinės 
•_ * •

Pereitų sųvaitę vokiški 
naciai nušovė du Lietuvos j 
piliečiu Vokietijoj, būtent! 
Augustų Einikį, 56 metų am
žiaus ūkininkų, ir jo 16 metų 
amžiaus sūnų Karolį. Jiedu 
perėjo vokiečių sieną ties 
Vištyčio miesteliu ir ėjo lin
kui Narvydų miestelio Vo
kietijos pusėj. Senis Einikis 
nešėsi ant pečių žirnių mai
šų parduot. Sakoma, kad jis 
turėjęs leidirųų pereiti sieną 
ir ėjęs su vaitu legaliai. Pri
einant jiems! prie Narvidų 
miestelio, vokiečių policija 
staiga pradėjo į juos šaudyt. 
Senis Einikis buvo užmuštas 
vietoj, o vaikas buvo sunkiai 
sužeistas ir nuvežtas Stalu
pėnų ligoninėn, kur jis ilgi 
mirė.

Šį panedėlį iš Kauno pra 
nešama, kad Lietuva jau 
pradėjo šį įvykį tyrinėti. Jei
gu pasirodys, kad tiedu lie 
tuviai buvo nušauti pikta va
lia, tai Lietuva siųs Berlynui 
protestų.

Sprogimas St. Louise
Ušmušė 4 Žmones.
Pereitų subatų St. Louiso 

3rutų kanale įvyko baisus 
sprogimas, kuris keturis 
PWA darbininkus užmušė ir 
8 skaudžiai apdegino. Pasi
rodo, kad į kanalų buvo iš
pumpuota 1,500 galionų ga
zolino ir kūrenamojo alie
jaus. Kaip tik vienas darbi
ninkų užsirūkęs cigaretą nu
metė į kanalą degtuką, ga
zolinas tuoj ir sprogo. Gazo
lino stoties savininkas Du- 
binsky ir jo tarnas Nisch- 
bach buvo užtai areštuoti. 
Jiedu prisipažino, kad per 
neapsižiūrėjimų pas juos Į 
aliejaus tanką po žeme buvo 
suleistas gazolinas. Sumai
šytas gazolinas su aliejum 
nebetiko jau nei automobi
liams, nei pečiams, todėl jie 
nutarė ta mišinį išpumpuoti 
ir suleisti į srutų kanalą.

MUSSOLINIO SĄMOKS
LAS PRIEŠ ANGLUS IR 

FRANCUZUS.
Kairo mieste, Egipte, siri- 

jonų laikraštis “EI Nahar'' 
išspausdino dokumentą, ku
riuo parodoma, kad Musso- 
linio agentai yra padarę su 
3irijos arabais sumoksią pa
mosuoti visas arabų žemes 
nuo anglų ir francuzų kont 
rolės. Kaip žinia, francuzai 
šiandien “globoja” arabu 
apgyventą Sirijų, o anglai 
“globoja” Palestinų, kurią 
arabai taip pat skaito savo 
žeme.

Hitleris Žudys Karo 
Priešininkus.

Vokietijoj dabar yra da- 
pildomas karo įstatymas, 
taip kad karo metu žmonės, 
kurie priešinasi karui, butų 
baudžiami mirties bausme. 
Kas rengs mitingus prieš ka- 
■ą, kas tuose mitinguose da- 
yvaus, arba kas rašys prieš 
karą straipsnius, agituos žo
džiu arba platins prieš karų 
nukreiptą literatūrą — visi 
bus žudomi. Tokia bausmė 
esanti reikalinga “palaiky
mui tėvynės gynėjų dva- 
sios.

o ši sutartis bus siūloma ir 
kitoms Europos valstybėms 
oasirašyti. Čekoslovakija jau 
pasisakė už sutartį.

PERSIJOJ ŽUVO 500 
ŽMONIŲ.

Pereitų sųvaitę Persijo; 
buvo stiprus žemės drebėji
mas, per kurį buvo sunai
kinti 28 kaimai ir užmušta 
500 žmonių.

ŠALIAPINAS APSIRGO.
Havro mieste, Francuzi 

joj, buvo sunkiai apsirgęs 
garsusis rusų dainininkas 
Šaliapinas. Per penkias die
nas jis turėjo didelį karšti, 
bet dabar esąs jau geresnis

DUNOJUJE LAUKIAMA 
ANGLIAKASIŲ KARO.

Žiaurus Mūšiai Pietų 
Amerikoje.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad jau 12-tą dieną Ča- 
ko balose siaučia žiaunos 
skerdynės tarp Bolivijos ir 
Paragvajaus kareivių. Mušis 
verda 120 mylių frontu, ku
ris prasideda nuo Araragos 
kalnų ir baigiasi balose prie 
Parapiti upės. Nors abidvi 
pusės giriasi “dideliais lai
mėjimais,” bet kovos eina 
tose pat vietose, kur 17 ba
landžio bolivai pradėjo o- 
fensyvą.

T rečdalis New Yorko 
Be Darbo.

New Yorko majoras La 
Guardia paskyrė andai ko
misiją, kad ištirtų bedarbių 
padėtį tame didmiesty. Ko
misija palygino šių dienų 
padėti su 1930 metais. Pasi
rodo, kad iš tų, kurie 1930 
metais dirbo, šiandien kas 
trečias žmogus yra bedar
bis. Nedarbas New Yorke 
nuclatos didėja. Pereitų me
tų liepos mėnesį tenai buvo 
175,658 šelpiamos šeimy
nos, o šių metų vasario mė
nesy jau 245,644 šeimynos pė. 
gyveno iš pašalpos.

Bendrai, komisija apskai- 
o, kad dabartiniu laiku1 

New Yorko mieste yra ne
mažiau kaip 1,000,000 be
darbių ir tik pusė jų yra šel
piama ;
sutaupą.

PASAMDYTAS ŽMOGŽU
DYS NUŽUDĖ NE TĄ 

ŽMOGŲ.

Georgijos valstijoj tūla
Mrs. Bullock, 32 metų am
žiaus moteris, pasamdė 
žmogžudį, kad užmuštų jos 
vyrą. Tas užmušė visai kitą 
žmogų. Moteris dabar areš
tuota ir jau prisipažino prie 
kaltės, žmogžudys pasislė-

KUN. COUGHLIN PASI
TRAUKSIĄS IŠ POLI

TIKOS.
Paskilbęs radio pamoksli

ninkas sako, kad užbaigęs 
kiti gyvena iš savo savo “partiją” organizuoti 

i jis iš politikos gyvenimo pa-
----------------- sitrauksiąs. Kokiems gi ga-

TR1M EKS PREMJERAM lams jam ta “partija,” jeigu 
GRESIA MIRTIES BAU- politika jam nerupi?

SMĖ. į ------------------- .
Washingtone gauta žinių, NACIAI ĮSPĖJA UŽSIE- 

<ad Graikijoj kariuomenės NIO ŽYDUS,
teismui yra atiduoti trįs bu-. Vokietijos tautiškųjų fa- 
vę tos šalies ministeriai pir- šistų organas “Der Angriff” 
nininkai: Papamastasiou, įspėja užsienio žydus, kad
Kafandaris ir Gonatas. jeigu jie nesiliaus varę už- 
Jiems gresia mirties bausmė sieny agitacijos prieš Vokie- 
jž dalyvavimą buvusiam an- tiją, tai Vokietijoj gyvenan
čiai sukilime. tiems žydams busią daug

blogiau, negu iki šiol buvo. 
Vokietijos žydai turėsią at
sakyti savo kailiu už viską,

PIKIETAI NEPRALEI
DŽIA STREIKLAUŽIŲ.

Streikuojantys Chevrole- ką užsienio žydai pasakys 
o automobilių darbininkai prieš Hitlerį.
Toledo mieste taip uoliai pi- ----------------
kietuoja dirbtuvę, kad nei SIEMBORSKIS BUS PA- 
bosai negali per jų eiles pra-' KARTAS,
isti. Į New Havene teismas nu-

----------------- teisė pakarti lenką Joną
RUSŲ-FRANCUZŲ SU- Siemborskį, kuris 5 kovo 
TARTIS BAIGIAMA. nušovė policmaną Koellą.
Paryžiaus žiniomis, rusų Siemborskis bus pakartas 

’rancuzų savytarpės para- Withensfieldo kalėjime 22 
mos sutartis jau baigta ir rugpiučio.
uoj busianti pasirašyta. Po

NUMATO 11,500,000 BE
DARBIŲ.

Kuomet valdžia skelbia, 
kad depresija jau pasibaigė, 
tai Amerikos Darbo Federa-

’O SAUSRŲ ATĖJO POT- cija pranašauja, kad atei- 
VINIAI. nantį rudenį Jungtinėse Val-

Po to, kai saulė išdžiovino stijose bus 11,500,000 bedar- 
vakarines valstijas ir viešu- biu ir 22.000,000 žmonių 
ai išnešė dirvožemį, užėjo valdžios šelpiamų.
lidelės liūtys su sniego aud- -----------------
romis ir pagimdė didelius Netoli Worcesterio perei- 
ootvinius. Coloradoje perei- ta sąvaitę į Quinsigamondo 
ą sąvaitę prisnigo 9 colius ežerą nuslydo trokas su $1,- 

sniego. 500 vertės maisto, kuris bu-
----------------- vo nuvežtas tenai laivelių

ABISINIJOJ ĖMĖ SIAUS- kliubui.
TI BANDITAI -------------------

Šiaurės Absinijoj (Etio- Pereitą subatų Azorų sa
mioj), kuri ruošiasi į karų lose smarkiai sudrebėjo že
li italais, paskutiniais lai- mė. Telegramos sako, kad 

kais pradėjo siausti didelės nuo to sukrėtimo suiro du 
plėšikų gaujos. miestai, Ribeira ir Quente.

VIENA UNUA EINA 
PRIEŠ KITĄ.

Tūkstančiai mainerių 
kia į Springfieldų ata

kuoti kalėjimų.
Minkštųjų anglių kasyk

lose Illinojaus valstijoj pasi
darė labai įtempta padėtis 
ir vietos valdžia bijosi, kad 
neužliepsnotų mainerių ka
ras. Į Springfieldo miestų 
pereitą sąvaitę iš visų apy
linkių pradėjo trokais va
žiuoti maineriai. Apie 2,000 
jų įsitaisė sau stovyklas 
dviejuose miesto parkuose. 
Ir kas diena atvažiuoja vis 
daugiau trokų su maneliais. 
Valdžia mano, kad maine
riai ruošiasi atakuoti Spring
fieldo kalėjimų, kur dabar 
yra uždaryti trys senosios 
United Mine Workers of A- 
merica unijos nariai, kalti
nami žmogžudyste. Jie buvo 
areštuoti už šaudymų į Pro- 
gresyvės Mainerių unijos na
rius, kuomet šie ramiai ėjo iš 
savo mitingo. Vienas pro
gresyvių mainerių buvo už
muštas, o 7 pašauti.

Santykiai tarp tų dviejų 
unijų ir pirma buvo gan ne
draugiški, bet po šito įvykio 
jie pasidarė tokie aštrus, 
kad kas valandų galima ti
kėtis kruvinų susirėmimų. 
Jeigu senosios unijos nariai 
pultų Springfieldo kalėji
mą, norėdami paliuosuoti 
areštuotus savo draugus, tai 
nėra abejonės, kad naujo
sios unijos nariai tada pra
dėtų juos mušti.

Be to, ir pati valdžia yra 
oasiruošusi ginti kalėjimų. 
Kalėjimo kiemas ir stogai 
pristatyti pilni kulkasvai- 
Jžių ir kitokių ginklų. Visi 
policijos rezervai pašaukti 
lepaprastoms pareigoms. 
Valstijos gynėjas Greening 
prašė gubernatoriaus, kad 
;as ir milicijos prisiųstų į 
Springfieldą.

Netoli Springfieldo yra 
Peabody Coal kompanijos 
kasykla, vadinama Wood- 
side Mine, kur dirba seno
sios unijos angliakasiai. Pe
reitą sąvaitę naujoji unija 
nutarė pastatyti prie tos ka
syklos savo pikietus ir nelei
sti savo priešininkų į darbų. 
Todėl ir čia gali įvykti dide
lės mainerių muštynės.

Per šaudymų, kuris įvyko 
Springfielde užpereitų ne- 
dėldienį, buvo užmuštas Pro- 
gresyvės Mainerių Unijos 
organizatorius Ed Mabie, o 
kiti septyni progresyviai bu
vo sužeisti. Užpuolikai šau
dė iš dviejų automobilių. 
Pagal automobilių numerius 
policija susekė, kam tie au
tomobiliai priguli ir arešta
vo tris senosios unijos vyrus, 
vienas jų yra dagi tos unijos 
viršininkas. Visi trys jie da
bar sėdi kalėjime ir bus tei
giami kaip žmogžudžiai.

Ar tai ne tragedija, kad 
darbininkai žudo vieni ki
tus!

KALNAS SLENKA I UPĘ.
Bavarijoj, netoli Oberau- 

dorfo, į Gassenbacho upę 
pradėjo slinkti kalnas.
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zacijas. “Darbo Visuomenė’ 
sako:

KODĖL KUN. BUČYS UŽ
SIAUGINO RUSIŠKĄ 

BARZDĄ?

Visi yra girdėję apie barz
dotą kun. Bučį. Ne vienam 
gal teko ir gyvą jį matyti, 
nes jis nesenai da švaistėsi 
po Ameriką pinigus rinkda
mas. Apžėlęs barzda ir il
gais plaukais, Bučys dau
giau yra panašus į rusų po
pą, negu į Romos katalikų 
kunigą. Tai kodėl gi jis tą 
barzdą užsiaugino?

Pasiklausykit, kaip šį da
lyką “Naujienose” aiškina 
Nuncijus:

“Nuo to laiko kaip bolševi
kai panaikino provoslavų tikė
jimą ir visokį kitokį tikėjimą, 
išskyrus bolševikišką tikėjimą, 
popiežius sumanė pasigriebti 
rusų pravoslavus po savo 
skvernu, čia jam prireikė misi
jonierių. O kur jis galėjo rasti 
tokius misijonierius, kurie ru
sus galėtų patraukti po popie
žiaus globa? Finai, estai ir lat
viai popiežiui yra priešingi. 
Lenkai netinka, nes jų rusai 
nekenčia. Taigi liko vieni lietu
viai.

“Tai čia popiežius ir uždavė 
lietuviams darbo.

“Pirmiausia jis pasikvietė 
kunigą Bučį, ir liepė jam užsi
auginti barzdą, kad jis pasida
rytų panašus į rusišką popą.

“Kunigui Bučiui išaugo bar
zda kaip lopeta. Popiežius nu 
džiugo, ir tuojaus padarė jį 
“rytinių apeigų” vyskupu. Ta
da kun. Bučys užsimovė didelį 
juodą popišką kopturą, ir pasi
vadinęs mandritu ar archiman
dritu pasileido po rusų koloni 
jjas. Tačiaus rusai tuojaus at
spėjo, kad čia tik maskaradas. 
Archimandritą Bučį jie pradė
jo vadinti vilku avies kailyje.

“Popiežius tada įsakė, kad 
lietuvių marijonų ordenas butų 
atgaivintas, kad marijonai rin
ktų iš lietuvių pinigus, ūžlaiky 
tų archimandritą Bučį. ir siųs
tų misijonierius į Rusijos pa
kraščius atvertimui pravoslavų 
rusų prie popiežiaus.

“Popiežius tikisi, kad lietu
vių pinigais jis su laiku galės 
įsigyti daug milijonų naujų 
avelių.

“Užtai dabar tie marijonai 
taip baisiai kaulija pinigus nuo 
lietuvių. Taipgi daugelis iš jų 
mokinasi rusiškai. O tokie, ku
riems barzdos gerai želia, jau 
yra siunčiami Mandžurijon.

Tai ve, kaip išrodo kuni
giškų barzdų “šventablyva 
tajemnyeia.”

“Visos darbininkų organiza
cijos uždarytos, jų turtas kon
fiskuotas. Laisvai gali veikti 
tik fašistų ir Pabaltijo baronų 
organizacijos. Tūkstančiai dar
bininkų ir inteligentų neturi 
darbo. Savivaldybių įstaigose 
atlyginimas sumažintas 30%. 
Atlyginimą mažina ir privati
nės įstaigos bei įmonės. Stam
bieji ūkininkai ir fabrikantai 
remiami iš valstybės iždo, nes 
visai eilei žemės ūkio produktų 
daromi dideli primokė j imai iš 
iždo. Valgomieji produktai 
brangsta, nes jie apdedami di
deliais netiesioginiais mokės- 
čiais.

Tačiau klysta smurtinin
kai manydami, kad darbi
ninkų judėjimą galima su
naikinti žiauriomis priemo
nėmis. Štai:

“Opozicija veikia nelegaliai.
Slapta socialistų darbininkų ir 
ūkininkų partija vis platyn ple
čia savo veikimą. Priešfašisti- 
niam veikimui pagyvėti padėjo 
1934 m. lapkričio mėn. sudary
ta sutartis tarp socialistų ir 
komunistų. Dažnai iškyla vie
nybės komiteto vadovaujami 
ekonominio pobūdžio streikai. 
Darbininkų ir šiaip liaudies 
tarpe dažnai pasirodo slaptų 
lapelių. Socialistinė darbininkų 
ir ūkininkų partija visame kra
šte platina slaptai spausdintą 
laikraštį.”

Fašizmas yra tik laikinas 
brudas ant visuomenės kū
no. Jį pagimdė nenormalės 
sąlygos. Bet ateis laikas, ir 
jis išnyks. O socialistinis 
darbininkų judėjimas kaip 
ėjo, taip ir toliau eis. Subirė
jo prieš jį Rusijos carizmas, 
susmuko kaizeris, išnyks ir 
fašistiška smarvė.

LATVIJOS FAŠISTAI
GALANDA KIRVIUS.
Pagrobę valdžios vairą 

savo rankas, Latvijos fašis
tai dabar stengiasi išnaikinti 
socialdemokratus ir komuni
stus. Štai ką apie tų juoda 

rašo “Darbo

REIKŠMINGAS TEISMO
SPRENDIMAS KOMU

NISTAMS.

Federalinio teismo teisė
jas Woodward pereitą są
vaitę Chicagoje nusprendė, 
kad svetimšalis, kuris pri
klauso Komunistų Partijai, 
papildo nusikaltimą, už ku
rį jis turi būt deportuotas.

Šitoks sprendimas buvo 
padarytas Fredericko Wil- 
helmo Werrmano byloje. 
Werrmanas yra nepilietis, 
bet prigulėjo prie Amerikos 
komunistų ir buvo areštuotas 
keliant demonstraciją prieš 
vokiečių konsulatą Chica
goj. Ir užtai jis bus depor
tuotas.

Šituo nutarimu dabar ga
li remtis ir kiti teismai. Tai
gi ateiviai, kurie priklauso 
prie komunistinių organiza
cijų, turi būt labai atsargus.

Francuzai Pastatė Didžiausį Garlaivį.

Čia parodytas francuzų garlaivis “Normandie? 
zaire uoste. Jis busiąs didžiausis laivas ant jūrių.

nuleidžiant jį iš dirbtuvės į vandenį St. Na-

Ar teko jam nors sykį veikti 
su kuriuo nors dideliu teat
ru, mes nežinome. Visą laiką 
jisai organizavo teatro mė
gėjų ratelius, mokino juos ir 
su jais veikė. Su tokiais ra
teliais jisai pastatė keliasde
šimts lietuviškų spektaklių 
Petrapily ir apie pusantro 
šimto Lietuvos miesteliuose. 
Tai buvo sunkus ir nepelnin
gas darbas.

Kulturiniu žvilgsniu šitas 
velonies darbas atnešė ta
čiau nemaža naudos, nes 
daugeliui ambicingų jaunuo
lių davė progos lavintis sa
vo kalboje ir auklėti meno 
skonį.

ATĖJO “DARBO VI
SUOMENĖ.”

PONAS SKIPITIS IR VISAPASAULI- 
NIS LIETUVIŲ KONGRESAS KAUNE.

Susilaukėme pono advo-|čioms; jeigu visi mokytojai 
kato Skipičio savan ameri- rūpinasi ne savų pareigų at- 
kiečių lietuvių tarpan, sau-plikimu, bet propaganda, tai

tarnauti jokioms partijoms vaisiai—jaunimas. Juo svei- 
nei politikieriams, nes tik kesnis bus kelmas, juo dau- 
laisva būdama ji gali tikroje giau bus šakų ir vaisių, nes 
šviesoje dalykus aiškinti ir tuomet syvai vaikščioja nor- 
tinkamai jaunimą gyveni- maliai ir pasiekia vainiko 
mui ruošti. viršūnės.” Man atrodo, kad

Taip kalbėjo mokyklų au- kunigėlis čia nupliauškė pa- 
toritetai. i našiai kaip bolševikų moky-

Rezultatas buvo toks, kad; tojas Kaškeučius. S-taa. 
vėliavos bilių, kurį atstovų

Žiūrint Išbutas buvo jau priėmęs, se
natas dabar atmetė.

Tai buvo geras antausis
visiems demagogams ir ura-, ...... .. .
patriotams. Daugiau savo L. Klerftalai ir fašistai, ne- 
murzinų nosių į mokyklas 'šiodami ant savo kuprų Ja- 
iie irai nekiš nušauską, vis reikalauja,
J * ______________ j kad ALTASS valdyba kas

diena rodytų jiems atskai
tas, nors tos atskaitos jau 
kelioliką kartų buvo spau-

MANO PASTABOS

Jie ▼» reikalauja atskaitų.

Laisvėje” 13 vasario tu- d°Je paskelbtos.
Dabar tie žmogiukai vėl 

pradėjo rėkti: “‘Lituanicos 
anot ‘Nau-

.x x_. las Gamtos Sūnūs rašo:
Pereitą sąvaitę atėjo iš (“^.š kalėjime sėdėjau ir 

Kauno 2-ras Darbo Visuo-; daugelis Lietuvos darbinin- II’ krikštynose, 
menės numens. Tai jr valstiečių kalėjime sė-jjienų’ aprašymo, buvę 20,-
. ..jty.vos socialdemokratų 'dėjo; mes kovojome prieš ,000 žmonių, bet atskaitoje
leidžiamas žurnalas. Šiamej caro valdžią ir kitus išnau-, teparodyta $650.00 jeigu.” 
numery yra gerų dienos: Stojusy Gamtos sūnūs ca-J Jie patys sako, kad skaitė 
klausimais straipsnių ir pla- ro kalėjime sėdėjo, bet už atskaitą, bet apsisukę vistiek 
ti Europos politikos apzval-;k^? Per keliatą metų vedė šaukia, kad atskaitų jie ne
ga. Bet iš Lietuvos gyveni-į žmOnes įg Lietuvos į Ameri- mato. 
mo žinių nedaug. Matyt, ką, ir gerai juos apskusda- Žiūrint iš šalies, kaip tie 
kritikuoti nieko negalima, o mas gražų gyvenimą sau da- humbugieriai blofuoja, taip 
daugiau nėra kas rašyt. Pa- Revoliucijos laiku, 1906 ir norisi jų paklausti: Na, o 
minėta, kad drg. St. Kairys mdenj, kada Kupiškio vals-; kiek gi jus savo pinigų pri- 
po sunkios operacijos jau tiečiai sumokėjo caro vai-dėjote prie antrojo skridi- 
sveiksta. Is ligoninės jis jau džiai mokesčius už žemę, tai mo, jeigu nuolatos reikalau- 
parveztas s a v o butan ir būrys vyrų užpuolė Kupiškio jate atskaitų? Jeigu jus nie
kas kart jaučiasi geriau. L z- paštą ir išplėšė, rodos 13,000 
siminta ir apie Šiaulių įmes- Tiek pasįčiU-
to valdybos rinkimus, bet pę, jje suėjo į smuklę ir pra- 
nedaug; pažymėta tik tiek, dėjo konjaką gert, manyda- 
kad demokratinis kandida- kad jau carą nuvertė,
tų sąrasas gavo daugiausia staiga policijos buvo už-
„a ,H.iro sociaJ4ei?°£rataliklupti. Nekurie pabėgo. Pa- 
Bielskis, Sondeckis ir Venc- keturių kaimo Šlyžį kas nors

ko nepridėjot, tai jukš nuo 
visų atskaitų! Ne jūsų čia 
reikalas ir jus savo taukuotų 
snukių čia nekiškit!

lauskis buvo išrinkti kartu 
su keturiais kitais pažan
giais kandidatais.

šimčių siaubą 
Visuomenė:”

“Nesenai laikraščiai rase. 
kad karo teismas Latvijoj nu
teisė 3 jaunus komunistus dar
bininkus — Muriną, Bondaren- 
ko ir Vorslovą mirties bausme 
už tai, kad jie platino kariuo
menės tarpe nelegalę (slaptą) 
literatūrą. Teismo sprendimas 
Latvijos darbininkijoj sukėlė 
didelį susijaudinimą. Mirties 
bauasmės vykdymas atidėtas 
Netrukus Rygos karo teismas 
nagrinės didelę politinę bylą, 
kurioje kaltinamaisiais yra 22 
socialistai, jų tarpe 13 metu 
vaikas. Be to, politinė policija 
ruošiasi iškelti bylą 20-šimčiai 
buvusių s. d. partijos narių. Jie 
įtariami norėję įkurti slaptą 
socialistų partiją ir vedę socia
listinę propagandą. Visi areš
tuoti.”

Fašistai naikina netik po
litinius savo oponentus, bet 
fe visus darbininkų orgąni-

VAIČKUI MIRUS.

Beveik visa Amerikos lie
tuvių spauda nulenkė galvą 
ties artisto Juozo Vaičkaus 
kapu, kuris šiomis dienomis 
buvo supiltas Kaune.

Vaičkus yra žinomas ir A- 
merikos lietuviams, nes jis 
su savo drauge Tandžiulyte 
gyveno čia keliatą metų, 
daugiausia Chicagoje.

Trumpa velionies biogra
fija yra tofcia: jis gimė 1885 
metų 16 balandžio dieną Za- 
stučių kaime, Tirkšlių vals
čiuje. Pabaigęs Pernavos 
gimnaziją, įstojo Peterburgo 
universitetan, kur baigė tei
sių fakultetą, o paskui ir val
stybinę dramos mokyklą. 
Nors galėjo būti advokatu, 
bet jo dvasiai geriau patiko 
meno darbas, kuriam jis ir 
atsidavė visas.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad meno srity velionis ne
turėjo didelio pasisekimo.

GERAS ANTAUSIS URA- 
PATRIOTAMS.

Patriotiški demagogai bu
vo Įnešę Massachusetts vals
tijos legislaturon bilių (įsta
tymo sumanymą), kad kiek
vienoj mokykloj butų iškel
ta šalies vėliava, kurią susi
rinkę mokiniai ir mokytojai 
kas diena turėtų saliutuoti ir 
kalbėti tam tikrą maldelę, 
prižadėdami vėliavai savo 
ištikymybę.

Žemesnieji legislaturos 
rūmai jau buvo tą bilių pri
ėmę ir padavę jį senatui. Gal 
butų jį priėmęs ir senatas, 
jeigu patys reakcininkai ne
būtų tam pakenkę. Nelauk
dami kol senatas tą bilių ap- 
avarstys, reakcininkai pasi
skubino įnešti legislaturon ir 
kitą “patriotišką” bilių, ku
riuo reikalaujama, kad visi 
mokytojai butų saikinami iš
tikimai tarnauti savo kraš
tui, taip kaip kareiviai.

Prieš šitą bilių kilo di
džiausi protestai. Rimčiausi 
universitetų profesoriai ir 
visuomenės švietėjai pa
smerkė jį kaip kvailą džin- 
gojizmą, panašų vokiškam 
fašizmui, kuris verčia visus 
šaukti: “Heil Hitler!” Mo
kykla turi būt laisva nuo vi
sokio fanatizmo ir negali

pasipelnymo tikslais laukė 
bėgant su pinigais ir užmu
šė. Gamtos sūnūs tapo areš
tuotas ir Vilniaus apygardos 
teismas nuteisė į katorgą. 
Kuomet Bimbos klapčiukas 
iš katorgos pabėgęs atvyko į 
Lewiston, Me., tai LSS. kuo
pa tokio “kovotojo” neįsilei
do į savo tarpą. L. D. L. dr-ja 
taipgi nepriėmė, dar skloki- 
ninkams sykiu su ja būnant. 
Bet bimbininkams jis tikras 
revoliucionierius,” bile tik 

šmeižia socialistus.

“Laisvės” 79 numery ra
šo: “Tolimuose rytuose, O- 
chotskoje juroje, yra grupė 
3alų, vardu Šantarskije Ost- 
rova. Ant tų salų gerai auga 
bulvės, burokai, morkvos, 
kopūstai ir kitos daržovės. 
Sovietų valdžia apgyvendi
no salas ir visi mato, kad ten 
gyventi tinkama vieta ir jos 
turi didelę svarbą socializ
mo budavojimui.” Dėl to, 
kad salose auga morkvos ir 
kopūstai, tai musų bimbinin. 
kų galvose vaizduojasi “so
cializmo budavojimas.”

Kun. Kneižis savo “Biule- 
tiny” rašo: ‘Tarapija, tai 
Dievo šeima. Jos tėvas— 
klebonas, motina — bažny
čia, vaikai — parapijiečiai. 
Jei parapiją palyginsim su 
vaisiniu medžiu 
mas ir kamienas

X seiisjti

Paminklas skridimai sabo- 
tažuoti.

Dabar, kuomet Amerikos 
lietuvių visuomenės aukomis 
organizuotas antrasis skridi
mas Lietuvon jau baigiamas 
ruošti, tik gazolinui ir ki
tiems dalykams reikia da su
kelti kiek pinigų, tai kleri* 
kalai su fašistais įsityžo 
šaukti aukų Dariaus-Girėno 
paminklui. Ištikrujų gi jiems 
čia rupi ne Dariaus-Girėno 
garbė, bet antrojo skridimo 
sabotažavimas. Jie galvoja 
taip: kas duos paminklui, 
tas jau negalės duoti “Litua- 
nicai Antrajai,” ir tas jau 
galės <pakenkti Vaitkaus žy
giui. Taigi tas reklamuoja
mas paminklas reikėtų taip 
ir pavadinti: “Paminklas 
antrajam skridimui sabota- 
žuoti.”

šakos moterys, o žiedai ir

O kur jų atskaitos?

Kuomet dešinieji nuola 
tos reikalauja antrojo skri
dimo atskaitų, tai neprošalį 
butų jų pačių paklausti, kur 
yra Dariaus-Girėno pamink
lui renkamų aukų atskaitos? 
Štai, “Draugas” 95-tame nu
mery sako: ‘Taminklo pa
statymui trūksta da kelių 
tūkstančių dolerių.” Na, tai 
kur dingo tos aukos, ką kle
rikalai su fašistais jau per 
kelis metus renka tam pa
minklui? Kiek jie iki šiol su
rinko ir kur tuos pinigus pa

tai kel-dėjo? Kodėl jie nepaskelbia 
bus vyrai, savo makliorystės atskaitų?

kiamo užsienio lietuviu kon- *1
greso reikalu.

Sušaukti išsiskirsčiusius 
lietuvius bendron konferen
cijon, pasidalinti su jais ben
dromis mintimis ir iš jų pin
ti gyvenimo ateičiai planus, 
be abejonės, butų neblogas 
dalykas.

Imant tautiniu ir kulturi
niu žvilgsniu, toks kongre
sas, kaipo vyriausias jungi
nys, lietuviams butų naudin
gas. Ir šiandien mes esame 
pono Skipičio tokin kongre- 
san šaukiami. Prie šio reikia 
dar pridėti, kad išeivijos 
branduolys, tai Šiaurinės A- 
merikos lietuviai. Jie yra 
skaičiumi didžiausi — vie
nas trečdalis visų lietuvių. 
Jie turi savo spaudą, mokyk
las, įvairias draugystes, jie 
turtingiausi, jie kultūrin
giausios pasaulyje šalies pi
liečiai.

Bet kaip ponas Skipitis 
užprašys mus kaipo tokius? 
Ar jis mus kviesdamas ga
rantuos, kad mes, kaipo lais
vi Amerikos piliečiai, nuva
žiavę savo tėvynėn galėsime 
pareikšti savas mintis lais
vai?

Kaip atrodytų visas tas 
kongresas, jeigu amerikie
čiai delegatai ką nors pasa
kytų, o iš kitos pusės jiems į 
sakytų apleisti Lietuvą į 24 
valandas laiko? Visi tie gra
žus jausmai nublanktų. O 
pasakyti yra labai daug, ir 
tas bus pasakyta, nes mes 
esame ne priespaudos, ne 
koncentracijos stovyklų pi
liečiai, bet laisvos ir kultū
ringos šalies Amerikos pilie
čiai. Tegul musų ponai ne
mano, kad Amerikos lietu
viai yra Frankai-Krukai.

Lietuvių išeivija, palikusi 
tamsą, atėjusi šviesion ir kul- 
turingon šalin, su jos kultūra 
uaugo. Atskirti jos negali

ma. Ir dėl to ji jaučia kaip 
gyvena jos vargo giminės 
Lietuvoje. Ji pati nusikra
čius priespaudos nenori, kad 
jos giminės arba draugai ją 
neštų.

Mes niekaip negalime su
prasti, kad prie dabartinių 
aplinkybių Lietuvos žmonės 
yra laisvos Lietuvos pilie
čiai. Jie yra piliečiai Smeto
nos ir jo draugų, tik Lietu
vos teritorijoj. Jie taip gy
vendami niekados nepasivys 
kultūringų tautų. Nes kultū
ra ir progresas reiškiasi tik 
tada, kuomet visi piliečiai 
laisvai bendradarbiauja. Gi 
mes žinome, kad šiandien 
musų žmonės Lietuvoje tų 
progų neturi. Jiems atėmė 
jas garbės trokštą vyrai su 
ne ta kariuomene, kuri lais
vę Lietuvai iškariavo, bet ta, 
kuri laisvės kainos nepaži
nusi. Dėl to mes šiandien ir 
turime Lietuvoje politinių 
kalinių liogerius, cenzūrą, 
burius šnipų, kurie kartais, 
keršto dėliai, įskundžia ir 
dorus piliečius, niekuo nenu
sikaltusius prieš Lietuvą. Tie 
įvairus šnipai, komendantai 
ir ištikimi valdžiai žmonės, 
nėra tiesioginiai valstybės 
tarnautojai. Jie yra viešpa
taujančios partijos pridėč- 
kas, kuris eikvoja milijonus 
valstybės iždo pajamų. Jas 
turi pakelti biednas kaimie
tis. Argi tai yra progresas?

Jeigu nėra laisvės daryti 
susirinkimus, jeigu nėra lai
svės viešai kalbėti, kritikuoti 
kieno nors apsileidimą arba 
blogą valią, tai apie ką mes 
galėsim kalbėti kongrese?

Jeigu visi tarnautojai ne 
savam darbui turi būt ištiki
mi, bet vieno žmogaus užma-

ar musų apšviestas išeivis, 
sugrįžęs į Lietuvą, duosis į- 
statyti tokiuosna rėmuosna? 
Ar gi jis norės eiti egzami
nus, kad būti kongreso “ko- 
šer” dalyviu? Aš tikiu, kad 
ne.

Jeigu jau ir nusilenkti dik- 
:aturai, tai reikia pripažinti 
faktas, kad musų šalies dik
tatūra prasta. Jeigu mes pa
imsime Turkijos Kernai Pa
šą, tai pamatysime, kad tas 
turkas tiesiog stebuklus sa
vam kraštui padarė. Išmetė 
Koraną, nuėmė moterims 
nuo veidų skaras, sugrąžino 
joms lygias teises, panai
kino haremus, įvedė lotynų 
alfabetą. Ir tai kelių metų 
bėgyje. Gi musų diktatūra 
kuo pasižymėjo? Koncent
racijos stovyklomis, atėmi
mu susirinkimų ir spaudos 
laisvės, įsteigimu pulkų šni
pų, steigimu vienuolynų, pa- 
aikymu demoralizuojančios 
ištaigos—Romos bažnyčios, 
mokant jos tarnautojams 
tiesiogines algas iš valstybės 
iždo, kurias metropolitas su
rinkęs siunčia Romos popie
žiui. Dėl ko ir už ką?

Ar musų amerikiečių at
stovai galės pasisakyti vie
šame susirinkime už įvedi
mą civilės metrikacijos, at- 
skirimą bažnyčios nuo vals
tybės, drauge papeikiant 
“šventą” diktatūrą? Ar mes 
galėsime, ponas Skipiti, lais
vai kalbėti Lietuvos žmonių 
susirinkimuose? Mes norė
tume tokiomis mintimis pa
sidalinti. Ar bus leista? Jei
gu ne, tai kam jus mus kvie
čiate? Ką jus mums, o ką 
mes jums duosime?

Gal jus įsivaizdinate, kad 
amerikiečiai nėra niekas 
daugiau, kaip tik tie pilki 
kaimo piliečiai, kuriuos Lie
tuvoje vadinate “mužikais?” 
Klystate! Amerika nėra Lie
tuvos kaimas, bet kultūros 
šalis,,kuri visą pasaulį stebi
na ir jo akis prie savęs trau
kia.

Mums neužteks katedros 
metropolito pamaldų ir jo 
atlaidų. Vienas žmogus yra 
pasakęs: “Jus, amerikiečius, 
pripumpuos palaiminimais 
tėvynės meilės, duos tarbas 
indulgencijų ir pasiųs Ame
rikon sugriaudintom šir
dim.” Gal tai tiks kunigams 
ir jų valdiniams, bet ne ap
šviestiems ir pažangiems A- 
merikos lietuviams, kurie su
daro lietuvių gyvybės bran
duolį šioje šalyje.

Taigi baigiant reikia pa
sakyti, kad kongreso pasek
mės yra abejotinos.

Patriotas.

Lietuvoje Pertvarko
ma 150 Pradžios Mo

kyklų.
Ligšiol Lietuvos pradžios 

mokyklose mokslas būdavo 
išeinamas per ketverius me
tus. Keliolikos metų prakti
ka parodė, kad vaikai per 
tokį laiką negali gauti pa
kankamo pagrindinio išsi
lavinimo. Dėl to, Lietuvos 
švietimo ministerija nutarė 
visas pradžios mokyklas 
pertvarkyti, drauge pake
liant mokslo lygį. Ateinan
čiais metais 150 mokyklų 
bus įvesti penktieji pradžios 
mokyklų skyriai. Vėliau pra
džios mokyklose mokslius 
bus išeinamas per šešius me
tus. Pirmiausia mokyklos 
bus pertvarkytos Kaune, 
paskui apskričių miestuose 
ir kai kuriuose valsčiuose.

Tsb.
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU

/S WATERBURIO PADANGES. Valdžios Projektuojamų Namų Planas.
Nubausti 3 lietuviai jau- įgalinti būt. Tas našlys išvai- 

nuoliai. kė visus “kostumerius” ir vy.
Trys jauni lietuviai buvoi™ 1“^

* * nos. Vyras parėjęs is darbo
visados randąs apleistą na
mą ir vaikus. Iš to kįla vai- 
dai. Sakoma, kad moteris 

iT™V ” kelis kartus gėrusi nuodų,
8 p ų tačiau nenusinuodijusi. At-

Kalėjimo. rodo Jyg ir «stebuklai „ Bet

nubausti už • vagisiavimą. 
Alfonsas Butkevičius ir An
tanas Strelkauskas, už įsi-

VValter Ališauskas, už 57 taj da ne vjskas_ štai, baian_ 
padangų (tires) pavogimą is džio 8 d ..nušoko» nu0 al.
gazolino sankrovos, gavo 4 t0 apje 25 pėdų augščio. Ir 
menesius kalėjimo. Yra kai- nors tai ateitįko apie 3
tinamas ir Antanas Ramo
nas pavogęs padangų už

landą ryto,
apie 3 va- 

moteris vistiek
o, J - X • V ? neprigėrė. Poliemanai ją iš- 
?1,000; dar teismo nebuvo. geIbėjo. Tiesa> prigerti ir

Nelaime*.
Automobilius sunkiai su

žeidė lietuvių mergaitę nuo 
N. Leonard gatvės. Jos pra
vardės neteko sužinoti. Vi
siem gerai žinomas mėsinin
kas B. Maršelka nusilaužė

negalėjo, nes toj vietoj vos 
tik pėda vandens. Rodos, 
galėjo ir užsimušti krisdama 
ant akmenų nuo 25 pėdų 
augštumos, bet viskas išėjo 
laimingai.

Juokdariai dabar sako,

‘*o.;-<re

viešųjų Darbą Administracija (PWA) nutarė nugriauti Atlantos miesto laužus ir jų vietoje 
pastatyti šitokius namus, kaip parodyta šiame plane. Aplink namus bus užvesti darželiai, gėly
nai, vaikams žaisti aikštelės ir prūdai maudynėms. Austrijoj panašių apartmentų darbininkams 
buvo pristačiusi Vienos socialistų valdžia, bet klerikališki fašistai sugriovė juos iš armotų.

‘‘PERDAUG LAISVES ŽMONĖMS NE
REIKIA," PASAKĖ PONAS SKIPITIS.
Pavalgyt ir išsimiegot esą !tų pasakęs, kaip lietuvis ga- 

galima ir be laisvės. lėtų nebūti lietuviu, tai butų 
• Nonvood, Mass. — Balan- naujenybė! Nekurie net pro- 
džio 16 d. Lietuvių Svetai- P°navo įsisteigti chorą. Bet 
nėj Vilniaus vaduotojų pa
stangomis buvo surengtos

koją. Gaila mandagaus biz- kad musų kunigėliai dabar 
niei iaus. Taipgi visiem gerai turėtų įtaisyti prie to tilto 
žinomas senas waterburietis, “cudauną vietą.”
Jurgis Bartavičius, staiga . , ... .
apsirgo ir gydytojai nesu- Apkaltinimai,
randa, kame priežastis. Sa- A. Liubinskas buvo kalti- 
koma, galbūt, nuo cheminės namas vagystėj. Jis prisipa- 
rukšties, nes jis daug metų žino, kad tai daręs vargo ir 
dirbo prie misingio ir vario bado verčiamas. Bausmė pa

skirta—metai liuosos patai-

imti nauju? narius be įstoji- pradeda ūžti. Saliunai 
mo per 3 mėnesius. • braška, kliubai traška, o a-!

Tai matai, p. Pikčiurna, j lūs tik' putoja ir dešimtukai! 
ar čionai draskymas draugi- i skamba. Kai buvo paskelbti

+:i ; UK !

valymo.
Labutis ir Sakaliutė, va- sos. 

žiuodami motoriniu dvira
čiu, atsimušė į šunį. Sakaliu
tė skaudžiai susižeidė.

J. Urbono (buvusio duon

Dabartiniai laikai ir ge- 
riausį žmogų priverčia būt 
vagiu. Darbų nėra, pašalpa 
maža ir tą pačią labai sunku

kėpio) sūnūs Vladas, 21 me- gauti. Jei žmogus dirba kur 
tų, užsimušė lenktiniuoda- dvi dieni, tokiam pašelpos 
mas motoriniu dviračiu nėra kad ir su šeimyna. O už 
Mass. valstijoj. Parvežė jį tas dvi dieni kiek galima 
į Waterbury. Palaidotas lie- gaut? 4 dolerius! Tai kaip 
tuvių tautiškose kapinėse. žmogus gali pragyvent?

Visiems gerai žinomas Brūklys.
Waterburio lietuvis' Gustai
nis, nuo nešvaraus dirbtuvės 
darbo, užsinuodijo abi ko
jas. Pereitą metą jam nuplo
vė vieną koją, o po kiek lai
ko pradėjo gest ir antra. Da-

TORRINGTON, CONN.
Dėl korespondencijos “Ne

draskykime Draugijų.”
“Keleivio” 14 num. tilpo 

bar nuplovė ir tą. TaftaM korespondencija kurioj Pik- 
žmoeui nelaimė' durna aprašo Tomngtono

Veikas bešvenčiant, du draugijas ir sako: “Vyrai, 
kozyminkai lošė kortomis iš neduokime sudraskyti pas- 
pinigų. J pavakarį vienam kutinu, musų draugijų. Ji- 
pradėjo nesisekti ir jis pri- sVml.nl pustuzmj draugi- 
trukęs pinigų. 'Dešimkę jis ku™? ęme dvidešimts 
turėjęs paslėpęs nuo pačios metų atgal, bet turėjo mirti 
“frontruimy” po karpetur^uuos-. Paskui jis niBoko 
pritemus, jis tylomis įslinko Pn« Plbec”l Politinio Kliu- 
į “frontruimį,” kad pati ne-įbo ,lr g*?’.kad va‘
pajustu. Bet ir pats nusigan-,lr 138 buv«8 
do ir išgąsdino saliunčiką,
kuris tuo laiku jo pačiai ant 
sofos “sūrį slėgęs.”

Ženočiai, nesėdėkite prie 
kortų, bet bukite prie savo 
pačiu. Geriau Maikio su tėvu 
ginčus paskaitykite, daugiau 
naudos turėsite: pinigai liks 
kišenėj ir saliunčikams ne
bus trobelių.

Mirtys.
Mirė A. Vilimavičius ir P. 

Palapis; pastarasis dar jau
nas vaikutis, vos 13 metų. 
Sakoma, buvo labai gabus 
vaikas.

Taipgi mirė A. Bartušas, 
O. Povilaičiutė ir Bendorai- 
tienė.

“Stebuklai.”
Viena stora poniutė čia 

turi puikų, jauną, bet lėtą 
vyrą, kuris visame kame už
sileidžia. Suprantama, mo
teris turėdama galę ant vy
ro, šeimininkauja taip, kaip 
jai geriau širdis geidžia. 
Taip darė ir toji stora poniu
tė P. Pirmiausiai pradėjo 
linksmintis šnapsiuku, o vė
liau ir kitais raskažiais. Vis
kas ėjo gerai: vyrui nerei
kėjo eit į dirbtuvę, užteko ir 
taip visko. Ir butų gal buvę 
visada gerai, jei ne ta nela
boji bedarbė! Bedarbė ne
vienam biznieriui užkabino 
terbas. Taip atsitiko ir tai 
poniutei. Prie to da prisidėjo 
ir kita bėda. Esą, taip įsimy
lėjusi į didelį dr drūtą našlį 
A., kad be jo nei minutės ne

numarintas
Kad tamsta butum para 

šęs teisybę, kaip ištikrujų 
buvo, tai butum vyras ir ne
reikėtų slapyvardžiu pasira
šyti.

Tamista sušukai: “Vyrai, 
neduokime sudraskyti drau
gijų,” bet kur girdėjai, kad 
Torringtone kas norėtų 
draugijas sudraskyti?

Torringtone dalykai ve 
kaip stovi: čia gyvuoja A- 
merikos Ukėsų Politiškas 
Kliubas nuo 1928 metų ir 
moka pašalpos savo nariams 
po 5 dolerius į sąvaitę. Man 
rodos, kad p. Pikčiurna nori 
būti dideliu vyru ir patai
kauti Piliečių Politiniam 
Kliubui. Aš paaiškinsiu tei
sybę, kaip ištikrujų yra su 
tais kliubais. Kai Roosevel- 
tą išrinko prezidentu, tai de
mokratai pradėjo tverti vi
sokius kliubus. Jų prikalbin
ti tokie politikieriai kaip 
Pikčiurna įkūrė Torringto
ne Piliečių Kliubą, į kurį su
sirašė kelios moterys ir vy
rai, mokėdami po 10c. į mė
nesį ir nieko užtai negauda
mi. Kadangi tame politikos 
kliube buvo prisirašę ir A- 
merikos Ukėsų Neprigul- 
mingo Kliubo poną narių, 
tai jie patarė, kad geriau bu
tų visiems prigulėti prie 
vieno kliubo, mokėti po 25c. 
į mėnesį ir gauti pašalpos 5 
dolerius sąvaitei. Prie to, A- 
merikos Ukėsų Neprigul- 
mingas Kliubas nutarė pri-

Norwoodas mažas kaimelis 
ir čia jau nuo senai gyvuoja 
du chorai — tai Cecilijos ir 
Ratelio, abudu lietuvių ir tik 
lietuviškai dainuoja. Taigi 
tie, kurie liuosi nuo politikos 
ir jaučiasi viso labo tiktai 
lietuviais, gali prisidėti ir 
paremti jau gyvuojančius 
chorus. Kam čia kurti trečią 
ir skaldyti lietuvių pajėgas? 
Juk tai butų ne lietuviška.

Choristas.

prakalbos p. R. Skipičiui. 
Buvo skelbiama, kad kalbės 
ir Bagočius — turbut dėlto, 
kad daugiau žmonių susi
rinktų. Bet Bagočiui nepri
buvus, kalbėjo sobostonietis 
St. Mockus. Jisai trumpoj 
savo prakalbėlėj stengėsi į- 
rodyti p. Skipičio misijos 
svarbumą ir pasibarė ant re
daktorių, kurie svečio atsi
šaukimų netalpino; ragino 
publiką protestuoti prieš to- 

■ kį redaktorių elgesį. Bet ka- 
■dangi jis nesuminėjo nei 
. vienos tokios redakcijos var- 
‘do, tai taip ir paliko neuž- 
: protestuota, nes nežinia ku- 
i ri redakcija Mockui prasi- 
į kalto.

Musu Miesto Liefu-'v.Po kal^°. p* s^p1?8-
• "za . — i Visų pirma jisai pasveikino

Vių Organizacijos publiką žaliom Lietuvos pie
vom, paukščiais ir tt., bet a- 
pie smetoną ir karves, tai lyg 

į ir užmiršo. Kalbėjo 2 valan- 
metais das, todėlei aprašyti visą

CHICAGO, ILL.
Altas* bazaras pavyko.
Balandžio 13 ir 14 dieno

mis Lietuvių Auditorijoj bu
vo surengtas bazaras antro
jo skridimo naudai. Jo su
rengimu rūpinosi ALTASS 
valdyba ir kolonijų veikė
jai. Bazaras pavyko kuoge- 
riausia.

Per dvi dienas žmonės ėjo 
į bazarą nepaprastai skait
lingai. Buvo suaukota įvai
riausių daiktų. Kai kurie 
daiktai buvo itin vertingi ir 
brangus.

Kiek teko patirti, pajamų 
buvo apie tūkstantis dolerių. 
Dar ne visi daiktai liko iš
parduoti. Tuos daiktus išleis 
ant išlaimėjimo vėliau.

Operetė “Bailus Daktaras.”
Balandžio 21 d. Lietuvių 

Auditorijoj Chicagos lietu
vių choras “Pirmyn” pasta
tė dviejų veiksmų operetę 
“Bailus Daktaras.” Publikos 
atsilankė apie 700 žmonių. 
Kaip paprastai, taip ir šį 
kartą, pirmyniečiai gerai 
veikalėlį suvaidino. Muzika- 
lė operetės dalis išpildyta 
kuopuikiausia. Ypatingai 
buvo gera p-lė Ona Skeve- 
riutė tarnaitės rolėj. Dakta
ro rolę vaidino senas daini
ninkas, Pranas Jakavieius. 
Jis taipgi buvo labai geras. 
Kiti irgi gerai savo roles at
liko.

“Pirmyn” choras savo se
zoną jau užbaigė, suvaidin
damas jau trečią operetę.

Prasidėjo 7 lietuvių byla 
dėl $160,000.

Septynių lietuvių byla dėl 
bandymo pasisavinti miru
sio Thomo Kelly $160,000 
palikimą jau prasidėjo pe
reitą sąvaitę. Kokios bus tos 
bylos pasekmės, pranešiu 
vėliau.

Teisiami yra šie lietuviai: 
Bella Butmanienė, viešbučio 
savininkė; adv. Julius Vai
čius; graborius J. Bagdo
nas; kun. Povilas Zalinkus; 
Nikodemas Radys; Dailydė 
ir Butmanienės sūnūs.

Kaip jau buvo rašyta, visi 
jie pateko į kaalėjimą dėlto, 
kad norėjo apgauti teismą, 
pakišdami teisėjui užtvir
tinti suklastuotą testamen
tą. Teisėjas už tai visus sep
tynis suokalbininkus nutei
sė vieniems metams kalėji
mo. Dabargi juos teisia už 
sąmokslą neteisėtu budu pa
sigrobti svetimą turtą.
Kriaučiai šįmet gerai dirba.

Kitais metais Chicagoje 
šituo laiku siuvėjai turėdavo 
“atostogas,” o šįmet gan 
smarkiai dirba. Kai kuriose 
šapose, sako, net trūksta 
darbininkų.

Dar prieš depresiją, kai 
kurios rūbų dirbtuvės, norė
damos atsikratyti unijos, iš
sikraustė į kitus miestelius^ 
Dabar visos jos smarkiai 
dirba.

Bet naujiems darbinin-

Kooperuojasi.
AKRON, OHIO.

Pereitais 1934

čia Bagočiaus - Mikolaičio 
debatai, tai Baltrus su Kau
lu iš visos bačkos alaus kir- ________ ____ ______

jos ir D. L. K. Vytauto drau-į to laižybų dėl debatų pasek-'LSS., 30 kp., ALDLD. 59 kalb4 nėra galima. Galima
gijos ir rugoja, kad minėtų mių. Vienas sakė, kad Bago- kp., SLA. 198 kp. ir ALPA. pasakyti bendrai, kad gerb.

' čius laimės debatus, o kitas, 40 kp. turėjo bendrai suren- svečias . Lietuvą apibudino
kad Mikolaitis. Bet debatai gusios 2 pramogas, kurios panašiai kaip Mizara Sovie-

pavyko visais

JiK
Toliau p. Pikčiurna eina 

prie švento Vincento draugi-

draugijų pirmininkai blogi,
tik Savo frentams duoda bai-...............
są. Bet kas gi čia kaltas? Pe- taip išėjo, 
reitam metiniam susirinki- ’ 
me buvo pirmininkas renka
mas iš dviejų kandidatų. Tas 
blogasis, kuris tik savo fren
tams leidžia kalbėti, gavo 
kone visus balsus, o antras 
tik 6 balsus. Taigi turbut jis 
nėra taip jau blogas, jeigu 
didžiuma jam pritaria.

Pikčiurna taipgi klausia 
apie mirusių draugijų kasie- 
dus, ar jie nenunešė mirusių 
draugijų pinigus? Kodėl p.
Pikčiurna neiškelia to klau
simo katram nors susirinki
me? Man rodos, kad Torr
ingtone nėra tokių “storpil
vių,” kaip Pikčiurna rašo.
Visi paprasti darbininkai.

Netiesa ir tas, kad pirmi
ninkai neduoda visiems bal
sų. Kas turi gerų sumany
mų, tas balsą gauna. Bet to
kiems, katrie tik juokus kre
čia, tai gal ir neduoda balso.

Pirmininkai dirba draugi
jų labui. Jeigu p. Pikčiurna 
prirodysi; kad pirmininkai 
laro draugijoms skriaudą, 
tai gausi dovanų ir pagyri
mą nuo draugijos; o jeigu to 
neįrodysi, pasiliksi melagis 
ir neteisingas koresponden
tas.

Dabar parašysiu apie 
draugijas bendrai. Švento 
Vincento draugija turi savo 
svetainę, kur visi lietuviai 
laiko pasilinksminimus. Bet 
vienai draugijai sunku na
mas palaikyti, todėl švento 
Vincento draugija nutarė 
pakviesti D. L. K. Vytauto 
draugiją. Ir didžiuma narių 
sutiko, kad draugijos butų 
suvienytos. O Pikčiurna ka
binėjasi prie pirmininkų ir 
primena, kas buvo 20 metų 
atgal. Lietuviai p. Pikčiur
nos neklausys. Jau yra iš
rinkę komitetą įstatymus 
oadaiyti ir draugijas suvie
nyti, kad lengviau butų salę 
išlaikyti ir broliškai visiems 
vienybėj gyventi. Taigi čia 
ne draugijų draskymas, bet 
draugijų stiprinimas.

J, Bužinskas.

LAWRENCE, MASS.

Darbai truputį pagerėjo.
Paskutiniais laikais dar

bai pas mus truputį pagerė
jo. Nekurios audinyčios pra
dėjo dirbti trim permainom. 
Gavę dirbtr žmonės tuoj

kad Baltrus su pavyko visais žvilgsniais, tų Rusiją — viskas tenai ge- 
Raulu dabar nežino, katras Dabar tos kuopos savo susi- rab tiktai gyvenk ir norėk, 
iš judviejų turi bačką alaus rinkimuose nutarė ir šiais Jau man net seile nutyso jš 

Zanavykas, metais rengti pramogas iš to smalsumo. Taip ir neži- 
i vieno ir pelnu dalintis ly- nja, kuJ'. čia dabar butų ge- 

neatsižvelgiant į kuo- riau. važiuot: . Lietuvon, ar

pirkti.

WATERBURY, CONN.
Lietuviai čia sukruto remti 
lakūno Vaitkau* kelionę.

Waterburiečiai nenori būt 
slekeriai. Jie žino, kad ant
rasis skridimas Lietuvon yra 
daromas Amerikos lietuvių 
garbei, todėl ir jie nori tin
kamai prie to garbingo žy
gio savo centais prisidėti.

Gegužės 5 d. Lietuvių Pi 
liečiu Politinis Kliubas čia 
rengia didelį balių antrojo 
skridimo naudai.

Gegužės 18 dieną bus ki
tas balius, kur dalyvaus ii 
oats lakūnas Vaitkus ir, ro
dos, kartu su juo bus “Nau
jienų” redaktorius drg. Gri
gaitis.

SLA. 11 kuopa paaukavo 
antram skridimui $5.00 iš 
savo iždo, o Lietuvos Sūnų 
Draugija paaukavo net $25.

Pinigai reikalingi greitai, 
nes gegužės pabaigoje Vait
kus ketina jau leistis su 
“Lituanica II” per Atlanto 
vandenyną.

Brūklio draugas.

NORWOOD, MASS.

Dėlei Tėvo su Maikiu pasi
kalbėjimo.

“Kel.” 16 num. Tėvas pa
sakoja Maikiui apie Nor- 
woodo lietuvių katalikų ei
seną į paliokų bažnyčią at
laidų jieškoti. Pasiskaitę 
“Keleivio” dabar vieni nor- 
woodiečiai šaiposi, kiti rau
kosi, bet visi bendrai meta 
žvilgsnį į mane.

Stebėtina, kad žmonės 
skaito ir nesupranta, ką 
skaito. Juk tame pasikalbė
jime senis pats pasigiria bu
vęs Norwoode sutvarkyt tą 
juokingą eiseną. Kas jį čia 
užkvietė, tai ne mano daly
kas. Aš jo nekviečiau. Juk 
senis su laisvamaniais ir ne
užsideda. Veikiausiai kokis 
nors vytis bus užsikvietęs sa
vo generolą reikalus sutvar
kyti, o sugryžęs į Bostoną 
senis ir papasakojo Maikei. 
Be to, reikia žinoti, kad se 
nis nepriima jokių patarimų 
nei nuo manęs, nei nuo kitų; 
jisai pats viską savotiškai 
dėsto. J. Pakarklis.

pų narių skaičius. Į komisi- Rusijon. Prisiminė kalbėto
ją išrinkta šie veikėjai: nuo Jas n" aP^e laisvę- Esą, kaip 
LSS. kp. B. Versackas, nuo kas sako, kad Lietuvoj per- 
ALDLD. kp. B. A. Švelnie- mažai yra laisvės. Bet jos 
nė, nuo SLA. kp. V. T. Ne- perdaug ir nereikia. Juk, 
verauskas, nuo ALAP. kp. esą, visviena visi pavalgę, 
P. Ražukas arba A. Baklie- apsirengę ir išsimiegoję, 
nė. f Na, ponas Skipiti, čia tai

Balandžio 27 d. šios kuo- jau nelabai nuosaku. Juk 
pos statė scenoje 2 komedi- politiniai kaliniai, nuteisti 
jas, “šalaputris” ir “Susi- 10 ar 15 metų sunkiųjų dar- 
žied avimas pagal sutarties.” bų kalėjimo, irgi badu ne- 

Vasario 24 d. LSS. 20 kp. miršta. Jie taip pat ir apsi
buvo surengus diskusijas so- rengę ir išsimiega iki valių, 
cialės apdraudos klausimu Bet kas gi nori gyvent kalė- 
ir kitais dienos klausimais, jime, kur žmogus neturi lais

vės?
- “Lietuvių kalba, tai bran
giausias turtas,” pareiškė 
svečias.

i -. | Turtas, tai turtas, tik jau
... .. — , , , ky1€sta, nedidžiausias. Juk visi žmo-
tik iš Clevelando drg. Neinu- kalb jfek ne]aj. 
ra? n drg. Komandas daly- mj nebai bct ar visi 
vat e kaip svečiai. Publikos turtfngi? Koda lietnviai g. 
buvo daugiau negu papras- sib]ašg visa auli 
tai prakalbose būna r r r

Korespondentais užsire- ( 
gistravo F. Stalioraitis, V. 
T. Neverauskas ir P. Yurge- 
lis. Specialių kalbėtojų iš ki
tu miestu nebuvo

lės apdraudos bilius H. R. 
2827 buvo užgirtas vienbal- 
~iai ir Kongresan pasiųstos 
atatinkamos rezoliucijos.

Nors LSS. 20 kp. nariais 
nėra skaitlinga, bet politi
niam bei kultūriniam judėji
me daug yra nuveikus. Bė
gyje pastarųjų kelių mene-

^c1^' svetimkalbių? Kasgi palikęs 
brangiausi savo turtą liuosu 
noru keliautų už tūkstančių 
mylių, kur to “turto” visai 
nėra?

Svečias rodė ir braižinius, 
kaip žengia pirmyn Lietuvos 
promonė. Labiausia man 
metėsi į akį Lietuvos žmonių 
prieauglis. Kalbėtojas pri-• ■» t i •••• pi ivauc iic, iiaiMvvvac pi *
dėjo prie to savo paaiškini-Kongresą $2.00, politiniams 

emigrantams $3.00 ir Antra
jam skridimui $5.00.

Dabartiniu laiku Akrono 
ko 1 on i jos Transatlantinio

i omo komitetas deda.pa- j. rekordus, kaip Latvijos 
rangas kiek galint daugiau- y Danijos J kjt j,eg 
na sukelti aukų apmokęji- , ^an,g? SUJ švedij * kuri

mą: esą, pas mus žmonės la
bai mylisi, urmu tuokiasi ir 
daug gimdo. Musų šalies gi
mimai sumuša rekordus visų 
Pabaltijo mažųjų valstybė-

mui sąskaitų 
II”. Anie $150.00 tai

veik tris syk tiek kaip Lietu-vra jau pasiuntęs iš Akrono. va

Balandžio 6 d. buvo su- Tai ką manai, jaunas
•engta pramoga skridimo skaitytojau — ar ne linksma 
naudai: pelno liks apie $30. butų Lietuvoj darbuotis?. 
Taipgi komitetas atsišaukė į Bet juokas juoku, o sis 
draugijas. Reikia tikėtis, svečio krikštynų populiari- 
kad draugijos paaukos iš sa- žavimas perdaug jau kvepia 
vo iždų sulig išgalės arba mussoliniškai. 
parinks aukų tarpe narių. Po prakalbų buvo nakti- 

V. T. Neverauskas. piečiai, kur, apart svečio,
----------------- dalyvavo būrelis ir vietos

Bostono čigonų kunigaik- veikėjų, kurie viens po ki 
<tytė Bose buvo nubausta tam sakė prakalbėles ir visi 
užsimokėti $1,000 užtai, kad vis kartojo: “Bukime lietu-
išleiria po kaucija buvo pa- viais. Šalin partijos.” Ot,'k*nis sunku darbą gauti, 
bėgu? nuo teismo. kad taip nors vienas iš jų bu-

sVml.nl


Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 18. Gegužės 1 <U 1933 m.

lt

f I
t’
« • rit»»
it
h

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tęva

dentas neturi jokių meda- —Na, matai, Maike, tu ir' 
liu. Argi nejuokinga tuo- vėl man priešingas! Daugiau 
met butų paprastiems musų aš savo pienų tau nesakysiu, 
žmonėms užsikabinti kokius Į Gud-bai!
blėtgalius? I —Viso labo, tėve.

KOKU BUS NAUJOJI MUSŲ 
RAŠYBA.

Musų rašyba da nėra nu- trukus išleisti rašybos met- 
sistovėjusi ir nuolatos kei- menys, o vėliau rašybos va- 
čiasi. Dar 1929 metais Lietu- dovas.
voje buvo sudaryta iš kelių1 Tuo viskuo dabar rupina- 

i kalbininkų komisija rašybai si Švietimo Ministerija.
. reformuoti. Jos pareiga bu- S Mes, amerikiečiai, su šito 
jvo išdirbti rašomajai kalbai kia rašyba negalėsime su- 
i taisykles. Komisijon inėjo tikti. Lietuvoje gal jie ir gali
(Skardžius, Salys, Balčikonis: 
ir Talmantas, su kuria bend
radarbiavo ir kiti žinomi 
kalbininkai.

Komisija dirbo iki 1932 ir

rašyti “Njujorkas,” ar “Či
kaga,” bet jeigu mes čia pra
dėtume taip rašyti miestų 
vardus, tai paštas grąžintų 

(atgal visus musų laiškus ir

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!

—Labas rytas, tėve! Ar 
tu nebijai vienas vaikščiot?

—Man nėra ko bijot, Mai
ke. Pinigų aš neturiu, tai bo- 
mai manęs neaprubavos. O 
nuo piktos dvasios apsisau- reikalingi

savo darbą pabaigus pasky- laikraščius, paaiškindamas, 
rė 3 vyrus, kad suredaguotų kad tokių miestų Amerikoje 
ir paskelbtų jos išdirbtą ra- visai nėra.
šybos projektą. Mes negalime taipgi krai-

Tas projektas buvo pa- pyti ir žmonių pavardžių.
! skelbtas 1933 metais, bet Nes jeigu mes parašytume 
Lietuvos spauda jam nepri- Nyče, tai kas galėtų dasipro- 
tarė. Kai kurie net labai tą tėti, jog mes kalbame apie 
projektą kritikavo. Nietzsche? Juk Nyčės nėra

Tuomet rašybos komisija jokioj enciklopedijoj, 
atsisėdo dirbti iš naujo. Ir Taip pat mums neaišku, 
šiomis dienomis buvo pa- kodėl mes turėtume rašyti 
skelbtas jau kitas rašybos milijonas ir periodas? Kodėl 

(projektas. Sakoma, kad jį ne milionas, arba kodėl ne 
’užgirusijau ir švietimo mi- perijodas? Kur pagrindas__________ ir švietimo mi-

juodmargis vaikščioja
pievą su medaliais? Į To ’ projekto taisyklės,l

tų taip, kaip Anglijos buliai? ??
—Tu, Maike, juokų iš ma- tenai jį reikia rašyti iš ku- kaįg j£aune 

nęs nedaryk. Medaliai mums mės. Pavyzdžiui, mes turime

tam nevienodumui?
Žmonės sako, kad kartais

Vi R YRA TIKRASIS 
TMEVAS?

MARSHALL J. GAUVIN
Pittsburgho Laisvamanių Draugijos Lektorius.

Iš ANGLŲ KALBOS VERTĖ IKSAS.

(Tąsa)
4J J •

daro, tai arba jo visai nėra, arba jis nėra
Religija, negalėdama kitaip šitų prieš- p ♦ u •

taravimų išaiškinti, išrado piktąją dvasią į Žmones, kurie parakas apie velnio būvi- 
arba velnią. Tas velnias amžinai veda !">« ™a' a‘muet? u-kurie nesutinka kad 
orieš Dievų karą ir gadina jo gražųjį pa-1 gamtos netobulumai yia Dievo darbas, iš 
šaulį. Dievas padaro kokį nors daiktą ge- “esu laikosi tos nuomones, kad Dievas ne-

got aš turiu dirmavotą rą
žančių. Nuo tokios brostvos, 
vaike, biesas iš tolo nešasi 
šalin.

—Bet aš girdėjau, tėve. 
kad Norwoodo parapijonys 
ruošiasi tau į kailį duot Nuo 
jų rožančium neatsiginsi.

—Negali būt, Maike. Aš 
jiems nieko blogo nepada
riau, tai už ką jie gali ant 
manęs pykti?

—Tu, tėve, išplepėjai jų 
paslaptį, kaip jie ėjo lenkų 
bažnyčion atlaidų prašyti ir 
kaip vienas lenkų mėsinin
kas žadėjo jiems Vilnių su
grąžinti, jeigu jie prižadės 
pirkti jo krautuvėj dešras.

—Na, matai, Maike, kaip 
tu mane į trobelį įtrauksi. 
Jeigu tu nebūtum toks ceka- 
vas ir nebūtum manęs klau- 
sinėjęs, tai aš tau tų sekretų 
nebūčiau pasakojęs. Jeigu 
aš dabar gausiu lupt, tai tu 
busi kaltas.

—Nusiramink, tėve. Gal 
ir taip praeis.

—Praeis ar nepraeis, bet 
aš tau noriu pasakyt, Maike, 
kad daugiau tu į mano biznį 
nesikištum, ba gali gaut per 
nosį, taip kaip Janušauskas 
Čikagoj gavo, kada per sūdą 
norėjo išsiprovoti, kad jam 
leistų su “Antrąją Litanika” 
į Lietuvą skristi.

—Man rodos, tėve, kad tu 
čia be reikalo taip daug šne
ki. Aš į tavo reikalus visai 
nesikišu ir prašau manęs 
prie Janušausko nelyginti.

—Vaje, vaje, koks tu nais, 
Maike! Tu visada man pri
tari. Bet ką tu pasakei, kai 
aš buvau sugalvojęs tverti 
medalių susaidę? Išjuokei 
visą mano pieną.

—Nes tai nereikalingas 
daiktas, tėve.

—Gal tau, Maike, nerei
kalingas, bet tautai labai 
reikalingas. Ve, aš mačiau 
gazietose, kad Anglijoj ir 
buliams duoda medalius. 
Katras tik smarkesnis, tai 
tokiam ir užkabina švento 
Jurgio ordiną ant ragų. Vie
nas bulius gavo net du me
daliu ! Na, tai kaip tu gali sa
kyt, Maike, kad musų tautiš
kai načalstvai nereikia me
dalių? Į ką gi butų panašus 
be ordinų, padėkime, Lietu
vos prezidentas, kuomet to
kioj Anglijjoj paprastas

žodį “vežti.” Kokia jo kil-
Bet tu, tėve, jau turi po- mė? Suprantama, kad veži- AR ŽINOTE, KAD— 

rą medalių. imas. Kadangi “vežimas” ra-i
_Tn nM^nlra Maita išomas su “ž,” todėl ir “vež-( Kuomet europiečiai atra 

Man reikėtų da kokių .reikia ra^tį su “Ž,” nors do Am M
rių. O paskui juk mes turim “*,?<>* pSlų;

Einant ta taisykle toliau,. tuose plotuose, kur dabar y- 
turi būt rašoma “vogti,” o ne ia Jungtinės Valstijos, Ka 
“vokti,” nes “vagis” rašoma nada ir Alaska, indijonai ši 
su “g.” Taip turi būt rašomi to metalo visai nežinojo.

ir kitų atsižymėjusių vyrų, 
kuriems reikėtų duot po gar
bės ženklą. Teisybė, Lietu
vos valdžia kai kuriems jau 
prisiuntė tokių dekuracijų, 
ale kaip ji toli nuo Ameri
kos, tai nežino, kam duoti, 
kam ne. Paimkim kad ir Šar
kio medalį: nuvežė jam kaip,
blyną ant patelnės ir iteikė i ,.. x . ..
su pabagasloviminu nuoj?ektl negalima, tenai palie- 
Lietuvcs valdžios. O ką Šar-1 ka £arYme rašyba, ti y., tun 
kis su juo padarė? Pakabi-ibut
no ant baro ir užstatė bonką' ™a:, J'įF3?’ - - daiktas, 
airiško snapso, taip kad lie-' ^?^a, kniūpsčias, 
tuviško medalio dabar ir Po p, b žodžio šaknyje nu
matyt nesimato. Da juokiu-1 ^a.r^a, F3^12’ P3V,” bjaurus, 
giau išėjo, kada Gedimino ?JauV’ Pjūklas... bet
kavalieriaus medalis buvo saknles Sale P°> Pacn* P’ b 
prisiųstas švento Čalio ma- !f. m’ vasur. ra^! ti PaY*» ^a* 
kademijos sisterkai Čika- biau’ slapiausias,vemiu,,a- 
goj. Tik tu pamislyk, Maike,'V1U* Zodzl° Pėdžioje pnes

ir kiti panašus žodžiai: 
gšas,” “žingsnis,” “augštas, 
“aųgštaitis,” “sluogsnis” ir 
taip toliau.

Bet kur žodžio kilmės su-

var-
Kuomet Afrikos burtinin 

kai nutaria teisti prasikaltėl į 
kankinimu, tai jie duoda 
jam nuodų išgerti: jeigu jis 
miršta, tai reiškia, kad jis 
buvo kaltas; jeigu nemiršta 
—nekaltas.

Būdamas be darbo ir prie 
vėsaus oro, kupranugaris ga
li gyventi be vandens kelia
te sąvaičių; tačiau sunkiai 
dirbdamas Arabijos karš
čiuose jisai trečią dieną jau 
pradeda pavargti, jeigu per 
tą laiką negauna vandens.

koks gali būt Gedimino ka
valierius iš davatkos?

—O ar 
tčvc knd
”±Tj,aUgiaU ”e-

na n.

ie taip pat rašoma j, pav., 
jiešmas, jieškoti, jieva. 

Prielinksnis ir priešdėlis įaš tau nesakiau, vjsur rašytina in, pav., inejo, 
is medaliu visuo-in mišk^ inbėgt’į5nta’ka> £ 

vie-gu naudos?
—Juokų nebūtų, Maike,

jeigu medaliai su razumu ...... , . AutrštuolLs
butų dalinami. Valuk
Maike, aš ir noriu sutvert to- Vvfninini ^lnncrsinaitis ir tt’ 
kią susaidę, kuri duos meda-!V5™ 
liūs tiktai už krabrastį ir ki-1 Vienu lr dviem z<x,ziais 
toki pasižymėjimą. Paleis
kim, žmogus nuvirto trepais 
taip laimingai, kad tik nosį 
nusibrozdino. Ot,

Kilmine rašyba rašųmi ir

nutarta rašyti: anąkart,
tądien, išvien, bėgai., bet 
aną karta, dvi dešimti, iš vie-in uwi , 1tokiam no’ be gal°-

i Svetimieji bendriniai zo-
•i .. .. . 1 džiai nutarta rašyti: litera-cia nereikėtų ziuret nei par- . . / , , -... . .-i-- j- turą, natūra, (u su bruks-tijų, nei tikėjimo. Ordinus . ’ t , ’ aktvvas na 

duoti visiems iš kaleinos.
Jeigu komunistas nuėjęs į k? į/ ’ bJJeras mflįjo. 
svetimas prakalbas gerai uz-, kome(«ian£. bet 
baubs, tai jam medalį už ge-'n.a^?or™, J31™-” b.et,aso’

jau reikia duot medalį. Ir

rą baubimą. O jeigu zakris- ciacija, biologija, periodas...

Amerika turi savo diplo
matinius atstovus daugiau 
kaip 50-tyje valstybių. Val
džios tarnautojams svetimo
se šalyse mokama nuo $2,- 
500 iki §10,000 algos me
tams.

iki 5 metų amžiaus dau
giau vaikų miršta nuo kro- 
kulio (kokliušo), negu nuo 
difterijos.

rai, o velnias ima ir sugadina jį. Dievas 
sukūręs žmogų dangaus karalystei, o vel
nias traukiąs jį į pragarą.

Kad apsisaugojus nuo velnio, bažnyčia 
išrado visokių burtų žmonėms. Ji užkabinę 
jiems ant kaklo škaplerius, rožančius ir lie
pė skaityti karolius; ji pradėjo šlakštyti 
šventintu vandeniu ir skambinti varpais, 
kad nubaidžius šėtono agentus. Vienu žo
džiu, krikščionių pasaulis liko be proto: 
kunigai, popiežiai ir liaudis pradėjo tikėti; 
kad žmonės parsiduodą velniui sū kunu ir 
siela.

Vyrai ir moterys buvo baudžiami mirtim 
už tai, kad jie neva padarė sutartį su vel
niu kelti audras, kerėti galvijus, naikinti 
moterų vaisingumą ir platinti ligas. Ypač 
katalikų bažnyčia buvo išplatinus tikėji 
mą, kad moterys greit pasiduoda velnie 
įtakai. Tūkstančiai moterų buvo kaltina
ma jodinėjus oru ant šluotkočio ir ožio, da
lyvavus raganų pokyliuose, gimdžius šėto
nui vaikų, vertus save vilko pavidalan ir 
darius kitokių nebūtų dalyku.

šitokiu nusidėjimu apkaltintiems žmo
nėms nebuvo pasigailėjimo krikščionių 
pasaulyje. Visa bažnyčia, kaip katalikų 
taip ir protestonų, naikino velnio karalija 
iki šaknų. Tūkstančiai nekaltų moterų ir 
vyrų buvo nukankinta ant inkvizicijos ra
to, užplakta kunigų arba sudeginta ant 
laužo. Tokiu pat budu žuvo ir tūkstančiai 
vaikų.

Sunku žmogaus protui ir įsivaizduoti, 
kokia baisi yra krikščionybės istorija! Jos 
aukų netuskaitys joks istorikas. Per ištisus 
šimtmečius religija turėjo pripildžius pa
saulį inkvizicijos įrankiais ir kankinimo 
kambariais. Ir visa to akyvaizdoje bažny
čia laikė save teisinga. Ji tikėjo, kad Die
vas reikalauja jos paramos kovoje prieš 
velnią. Ji laikė šventa savo pareiga žudyti 
tuos, kurie stojo šėtono pusėn.

Šių dienų bažnyčia yra tiktai vieni griau
čiai nuo to, kuo ji yra buvusi pirma. Šian 
dien ji jau nyksta iš pasaulio gyvenimo 
Jos dogmos jau nublanko. Iš visų pusių 
šiandien ji mato kylant laisvamanybę. Vėl 
nias jau išnyko ir tik davatkos ir neišma
nėliai dar nešioja jį neprotingoj savo gal 
voj

Tikybai mirštant, auga civilizacija. Kiti 
syk pasaulis lenkė galvas, ir tikėjo; šian
dien jis kelia galvą ir protauja. Visi kiau
tiniai apie Dievą ir Velnią šiandien jau 
sprendžiami logika ir išmintimi. Kiekvie
nas protaujantis žmogus šiandien jau žino, 
kad blogi dalykai negali buti išaiškinti 
velnio darbu. Visatoje gali buti tiktai vie
na jėga. Jei šita jėga yra Dievas ir jei be 
to yra dar velnias, tai velnias turi buti Die
vo kontrolėj. Jis gali elgtis tiktai taip, 
kaip Dievas jam leidžia. Jei Dievas yra vi
sagalis, tai jis gali velnią netiktai suvaldy
ti, bet gali jį ir sunaikinti. Jei jis to nepa-

Iš sėklų išauginti vaisme
džiai yra daug atsparesni 
šalčiams, negu skiepyti me
džiai.

Ph mutiniai popieriniai pi
nigai pradėta daryti ir var
toti Kinijoj.

tijonas išgers mišiauną vy- Ch paliekama: archeolo- 
ną, arba čystydamas bažny- gija, chirurgija, chemija... 
čią nubrauks su dortina bet karakteris, koras ir tt 
šluota šventam Juozapui per Svetimieji vardai nutarta 
feisą, tai jam duot medalį už rašyti taip, kaip jie tariami 
didelę atvogą. O kai mes lietuviškai: Nyčė, Čember 
pradėsim visi su medaliais lenas, Šampane, Žaras, Man- 
vaikščiot, tai tada ir svetim- česteris ir tt.
taučiai pradės mus daugiau Didžiosiomis raidėmis nu- 
šenavoti. • tarta rašyti ir įstaigų arba

—Ne, tėve, svetimtaučiai draugijų pavadinimus, pav, 
tiktai juoksis iš to. Ameriko- Valstybės Kontrolė, Kauno 
je yra daugiau atsižymėju- Miesto ir Apskrities Virši 
šių žmonių, o ar tu matai ninkas ir tt.
juos su medaliais vaikščio-' Pagal šiuos pagrindinius 
jant? Čia net šalies prezi- principus bus sudaryti ir ne

Amerikos kolegijose ir u- 
niversitetuose mokinasi apie 
10,000 studentų iš svetimų 
šalių.

Amerikos pietuose jtod- 
veidžiai skaito geriausiu 
maistu krokodiliaus vuode- 
gą.

Nėra tokio 
kuris naikintų 
šies mikrobus.

antiseptiko, 
visokios ru-

Maslionkose yra tiek pat 
maistingumo, kaip ir nu
griebtame piene — nedau
giau.

AK, MERGELE!
—Ak, mergele, lelijėle! 
Bernužėlį pamyluoki, 
Bernužėlį artojėlį 
Apkabinus pabučiuoki.
—Ak, berneli, dobilėli! 
Tavo meilė nudėvėta.
Tau liekna, graži mergelė 
Niekuomet nebus žadėta.
—Ak, mergele, lelijėle!
Tu už viską man brangesnė. 
Tiktai tave vieną myliu— 
Už visas esi gražesnė.
—Ak, berneli, dobilėli!
Tu apvylei jau ne vieną— 
Tavęs negaliu mylėti,
Nes nenoriu verkt kas dieną.
—Pamylėki bernužėlį,
Savo širdį jam pavesk!"!
I gyvenimą džiaugsmingą 
Mane jauną nusiveski!
—Ne, berneli, savo širdį 
Niekuomet tau nežadėsiu 
Ir žodelių apie meilę 
Niekuomet tau nekalbėsiu.

Pr. Imsrys.

ra visagalis ir gamtos nekontroliuoja. To
kios nuomonės yra ir pagarsėjęs Anglijos 
rašytojas H. G. Wells. Savo veikale “God 
The Invisible King” jisai aiškina, kad Die
vas nėra nei amžinas, nei visagalis, nei vi
sur esantis. Jis pasaulio visai nekūrė ii’ ne
kontroliuoja. Sulig Wells’o, Dievas turėjo 
pradžią ir vystėsi kartu su žmonijos plėto
te. Negyvendamas nei danguj nei medžia
goj, bet būdamas žmonijos gyvenime, jis 
nuolatos siekia žinojimo ir mokinasi varto.

augančią savo galybę. Jisai pasireiškia 
rien tik per žmogaus protą. Jis galima su
prasti taip kaip žmogus supranta draugą, 
bet jo buvimo negalima įrodyt, o galima 
ik įsitikinti, kad jis yra.

Toks Dievas, tai butų lyg ir žmogaus to
bulumas. Bet jei taip, tai kam tuomet jį 
vadinti Dievu? Jei nėra tokio Dievo, kuris 
sukurė ir valdo visą pasaulį, tai tuomet nė
ra jokio Dievo.

Yra faktas, kad gamtoje negalima užtik
ti jokių Dievo pėdsakų. Kiek mokslui yra 
žinoma, į visatos judėjimą nesikiša jokia 
rašalinė jėga. Visa, ką tik mes žinome, ro
do, kad gamta yra vienetas, kuris amžinai 
ravaime laikosi, apimdama savyje visas 
priežastis ir pasekmes, nuolatos gimdyda
ma iš senos medžiagos naujas formas, aus
dama nebaigtą gyvybės ir mirties, augimo 
ir puvimo audinį ir viską laikydama neat
mainomų įstatymų kontrolėj.

Evoliucija eina amžinai. Ir šiandien 
danguje visur galima pastebėti tirštėjan
čių miglynų —tai vis besikuriantieji pa
sauliai. Milionai amžių atgal vienas to
kių milžiniškų debesynų buvo atsidūręs 
toje vietoje, kur dabar randasi mūsiškė 
saulės sistema. Tai buvo pradedamoji mu
sų pasaulio medžiaga išsklaidyto debesyno 
pavidale. Amžiams einant, šitas debesynas 
pasidalino į kelias dalis, tos dalys atvėso ir 
sutirštėjo. Tokiu budu susidarė dabartinė 
musų žemė, saulė, mėnulis ir kitos plane
tos. Praslinko nesuskaitomi amžiai — nes 
gamta nežino skubos — ir žemės paviršius 
tiek atvėso, kad susidarė ant jo pluta, vė
liau vanduo susijungęs su kitais elemen
tais pagimdė ir gyvybę. Pirmutinė gyvybė 
buvo labai paprasta — kiekvienas gyvis 
susidėjo tik iš vienos celės. Evoliucijai ei
nant toliau ir toliau, kiekviena celė augo ir 
dalinosi. Laikui bėgant iš vienos celės pa- 
idarė į kirminą panašus gyvis. Šitas pada

ras neturėjo dar galvos. Ilgainiui iš jo išsi
vystė žuvis, o paskui ropliai ir visokeriopi 
keturkojai. Gyvybė paplito visom pusėm, 
ir žemė prisipildė keisčiausiais ir baisiau
siais milžinais. Iš pačios aukščiausios gy
vybės medžio šakos išsivystė beždžionės ir 
panašus į žmogų kūrinys. Kadangi kovoje 
dėl būvio pasilikdavo tik tobuliausi ir ge
riausiai prisitaikę prie aplinkybių, tai pa
prastesni gyvūnai nyko, o tobulesni vis 
veisėsi ir dauginosi. Tokiu budu iš lėto, ne
jučiomis, žema primityvio žmogaus kakta 
pakilo, jo smegenis padidėjo, išsikižę žan
dai įsitraukė, žiauri jo išvaizda sušvelnėjo 
ir pasipuošė malonia šypsena.

Milionai metų suėjo, kol atsirado žmo
gus. Dar negimus musų protėviams, pa
saulis buvo pilnas milžiniškų roplių ir 
sparnuočių. Ir kuomet pagaliau gamtos 
scenoje pasirodė žmogus, jis buvo per šim
tus tūkstančių metų plėšriųjų žvėrių auka. 
Nelaimingų musų protėvių niekas nesigai
lėjo. Joks Dievas neparodė jiems užuojau
tos ir užtarimo. Tik baisus vargas ir sun
kus patyrimas mokino pirmutinį žmogų 
gintis nuo priešų ir kovoti dėl savo būvio. 
Išmokus žmogui gintis, jo gyvenimas pra
dėjo gerėti. Iš kovos dėl būvio gimė ir civi
lizacija.

Bet nelengvas buvo žmonijos kelias. Jo* 
pirmyneigą visokiais budais trukdė vergiš
koji religijos dvasia. Kaip pirma girioj gy
vendamas žmogus nuolatos turėjo bijoti 
plėšriųjų žvėrių, taip paskui per nesuskai
tomus amžius jis buvo kankinamas kunigų 
išgalvotais velniais ir pragaru. Papirkda- 
ma tikinčiuosius dangumi, o netikintiems 
grąsindama pragaro kančiomis, dvasiškiia 
nuodijo žmonijos smegenis baime ir per il
gus amžius stabdė proto darbą.

(Bus daugiau)

r j _ ._

.kita
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Diktatoriaus Galia į Sušaudė Angliuką- 
Lenkų Prezidentui, šių Unijos Vadą.
Pereitą sąvaitę Lenkijos: Vokietijos Socialdemo- 

prezidentas Moscickis pasi-, kratų Partijos Centro Komi- 
rašė naują konstituciją, kuštėtas, kuris dabar veikia Ce
riduoda prezidentui beveik koslovakijoj, pereitą sąvai- 
diktatoriaus galią. Jam pa-į tę gavo žinių, kad tautiški 
vedama net ir vyriausioji Hitlerio galvažudžiai sušau- 
armijos vadovybė. Opozici-Jdė Fritzą Husemanną, 61 m.

amžiaus vyrą kuris iki Hitle
rio įsigalėjimo buvo Vokieti

ja sako, kad nei vienas Eu
ropos karalius neturi tokių 
plačių teisių, kokių nauja 
konstitucija duoda Lenkijos 
prezidentui. Jis gali apskelb
ti karą ir daryti taiką. Jis ga
li pareikalauti ir ministerių 
kabineto atsistatydinimo, 
nors tokiam reikalavimui 
reikalingas abiejų parla
mento rūmų pritarimas. Jei
gu parlamentas priima įsta
tymą, kuris prezidentui ne
patinka, tai jis gali laikyti jį 
nepasirašęs iki susirinks 
naujas parlamentas, kuris 
tada tokį įstatymą turi per
žiūrėt iš naujo. Tokią kons
tituciją priėmė pats parla
mentas.

jos angliakasių unijos pir
mininkas. Jie nužudė jį ga
bendami iš namų į kon
centracijos stovyklą, pasi
aiškindami, kad jis “kėsino
si bėgti.” Tai yra paprastas 
fašistų būdas darbininkų va
dams žudyti. Husemann pa
liko namuose sergančią žmo. 
ną, dvi dukteris ir vieną sū
nų Amerikoje.

Romoje Urmu Susi
tuokė 2,253 Poros.

Per Velykas Romoje buvo 
urmu apvesdinta 2,253 po
ros italų. Kiekvienai porai, 
kuri sutiko šitokiu budu tuo
ktis, valdžia davė po 500 li
rų (apie $42) dovanų. Tai 
yra Mussolinio sumanymas, 
kad kuo daugiau žmonių 
tuoktųsi ir kuo daugiau bu
tų vaikų, kuo daugiau gy
ventojų 4r kuo daugiau ka
reivių.

APVOGĖ BANKĄ IR PA
BĖGO PERSIRENGĘS I 

MERGINĄ.
Palmer, Mass. — Pereitą 

sąvaitę čia dingo jaunas 
banko tarnautojas Chris- 
tiansen. Su juo dingo ir $6,- 
000 banko pinigų. Policija 
mano, kad jis pabėgo su sa
vo mergina, ir pats persi
rengęs į moterį, nes Hartfor
de buvo rastas jo automobi
lius, ir žmonės matė, kad iš 
jo išlipo ‘dvi merginos. r,

Spaudos Laisvė 
Amerikoj Užtikrinta

Amerikos reakcininkai, 
kurie sušilę agituoja, kad 
reikia uždaryti burnas “rau
doniems” universitetų pro
fesoriams ir bendrai visiems 
“raudoniems,” tuo pačiu 
laiku rėkia, kad federalė 
valdžia varžo jų laisvę, dik
tuoja darbo valandas, algas 
ir tt Ir jie priduria, kad to
liau valdžia galėsianti ir 
spaudos laisvę suvaržyti. 
Taigi čia esąs didelis pavo
jus.

Atremdamas šitas reakci
ninkų pasakas, vidaus reika 
lų departamento sekretorius 
Ickes anądien laikraštinin
kų susirinkime New Yorke 
pareiškė, kad dėl spaudos 
laisvės nėra ko bijotis. Spau
dos, žodžio ir susirinkimų 
laisvė čia yra konstitucijos 
garantuota ir niekas tos lai
svės atimti žmonėms negali

Tai yra geras antausis re
akcininkams, kurie patys 
tad ir nori būt laisvi, bet ki
tiems laisvės nepripažįsta.

Plėšiko Prakalba Po 
Kartuvėm.

Kentucky valstijoj. Smith- 
lando miestely, anądien bu
vo viešai pakartas plėšikas 
William De Boe. Jo mirties 
pasižiūrėti susirinko 1,500 
žmonių minia, kurioj daug 
buvo moterų.

De Boe buvo nuteistas 
mirti užtai, kad susidėjęs su 
kitu. plėšiku apiplėšė tūlo:
Johnscno- krautuvę ir da iš- į 
gėdino jo moterį. i

Prie plėšimo De Boe prisi-' 
pažino, bet moteriškės jis yi- 
sai nejudinęs. Tai buvęs su
galvotas jos ir valdžios pro
kuroro melas, kad sunkiau jį 
teismas nubaustų. Kadangi 
pati moteris teisme tvirtino, 
kad De Boe tikrai su ja taip 
pasielgęs, tai teismas ir nu
teisė jį pakarti, taip kaip 
prokuroras reikalavo.

Iki kartuvių pasmerktąjį 
ydėjo senas jo tėvas ir se
suo. Jiedu sustojo prie pat
cartuvių laiptų, o pasmerk-- - - - - * ---------- JONO c.u

. . . . . ,--------------------- -----ardė Šiniketais ant pastoto ir leido jam vičius Jonas). Jau 24 metai kaip pa: 
pasakyti prakalbą J susinu-
kusią minią. Atsistojęs ties o prieš 24 metus Provider.ee. R. I ir 
CabanČia -UcU Antri | kituose aplinkiniuose miestukuose ir

dairė apunKui ir praaejoi?” juokus, sau pačia pairęs
• . ... • • , , I Lietuvoje vedė kita, tai jis išbėgo išVirtu, aiškiai skambančių Proyidence, R. i. iy kur jis dabar rar.- 

)alsU Z Įdasi, nežinau. Šiuomi prašau jre'.os* I valios žmonių, katrie žinot ką nors
Na, kur dabar yra ta mo- apie Gužauskj Jc.ią, ar gyvas ar mi

prk Mrs Tnhnonn? Kur ii? Ir?s’ Prašau pranešti, busią d -“ris, mrs. jonnson. JAUT JI. Ikinera. Ona Sinkevičienė, G)>

Bulius Su Medaliais.

Kuomet Lietuves valdžia dalija ordinus tiktai pasižymėju
siems “tautos veikėjams." tai Anglijoj medaliai duodami bu
liams už palaikymą geros karvių veislės, štai, parodytas čia juod
margis, kuris priklauso Vali jos princui, bulių parodoje Devon’e 
anądien jis gavo net du medaliu; abudu jam prisegti prie kaktos, 
nes frako jis nenešioja.

DETRO1T, Mieli. PAS1RANDAVOJE
GRAŽUS DARŽAS SU 

HALLE
LIBERTY P ARK.

Visokiems parengimams ir pikni- 
1 ams, graži vieta, yra visokie paran- 
kumai. Pasirandavoja pigiai. Vieta 

.randasi ant MIDDLE BELT ROAD, 
jDETROIT, MICH (8)

Chas Binkevičia, Savininkas, 
i----------------------------------------------------

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake
liai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
akerių gražaus pušyno; jaunas didelis 
sodas obelių ir 1 itų vaisių; 8 ruimų 
namas, miesto vanduo name ir barrė 
je, elektra name ir barnčje, barnė 
r.atra su skiepu. 2 seilai dėl komu ir 
visokios mašinos reikalingos prie far- 
mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12, 
daug registruotų, yra kiaulių, žąsų.
vištų ir kalakutų.

VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
Nashua Street, SHIRLEY, MASS.

PAJIESK0J1MA1

Ar ji randasi Šitoj minioj?, Vilniaus pat. 72, Šiauliai. Liti.ua 
Jeigu ji čia yra, aš noriu į ją

DU LENKAI MIRĖ ELEK
TROS KĖDĖJ.

New Yorko Sing Sing ka
lėjime pereitą sąvaitę buvo 
nužudyti elektros kėdėj du 
jauni lenkai, Salėk ir Pluz- 
drak, kurie nušovė norėjusį 
juos suimti policmaną.

,, » . . 111 Pajieškau tėvo JUOZO AUKščIU-kalbetl. As noriu jos paklau- NO, 19S1 m. jis gyveno Chicagoje, da 
sti, ar patenkinta jos ««,,

jo adresą, j 
už pranešimą I 

(01 i
Dafter, Mic’n

IŠ TILŽĖS KLAIPĖDON 
ATBĖGO 3 VOKIEČIAI.

Kaip “Lietuvos Žinios” 
praneša, į Klaipėdos kraštą 
iš Tilžės yra atbėgę trys jau
nuoliai, būtent, Gustaw Wa- 
lanschus, Franz Potschka ir 
Erich Daumann, gelbėda
miesi nuo politinio nacių 
persekiojimo už politinės 
padėties kritikavimą. Bėgęs 
dar ir ketvirtas, bet jį pake
liui vokiečių policija suėmu 
si.

Nuteisė Pakarti 
Motiną Ir Sūnų.

Deleware valstijoj pereitą 
sąvaitę Sussex apygardos 
teismas nuteisė pakarti Ma
rę Carey, 52 metų amžiaus 
moterį, ir jos sūnų Howardą. 
Antras sūnūs nuteistas kalė. 
jiman iki gyvos galvos. Šito
kia bausmė jiems paskirta 
užtai, kad septyni metai at 
gal jie nužudę tos moteriš
kės brolį Hitchensą, senber
nį, norėdami gauti $2,000 
apdraudos už jo gyvybę.

dabar, kuomet ji mato manei randasi prašau pranešti 
po kartuvėm? Kur ji yra? IĮ"’“
Atsiliepk ! Kodėl tu tyli? Ne.I Jonas Aukščiunas, 
jaugi tu čia stovėsii ir'žiūrėsi,. J0NAS ,R s >IITU2IS a. 
kaip as mirsiu? Juk tu žinai,I,ifepkite creitfc, jfešk. iusų tėvai 
kad aš nekaltas. Tu pati tu-k^Tutf.iš Tėvai visai SiiP i,

. . . Ibile dieną gali užbaigt savo diena
retum būt ant Sitų kartuvių,! Antanas Žigulis pajieško s. rs 
o ne aš. Nes dėl $500 tu žu- ?uzano® tGuib,n'enėsGruzdžių. ca-
dai nekaltą žmogų. Tu rei-1 • viktorija Mitužytė 
kalavai iš manęs $500, ir jei- Joniškio g1 ^Gruzdžiai, Lithuar.ia.;
gu aš bučiau tiek pinigų tu-1 pajieškau bwfoo domininko plu- 
rėjęs, tu nebūtum melavus, SMPS’ girdjja“ kad. ji? *yv,en"", t-, ’lste Doyoun, Meksikoje ir buk jis te::
kad as tave išgėdinau. Paša- mirė 1931 m. Kas žino kur is ran 
kyk, ar tu nebūtum paėmus?^ J^sokrdisu lu.° atsitiko, pra.J ’ r Isau pranešti. Uz teisingas žinias ar-is manęs $500; ba suteikimą jo tikro adreso, skiriu

Johnsonienė, kuri visą lai- P500 d0VM,ts Bessie.piusku 
ką stovėjo lupas kietai UŽ-Į 2316 Wallace St , Philadelphia, Pa. 
čiaupus, dabar sušuko iš mi
nios:

Pajieškau brolio. ANTANO BAB
RAVIČIAUS, paeina iš Zapalkos kai 

.mo, Prienų parapijos, paskutiniu !a> 
“Kad ir tūkstantį tu man h gyveno New Yorke. Prašau a

bntnm davės n« npKnrinn šaukt’yra svarbus reikalas. Kurie zi DULUm davęs, as neouciauij^^ kur jjs ranc|asį, malonėkite pra- 
tavęs paleidus.” įnešti; už žinią atlyginsiu. (S)

z-,.,. . . _ . .. I Joe BabravičiusO, ir kaip da” tęsė toliau| 3427 Emerald Avė., Chicago, Iii.
De Boe. “Tu butum paėmus Dcivrm
pinigus ir nebūtum mela-l APSIVEDIMAI.
VUS. I Pajieškau apsivedimui merginos ar-

Minioje vėl pasigirdo tos I1® našlės, nuo 24 ligi 36 metų. geisti- 
. —1 - i . |na kad butu pasiturinti pinigiskai. Ašmotenskes protestas. esu vaikinas metų, negirtuoklis ir

Dp Bop kalhnip na-lnerukau’ myHu rami* gyvenimą. Ašue noe savo Kaiooje pa- turiu ukę netoIi miest0 vjeta gera ir 
kartojo, kad nuo plėsimo jis graži. Prašau ant juoko nerašyt. (0> 

“Aš prisipažįstu'- Car! E«*an,nesigma 
atvirai, kad mes apiplėšėm 
iš viso tris krautuves. Api-

Route 1, Box 682, Auburn. Wash.

KARVĖ SUŽEIDĖ 5 ŽMO
NES IR SUSTABDĖ 2 

TRAUKINIU.
Vengrijos sostinėj Buda

pešte pereitą subatą pasiro
dė kažin iš kur ištrukusi kar
vė, kuri pradėjo vaikyt ir 
badyt žmones. Penki asme
nys buvo parmušti ir sužeis
ti. Be to, turėjo sustoti du 
traukiniai, kuomet ji ėmė 
vaikyti žmones po geležin
kelį. Galų gale policija ją 
nušovė. *

J IEŠKĄ L DARBO
plėšėm ir Johnšoiio itraūtu-ĮįįEm“ 
vę. Kas tiesa, tai tiesa. Bet|arxyPatįš^ 
daugiau aš nesu nieko pada

RADO TROKĄ APIPLĖŠ
TĄ, O VEŽIKĄ SURIŠTĄ.

Šiomis dienomis banditai . .
pagrobė ant kelio troką, ku- nejudinau, 
ris vežė $10,000 vertės čeve- kalbėjo j mimą apie 
rykų iš Bostono į New Yor- pusvalandį. Paskui dar jis 
ką. Dabar tas trokas buvo kažin ką pasakojo susirin- 
rastas netoli Bridgeporto .kusiems apie jį valdinm- 
tuščias, o jo vežikas surištas.kams apie 5 minutes, 
ir ant kaklo da kilpa užner-j Po to jau buvo užmautas 
ta, tačiau nepasmaugtas. Jis maišas ant galvos,

Elm Street,

BUČERNĖN
Esu 

laišl&
J. LALI ()

Franklin. Mass.

ręs. Tos moteriškės aš visai lietuvis barba
99 VĖJAS, kuris turi mokėt valdyt troką 

su groseriu arba tūrėt patyrimą par
davime. Ženotas vyras turi pirmer.y- 
bę. Reikalaujama rekomendacija — 
geriausiai pasikalbėt ypatiškai. c? i 
BALKUS SAUSAGE& PROV. ( O. 

19 Camden Street, Lynn. Mass.

JIEŠKAU DARBO Už KAR 
PENTERĮ.

. Statau namus ir taisau sarus. Dir- 
_ _ UZnertR bu visokį darbą;'mūrininko, p’asterio

sako, kad banditų buvę pen- kilpa, ir tuoj gnndfe iš jo "Xm'’7Xr:
kl. kojų iškrito. De Boe krito,naujus arba pataisyt. Kaina prieina

smarkiai žemyn ir pakybo’
LENKAS STUDENTAS (kilpoje. Kritimas nutraukė

miausia VACLAS JANIKA. (m 
3650 Wentworth Avė.. Chicago, III.

CEYLONE VĖL KILO
DRUGIO EPIDEMIJA.
Žinios sako, kad Ceylono 

saloje vėl kilo drugio epide
mija, kuri paskutiniais lai
kais buvo jau atslūgus. Nuo 
pereito rudens iki šių metų 
kovo mėnesio ta epidemija 
išsmaugė tenai 113,800 gy
ventojų.
VIENAS PLĖŠIKAS API

PLĖŠĖ U ŽMONIŲ.
Providence’o mieste šį pa- 

nedėlį vienų-vienas bandi-

SUMUŠĖ “KUNTAPLIO” kaklo kaulą ir už kelių mi- 
REDAKTORIŲ. nučių De Boe buvo nebegy-

Kauno juokų laikraštis vas

Telefonas Balwar 0853.

PUIKI PROGA!
175 akeriai sa gyvuliais ir vi- i-

Po kartuvėmis buvo iš- prie farmos reikalingais įrengimais.
už $3,200; $1,800 įmokėt.“Kuntaplis” įdėjo anądien kasta duobė, kurion jo ku- KITA farma ioo akerių. 

karikatūrą, kuri vaizduoja nas buvo nuleistas ir užkas- gyvuliais ir visais įrankiais už $2.20’».
lenkus bučiuojančius Hitle- tas. H STSeriTmeS^kai^ Vi jo? m

rio kojas. Vienas lenkų stu-1 Kai De Boe kilpoje krito $1,200 reik imokėt. Kreipkitės -ietį 
dentas (pavardė cenzūros iš- žemyn, jo sesuo suklyko ir adresu:
braukta) dėl to atėjo į apalpo. Tėvas užsidengė 
“Kuntaplio” redaktoriaus rankomis akis ir draugai nu
būtą ir sumušė redaktorių, vedė jį tolyn.

FRANK RUDZINIS, 
BERLIN, M D.

Farma Ant Pardavimo.

TROKŲ VEŽIKŲ STREI- parsiduodApukSI ta,symo 
KAS TĘSIASI. I Biznis išdirbtas virš 3% metų, ran-

Trnkmnnn nniia Maasa. da >’«*, 3 ruimai ir Storas tik $18, irOKmanų unija, iviassa- Pragyvenimas Užtikrintas, parduosiu 
chusetts ir Connecticut vals- nebrangiai, priežastį pardavimo suži-

MOSTELIA). MASS. 11 CaatM SL
Parsiduoda dvi Stubos — 7 ruimų ir 

3 ruimų, dviem karam garadžius, pen
kios obelys, ant vieno loto, geroj vie
toj, netoli trijų fabrikų, netoli street- 
karių Parduosiu labai pigiai. Prie
žastis per toli gyvenu. (8)

P. AUKŠTIKALNIS 
234 Rcckwell Avė., Pontiac, Mielu

LIGOS DĖLEI
Parduoda labai pigiai 8 kambarių 

namą ir rakandus. Bučiau labai dė
kinga, jeigu kas iš mano tautiečių nu
pirktų, r.es turiu išvažiuoti j kitokį 
klimatą dėl sunaus ligos (9)

MRS. A. PALL, 7048 Kedron St., 
Homewood Sta., Pittsburgh, Pa.

GERA ŽINIA INKSTŲ NE
SVEIKUMUS TURINTIEMS!

Kunigas Jenas Reko- 
menduaja KI-RETIC,

(27) jis sako: “KI-RETiČ

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS.

tablets (plyskelės) yra 
neabejotina p ai a i m a 
kiekvienam, kurį kan
kina inkstų ir pūslės 
nesveikumai.” Jei rūg
štys inkstuose ir degi- | 
nantis šlapimas prike
lia jus iš miego ir su
trukdo pasilsį, išveng-' 
kitę didesnių kentėjimų, užsisakyda
mi KI-RETIC Tablets (plyš kelių), 

Jos is- 
Nebelieka skao-

Žmonės, kurie dėl senatvės araa 
kitokios priežasties jaučiasi silpni ir
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei- kaip tūkstančiai yra padarę, 
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni j plauja lauk nuodus. Nebeliel 
po to kaip jie vartoja NUGA TONE. dėjimo strėnose, silpnumų pūslėje ir 

NUGA-TONE yra pastebėtinas gėlimų sąnariuose, paeinančių dėl 
vaistas dėl moterų ir vyrų. kurie su- inkstų neveiklumo. Tik išpildykite 
silaukė senatvės. Jis padaro juos žemiau esantį kuponą ir šiandie pa- 
sveikesniais, tvirtesniais ir priduoda siųskite į
jiems naujų spėkų darbui Jeigu jusi ‘ KI-RETIC CO„ DepL K., 
esate senas aroa silpnas, parnešinki-’ v
te NUGA-TONE Po keletą dienų just ^ork* ,2,,
pastebėsite dideli pagerinimą. ‘ P"3"*5?1 v™" d<^

NUGA-TONE parduodamas visose KI-RETIC tablets, užmokėsiu laiška- 
vaistinyčiose. Ne priimkite pameg- nesiUI Sl-2-», kuomet pristatys vaistus, 
džiojimų. Niekas kitas jums nepagel-
bes taip kaip NUGA-TONE. varaas ......................................................

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

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
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 nustaty t busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 22% puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė-
mis papuoštais.

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- x 
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.

212 akerių, 125 akeriai dirbamos.! 
25 akeriai miško ir ganyklom. Elfą'fa] 
apsėta 40 akerių, kviečiais 16 akerių. j 
žirniais 15 ak.; 2 arkliai. 2 karves ir j 
1 bulius. Traktorius, kuliama ma~i•-i | 
ir abelnai visos mašinos geros. T 
bos-visos geros. Šteito kelias eina , a ] 
lei farmą, krikė ir šaltinis; 3 mail 
iki miestuko. 100 medžių obelių. Dai
giau klauskite per laišką. Žem< vi*a inosit. Mašinos ir presai simentavi

. , - _ _ mui padų, viskas naujos konstrukci- lygi dirbama, pirmos rūšies, mosis
vę, kurioj buvo 11 žmonių, ninkais susitaikyt ir streikas s,ėsk dirbk’ir buk juodžemiu.V’. . >---------- . ..j — 856 MILLBURY ST„ (8) CHARLES BALTUŠNEK

tas užpuolė drapanų krautu- tijose negali su trokų savi- KELEIVIS
surinko $4,000 ir pabėgo. tęsiamas toliau. su.

WOBCESTER, MASS, R. F. D. 4, Maaasville, N. Y.

253 Broadway, South Boston. Mass.

Provider.ee
Liti.ua


SO. BOSTON
ir pradės mus po du kartu j 
sąvaitę lankyti. Aš skaitau jj 
jau 25 metai' ir nors per 5 
pastaruosius metus buvo 
sunkus laikai, aš vis kas me
tai surasdavau po vieną nau
ją skaitytoją. Su šiuo laišku 
irgi prisiunčiu $2 už naują

KELEIVį” ATSIMINUS. ,me savo misijos darbą. Na-Į draugą, o vėliau gal ir dau- 
Jeigu tiksliai atsiminu, i pasisakėme, giau gausiu

KELEIVIO” VAJI- 
NINKU ARMIJA

Humoristika
______________ No. 18. Gegužės 1 <U 1335 M.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE

‘Keleiviui” šįmet sueina ly- kok!u tikslu atėjome, ir jis| 
giai 30 metų amžiaus. Reiš- m‘®lu noru davė mums bal
da, šiais metais žvmus A- f*. Atsistojęs kreipiuos . 
nerikos lietuviu laisvos min- mksmius svečius Visi nuti
lęs laikraštis, “Keleivis,” i !o‘ Padėjau aiškinti, kad 

švenčia savo 30 metų jubilK!™^“^.^^  ̂
ą! Trisdešimts ilgų metų at- ’.
*al, t. y. 1905 metais, prieš i'1U1 
>asirodant 
‘Keleivio

Bostone gimusiam “Kelei- Į 
” Pabrėžiau, kad mums

Linkėdamas visiems “Ke
leivio” draugams geriausios] 
kloties, lieku jūsų,

Wm. Belonis, I
Detroit, Mich.

Brangus draugai! Štai ir j 
aš prisidedu prie “Keleivio”’

idant pasauly pirmam i letu\lams saĮyje r.elkla ĮO metų jubilėjaus, pasiųs- 
xvviJvio” numeriui, aš jau i augiau Kemešio kreipti į h}am?s nors vieną naują

□uvau jo metiniu prenume-i 0 .spą.uįl, laikrascius ir Lkaitytoją Aš pats skaitau 
• uos skaityti. 1 1

f

f

•fr

•fr*

•atcrium So. Bostone. I
Iš spaudos išėjus, rodos,’ 

trečiam “Keleivio” nume
riui, aš buvau pakviestas at
vykti “Keleivio” redakcijom 
Man atvykus paskirtu laiku, 
luvęs tuomet “Keleivio” 
personalas paprašė manęs 
padėti platinti “Keleivi,” žo
džiu, jieškoti prenumerato
rių. Nuo šio prašymo atsisa-_ 
kyti negalėjau,, nes supra- ėjome. Ir taip per 3 sąvaitės 
tau, kad laikraštis būtinai į tempto darbo paskirtame 
reikalingas, ir laikiau sau už I ajone sumobilizavome jau-

“Keleivį” nuo pat pradžios,! KIAULĖS ANT LOTERIJOS. 
Užbaigus man'kalbą, gale! 5.a*P. Žvingilas pradėjo]

Petras šaukia, ką darai, 
Burtus traukti negerai’.. 
Jonas kelia naują mintį,

---------- --------- -----------—-c, o—. .... - . .. Su tautiškom kiaulėm šventoj
talo sėdėjęs jaunas, švarus U leisti, ir manau nesiskirti musų Lietuvoj pasidarė labai
r rimtas žemaitis — tai bu- pU JUO kol gyvas ousiu. NorsLaug kiapato. Tautininkai liepė Reikia pasus išdalinti! 
zęs kūmas — padavė mums i|s eina jau 30 metų, bet aš Ūkininkams auginti "bekonus,” 'Baltrus rėkia, nėr ko laukti,
)inigus už 3 prenumerato- įnkėčja^’ kad susilaukt^ I > dabar nėra kas juo? perka. Blo- 
ius, už save, už kurną, ir užpa 150 metų. 
įaujagimio tėvą. Po to sekė! Viso labo tamstoms ir vi-
zisi svečiai. Rezultate mes 
gavome “Keleiviui” 32 nau
ju skaityto ju. Padėkoję, išti

žodynaa lietuviškai angliškos ir ang- i Namų Daktaras, parašė Dr. A J. Ša
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A' ralius. Knyga tik ką apleido spau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. ■ dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 , ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
. x . .... . 1 vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-
^Ckius rtika^SSių žS ir -knyR* visierns> «*? N«
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie* 
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- ėiu? Aiškiai išgydyti pilietystės 

j zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais ii 
i tišku ištarimu ir gramatika. Antra ■ atsakymais lietuvių ir anglų kabins 
■ padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė t Antra peržiūrėta ir pagerinta 
i St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c. ‘ laida ................................................. ffc

Etnologija arba istorija apie žemės Kokius Dievus žmonės Garbino Seno-
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,; vįj Panašios knygos lietuvių kal- 

parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- ^oj į^i šiol nebuvo. Čia aprašyta
rašo apie visas musų pasaulio žpionių kokius dievus garbino senovės indai

•tautas, veisles arba rases. Yra didelei Įį^į arijonai, egiptėnai, čhaldai, asy- 
nacdinga kiekvienam perskaityti Chi- į lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- j dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
<limo apdaruose ........................... $4.00 kius jje santikius sa žmonėmis turėjo.

' Knyga stambi ir labai užimanti.

mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................... $2.50

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
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta........................................... $2.50

Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audinio apdaruose .... $125

Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
Reik iš naujo burtus traukti!.., Inkvilicij>. N Gusev. Puikl dytus Uetu^kai. Chicago, 1915 m.^
Vienas meta žodį riestą, naudinga knyga, aprašyta katalikų pų ........................ ... *8'?iausia yra tas, kad ūkininkai 

kelia didelį triukšmą, kai iš vie
no kiaulę nuperka, o iš kitu ne
ima. Taigi, kad ginču nebūtų, 

t., .. , . i - -r, .sugalvota “kiaulių loterija,” ar-
Phlladelphia, Pa.P -liosŲ- traukimas: kas iš

traukia laimingą “iiosą,” iš to 
<iaulę nuperka, c kitiems —špy
ga. Biržuose jau buvo tokia lo-

uems “Keleivio” bendra- 
larbiams.

Juozas Paznokaitis,

______ __ , _________________________________________ *___ Gerbiamoji “Keleivio” re-
pareigą “Keleivį” palaikyti.! iam “Keleiviui” 364 skaitv-H akcija administracija! 
sulig savo išgalės. ojus. “Keleivio” ’*5

, , , . , | nums daug dėkojo ir neap-.----------- -------- -
Mano darbuotei buvo pa- buvo patenkinti kas 30 metų jubilėjaus ir
i «« rainnac am. nug^ Įtartu prisiunčiu naują skai-

Po to likau “Keleivių”1^- Linkiu jums laimiu-

Kitas atsistoja piestu, 
Trečias reikalauja paso,
O ketvirtas kumščiu graso, 
Penktas už garbę bekono 
Drožė kumščiu į užboną. 
Rita drita tralialiai!— 
Liko vieni šipuliai.
Dėl loterijos dalyko

Keleivio” leidėjai Kaip ,senas skaityto jas, aš terija ir ukininkai labai susipy. Penki kaimai susipyko, 
,U£ dėkojo ir neap-1 sveikinu ‘ Keleivy sušilau-1. d-, ios_ Matas vaiata S1,<tein Broli, kurną ir kaimyną

skirtas šis rajonas: Cam 
bridgeport, East Cambridge, 
Somerville ir Brightonas.

Atsisveikinęs su “Kelei
vio” štabu, parvažiavau na 
mo ir sekančią dieną, parvy
kęs iš pianšapės, po vakarie
nės žygiuoju pas artimą sa
vo draugą, J. J. Danielių. 
Sakau, žinai, Joe, “Kelei-

iendradarbiu bei korespon- 
ientu. Vėliau persikėliau 
gyventi New Yorko valsti- 
jon ir visą laiką rašinėjau ir 
yuvau nuolatinis “Keleivio”! 
kaitytojas ir rėmėjas.

*ai susilaukti ir kito 30 me-l 
tų jubilėjaus.

A. Pazniokas,
Nashua, N. H.'

ko dėl jos. Matas Malata sudėjo 
apie tą loteriją šitokią dainą:

Oi. piliečiai, oi. vyručiai, 
Susiveržkit diržus drūčiai.
Kad iš juoko tokio skysto 
Kelinaitės neperplyštų.
Iš tiesų, mieli kaimynai, 
čia naujienos tartum blynai, 
Kožną rytą, kožną dieną 
Vis kitoniška naujiena,

Gerbiamieji! Štai, pn- 
siunčiu tamstoms $2 ir ma-

Su “Keleiviu” paskutinis J ’onėkit įrašyti mane Į “Ke-1 Dar viena nesutvarkyta, 
vio” administracija įtraukė I nano atsisveikinimas įvyko I eivio ’ skaitytojų eiles šiais J §tai, jau iškepė ir kitą. 
mane į didelį talkos darbą, | ’ 920 metais, kuomet New jubilėjaus metais. “Keleivį"
padėk man, buk vyras, rei-1 ¥orko uoste sėdau ant milži-l aš myliu geriausia iš visų 
kia palaikyti savo miesto Į tiško garlaivio “Olympic” ir Į laikraščių, bet nedarbo pri- 
naują laikraštį; jis bus mu-j šplaukiau į Lietuvą, kur iki! spaustas iki šiol neturėjau 
su organas, bus musų vietos J tiam laikui tebegyvenu. Esu progos užsirašyti, 
kelrodis. Juk mes, sakau, la-| labai nuliūdęs, kad dabar! Vincas Stasius,
bai mažai turime Amerikoje negaunu “Keleivio” pasi-Į Scranton, Pa.
ietuviškų laikraščių, tik skaityti, kurį taip labai my-
‘Vienybę Lietuvninkų,” ėjau. Su visais buvusiais] Gerbiamoji “Kei.” Re- 
‘Lietuvą” ir “Saulę;” o čia] draugais ir prieteliais nesu-1dakcija! Siunčiu Jums $2 ir 

kasdiena šimtai naujų musų irašau, nes nei vieno jų ad- sveikinu su 30 metų jubilė- 
sautiečių atvažiuoja į šią lai-peso nežinau, todėl ir netu-jjum. Lai Maikis su tėvu lau
mės šalį. . piu ko paprašyti, kad užpre- Į ko mane pei* visus metus.

Po šių mano žodžių, Da- numeruotų man “Keleivį,” Gal galėsiu kiek pasidarbuo- 
nielius priėmė mano propo- nes pats neišsigaliu. i ir jubilėjui. Iki šiol aš apie
ziciją: sutiko man padėti] Reiškiu “Keleiviui” geros ai visai nežinojau, tik drau.
medžioti “K.” skaitytojų. Į kloties ir laimės, kad po šio pas man pasakė...................
Mes tuomet turėjome po 17-] 30 metų jubilėjaus laimin-| Su geriausiais linkėjimais,
18 metų amžiaus, energijos gai sulauktų ir kito-tokio il-
kupini, ir jau buvome pagy- gumo jubilėjaus. Taipgi lin- 
venę Amerikoj po kelis me-jkiu daug laimės ir gero pa 
šus. Itisekimo visiems “Keleivio”

Stasys Urbonas,
Nr Brookfield, Mass.]

Et, gyvenant daug ko buvo 
Ir visokių “šposų” krūvos. 
Bet dar šitokių, brolyti, 
Mums neteko pamatyti,
Kad bekonams, vyrai mano, 
Burtus trakti prasimano. 
Taip jau šneka, taip ir rašo. 
Kad bekonams reikia paso, 
Taip degiajai jau nulemta: 
Reik turėti dokumentą.
Bet pažvelgus Į tą sritį, 
Liūdnas reikalas matyti, 
Nes kurie bekonus veža, 
Skundžiasi, kad pasų maža. 
Nes ant tūkstančio paršelių, 
Tik pora šimtų kortelių, 
čia tai klausimas iškyla, 
Kaip tvarkyti šitą bylą, 
Kaip dalinti tuos pasus.
Kad patenkinti visus.
Štai gudrus seniūnas Lašas, 
Atgabeno dešimt pasų,
Bet apylinkėj Spurgonų 
Buvo du šimtu bekonų; 
Kožnas ilgas ir platus, 
Neblogesnis už kitus.

Į akis sukčium vadina.
Tas vėl žada dėl tų žodžių 
Traukt į teisiną visą sodžių. 
Taip sukiršo pagaliau,
Nežinia, kas bus toliau.
O juk čia visi iš seno 
Tikrai broliškai gyveno,
Dabar dėl deglosios paso 
Bičiulystės anei lašo.
Oi. vyručiai ir vaikai,
Atėjo keisti laikai;
Jei dar vištoms duos pasus, 
Bus gyvenimas baisus...

Matas Malata.

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose......................$1.50
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms *r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ........................................... lfc
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, S vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

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

Lytiškos IJgos ir kaip nuo jų apsisau
goti Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida, 
įmania «« — .•»■■*•••■.. ..••«..•• 25^
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

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

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

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos

socializmo T«,n„. tai voikaiaz. kari, ‘.Šc^ikŠ'T
trumpais ir aiškiais faktais parodo, T1S0kn» .paianmų apie sveiaatų, du

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
talizmas. Kaina 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus- •
1 apiių ... 25c.

Gerbiama Redakcija! Se-
Mes savo darbą pradėjo-,skaitytojams. Nors esu su]nai jau “Keleivį” skaitau ir 

me tuojaus. Dirbome vaka- “Keleiviu” persiskyręs jau nenoriu su juo skirtis, ypač 
•ais ir šventadieniais; lan-115 metų, bet jo užmiršti ne- šiais jubilėjaus metais; to-
džiojome paskirtame rajone Įgaliu* dėl nors nedaug pinigų turė- ____ _____ _____
oo lietuvių namus ir kalbi- Malonu butų, kad dabar- damas, siunčiu S2 ir prašau Kožnas žviegia, šoną kaso, 
nome užsirašyti “Keleivį.” tinį “Keleivį” skaitytojai už- siuntinėti laikraštį toliau. Griežtai reikalauja paso. 
Tuomet mes ne jieško jome, rašytų savo giminėms ir pati Smagu, kad “Keleivis” susi-] Kožno vieno riebus kūnas, 
kur gyvena socialistai, kle- žįstamiems, gyvenantiems laukė jau 30 metų sukaktu 
ikalai ar komunistai; mesi Lietuvoje. Nors mes ūkiškų vių. J. B. R.,

KLEBONAS KETURIOM 
KOJOM.

Davatkų “Draugas” paduoda 
šitokį anekdotą: Vienam misijos 
vargonininkui buvo paduota vo
kiečių kompozitoriaus Bacho 
kompozicija. Jis pažiurėjo į ją ir 
klausia: “Kelias rankas turi vo
kiečiai ?” Mat, kompozitoriaus 
buvo pažymėta, kad toji muzika 
parašyta keturiom rankom.

Bet musų Humoristikos šta
bas žino įdomesnį anekdotą. Vie
nas Bostono žydelis kas pėtny- 
5ią nuveždavo lietuvių klebonui 
žuvies. Vieną rytą jis užėjo vir
tuvėn. bet gaspdinės nerado. Jis 
pravėrė kitas duris, paskui tre
čias, ir ant galo pataikė į miega
mąjį klebono kambarį- Pamatęs 
žydą, klebonas greit užsitraukė 
kaldrą ant galvos. O žydas žiuri 
ir stebisi: “Ui, aš niekad nežino- 
įei. kad klebonas turi ketures 
kojas

“O. S. S.” arba šlinbtnė l^iriž
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Amerikos Macochas. —Arb3 kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
piovė merginų Onų Aumnlier. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
žemaitės Raštai Karės-Metu. Lietuvos

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

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasauivje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
karnuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

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

iiekojome tik kur gyvenai laikraščių turime, bet reika- 
ietuviai. pinga žmogui ir politiką ži-

Turiu pasakyti, kad mums noti. Su pagarba, 
larbas neblogai sekėsi. Kas J Kazys Armonas,
d dienas per drg. Jasaitį mes
tiuntėmė “Keleivio” admi- ,------------------ I
nistracijon naujų skaitytojų Gerbiamoji “K.” Redak-

So. Milwaukee, Wis.

Nebežino mus seniūnas, 
Kuriam duoti, kuriam ne. 
Vaikšto žmogus, kaip sapne. 
Ir nuo šitų dešimt pasų. 
Apsisuko galva Lašo.
Taip galvojęs naktį dieną,

Jubilėjaus proga prisiun- 
iu 82 už naują skaitytoją ir

Pasvalys, Lietuvati prašau siuntinėti jam “Keti įalolšeitY tik vieną“'
Jose Muliolis,] Xepapusi juk prieš vėją,

Danbury, Conn.| Reik5a rengti loterij% ‘
. o - - l r- v • - i • • „i Nes tiktai burtl? ke,iu

saitis kožną sykį mums at-mingiausios ateities. Bus jau Gerbiamieji, Keleivio pasus padalint galiu, 
vesdavo iš redakcijos daug 26 metai, kaip aš nei vienos Įsidėjai! Sveikinu jus 30 gako musų kajme
padėkos ir moralės užuojau- sąvaitės nepraleidau be “Ke- metų jubilėjaus proga ir linti igbandysim savo laimę: 
tos. Reikia pasakyti, kad 30 leivio.” Pirma aš jį nusipirk- kiu susilaukti kitų tokių su- Kas tik turite bekoną, 
metu atgal Amerikoje lietu- davau pavieniais numeriais, Į kaktuvių. JL Paulekas, Į stokite į šita šoną,

sąrašus ir pinigus. Drg. Ja- ei ja! Linkiu jums kuo lai

vių buvo visai mažai, labai 
išsisklaidę ir prie laikraščių 
skaitymo visai nepripratę,

o dabar užsirašau, kfed eitų | 
man tiesiai į namus. “Kelei
vis” yra brangiausis musų|

Pittsburgh, Pa.

todėl pastangos šiame darbe svečias ir geriausis draugas.
turėjo būti didelės. Ypatin
gai šiame darbe niekuomet 
neužmiršiu vieno musų lai
mikio : vieną sekmadienį be-

Vilimas Rakauskas, Į
Lawrence, Mass.

Gerbiamieji! Sveikinu jus
varstydami lietuvių gyvena- susilaukus 30 metų jubilė- 
mujų namų duris, netikėtai jaus ir linkiu laimingai susi- 
užėjome didelį pokilį—krik- laukti kitų sukaktuvių. Butų 
štynas. Pilna lietuvių, visi labai geistina, kad “Kelei- 
nepažįstami. Išsykio nuste- vis” eitų du kartu į sąvaitę. 
bome. šeimininkas mus iš Daugelis to pageidauja; sa- 
mandagumo pasodino prie ko, kad ir 4 dolerius reikėtų 
stalo; surimtėjome, akimis mokėti, tai nepiktume. Gali 
apibėgome visą kompaniją; būt, kad po šito jubilėjaus, 
pasirodė, kad perdaug girtų jeigu kožnas skaitytojas 
nebuvo; mums ūpas pagerė- gaus nors po vieną naują 
;o ir ilgai nelaukę pradėjo- prenumeratorių, “Keleivis”

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Newarkiečiui. — Tą die
ną visoje šalyje buvo pa
skelbtas mokiniu streikas 
prieš karą ir militarizmą. 
Dėl to, matyt, ir jūsų mieste 
buvo daug triukšmo apie 
mokyklas.

A. Chanciui. — Laišką ir 
pinigus gavome, ačiū. Ka
lendorių jau išsiuntėme ir 
“Keleivį” siuntinėsime.

Visiem*, kurių raštai nėra 
tilpę šiame “Keleivio” nu-;

Kiškit ranką i uzboną. 
Traukit burtą už bekoną; 
Tiktai eikit iš eilės:
Kas ištrauks—nesigailės!... 
Stovi išdidus uzbonas,
O eilėje Jurgis, J mas,
Visi slenka pamaži,
Šypsos laimė jiems graži; 
Bet kiekvieną ima baimė, 
Kad tik nepaspruktų laimė. 
Kožnas vienas galvą kaso. 
Kaip nutverti kiaulės pasą, 
Todėl žmogui dreba ranka. 
Nes ta laimė baisiai menka. 
Ak, čia vaisiai nelaukti, 
Visi pasai ištraukti,
O čia dar pusė eilės,
Kurie traukti negalės.
Todėl vaisiai to dalyko

PAGERINIMAS PRIE GERO 
IŠRADIMO.

Lietuvos kunigų leidžiamas 
‘Musų Laikraštis” praneša, kad 
vienas dievuotas katalikas Šiau
liuose išradęs “svarbų išradi
mą” — tai tokią skrynią, kuri 
apsaugoja keleivius lėktuvais 
keliaujant. Kaip tik pasirodė, 
kad orlaivį ima jau velnias, tuo
met keleivis užsidaro į tą skry
nią ir paspaudžia tam tikrą ran
keną. Orlaivis tada automatiškai 
išmeta skrynią laukan ir ji lai
mingai sau nupuola su keleiviu 
žemėn.

Musų Humoristikos štabas su
galvojo pagerinimą prie to krik
ščioniško išradimo. Pagal šį pa
gerinimą, skrynia visai nereika
linga. Jos vieton, keleivis įlenda 

:Į maišą ir išsiverčia iš orlaivio, 
i Maišas pigiau kaštuoja ir ma
žiau vietos orlaivy užima.

Prašome užpatentuoti.
P. S. — Beje, dėl drąsos kelei

viui galima dar busbonkį klebo
niškos į maišą įdėti.

WAUKEGAN, ILL.

Čeverykų Ligoninė
SUTAISOM ČEVERYKUS JUMS 
BESnLSINT. IR GALIT LINKS

MAS KELIAUT TOLIAU. 
Taisėm Vyrų, Moterų ir Vaikų 

Čeverykns. Stebėtinai Pigiai. 
Užeikit Persitikrinti. 

Moterų čeverykns ir Kapšins nu
dažome bile spalva už 25c.—35c. 

Reikale galite gaut tinkamiausius 
jūsų kojai čeverykus pigiau negu

kitur.
KARPIS SHOE SHOP 

906 BELVIDERE STREET, 
WAUKEGAN. ILL.

JOS VIDURIAI BUVO APSI- 
VERTĘ.

mėty, tilps sekančiuose. į Daugiui baisiai nepatiko.

PAGAL KIŠENĘ
Vyras: Visada sakau, kad rei

kia rengtis pagal kišenę.
žmona: Bet jei kišenė tuščia, 

tai plikai vaikščioti reikia?

čia matome Sidney Eisenber- 
gaitę, 11 metų mergaitę iš Lewi-! 
ston, Pa., kurios viduriai buvo. 
apsivertę “aukštyn kojom.” Dak
tarai juos atitaisė.

dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
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? ši
tuos klausimas suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina.................  ............ .................I5e
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

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

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 "metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
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 visu mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... Sl.Of 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.51
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmų kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody- 

, mai, kekių priemonių katalikai dasi- 
ieidžia kovoj su sociąlistais. Su 
paveikslais. 61 pusi..........................28c
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

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

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

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
aikai tiki į visokius prietaras,

ir tt........................... lfc.

“KELEIVIS” 

253 Broadvray,

So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI UETUVOJE

Kaip Hitlerininkai Gyvena Kalėjime.
Kauno sunkiųjų darbų ka

lėjime yra apie 170 kamerų. 
Taip vadinamų vienučių, 
kuriose kali daugiausia po 4 
žmones, yra apie 40. Kitose 
kamerose kali paprastai nuo

“DOROS MOKYTOJAS” 
KUPREVIČIUS BUVO 
PASISLĖPĘS VIENUO

LYNE.
“Keleivy” buvo jau rašy-

15 iki 25 žmonių. Iš viso šiuo ■ ta, kad buvęs Biržų kun. 
laiku yra apie 1,200 kalinių, i Kuprevičius, kuris apkrėtė 
jų tarpe ir nesenai nuteistie- biauria liga jaunas mergai-
ji hitlerininkai.

Neumanno ir Zasso parti
jos nariai kali bendrose ka
merose. Tarp savęs jie daž
nai ginčijasi, kad vienas 
perdaug išplepėjęs tardyto
jui, kitas teisme nemokėjęs 
atsakinėti. Jie beveik visi

tęs ir apvogęs parapiją buvo 
pasislėpęs, netikėtai tapo su
gautas ir areštuotas.

Dabar “Lietuvos Žinios” 
praneša daugiau smulkme
nų apie šitą šventą bizūną. 
Pasirodo, kad Lietuvos ku
nigai melavo visuomenei,

PROF. M. BIRŽIŠKA PA
SITRAUKĖ IR VILNIUI 
VADUOTI SĄJUNGOS 
PIRMININKO VIETOS.
Iš tikrų šaltinių teko suži

noti, kad Vilniui vaduoti są
jungos Įsteigėjas ir visą lai
ką tos sąjungos buvęs pirmi
ninku prof. M. Biržiška nuo 
dabar iš pirmininko pareigų 
pasitraukė. M. Biržiškos pa
sitraukimas oficialiai aiški
namas taip, kad dėl gausy
bės darbo jis paimąs neribo
tam laikui atostogų. Tačiau 
Vilniui vaduoti sąjungos 
centre komitete jis pasilie
kąs.

I Vilniui vaduoti sąjungos 
j centro komiteto pirmininko 
| pareigas laikinai einąs švie- 
' timo ministerijos kultūros 
* departamento direktorius p. 
i Juška.

KELCIVIS, SO. BOSTON

KAIP SILKE PADĖJO AIŠKINTI 
VILNIAUS POŽEMIŲ PASLAPTĮ.

Vilniuje yra daug požemi- i skiriasi. Vieni mano, kad tai 
nių urvų, kuriuos šiandien gali būti Napoleono karų 
supa daugybė paslapčių, i choleros ar džiumos epide- 

i Šiomis dienomis po Bemadi- mijos aukos. Kita versija — 
i nu bažnyčia buvo atrasti da tai esą Chovanskio rinktinės 
• vieni paslaptingi urvai. Apie miesto užpuolimo aukos, 
į jų atradimą pasakojama to- Pirmąją versiją liudija

mokosi lietuvių kalbos. Pas-:kuomet jie aiškino, kad kun. 
torius Zassas pačią pirma I Kuprevičius iš Biržų pabė- 
dieną paprašė kalėjimo ad- j ?§s užsienin. Taip buvo skel- 
ministracijos duoti jam Bib-;biama tyčia, kad niekas jo 
Ii ją lietuvių kalba. pejieškotų.

Neumanno padėjėjas Ber-I Tuo tarpu sitas jaunų 
tuleit taip pat mokina savo j mergaičių tvirkintojas buvo 
vadą lietuviškai. Didžiau- i Įlindęs Į pranciškonų vie- 
sias bet gi lietuvių kalbos! auolyną Kaune ir tenai dva- 
mokyto jas yra baronas R op- aiškių slepiamas. Policija 
pas. Žmogus, kuris turėjo ?aPie tai sužinojo ir nuvykus 
Lietuvoje dvarus ir anksčiau vienuolynan piktadarį areš- 
sakėsi esąs lietuvis, dabar;tavo.
visko nustojo ir kali drauge i Kauno jį išvežė Į Bir- 
su visais, pro tą patį grotų žus, jo prasikaltimo vieton, 
langą žiūrėdamas Į kalėjimo b’ dabar tenai jį teismo tar- 
kiemą. Iš karto jis buvo nuo dytojas tardo.
Zasso atskirtas, bet dabar j . Kun. Kuprevičius yra kal- 
esą jiedu vėl drauge. Ir visi,: tinamas pagal Baudžiamojo 
.radę progos su P.oppu susi-i Statuto 513 straipsnio^ pir- 
tikti, duoda patikrinti jam , maJį punktą, tai yra, už gaš- 
savo lietuvių kalbos pamo-;-av^m4 su nepilnametėm 
kas, klausinėja nesupranta-; mergaitėm. Be to, jam kelia- 
įrų lietuviu kalbos retesniu ma byla ir už parapijos pmi_ 
žodžių. " . ;gų išvogimą.

Buvęs Klaipėdos seimelio 
p rmininkas ir turtingiausias 
dvarininkas (dvaras apie 
2.000 ha), von Dresleris, 
mažai su kuo bendrauja. Po

KAUNE BUVO DIDELĖS 
DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ VOKIEČIUS.

Vokietijos tautininkų de- 
literį visi hitlerininkai iš ry- monstracijos prieš Lietuvą, 
to gauna juodos kavos, 200 kurios buvo Berlyne, Kara- 
gramų juodos duonos ir cu- liaučiuje, Hamburge, Tilžė- 
kraus. Valgo visi drauge, je ir kituose miestuose, ne- 
Dresleris, kad ir drauge sėdi galėjo tylomis praeiti i^Lie- 
piie stalo, tačiau retai su tuveje. Jos Lietuvoje iššau- 
kuo kalba, susirūpinęs. Per kė didžiausią pasipiktinimą, 
savo advokatą jis pareiškė Pirmiausiai Į jas atsakė Kau- 
užstatysiąs kad ir milioną Ii- no studentai. Tris dienas 
tų, kad tik ji išleistų laisvėn, studentija universitete ir pa
kol vyriausias Tribunolas čiame mieste demonstravo, 
apsvarstys kasacijcs skun-Reikalaudama Lietuvai nie- 
dą, kurį jie padavė. ko neboti vokiečių grasini-

Po pusryčiu dažniausiai mų ir nei per plauką nenusi- 
hitleriniųkus išleidžia i kie- leisti. Prie studentijos prisi- 
mą pasivaikščioti. Jie vaikš- dėjo ir didžiausios žmonių 
čioja visą valandą po du,
sukdami ratą. Paskui gauna 
pietus, po kvortą karštos
žirnių, kruopų, o kai kada šios demonstracijos praėjo 
kopūstu sriubos. Į sriubą de- be plūstamų žodžių ir smur-« •VI • * i •! m • x

į KIEK LIETUVA MAITINA 
KUNIGŲ.

Lietuva yra padalyta į 
penkias vyskupijas — Kau
no, Telšių, Panevėžio, Kai- 
šedorių ir Vilkaviškio ir vie
ną prelaturą, kuri apima 
Klaipėdos kraštą.

Aukščiausias Lietuvos ku
nigų galva yra Kauno arki
vyskupas J. Skvireckas. Pen
kias decezijas valdo penki 
vyskupai. Be jų yra dar titu- 
Iiarinis arkivyskupas J. Ka
revičius, ir pernai grįžęs iš 
Rusijos vyskupas Matulio
nis. Taigi iš viso Lietuvoje 
yra du arkivyskupai ir 7 vy
skupai.

Be to da yra 17 pralotų, 
20 kanauninkų, 44 garbės 
kanauninkai ir 54-dekanai. 
Kunigų išviso yra 1,160, iš 
kurių 13 pranciškonų, 39 
narijonai, 16 jėzuitų, 5 do
mininkonai ir 6 kapucinai.

Ir visi šitie parazitai minta 
š Lietuvos žmonių prakaito.

minios. Balandžio 2 d. de
monstracijose dalyvavo vi
sas Kaunas. Bet Lietuvoje

PO VAKARUŠKŲ—PRA
MUŠTA GALVA IR KA

LĖJIMAS.
Vaiskunų kaime, Užpalių 

vals., pas vieną ūkininką bu
vo vakaruškos, kuriosna ne
prašytas atsilankęs ir Peraa- 
va Juozas, užkabindamas ki
tus ir net patį šeimininką. 
Tolimesniam rezultate Per- 
navai J. buvo pramušta gal
va, padarant labai sunkų su
žalojimą, kuri padarę Baura 
Juozas ir Miškinis Jonas.

Teismas pripažino kalti; 
namus kaltais ir nubaudė 
juos pusantrų metų s. d. ka
lėjimo pritesiant 600 litų gy
dymosi išlaidų, o civilinį jie- 
škini atmetė.

dama 30 gramų riebalų ir 
150 gramų mėsos kiekvie
nam kaliniui (į svarą eina

to veiksmų. Tai gražus pa
vyzdys vokiečiams, kad ir 

protestuojant galima apsiei-
500 gramų). Vakarienei:ti be koliojimosi ir grasini- 
duodama vėl sriuba ir 200 į mų, kurie taip dažnai girdi- 
gramų duonos. Tas pats imi iš vokiečių pusės. Tsb. 
duonos kiekis duodamas ir j -----------------
pietums. i PANEVĖŽIO VYSKUPI

Pusiau devintą vakare vi-į JOS LAIKRAŠTIS AREŠ- 
si kaliniai turi miegoti. Hit-I TUOTAS.
lerininkai miega ne visi. | Panevėžio žydas apskun- 
Dresleris patamsy vaikščio-j dė vyskupo organą, “Pane

vėžio Balsą,” už skolų ne
mokėjimą. Teismas įsakė 
aprašyti vyskupo gazietos 
mašinas ir kitus dalykus ir 
parduoti juos už skolas. Bet 
Panevėžio antstolis atsisakė 
klerikališką biznį aprašyti. 
Todėl žydas kėlė bylą iš 
naujo, bet antstolis ir vėl at
sisakė skelbti varžytines vy
skupo organui. Žydas dabar 
kreipėsi teisman trečiu kar
tu. Teismas liepė uždėti vy
skupo laikraščiui areštą. 
Kad išsisukus nuo skolų mo
kėjimo, vyskupas savo “Bal
są” uždarė, o jo vieton da- 

“Panevė-

ja po kamerą iki kokios 12 
valandos nakties. Zassas su 
Roppu ant narų susėdę vis 
dar tebesišnibžda apie bylą, 
o dvarininkas Rademache- 
ris pasakoja Neumannui 
anekdotus.

Nuteistieji mirti 4 hitleri
ninkai, Prieš, Boll. Liep ir 
Wanagat (Vanagahis) nuo 
kitų atskirti. Jie sėdi 3-čiam 
aukšte, vienutėje, kur kadai
se sėdėjo pralotas K. Alšau- 
skas, amerikietis Romanas, 
garsusis komunistas Stasiu- 
lis. kunigas Adomauskas ir 
kiti. Jų kameroj šviesa dega
visą naktį, kad sargai galėtų bar pradėjo leisti 
matyti kiekvieną jų sukrutė- jžio Garsą.” 
jimą. Pasivaikščioti juos Į 
taip pat leidžia.

Be ko kita, hitlerininkai 
gauna dar kas savaitę kny-

OeJ ialsmaciįg kreipkiH: į: 
COS.MOPOUTAN TRAV£L 

SERVtCE
Prop. J. AMSRAZitJ'JS 
!68 G.anC S*.. BraoUyn. N. Y. 

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St.. Newart. N. J. 

john sars
<33 ?jrk St, Hartford. Co-in.

VtENYBE TRAVEL BUREA'J 
193 Grond St, Breeilyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vernoa Et.. Wcrc«ste-. Maa.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
308 VZ. B*way. So. Boston. Mas;.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 I L Moto St, Montsllo, Mass.

PAUL mOUS
1730—24tl: St, Daire?, Midi.

LITHL'ANIAN NEV/S PUS. CO. 
NAU.IENOS
1739 S. Hafetod St, C'c.ieaęo. ii.

CHIO LITHUANIAN FUBLiSH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS 
6820 S.’perior Avė,

Clerelond, ©hio
C. J. V.0SHNER 

2013 Canon St, Pittsbcrgh, Pa.
A. VARASIUS

706 Ali Natom Bar. j Suiiding 
I2C0 Canon Sf.. Pi+hburgS. Pa.

Hčtlele
EKSKURSIJA

USTU VĄ
Rengia ir prriiuri

Lietuvių Laivakorčię Agentą 
Sąjunga Amerikoje 

Popuiiariu Kakiaiais Garlaiviu

“STOHBART”

Išplauks iš New Yorko
BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo j Klaipėda

•
TREČIOS KLESOS KAINOS: 

iŠ N E W YORKO 
Į KLAIPĖDĄ 

$9700

J ABI PUSI 
I KLAIPĖDĄ IR ATGAL

*167°°
Pridedcaf Jaag. Vaisi. Taksa*

HAMSURfi-MflERiCAN LIFE • NORTH GERMM LLOYB

PRADĖJO DARBĄ ALEK
SOTO “STIKLO” FABRI

KAS.
Neturėdamas darbo buvo 

sustojęs Aleksote “Stiklo” 
fabrikas ir apie 250 darbi-

Įkių netikėtinumų:
Vienas Vilniaus studentas 

nusipirko krautuvėj silkę. 
Parsinešęs ją namo, pradėjo 
skaityti popierį, į kurį buvo 
įvyniota silkė.

Šis popierio šmotelis pasi
rodė esąs išplėštas puslapis 
iš grafo Tiškevičiaus dieny
no. Studentas nuvyko į tą 
pačią krautuvę ir surinko vi
sus kitus likusius dienyno 
puslapius. Iš jų paaiškėjo, 
kad Bernardinų vienuolyno 
požemiuose yra kapai, kurie

tai, kad ant kai kurią lavo- 
lų rasti tam tikri kryžiukai, 
kurie, esą, turėdavo apsau
goti nuo choleros arba džiu
mos.

Po pirmojo požemio stu
dentai bekasinėdami jau ra
do apačioj ir antrąjį požemį. 
Manoma, kad dar giliau bus 
ir trečias požemis, nes viršu
tiniuose jokių brangenybių 
nerasta. Spėjama, kad bran
genybės esą sukrautos apa
tiniam požemio aukšte, ku
ris 17-tam šimtmetyje buvęs

turi labai brangią istorinę i užmūrytas. Kasinėjimai to- 
vertę ir kitokių brangeny- liau tęsiami. Tsb.
bių.

SUMUŠĖ ALOVĖS POLI
CIJOS VIRŠININKĄ
Alovės policijos nuovados 

viršininkas Ruzgas buvo nu
vykęs anądien ą Alytaus tei

. , ... , , , „ , smą liudyti prieš tulus vyrus, 
ninku liko be darbo. Dabai gųftant jam namo, būrys 
įinansų ministerija atida\u»( pastojo kelią ir skau-
iš varžytinių tam fabrikui 
pagaminti apie 200,000 stik
linių bonkų. Fabrikas nuo 
šiandien pradeda dirbti ir 
visi darbininkai priimti at
gal į darbą.

PATRAUKTA TIESON
DOTNUVOS SMULKIO 
JO KREDITO DRAUGI

JOS VALDYBA.
Kauno apygardos teismo 

prokuratūra surašė kaltina 
majį aktą ir patraukė tieson 
kai kuriuos buv. Dotnuvos 
smulk. kredito draugijos 
valdybos narius, kurie bešei
mininkaudami pridarė drau
gijai nuostolių ir privedė 
prie bankroto.

MOKINYS NUŠOVĖ DI
REKTORIŲ.

Balandžio 7 d. Kėdainių 
i Kulturtechnikos mokyklos’ 
mokinys, kuris vienoj klasėj 
išbuvo jau 2-jus metus, nu- 

; šovė mokyklos direktorių 
Įinž. Monkevičių ir pats nu
sišovė. Abu jau mirė.

Inž. Monkevičius buvo la
bai ramus ir teisingas žmo
gus, nesenai mokslus baigęs 
Prahoje. Tsb.

KIEK YRA KAUNE GAT
VINIŲ MOTERŲ.

Sveikatos departamento 
žiniomis, pereitų metų 1 sau
sio registruotų gatvinių mo
terų Kaune buvo 111, o šių 
metų 1 sausio jų užregist
ruota jau 260. Iš to skaičiaus 
247 serga (arba apsigydžiu- 
sios) lytinėmis ligomis. Ne
registruotų tokių moterų ke
lis kartus daugiau.

džiai Ruzgą sumušė. -

DU MERKYNĖS DZŪKAI 
UŽ JAUNĄ MERGAITĘ 
ATSISĖDO BELANGĖN.

Du pagarsėję Merkynės 
kavalieriai pasigavo 16 me
tų mergaitę ir išgėdino ją. 
Abudu užtai buvo suimti ir 
pasodinti už grotų.

v.
Uruguay'aus Lietuvių Darbininką
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Laidžia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

T

KELMĖJE UŽSIMUŠĖ 
BALTRUŠAITIS.

Kelmė. Udrino ir Rozino
gų. Į pirtį leidžiami kas są- lentpjūvėje, bekeldamas rą- 
vaitę. Zassas su Neumanu stus iš vežimo, užsimušė pil. 
dažnai susibara. . Tsb. Baltrušaitis.

VERŠIS BE AKIŲ.
Šarkajedų (Alytaus ap.) 

kaimo gyventojo Balevi- 
čiaus Prano apsiveršiavo 
karvė veršiuku be abiejų a- 
kių ir nėra jokios žymės, kur 
turėjo akys būti. Tai senos 
davatkos kalba, kad tai 
Dievo rykštė. Tur būt Dievas 
buvo supykęs ant buliaus... >

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithoania.

»*»*■*,

■.

Studentas papasakojo a- 
pie tai savo kolegoms. Po to, 
studentų grupė nutarė ištir
ti tuos požemius. Prasidėjo 
darbas — be pinigų ir be 
tam tikrų įrankių, tik su žva
kėmis rankose ir su papras
tomis lopetomis.

Atkasus požemius, pasi
rodė šimtai karstų. Vienas 
didžiulis rūsys, kuriame bu
vo vienuoliai laidojami, o 
dar turtingesniuose, gerai 
išsilaikiusiuose aksomu ap
muštuose karstuose —aukš
tosios šlėktos atstovai.

Šie požemiai pradėti sta
tyti 16-to šimtmečio pra
džioje.

Tenai kadaise lenkų-lie- 
tuvvų sukilimo metu buvo 
kalinami sukilėliai.

Požemio labirinte pasiro
do 12-15 metrų ilgumo salė. 
Ji pilna lavonų. Keli šimtai. 
Be ’ jokios tvarkos suversti 
jie į krūvą, kaip kam patin
ka. Dėl nepaprasto sausumo 
lavonai gerai išsilaikę. Kai 
kurių veiduose pasiliko ta 
pati išraiška, kurią jie turėjo 
mirties metu. Vieno lavono 
veide pasilikusi balsaus juo
ko grimasa. Kai kurių galvų 
kiaušuose matyti aiškus su
žalojimai, dėl kurių kilmės 
nebetenka abejoti: tai kala
vijų smūgių aiškios žymės.

Dėl šių savotiškų “brolių 
kapų” atsiradimo nuomonės

PUMPĖNŲ VALSČIUJE 
NUŽUDYTAS K. ANTA

NAITIS.
Smilgių kaime, Pumpėnų 

valse, rastas smūgiais ir re
volverio šūviais nužudytas 
Karolis Antanaitis, 45 metų 
amžiaus.

EKSKURSIJOS

tVEBŲAMEm UNIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripshohn”Išplaukia iš Xew Yorko

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935Tuo pačiu rootorlaiviu
NEW YORK-KLAIPEDA(Per Gothenburs^Stoekhclm) Rengiamos:Liet. Laivakorčų Agentų Sąjungos Am

Kiti išplaukimai iš New Yorko
Kungsholm 
Drottningholm 
Drottniagholm 
GripshohnInformacijų ir laivakorčių

Birželio 4 
Birželio 12 
Liepos 17 
Liepos 26kreipkitės įbet kurį Sąjungos narį, autorizuotą vietini laivakorčių agentą, arba bet kurią musų raštine. Tarp g.edijes ir Klaipėdos plaukioja naujas moderniškas laivas “MAR3EHO1M".

Swedish American Line
10 STATE ST„ 
21 State St.,

BOSTON. MASS. 
New York, N. Y.

AR ROMOS
popiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada Į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tą laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustotns minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius 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
sinamą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais po p i eros viršeliais, kaina $1.23. a

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden St., Lawrenee. Mass. 

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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REIKALAUJA PRAŠA- [Da viena byla prieš Federalį 
UNT GUBERNATORIŲ 

CURLEY.

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 18. Gegužės 1 <L 1935 M.

"Dvasių Altorius" Kvailiams Išnaudoti.

National Banką.
Bankų komisionierius H.1 

H. Pierce padavė federaliam 
'distrikto teismui prašymą, 
kad šis priverstų Federal 
National Banko resyverį 
Dietricką atidėti $1,300,000 
į speciali fondą ir laikyti

Jo taryba taipgi esanti ne
tinkama savo pareigoms.
Vienas Bostono advoka

tas, Wycliffe C. Marshall 
vardu, kreipėsi į valstijos 
prokurorą tam tikru raštu, tuos pinigus iki pasibaigs 
kad šis užvestų Vyriausiame ; keturių kitų bankų užvesto- 
Teisme bylą gubernatoriui ji prieš šį banką byla. 
Curley’ui prašalinti iš vie- j Bankų komisionierius sa- i 
tos. Gubernatoriaus padėję-ko, kad šitoks fondas buvo 
jas Hurley ir visa gubema-! atidėtas, bet šiomis dieno- 
toriaus taryba taipgi turi į mis jis buvo atiduotas Re- 
but prašalinti iš vietų, sako' construction Finance for
to advokato raštas, nes jie • poration’ui kaip skola, kas 
esą neprideramu budu už- esą priešinga sudarytoms 
ėmę savo vietas, šios valsti- sutartims. _
jos konstitucija reikalauja, Dabartiniu laiku visas Fe- 
kad gubernatorius ir jo pa- deral National Banko turtas 
dėjėjai butų prisaikinti vals- apskaitomas i $5,728,131.

Paveikslėlis parodo varggonus apkrautus negyvų žmonių kau-

I Areštavo
| šį panedėlį prie Common- 
wealth Pier, So. Bostone,
kur naujiems automobilis- buvo'“84 laTplnSi kaiščio“ 
tams duodami laisniai. buvo visi “byčiai” buvo pilni 
areštuoti 3 vyrai, kurie įm- — -
davo laisnius nemokantiems 
važiuoti. Padėkime, žmogus 
nusipirko automobilių ir 
tuoj noii gaut laisnį, kad 
turėtų teisę juo važiuoti. Bet 
norint gauti laisnį, pirma 
reikia išmokt apygeriai au
tomobilių operuot, o tai nė
ra lengvas darbas. Kitas mo-

Bostone 84 laipsniai 
karščio.

Pereitą subatą Bostone

zmonių. Į Nantasket Beach 
suvažiavo apie 25,000 svie
to. Į Revere Beach susirinko 
apie 12,000. Keliolika tūks
tančių žmonių buvo South 
Bostono pajūry, kur apie 
1,500 žmonių jau ir maudė
si

Šį panedėlį Charles River
kinasi du mėnesiu ir negali Upgj buv0 ragta prigėrusį 
gauti laismo Taigi tokiems Ada Shuman, kuri pereitą 
į pagalbą ateidavo laismų subatą atvyko su savo vyru 
raketas. V įetoj tikrojo sa- jg Rochesterio į Bostoną dar- 
vinmko, jo automobiliun at-
sisėsdavo “raketo” narys,'
Kuris

lais ir sėdinti prie jų dvasiškį, čia susirinkdavo daug tamsių ka'Įįglaįkvdavo kvotimus ir
1^-,V»1 r-v-1 C Rivv’/v + 1 _ — . . * * *talikų, daugiausia dievuotų meksikiečių, kuriems buvo tuština

mi kišeniai. Pradėjus kunigui vargonais groti, kaukolės imdavo 
kalenti dantimis ir kažin kokie duslus dūzgėjimai drebindavo 
namo sienas. Tos “dvasios” neva atspėdavo žmonių likimą, jų lai
mes ir nelaimes, už ką brangiaikunigui mokėdavo, šiomis 
nomis policija užklupo šitą apgavysčių lizdą ir viską suėmė.

I X i Lietuviški Rekordaigau-

TsL Trebridgc 6330.

Dr. John Repšius
(RRPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2*4 ir 6-t

NoddUoada ir Svoatadietooto
oaa 19 iki 12 rytas

278 HARVARD STREET 
knmp. laaun st. arti Central akt, 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
M Scollny Snnarc.

BOSTON Tstef. Lafayette 2371
arba Somenet 2944-J 

Specialistas Kraajo, Inkstų ir
Nervą Liti.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
NedHiom, nuo 10 ryt. iki L

davo laisnį savininko vardu.; Parsiduoda tik pas mus. Taip- 
Žinoma, raketui reikėjo už- * griausiu Kompanijų
ai užmokėti. Tuo budu daug P^usia kaina. Mamom, tai- 

žmonių važiuodavo nemokė- som’ perdirbam iš senų laikro- Į

tijos senato pirmininko, o 
Curley su savo padėjėjais 
užėmęs vietas tuo laiku, 
kuomet naujas senatas da 
nebuvo susiorganizavęs ir 
pirmininko nebuvo. Guber
natorių prisaikinęs ir įvesdi
nęs valstijos sekretorius, ku
ris neturįs teisės to daryti 
Taigi Curley dabar esąs tik
tai “de facto” gubernato
rium. Taip pat ir kiti jo ka
bineto nariai esą tik “de fac
to” valdininkai.

Adv. Marshall savo rašte 
pabrėžia, kad “de facto” 
valdininkas yra pavojingas 
valdžioje įrankis, nes jis ei
na pareigas, už kurias nene
ša jokios atsakomybės, nes 
nėra tinkamai prisiekęs, kad 
jis jas teisingai atliks.

Toliau adv. Marshall ci
tuoja įstatymus, kur pasaky
ta, kad jeigu “de facto” val
dininkas į 10 dienų nebūna 
kvalifikuotas, tai jo vieta 
skaitosi neužimta ir turi būt 
renkamas kitas asmuo.

Tuo pačiu laiku prieš po
ną Curley kas dieną iškelia
ma ir kitokių kompromituo
jančių dalykų.

Iš tos sumos keturi kiti ban
kai reikalauja sau $3,200,- 
000, nes tokią sumą iš jų šis 
bankas paskolinęs prieš pat

Vaikai rado $200, bet 
$120 išmėtė.

Albert Brikley iš Maldeno

“Maskvos meno artistams” 
Bostone nepavyko.

Šiomis dienomis Bostonan 
buvo atvykusi rusų teatro

die- darni tinkamai mašinos ope- ,^ * i Taisom
uoti ir dėl to ant kelio atsi- visokius laikrodžius. Mes lai- 
ikdavo daug nelaimių. Ra- kom atsakomybę kas bus nege- 

ketieriai bus užtai sunkiai rai-
nubausti. ' j ROLAND KETVIRTIS CO.

322 Broadway, So. Boston, Mass.

savo užsidarymą. Jų byla pereitą sąvaitę^ grįžo namo 
dabar yra klausoma prieš Per mišką ir užkabinęs koją trupė, pasivadinusi “Mask- 
masterį. Pakol ši byla nebus
galutinai užbaigta, depozi- 
toriams nebusią nieko mo
kama.

Išrodo, kad biedniems 
žmonėms nelabai kas liks.
Ko neišvogė buvę katalikiš
ki banko viršininkai, tai da
bar suės resyveriai ir teis
mai.

Niekur kitur pasauly to
kių legalizuotų vagysčių nė
ra, kaip Amerikoje.

parpuolė. Parėjęs namo jis vos meno artistais.” Jie pa- 
apsižiurėjo, kad iš jo kiše- sisamdė puikų Shuberto te- 
niaus yra iškritęs konverfas atrą, paskelbė savo reper- 
su $200 pinigų ir banko kny- į tuarą ir pradėjo vaidinti. Ži- 
gelė. Nors ant rytojaus jis nodami, kad amerikiečiai
pamestų piniarų jieškojo, bet 
negalėjo atrasti tos vietos, 
kur buvo parpuolęs. Už po-

daugiausia mėgsta juokus, 
rusai parinko keliatą lengvų 
komedijų, būtent, Gogolio

Žmogus rastas negyvas, ša-1 
lia jo šautuvas.

North Weymouth’e perei
tą sąvaitę buvo rastas šalia 
vieškelio nusišovęs ateivio 
išvaizdos vyras. Šalia jo gu- 
ėjo iššautas karabinas, o 

truputį toliau stovėjo pasta- 
ytas automobilius.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Rcs. 231 Chestnnt Avė., 
Januūca Plaia, Mass.

ros dienų jo pinigus netikė- “Piršlybas,” “Revizorių” ir
, ,, , i ___ -- ittai rado po mišką bėgioda

mi maži vaikai. Nežinodami 
tų “popierėlių” vertės, jie 
pradėjo leisti juos ant vėjo. 
Ir išmėtė 120 dolerių. Viena 
mergaitė parsinešė namo da 
$60, o kita — likusius $20.

Sprogimas galėjo nušluoti 
miestą.

Hinghame, netoli laivyno pinigų da n,ekas

amunicijos sandėlio, kur y-i *___________
ra sukrauta 20 000 tonų tri- Mok kIos liudymai bu. ne- 
mtrotoliulio ir kitokių sprog- J ♦l.ijL-: 
štamų medžiagų, pereitą ne- re ? ’

Nuteisė 3 banko plėšikus.
Šį panedėlį buvo nuteisti 

3 italai plėšikai, kurie nese
nai apiplėšė Wilmingtono 
banką, pagrobdami iš jo $2,- 
800. Sammuel Cropper, kai 
po vadas, gavo nuo 10 iki 15 
metų kalėjimo. Ralph Mast- 
ramarino, kuris teisme prisi
pažino prie kaltės, buvo nu
teistas nuo 8 iki 10 metų. Jo- 
seph Spinazola, kuris pirmu
tinis visus išdavė, buvo nu
teistas į pataisos namus ne
ribotam laikui, bet su ta pa
sarga, kad po 14 mėnesių 
galės būt paleistas.

Einant laikyti kvotimų į 
valdžios tarnybą Massachu- 
setts valstijoj iki šiol iš ap- 
likantų buvo reikalaujama, 
kad jie butų pasiekę tam tik
rą mokslo laipsnį. Dabar gi 
gubernatorius pasirašė nau
ją Įstatymą, kuriuo tas rei
kalavimas panaikinamas. 
Mat, praktika parodė, kad

Norėjo nudurt Italijos am- to>5 reikalavimas nieko ne- 
basadoriu7 [reiškia, nes kiekvienas apli-

šia savaite Bostonan i kantas turi laikyti kvotimus, 
todėl kvotimai ir parodo, ar

dėldienį užsidegė medinis 
trobesys ir sudegė ligi pama
tų. Buvo didžausios baimės, 
kad kibirkštis nepasiektų to 
sandėlio su sprogstamaja 
medžiaga, nes jeigu jis butų 
užsidegęs, tai sprogimas bu
tų nušlavęs visą Hinghamo 
miestą.

keliatą kitų panašių. Vaidi
no jie gerai, bet pasekmės 
buvo labai prastos. Teatras 
buvo apytuštis. Tam buvo 
daug priežasčių. Visų pir
ma, rusų kalbos amerikie
čiai nesupranta. Žydams pa
sitaikė tuo tarpu Velykos ir 
į teatrą jie nėjo. Kiti ateiviai 
nenorėjo jų remti politiniais 
išskaitliavimais. Komunistai 
boikotavo artistus kaip bal
tagvardiečius. Kiti gi neno
rėjo eiti teatran dėlto, kad 
manė, jog “Maskvos meno 
artistai” turi būt bolševikai. 
O jei kurie ir nuėjo, tai vai
dinimas jiems pasirodė per 
daug nuobodus, nors ištik- 
rujų tai buvo pačios juokin
giausios rusų komedijos ir 
farsos. Rezultatas buvo toks, 
kad rusų kompanija prakišo 
daug pinigu ir išvažiavo ap
sivylusi.

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Lietuvių M. Žinyčioj, kam

pas 4-th ir Atlantic Sts., So. 
bostone, įvyks šioj pėtnyčioj 

ir subatoj, May-Gegužės 3 ir
4, vakarais, nuo 7:30 Fėrai 
ir ‘Yenny Sale” su šokiais. 
Turėsime daug brangių dai
ktų išpardavimui. Kviečia
me visus ateiti.

Lietuvių M. Ž. Komitetas.
P .VJ IEŠKĄ U žENOTĄ VYRA ANT 
PARMOS. Gali bot sn maža šeimyna 
arba be vaikų, noo 30 iki 40 metų am
žiaus. Mokėsiu $1.50 į dienų ir kam
barį, ir malkų, ir pieno kvortų į dienų.

ANTANAS TURSKIS, (9>
Box 24, Cochesett, Mass.

PARKYVAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriaooia Taisymo V>«*»

Jeigu ndrite. kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
nrieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karna gerai trauktų, imkite 
linų pas mos.

VIKTOR V Al TAITIS 
415 Old Cetety Aea^
SO BOSTON, MASS.

8< Bantoa S777.

atvažiavęs iš Washingtono 
Italijos ambasadorius Au
gusto Rosso. Šį panedėlį ei
nant jam pas gubernatorių

aplikantas turi pakankamo 
išsilavinimo, ar ne. Gabus ir 
ambicingas žmogus pats per

Curley, prie laiptų stovėjo I33™ gali but dau8iau išsila‘
italas Camaiano su peiliu. 
Policija jį suėmė manyda
ma, kad jis norėjo ambasa
dorių nudurti.

vinęs, negu kitas universite
tą baigęs.

TeL So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Noo 9 iki 12 diom 
Noo 2 iki 9 vai
NEDEUOIUS: 
iU 1 v. po

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio" namo.

261 BROADWAY, tarp C ir D tt, 
SO. BOSTON, MASS.

TeL UaHereitr

Dr. Susan 
Glodiene»-Curry

LIETUVE DENTIST1 
VALANDOS: S-S Ir 7-S.

678 Massachusetts Ave^
(TRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MA8S.

br. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: m 
noo 2 iki 4,

1S iki 12 
>o 7 iki 8 Takara

222 HUNT1NGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Conmonirenlth 4570.

LIETUVYS

OPTOMETRISTA8\

Suspendavo 4 žydus dak
tarus.

Medicinos registracijos 
taryba šiomis dienomis su
spendavo 4 daktarus už ne
teisingus liudymus apdrau- 
dos bylose. Suspenduoti yra 
šie: d-ras 0. Hurovitz, d-ras 
J. Levine, d-ras J. Gingsberg 
ir d-ras E. Silverman. Kaip 
pavardės rodo, visi keturi 
žydai.

Reikalauja panaikinti gazo- 
____________ lino mokesnį.

Curley pradėjo agituoti, į . Automobilių registracijos 
kad reikia nutiesti naują au- pysmmkas Goodwmas pata- 
tomobiliams kelių nuo Ver- “a gazolino pardavėjams 
monto sienos iki Springfiel-:c,g.anlzu?tls ^?Ya! s? ?ePn' 
do miesto. Tas kaštuosią'sotlnaaials politikieriais, ku- 
$25,000,000. nejiesko vis naujų šaltinių
j____________________________ mokesčiams. Pavyzdžiui,

Jonas Kibartas nušoko 
nuo tilto.

Pereitos pėtnyčios vakarą 
Jonas Kibartas, 27 metų 
amžiaus South Bostono lie
tuvis, nušoko nuo Summer 
streeto tilto į kanalą, norė
damas pasidaryti sau galą. 
Bet dirbę prie tilto darbinin
kai tuoj šoko į valtį ir skęs
tantį lietuvį ištraukė.

Žydas vardu Morris Ru- 
bin ir jo žmona tapo pasta
tyti po $50,000 kaucijos. 
Juos kaltina dėl apiplėšimo 
Fall Rivery pašto troko, iš 
kurio buvo pagrobta $129,- 
000.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios mšies smulkius ns»- 

sitarsinimus. kaip tai: pajieškn- 
jimus apsivedimp. įvairins p r a to 

Šimus. pardavimns. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodi už sykį. No
rint tų patį apgarsinima patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2e 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pnjieškojimus giminių arba 
drangų skaitome po 2c až žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį, 
až pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome'tik po lc nž žodį.

Paiieškojimai sn paveikslą kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sn paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klansti kainos.

Jeiga norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mokestį.

KELEIVIS 
233 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

gazolinui buvo įvestas vieno 
cento mokesnis tik trumpam 
laikui. Pamatę, kad čia ge
ras pasipelnymo šaltinis, po
litikieriai netik neatšaukė to 
cento, bet vėliau dar pakėlė 
gazolino mokesnį. Dabar au
tomobilių savininkai Massa
chusetts valstijoj moka jau 
4 centus mokesnio nuo kož- 
no galiono gazolino. Be to, 
automobiliams čia yra įvesta 
privaloma apdrauda nuo ne 
laimių. Pernai vjen tik už tą 
apdraudą iš automobilistų 
buvo išplėšta $93,000,000. 
Tai yra didžiausis “raketas” 
pasauly, sako Goodwinas. 
Todėl jis ragina interesuo
tus žmones organizuotis ir 
kovoti su legalizuotu bandi
tizmu. Bet organizuotis žmo
nės baisiai tingi.

------ -----------\
Miesto tąryba nutarė pa

samdyti 300 daugiau polic- 
manų Bostono gatvėms pri
žiūrėti.

' %

Rado automobiliuje nušau 
tą gengsterj.

Prie Pearl ežero, netoli 
Wrenthamo, pereitą sąvaitę 
buvo rastas automobilius su 
Rhode Island valstijos blė 
tomis, o automobiliuje buvo 
sukniubęs negyvas žmogus. 
Automobilius buvo išsuktas 
iš didžiojo kelio ir įvažiuo
tas apleistu keliuku apie 500 
pėdų į krumus. Apžiurėjus 
lavoną, pasirodė, kad jis tu
rėjo peršautą galvą, bet gin
klo nebuvo. Jokių doku
mentų prie užmuštojo taipgi 
nebuvo. Užmuštasis buvo 
gerai apsirengęs, bet turėjo 
svetimšalio išvaizdą. Polici
ja mano, kad tai bus vienas 
iš Providence’o gengsterių, 
nusidėjęs kuo nors savo sėb
rams ir jų užmuštas. Polici
jos manymu, jis buvęs nu
šautas Rhode Island valsti
joj ir atvežtas čionai negy 
vas.

LIETUVIŲ

Tavernas
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Puiki vieta pasivaišinti.

Visokių Stiprių ir Minkštų 
. Gėrimų ir Užkandžių.
Visokio Alaus, Degtinės,

Vyno, Krupniko ir ete,
Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.'

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

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

Šarkis turi užmokėt $881 
už alų.

Kaip žinia, buvęs kumšti
ninkas Šarkis dabar turi įsi
taisęs karčemą ir šinkuoja 
alų. “Golden Rod” alaus 
bravoras apskundė jį už pa
imtą ir neužmokėtą alų. Su 
visom išlaidom, bravoras 
reikalavo $934.20. Šarkis 
teisme prisipažino esąs sko
lingas bravorui $106, tačiau 
teismas nusprendė, kad jis 
privalo užmokėti bravorui 
$881.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalias dokunentus 
317 E STREET 

(Kanapas Brsadvay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Išegzaminnojn akis, 
akinius, kreivas akis aiitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L PASAKARN1S, O. D. 
447 Broadoay, So.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GBABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

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

258 W. Broodvay 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktoao ofisas:
1S Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Brockioa 411S

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

1S—2;
1S-1K

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraajo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų- Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorias) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Antomobilias ir 
Trakas visokią išdirbysėią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
I HAMLIN STREET 

Kaaip. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS.




