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'Tvarkos Gynėjai’ Pradėjo 
Kelti Kruviną Terorą.

Da 10,000 Italų Su
mušta Ispanijoj.

Lojalistai paėmė daug ka* 
nuolių ir kitų ginklų.
Žygiuodami Kordobos

RUSIJOS AUKSO 
GAMYBA KĮLA.

Pernai iškasta geltonojo 
metalo už $257,250,000.

ŠLYKŠTUS POGROMAS 
HERSHEY MIESTELY.

Galenoj maineriai ginda
miesi pašovė 11 užpuolikų

• i

šimčių, pavadino juos “loja
liais darbininkais,” apgink- 

į lavo juos ir puolė šturmuoti

F ordas Unijos 
pripažinsiąs.

Verčiau mokėsiąs darbinin
kams po $10 į dieną.

Pasibaigus darbininkų Į 
General Motors, į 

firmų Į

Londono žiniomis, perei-
kryptimi, Ispanijos lojalis-1*4 sąvaitę tenai gautaiš So- . 
tai pereitą sąvaitę sumušė vietų Rusijos apie $25,000,- chryslerio ir kįtų 

$165,000,-

^ Vyriausias Teisinas Už
gyrė Wagnerio {statymą

dar 10,000 italų ir vokiečių. 1000 vertės aukso ir aar esą dirbtuvėse, John Lewis pa-
Sumuštas priešas pradėjo atsiunčiama uz reiškė, kad dabar streikas' nilos^sa^^Kiekvdėnas^ už-! didelėj /rI000'Ufbu^’organizuotas Fordo

:mjo? salę. Kiekvienas uz buvo nugrūstas galvatruk- no rinkoj parduoda. *
buvo ginkluotas ičialg r. . ................ automobilių pramonėj. For-Ryšium su tomis zimoms das ant ,<7^^ Cd.joNegalėdami gauti kariuo- • puolikas 7UVU 1 čiais per Chimorros kalnus J —-------------------------------  flas antln atsake Kan io

menės darbininkams šaudy-į P^ĮU. Jų tikslas buvo suai/1 Bėgd^i svetimi užpuolikai Londonas sako, kad Rusija darbininkai nestreikuosia 
ti, Amerikos plutokratai pa-i^1 mainerių unijos salę ir , paliko labai d karo me_ virstanti didžiausia aukso -• Uakpl iipms J-f . - . .i sumušti nusirinkusius tenai paliko labai daug Karo me‘T “ ul^1*U55ia nes jis pakeisiąs jiems alRūtinėmis dienomis prade-18™usti susi tnkus.^.tenai. džiagos. Respublikos g>-nė- gamintoja visame pasauly. gas Jiki/10.00 i dieną. Tai 

unijistus. Bet pasirodo, kad jai paėmė 5 batarėjas ka-l Pereitais m-*— - s įjo patys organizuot terorą 
prieš stiprėjantį unijizmą.

Pirmutinis teroro aktas į- 
vyko Hershey miestelyje, 
Pennsylvanijos valstijoj, 
kur yra gaminama čokola- 
da. Prasidėjo taip. Hershey 
čokolados kompanija išme
tė iš darbo keliolika veik
lesnių darbininkų, kurie or
ganizavo C. I. O. uniją. Ta
da visi kiti darbininkai ap
skelbė streiką, okupavo 
dirbtuvę ir pareikalavo, kad 
kompanija pripažintų uniją 
ir priimtų atgal pavarytus 
darbininkus.

Pereito utarninko vakarą 
po Hershey miesteli jau 
pradėjo eiti paskalai, kad 
“tvarkos ir Įstatymų gynė
jai” organizuojasi varyt 
streikierius iš dirbtuvės. Ir 
seredos rytą, lyg iš po že
mės išdygo tūkstantinė gau
ja ginkluotu ir gerai orga
nizuotų mušeikų, kurie pa
darė mitingą, pasakė karštų 
patriotiškų kalbų, ir puolė 
dirbtuyėn. Patys pirmieji 
žygiavo Amerikos Legijono 
nariai, o paskui Kolumbo 
vyčiai ir kitokie “patriotai.” 
Beveik visi jie buvo gink
luoti policijos “bilėmis.”

Įsiveržę dirbtuvėm jie 
tuoi pradėjo mušti darbi
ninkams per galvas. Sukru
vintus ir sudraskytom dra
panom streikierius paskui 
varė iškeltom rankom per 
šerengą, kur iš visų pusių 
jie buvo spardomi, spjaudo
mi. koliojami ir mušami.

Policija tyčia pasislėpė, 
kad savo organizuoto tero
ro nematytų. Kiti sako, kad 
policininkai irgi dalvvavo 
šitame užpuolime, tik jie 
buvo persirenge fannerių 
drapanom ir prisikabinę il
gas barzdas. Ir ištiesų, nu
trauktose fotografijose ma
tyt daug barzdotų žmonių, 
kurių Hershey apylinkėj vi
sai nėra.

Reakcinė kapita 1 i s t ų 
spauda skelbia, kad šitą už
puolimą pabarę “farrrie- 
riai,” nes streikui tęsianties, 
jie neturėję kur savo pieno 
parduoti. Gal vienas-kitas 
farmerys ir buvo atvežtas 
“dėl dekoracijos,” bet visą 
terorą suplanavo tie juoda
šimčiai. kurie visuomet sto
ja už “law and order.”

Beveik visa kapitalistinė 
spauda kėlė Hershey tero
ristams ovacijas. Sumuštų ir 
sukruvintų darbininkų at
vaizdai per kelias dienas 
buvo dedami pirmutiniuose 
puslapiuose ir stačiai buvo 
skelbiama, be jokios gėdos, 
kad Hershey parodęs Ame
rikai kelią, kaip reikia pa
laikyti “tvarką,” vadinasi, 
mušti streikuojančius darbi
ninkus.

Ir tuojaus Hershey mies 
telio pavyzdžiu pasekė Han
sas valstijoj Galenos mies
telio “patriotai.” Pereitą 
nedėldienį jie organizavo 
tenai gaują tokių pat. juoda

KAPITALISTAI LABAI 
NUSIMINĖ.

1 veltas nebūtų užsimojęs tei
smą reorganizuoti.

Dabar pradės plačiau ir 
: griežčiau veikti valstybinė 
[darbo santikių taryba (Na
tional Labor Relations 
Board), kuri yra Washing- 
tone įsteigta darbo-kapitalo 
santikiams reguliuoti. Tos 
tarybos pirmininku yra se- 

kuris

Dėl unijizmo pašalinti dar
bininkai turi but priimti 

atgal.
Ši panedėlį Vyriausis Tei

smas užgyrė kitą labai svar
bią darbininkams reformą.
Tai buvo Wagnerio Įstaty
mas. Šitas įstatymas garan- natorius Wagneris, 
tuoja darbininkams teisę or- dabar pasakė: “Dabar tegul 
ganizuotis Į unijas, o kapi- niekas neima Įstatymų Į sa- 
talistams draudžia kištis Į vo rankas ir tegul neaiškina 
darbininkų organizacijas, konstitucijos pasam d y t ų 
grąsinti jiems arba trukdyti šnipų ir policijos pagalba, 
organizuotis. Be to, kapita- Visus ginčus tarp darbo ir 
listai yra verčiami tartis su kapitalo dabar teisingai ir 
unijų Įgaliotiniais, kaip tei- bešališkai galės išspręsti 
sėtais darbininkų atstovais, darbo santykių taryba.”

Šitą Įstatymą buvo pri- Be abejonės, dabar bus 
ėmęs jau pereitas Kongrę- mažiau ir streikų.

7 o-f^r/oo pa??' butų beveik dusvk (Jaugiau, 7,3,0,000 uncijų unija reikį,ay!a sTu0
budu jis tikisi apsisaugoti 
nuo unijos. John Lewis ta
čiau Įsakė organizuoti For
do darbininkus ir ruoštis

t - tt i 4.-- streikui, nes Fordo žo-Jungtinėse Valstijose per- džiams negalima esą ^0. 
.PS* bu™ Paminta tikta. jei fordas 
3,714,000 uncijų aukso, ui- k , 8 darbininkas

. . gi Per pu* mažiau, negu at, ikį{10di
f asistų Grąsimmui SoXle.tu°seį . „ , tai nuopelnas čia vistiek bu-Į Kol kas Sovietų aukso ga- -

Liepia savo laivams vengti 
Bilbao.

unijistai šito užpuolimo ti- į“ sl^“į. minusi
ke josi ir atėjo taip pat gink- dži g0 , 7 italu laukso.
luotu Kaip uk juodašimčiai, trr^ nriV„>rtVl
pradėjo salėn laužtis, trokus prikrautus karo me

,.v V131’ džiagos, du itališku tanku irneriai pradėjo iš vidaus sau- , ® - - - -
Ir 11 užpuolikų buvo gdyt.

sužeista.
Dabar reakcinė plutokra-

tų spauda staugia vilko bal
su, kad C. I. O. unijistai į 
šaudo Į “lojalius darbinin
kus.” Girdi, “lojalus, pat
riotiški darbininkai ramiai 

susirinko,

belaisvių. Visos ka
nuolės, kulkasvaidžiai ir ki
ti ginklai padaryti Italijoj.

Skaitant po $35 uz 
unciją, kaip dabar Ameri
kos valdžios yra nustatyta, 
šita produkcija verta $257,- 
250,000.

sau o čia visai

Anglija Nusilenkė

netikėtai per langus pliekia šeši Anglijos laivai plau-Į pernai buvo pagaminta 11,- 
Į juos iš revolverių. Bet ne- k£ su maistu Į Bilbao mies- 339,300 uncijų aukso. Bet 
pasako, kad unijistai pliekė tą, kurį dabar atakuoja Is- Afrikos gamyba stovi be- 
iš revolverių gindamiesi panijos fašistai. Fašistų lai
mio užpuolikų. ............. : vynas uždarė tiems laivams

Kaip matome iš šitų Įvy- kelią, ir Anglijos reakcinin- 
kių, klasių kova. Amerikoje kų valdžia nutarė šitam fa- 
kas diena darosi vis aštrės-; šistų smurtui pasiduoti. Ji
nė.

mvba pralenkia tiktai an^lu u?ljOS’ nes Jel&u.n? Jb tai įsas ir Rooseveltas jį pasira- 12™“ AMka K nF±f "eku°met °ek daUg^’ bet Jokantai ir kiti 
„onromint., n _ nemokėtų.

veik vietoje, tuo tarpu kai 
Rusijos smarkiai auga ir 
nuo 1931 metų pakilo net 
600 procentų. Jeigu šitas

Pasiduoki!, Arba 
Žukit.”

Nori Paslėpti Kapi
talistų Algas.

Dabar yra Įstatymas, ku
ris reikalauja, kad Iždo De-

uHaku Haku Kuo
Nužudė 500 Žmonių.

Korėjoj yra tikybinė or
ganizacija, korėjiečių kal
boj vadinama “Haku Haku 
Kyo,” kas reiškia: “Tyras 
Tyras Tikėjimas.

augimas eis tokiu pat tempu 
pranešė savo laivams, kad Į J toliau, tai greitu laiku Rusi- 
Bilbao jie maisto nevežtų, ia taps didžiausia aukso ga- Madridu.

Taip pasakė apsuptiems fa
šistams gen. Miaja.

Ispanijos lojalistai apsu
po Universiteto Miestą ties

darbininkų išnaudotojai jo 
nepildė, sakydami, kad jų 
santikiai su darbininkais e- 
są vietiniai valstijų reikalai
ir Kongresas su savo Wag- partamentas skelbtų visų 
nerio įstatymu neturįs teises kapitalistų pajamas, kurie 
į tuos reikalus kistis. gauna daugiau kaip $15,000

Šitaip dalykus aiskinda- per metus. Plutokratams tas 
mos, beveik visos korpora- nepatinka, nes liaudis ma- 
cijos atsisakydavo pnpa- kaiP jie ją lupa. Pavyz-
. Pra' džiui, yra tokių lupikų, ku-
salmdayo tuos darbininkus, paįma jg gjivo kompani- 
Kune uz uniją agituodavo, vjen ^k aig0S po $500,- 
Pavyzd z į u i, Associated 000 per metus? kaip Hears.

Press žinių agentūra savo ta§ neskaitant tų milionų, 
žinių rašytoją Mornsą Wat- kuriuos jie imJ iš 
šoną prašalino užtai, kad jis “investmentų.” Todėl da- 
agituodavo uz laikrastinin- bar Kongresan yra Įneštas 
kų uniją. Viena plieno kom- sumanymas tą Įstatymą at- 
panųa prašalino uz tokį pat šaukti, kad darbininkai ne- 

nusidejimą 10 darbinin-1 žinotų, kiek dykaduoniai 
kų; viena gelžkelio kompa- pajma jų uždirbtų pinigų, 
nija buvo prašalinus 18; j

nes Įnė jimas Į tą uostą esąs įminto ja visame pasauly. ' Įsistiprinę ^eT tulSanc^i džiui, yra tokių'lupikų, ku

pavojingą. ———------  fašistų. Jie tenai turi daug
Ot, ir Anglijos Paikybe l \ Anglies KūUia Pakil- ginklų ir nuolatos iš tenai 

bombarduoja Madridą. Da
bar, kai juos apsupo, jiems

Paršyviems fašistams nusi
lenkė! Ar tai ne biauru? O 
kada Ispanijos vyriausybė 
andai norėjo paskelbti blo- 

ŠiomiS’kadą fašistų uostams, tai

sianti $100^000,000.
Minkštosios anglies trus- nėra nei kur pabėgti, nei pa 

to galva J. D. Battle ap- į ramos iš kur gauti. Todėl lo- 
skaičiavo, kad dabar, kai jalistų vadas .gen. Miaja at-

dienomis išėjo aikštėn, kad Anglija pareiškė, kad ji jo- angliakasiams buvo pakel- sišaukė Įjuos pertam tikrą
čiin tibonmA^ onm_ Viac V\1 nlz o rl ac nonrino7in_ I A ___ _________ _i__ T__  _____ • 1 __ i____ 3___ ___šito “tyro tikėjimo" apei 
goms kunigai vartoja žmo
nių kraują, žiauriausi kan
kinimą ir net aukojimą gy
vų žmonių dievams. Japonų 
policija (Korėja dabar yra

kios blokados nepnpazin 
sianti. Jos prekybos lai
vams kelias turįs but atda
ras visur.

Baskų padėtis Bilbao mie
ste vra labai sunki. Jiems

japonų valdoma) susekė, trūksta maisto ir, be abejo-
kad per keliatą paskutinių 
metų septyniose Korėjos 
provincijose šitos sektos ku
nigai yra nužudę apie 500 
žmonių. Vieni jų buvo gyvi 
sudeginti, kiti pakarti, o da 
kiti kitaip nukankinti. Savo 
aukomis kunigai pasirink
davo daugiausia religingus 
ūkininkus. Jie prikalbinda
vo juos išparduoti savo tur
tą ir atiduoti pinigus šitai 
kunigų organizacijai: pas
kui jie tuos ūkininkus išvi
liodavo Į kalnus ir liepdavo 
melstis, kad “dangaus tė 

priimtų

nes, trūksta amunicijos. O 
pagalbos jiems negali pri
statyti nei Ispanijos vyriau- 
svbė, nei kitos valstybės.
Nuo Ispanijos jų kraštą turi 
atskyrusi fašistų armija, o 
nuo jūrių — fašistų laivy
nas turi blokadą uždėjęs.
Bet jie sakosi nepasiduosią J tono. 
fašistams, kad ir kates jiems 
reikėtų valgyt.

tas atlyginimas už darbą, garsiakalbį, sakydamas 
tas pakėlimas kasyklų kom- “Jųs jau apsupti ir kitos iš- 
pani joms kainuos per me-1 eities jums nėra, kaip tik 
tus apie $85,000,000. Pridė- pasiduoti, arba žūti. Jei pa
jus prie to visokios medžią- siduosit geruoju, jums gy- 
gos pabrangimą ir socialės vybė bus dovanota; jeigu 
apsaugos mokesčius, minkš-

Popiežius Uždraudė
Katalikėms Sportą.
Popiežiaus laikraštis “Os- i 

servatore Romano” aštriai I

tosios anglies kompanijų iš
laidos pašoksiančios iš viso 
apie $100,000,000 per me
tus. Šitą pakilimą turėsią su
mokėti minkštosios anglies 
vartotojai. Todėl šįmet 
minkštoji anglis pabrang
sianti apie 25 centus ant

PLIENO PRAMONĖJ DIR
BA 556.000 ŽMONIŲ.
Amerikos Geležies ir Plie- 

Institutas praneša, kadno
dabartiniu laiku geležies ir 
plieno fabrikuose dirba 
556,000 žmonių. Tai esą 
98,000 žmonių daugiau, ne-

vas" priimtų juos į savo 
laimės karalystę. U kinin-j pamerkė moteris ir mergi

kams besimeldžiant, kum- nas, kurįos dalyvauja Įvai-1 gu dirbo aukščiausiam pra- 
gai juos ir jų šeimynas nu- rįuose sportuose. Popiežius monės įtempime 1929 me 
žudydavo. Taip kunigams į kad kuno mankšty-1 tais.
iikda\ o visas nužudytųjų; mag padaro merginas “berg-
.urtas. Apie <0 kunigų es3iždžias,” o ištekėjusioms su- 
jau areštuota.__________ mažina galimybę daugiau
STREIKLAUŽIŲ “KARA-įva’kJĮ ■t^ržtij-To,dė.1 , Įi?ai 

LIŪS” TRAUKIAMAS ignezta. draudžia katalikėm 
tpkman i dalyvauti sportuose. Mat.

~ . 4. •, i • Mussolinis nori dideliu sei-Šnipų, streiklaužių ir mu-Į mvnl, kad butų da'gjau
&ikų agentūros savininkas i ^0,^
Berghoff pateko i federalesjr ________
valdžios rankas. Federalis r j t. i
grand jury New Havene šį i Londonan AtSKriuO
panedėlį apkaltino jį už! Japonų Orlaivis. 
smugeliavimą streiklaužių! . .
iš New Yorko Į Connecticut i Pereitą penktadienį Lon- 
valstiją streikui laužyt, kas donan atskrido japonų or-
yra uždrausta federaliais Į- 
statymais. Remington-Rand 
firmos prezidentas, James 
Rand, irgi yra apkaltintas, 
kad tais mušeikomis naudo
josi ir melavo, kad tai esą jo 
“lojalus darbininkai, kurie 
nenori streikuot.”

lai vis “Šventas Vėjas.” At
skristi iš Japonijos Į Angli
ją 9,800 mylių jam ėmė 94 
valandas. Jis buvo nusilei
dęs Atėnuose ir Romoj ir 
perskrido per Paryžių. Tai 
yra naujas rekordas tolumo 
ir greitumo žvilgsniu.

TRAKTORIŲ DARBININ 
KAI LAIMĖJO STREIKĄ.

Peoria, III. — Pereitą są- 
aitę čia buvo sustreikavę 

11,500 Caterpillar’io trak
torių kompanijos darbinin
kų. Į dvi dienas streikas bu
vo laimėtas. Kompanija pri
pažino uniją ir darbininkai 
sugryžo darban.

nepasiduosit, busite sunai
kinti.” Sakoma, kad po šito 
atsišaukimo fašistai jau iš
kišo per langus baltas vėlia
vas: bet lojalistai atsargus 
ir artyn neina, kad fašistai 
nepradėtų , tuomet šaudyt. 
Gen. Miaja liepė fašistams 
padėti ginklus ir išeiti lau
kan iškeltomis rankomis. 
Tai buvo ši panedėlį. Ar fa
šistai išpildė šitą reikalavi
mą, leidžiant “Keleivį 
spaudon da nebuvo žinių.

ISPANIJOS LOJALISTAI
UŽĖMĖ VILLAHARTĄ.
Išmušę fašistus iš Pozo- 

blanco miesto ir užėmę tur
tingas gyvojo sidabro ka
syklas, lojalistai varo priešą 
tolyn Į pietus ir artinasi prie 
Kordobos. Fašistai bėga be
tvarkėj ir pereitą sąvaitę jų
apleistą Villahartą lojalis- į sprendimas, 
tai užėmė be mūšio. lliau.

Trockio UTeismas 
Meksikoje.

Apsigyvenęs Meksikoj, 
Trockis pradėjo reikalauti, 
kad butų sudalytas bešališ
kas teismas iš rimtų žmonių 
ir nuspręstų, ar Maskvos 
kaltinimai prieš ji turi ko
kio pagrindo, ar ne.

Taigi Jungtinėse Valsti
jose susidarė tam tikra ko
misija ir išvyko Meksikon. 
Pereitą subatą ji jau pradė
jo Trockį tardyt: kaip jis 
žiuri Į Hitleri, Į Japonijos 
militarizmą, ir ar ištikro jis 
sutiktų kviesti juos Rusijon 
Stalino režimą nuversti, 
kaip Maskvos bylose buvo 
tvirtinama. Trockis sako, 
žinoma, kad visi tie kaltini
mai prieš jį yra sufabrikuo
ti; kad Vokietijos fašizmo 

Japonijos militarizmoir

99

jis daugiau nekenčiąs, negu 
Stalinas.

Koks bus to “teismo” 
pranešime y§-

viena drapanų siuvimo fir 
ma buvo išmetus 19 unijis- 
tų: busų kompanija—7.

Valdžia apskundė tas fir
mas Vyriausiam Tribuno
lui, kad jos laužo Kongreso 
išleistą Įstatymą. Apskųstos 
firmos pasisamdė geriau
sius advokatus ir jie Įrodi
nėjo, kad Wagnerio Įstaty
mas yra priešingas konstitu
cijai ir todėl nėra joms 
privalomas.

Taigi visi laukė, ką pasa
kys Vyriausis Teismas. Ka
pitalistai buvo Įsitikinę, kad 
Vyri ausis Teismas šį Įstaty
mą panaikins.

Bet išėjo kitaip. Teismas 
iripažino Wagnerio Įstaty
mą konstituciniu, ir Įsakė, 
<ad tos firmos, kurios buvo 
prašalinusios savo darbinin
kus dėl unijizmo, priimtų 
juos atgal.

Tai buvo labai skaudus 
plutokratams smūgis. Jų 
spauda dabar aimanuoja, 
kad Amerikoi jau nebeliko 
laisvės. Neliko, mat, jiems 
laisvės darbininkų organi
zacijas ardyti.

Bet kiek tas Vyriausiojo 
Teismo sprendimas yra 
skaudus pelnagrob i a m s, 
tiek jis yra sveikas darbi
ninkams. Dabar visos kom
panijos, kurios daro biznį 
tarp kelių valstijų, turės pri 
pažinti darbininkų unijas ir 
tartis su jomis. Dėl unijų 
pripažinimo streikuoti jau 
nebereikės.

Negalės jau unijai prie
šintis ir atkaklusis Fordas

Žinoma, Vyriausis Teis
mas nebūtų Wagnerio Įsta
tymo iižgyres. ieigu Rnose-

Belgija Palaidojo 
Fašistus.

Pereitą nedėldienį Belgi
joj buvo parlamento rinki
mai. Hitlerio ir Mussolinio 
iš pasalų remiami, Belgijos 
fašistai darė didžiausių pa
stangų pravesti saviškių di
džiumą, kad paskui galėtų 
parlamentą visai uždaryti ir 
apskelbti fašistinę diktatū
rą su Leonu Degrelle prie
šaky. Bet rinkimuose Belgi
jos liaudis beveik vienbal
siai pasisakė už demokrati
ją, kuri eina kartu su Fran
cuzija ir Anglija prieš fa
šizmą. Ir taip Belgijos fašis
tai, kurie tenai vadinasi “re- 
xistais,” buvo palaidoti. Vo
kietijos naciai labai nusimi
nė, kad “Belgijos Hitleris” 
buvo taip skaudžiai sumuš
tas.

BAISUS SPROGIMAS 
KORNŲ MALŪNE.

Kornų malimo Įmonėj, 
Milwaukee mieste, pereitą 
subatą Įvyko baisus sprogi
mas, kuris keliatą darbinin
kų užmušė ir apie 40 sužei
dė. Spėjama, kad malūne 
staiga užsidegė kornų dul
kės ir iš to kilo sprogimas.

I 19 VALANDŲ IŠ AME
RIKOS Į EUROPĄ.

Glenn L. Martino orlaivių 
kompanija Baltimorėj su
planavo toki lėktuvą, kuris 
neš 40 žmonių ir nulėks iš 
Amerikos Į Europą Į 19 va
landų. Tas orlaivis galėsiąs 
skristi 5,000 myliu be nusi 
leidimo. . . :



res," bet ofieialės cenzūros 
darbą, nes Brooklyno tauti
ninkų laikraštis dabar esąs 
“po Smetonos cenzūra.”

No. 15. Balandžio 1-* d., 1937 m.

VELNIĄ SUMAIŠĖ SU 
DIEVU.

Kai mūsiškiai patriotai 
pradeda aiškinti filologiją, 
tai išeina, kad musų kalba 
yra netik “seniausia” iš visų 
kalbų, bet ir labai panaši vi- 
voms senoviškoms kalboms. 
D-ras Šliupas yra atradęs, 
kad ji gimininga graikų 
kalbai. Pas graikus ir šian
dien esą daug “lietuviškų” 
pavardžių ir vietų su “lietu
viškais” pavadinimais, pa
vyzdžiui, Trakija. Netik

CHICAGOJ UŽDAROMA 
KELI ŠIMTAI LIETUVIŠ

KŲ ORGANIZACIJŲ.
“Naujienos” praneša, kad 

Illinois valstijos prokuroras 
Kerner padavęs teismui pe
ticiją, prašydamas ūždami 
apie 30,000 Įvairių organi
zacijų Chicagoje, ir kad ši 

Trakija, bet ir visi Balkanai i peticija paliečianti kelis 
esąs “lietuviškas” pavadi-Į šimtus lietuviškų draugi jų

kalniais.
O kai musų garsusis “Mar- 

quis de Garliava,” t. y. Gab- 
rys-Paršaitis, pradėjo anais 
metais pretenduoti į Lietu
vos sostą ir ėmė garsinti lie
tuvių vardą franeuzų spau
doj, tai jis aiškino, kad mu
sų kalba yra kilusi tiesiai iš 
lotinų kalbos, nes lotinų sa
kinys “viri, trahite jugum” 
reiškia tą pati, ką “vyrai, 
traukite jungą.”

Dabar gi tautininkiški lai
kraščiai iš Lietuvos prane
ša, kad musų kalba aiškių- 
aiškiausia yra yra kilusi iš 
senovės Indijos bramanų 
kalbos. Bramanų šventraš
čio (Sanskrito) kalboj esąs 
toks posakis: “Devas d&dau 
dantas, Devas dasyete e va 
danas.” O pas lietuvius sa-. 
koma: “Dievas davė dantis, 
Dievas duos ir duonos.”

Na, ar ne stebėtina ta mu-, 
sų kalba? Ji yra panaši ir 
graikų kalbai, ir lotynų kal
bai, ir indų kalbai!

Tik kažin kodėl musų pa
triotiški kalbininkai nepa
stebi to fakto, kad iš visų 
kalbų musų kalba yra pana
šiausia slavų kalbai. Ii- kuo 
ji senesnė, tuo ji slaviškes- 
nė. Kitaip ir negali but. nes 
lietuviai yra slavų atskala. 
Šiandien musų kalba jau 
pusėtinai perdirbta ir pra
plėsta, o vis dėl to apie 50 
nuošimčių jos žodžių yra 
slavų kilmės. Saulė, žvaigž
dė, mėnulis, žemė, vanduo, 
ugnis, durnai, ledas, galva, 
akis, nosis, ranka, stiklas, 
siena—tai vis slaviški ter
minai. Pagaliau, ir visa mu
sų, kalbos konstrukcija yra 
tokia pat, kaip pas slavus.

Su Sanskrito kalba ji tik 
tiek “gimininga.” kiek mu
sų kalbininkai ją “sugimi- 
niuoja.” Kartais jie net fal
sifikuoja Sanskritą, kad pri
taikius jj prie lietuvių kal- 

- • - • “De-

nešime tik tas, kurių vardai 
juokingesni.

Štai pavyzdis:
1. Draugystė Lietuvninkų 

Gedymino Kunigoikščjo So
ciety.

2. Draugystė Motinos D evo 
Sopulingos.

3. Draugystė Tautiszka Pa
žintis Lietuviu.

4. Draugystė Tautiszka po 
Vardu Szesybė Lietuvių.

5. Draugystė Lietuviszka po 
Vardu “Viltis.”

6. Draugystė Szvento Anta
no isz Pa d vos isz Cicero, III.

7. Draugystė Szvento Joza- 
pa of West Pulman.

8. Draugystė Gedorių Para-

KELEIVIS, SO, BOSTON.
Dievo Bausmė, Ar Priešų Darbas?

Šis vaizdelis parodo, kaip dega Zion City. Illinojuje, Katalikų Apaštalų Bažnyčia, kurios 
pastatymas 1902 metais kainavo apie ŠI.000,000. Šitos bažnyčios galva buvo Zion City 
miestelio majoras kun. Wilbur Voliva, kuris tvirtina, kad žemė esanti plokščia. Jis yra di
delis atžagareivis ir fanatikas, todėl turi savo miestely daug opozicijos ir sako, kad jo 
bažnyčią sudeginę jo priešai. Bet jo priešai tvirtina, kad tas gaisras, tai Dievo bausmė.

Miko Petrausko Jau Nebėra.
Žinomas amerikiečiams 
kompozitorius mirė Kau

ne 24 kovo.
Anksti 24 kovo rytą po 

Kauną pasklydo žinia, kad 
Mikas Petrauskas mirė.

šita žinia tačiau nebuvc 
kauniečiams netikėta, nes 
Mikas jau ilgą laiką sirgo ii . ..
buvo žinių, kad pasveikti S°
jam nėra vilties. Paskutiniu 
laiku jį kankino vadinamo
ji hemiplegija (vienos kūno 
pusės paralyžius).

Skaudu yra tas, sako “L.
Žinios,” kad netekome žmo
gaus, kurio nei tinkamai i- 
vertinti nemokėjome. O juk

kur gi (os dainos, tos kom
pozicijos? Atsakyti galima 
paklausimu: o kur jo kitos 
kompozicijos?

Gaila, bet jų nėra. Dau
gelis ju dingo ir jau amži
nai. Dingo jo komponuotos 
mišios, dingo bažnytinės 
giesmės ir kitos kompozici- 

daugybė pasau
lietinės muzikos kurinių, 
dingo ir daugelis revoliuci
nės muzikos.
M. Petrauskas buvo plačių 

pažiūrų žmogus.

Jis kiekvieno dalyko ne
registravo, opusai jo nežino 
registro. Jis niekam ir nie-

Mikas Petrauskas, tai ištisa kur nešykštėjo savo dvasios 
kultūrinė lietuvių gyvenimo turtų. Tik viena reikia pa- 
gadynė. brėžti: jo dvasinė ekspansi-

Gimė jis 1873 m. rugsėjo ja buvo nukreipta pažan- 
29 dieną Palūšėj. Tėvas bu- gos, gėrio, grožio ir tiesos 
vo vargonininkas ir muzi- kryptim. Jis kovojo už visa, 
kos instiumentų meistras, kąs yra gera, gražu ir tei- 
todėl ir sūnų pradėjo moky- singa. Jo principų gaires — 
ti savo amato. laisvė, lygybė, brolybė.

Bene pirmoji Miko kom- Tai vedamoji žvaigždė, 
pozicija — “Lietuvos seno- kuries šviesa smulkiu ske-
ves paminėjimas — para
šyta Labanore 1888 metais 
15-kos metų vaikino, nesi
mokiusio nei kompozicijos

veldrų šviesą sustelbia.
Taip dingo šveicariškieji

jo opusai...
Bet dėl jų jis jau negalė-

ir tiktai tiek teėjusio muzi- jo grįžti i Lietuvą. Teko vy- 
kos mokslus, kiek tėvas sa- kti Amerikon, nes ten trau- 
vamokslis pamokė. kė ji lietuvio širdis. Ameri-

Mikas pradėjo vargoni- koj gausybė lietuvių, o kul- 
ninkauti dar jaunas būda- turos darbuotojų — tik vie- 
mas, bet toks darbas jam netai.
nepatiko ir jis pradėjo sva- Mikas Petrauskas Amerikoj. 
* ----- aukstesnius dalv-

190 z m. jis koncertuoja 
kitur. Apsigyve-

SUVALKIEČIŲ ŪKININKŲ BYLA KA- Įsakymo per 3 minutes išsi-

RIU0MENES TEISME. Antroje savo kalbos daly- joti aPle
--------------- je prof. Leonas palietė at- kus. .... R t e "

pios szvento Krvžeus po Var- Kovo 19 dieną kariuome-Ją peršovęs kitas policinin- skirai kiekvieno teisiamojo Jau 1901 metais jisai pa- one ir liptuviš
nės teisme pasibaigė antra kas per neapsižiūrėjimą, apkaltinimus, neigė juos ir meta Lietuvos parapijų gy- l a i;kraea ..a-.n 2ie.Ul L

skirai kiekvieno
neapsižiūrėjimą

9 Drauevstė Karaliaus Do- Suvalkijos ūkininku bvla. Gustaiti KazĮ policija šaudė prašė teismą visus 
vydo. Buvo teisiama 10 ūkininkų! jau pargriuvusį. muosius išteisinti.

10. Draugystė Kareiviszka dėl Veiveriu sumišimų. Jie i Adv. Purėnienė nurodo, Teisiamieji paskutiniu žo-
Didžio Lietuvos Karalio Min- buvo jau syki kariuomenės kuriais atvejais Įstatymas džiu kaltais neprisipažino ir
daugio No. i. teismo nubausti, bet padavė i leidžia uolieijai pavartoti prašės išteisinami.

11. Draugystė Lietuviszka apeliaciją ir Vyriausis Teis- ginklą. Nei vienos, Įstatymu Kariuomenės teismas pa
vyru ir Moterų po Vardu Ado- mas Kepė peržiūrėti jų bylą numatytos priežasties sau- skelbė rezoliuciją: A. Ma 
mo ir Jievos. ; iš naujo. Taigi dabar ši byla ‘ dyti Veiveriuose nebuvę, ražas ir K. Kalašinskas nu-

12. Draugystė Nekalto Pra- ir buvo sprendžiama. , taigi, policija čia ginklą pa- bausti po pusantrų metų
sidėjimo Panos Szvencziauses.! Juos kaltino kariuomenės vartojusi neteisėtai. sunkiųjų darbų kalėjimo,

teismo prokuroras pulk. Baigdama adv. Purėnie-' Juozas Bartnikas ir V. Ma-
Matulevičius. Jisai pabrėžė, nė dar apsistoja atskirai čys po 9 mėn. paprasto kalė- „,1VI11„ , imilvll«
kad kelis paskutiniuosius pne kiekvieno kaltinamojo jimo: J. Jankauskas, Jurgis ^Y»et am. kf
metus krašta spaudė ekono- ir daro tokią išvadą: eilė Bartnikas, J. Grincevičius,

c - t v minis krizis, o aukščiausio liudytojų atvaizdavo tragiš- J. Karčiauskas ir K. Gustai
szvento Ka- laipsnio jig pasiekė 1935 m ką Įvyki. Jus, teisėjai, spręs- tis po 9 mėn. paprasto kalė

Ekonominio nepasitenkini- kitę kas kaltas. jimo, bet nuo bausmės sąly- š.. ’. . £ e
------- - mnci orinti- Alf Vaiva™ 02131 ^1S1U. AIŠKU —

du Szventos Cecylijos.

13. Draugystė Szvento Juo
zapo Apiekuno.

14. Draugystė Szventos 
Franciszkos Rimionkcs.

15. Draugystė 
zimiera Karalaiczio 
of Lake.

of Tovn

teisia- venimą ir vyksta Petrapilin, kus dirvonus, o jų platybės 
kur jam pasiseka pasiekti begalinės, 
muzikos konservatoriją. Gyvendamas Amerikoje,

Konservatoriją, ir kartu Mikas organizuoja ir moki- 
gimnaziją, jis baigė 1906 na chorus, žymiausi iš jų 
metais. “Birutė” Chicagoj ir “Gabi-

ja” So. Bostone. Tuo pačiu 
M. Petrauskas—r e volių- laiku jis ir komponuoja,

ciomenus. koncertuoja ir duoda muzi-
1905-6 metų sąjūdyje jis kos lekcijas Amerikos lietu- 

gyvas ir karštas dalyvis, vių jaunimui.
Maža to, kad jis caro prie- ParajytO5 Mlko kompo.
šas, kad kovoja už Lietuvos 
laisvę, bet
kų žodžio prasme pažan
gus, kairių Įsitikinimų žmo
gus, kuris reikalauja liau- 

‘ne-

žiojos.
Mikas parašė operetes 

“Girių karalių,” “Apves
dinkite mane,” “Consilium 
fakultatis,” “Užburtą kuni- 

Lietuvių milio-ic nrantrvcts mo jausmų vedini pradėję Prof. P. Leonas sako, kad ginai atleisti; Alf. Veiverys To. raikšti”
t ' bruzdėti kai kurie ukinin- eilė policininkų- su savo vir- 6 mėn. sąlyginai; Andr. P carinės val|žios per- nierių,” “Adoma ir Jievą,”

Gustaitis įteisintas ~ sekioiamas. “Velnią išradėją,” “Maluni-
A. Marazui n K. Kalasm- Vog baigęg konserVatori- ninką ir kaminkrėtį,” “Šie-

ją, priverstas slapstytis su napiutę, ’ “Pirmąją gegu- 
etimu pasu. ” žės,” “Prieglaudą,” “Elge-
Parvažiavęs iš Petrapilio, tos dukterį karalienę,”

1906 metų vasarą Į Rasei- “Vaiką ar mergaitę,” “Šven 
nių apskr., Pušynos dvarą, tąją naktį;” operas: “Biru- 
parašo pirmąją lietuvišką tę” ir “Eglę, žalčių karalie- 
operą — “Birutę,” kurią tų nę.”
pat metų spalių mėnesį pa- Reikia pasakyti vienu žo- 
stato Vilniuie — ją muzika- džiu, kad Mikas Petrauskas 
liai. režisieriškai paruošia ir buvo pirmasis

Garsus Wan3as Lietuwiu. policininkų _
17. Draugus® Tautiszka kal- To bruzdėjimo rezulta- smuiku Radzevičium .

tai — Šaltupio. Šilavoto ir tragmgiausių Lietuvoje įvy- 
Veiverių Įvykiai. kiu veikėjai.

Draugystė 
Lietuvių Didvyrių No. 1.

18. Draugystė Szuento Jono 
Krikštytojo Society.

19 Draugystė 
Mindaugio Gvardyje

20. Draugystė 
Wiltis ir Nodieja.

21. Draugystė 
Laimė Draugiszka

22. Draugystė 
Garsus Vardas Lietuvaicziu.

vra

____  ... v skui kardomoji priemonė
Prokuroras daro išvadą, Marazą siūloma vadu pa- paskiria sargyba. Juodu sa- Sk^u^Dasu 

kad teisiamųjų nėra nei vie- daryt, nors Vyr. tribunolas Įėję buvo suimti ir nugaben- - H - 
Karaliaus no nekaltu ir prašo paskirti nerado pagrindo. Marazas ti kalėjiman.
No. 1. tnkiji nnt hsusmp kokia bu- isnkp “areštuoti” Morkųtokią pat bausmę, kokia bu- Įsakė “areštuoti” Mockų, --------------- -

Tykėjimas vo paskirta sprendžiant šią paėmė dviratį, mėgino kai- VI^KO PO R1SKI
bylą pirmą kartą, tik Mara- bet telefonu, bet nemokėjo, T v - v ūkį. 

Tautiszka zą prokuroras siūlo nubaus- o vis dėl to kaltinimas jį lai-
ti 5 metais sunkiųjų darbų ko vadu. Mockų “areštavo,” 

po Vardu kalėjimo. bet ginklo iš jo neatėmė.
Adv. L. Šmulkštys gina Tai buvęs neareštavimas ir so

Maraža. Jis stebisi, kodėl vadovavimas, o kažkoks čiai 
šitoks “negramotnu- prokuroras Marazui reika- šposas. kierius pr

bos. Tas jų-cituojamas “De- uU,ja 5 m€t’- t ?Pre"džiant . už tdal.yavinią Veive- “džiabų - bet buvo išprašy-
vn<i Hadan ” irai - ir szventų draugijų bvlą pirmą syki, Marazas nuošė tai dešimčiai žmonių ti uz durų.

pavadinimuose. buvo nubaustas pusantrų taikyt Ypatingą baudžia-
Tuo tarpu darbininkiškų metų ir prokuroras dėl to majį Įstatymą nėra pagrin-

draugijų vardai suformu- sprendimo nepadavė kasa- do.

Išprašė už durų.
Klerikalų “Draugas” ra 

neareštavimas ir šo, kad Chicagos sandarie- 
iai buvo nuėję pas politi-politiškų . Taip pradedama lietuvis-

lietuviškos
operetės kūrėjas.

Laisvės mylėtojas ir lais
vamanis.

Būdamas laisvės mylėto-
falsifikuotas. Visu pirma 
reikia žinoti, kad Sanskrito 
kalboje tokio daiktvardžio,

ka opera.
Kaip žinoma, “Birutėj”

Štai jums ir atlyginimas ir Ki-pra® -Petrau- jas ir laisvamanis M. Pet-
tUu narfiai"2Vim? zikoš žini^davTbroli’s Mi- rauskas karštai mylėjo Lie-
tų paitijai. ^ag tuvą ir jos žmones, kaip ga-

Butų Įdomu žinot. . Spektaklis išdavė jaunąjį
“Sandara”

Du nukauti, penki sužeis-
. , - . kompozitorių, ir jis turėjo gas,labaiprotingas irkul-

, - - . , . . . ar , n?ret!i ..Z1?ot1’ bėgti nuo politinio perse- turingas žmogus, deja, ne
sako, Kad čia ekonominiai valdininkai, respublikos a- kada atsirado pirmieji zmo- nžripnin Atsidūrė V1S° uz tai mylimas.

“Chicagcs Lietuvių Daili- reikalavimai nebuvę kelia- gentai teisėtai dirba. nės Lietuvoje. švpipnrrinl Tr ten nntpkn V1S1 dvasiniu Miko
džių Draugija.” mj - ūkininkai susirinkę pa- Policijos viršininko Ra- Bet tas nelabai svarbu, j tįkra gyvenimo sukuri Petrausko palinkimu rupin-

“Darbininkų Lietuvių Są- siteirauti dėl suimtųjų ūki- dzevičiaus veiksmai netei- Daug Įdomiau butų žinoti, ‘ gveicariia__ laisvės prie- £1S* ^ai pareiga pažangio-
junga Chicagoje." ninku, o, be to, buvo remon- sėti buvo. kada lietuviai išmoko lietu- g.Įobytis Joįe rado vieta slos visuomenės, kurios idė-
Ir taip toliau. tuojamas šventorius, dvejos žmonės turgaus dieną ra- viškai rašyti, nes “didžio- daugelis carinės valdžioj & plotmėje jis visą savo

TaM “nZėdamr’irodvt Šfe palyginimas parodo, mirusius, tai ir miai sau sėdi turearietėje, p jo” Vytauto raštininkai ra- Derįkioianlujų Rusijos pi. atnžitj dirbo,
taigi, norėdami įrodyt, susirinkę žmonių. Radzevičius triukšmingai sydavo valstybinius aktus i- -,, knirinin Tr Taip apie MikąPetraus-kad lietuviu kalba yra kilus kad žmones, kūne kuna Adv Šmulkštys Drašo tei- nranešinėia i Mariamnole da baltgudiškai Reiškia ką1™!1!- ir k - “Lietuvos Žinių”Indijon ‘musu natriotai darbininkiškas organizaci- a™. bmuiKStys prašo tei pranesmeja į inanampoię. aa oaitguoisKai. neisKia, Mikas Šveicarijoj jų tarpe. Ka, v % /-iniU

iš Indijos, musų patriotai damntn Maraza isteismti. Policijos vadas Adomaitis j- apie oOO metų atgal lietu- j- t hurelvie lietuviu ku- redaktorius J. Kardelis,
pavogė indų velmą_ ir si^-daug daugiau prasi- Adv. L. Purėnienė kalba:'sako, jei žmonės U ir U da-viai da nebuvo kalbiškai • 11- -------------------------------------

kaip “Devas,” visai nėra; y- lu?ti visai rimtai ir parašyti cijos protesto, 
ra tik “deva.” Bet “deva” taisyklingai.

Pavyzdžiui:Zaratustros tikyboje, kaip 
ją aiškina šventos indų kny
gos (Zend-Avesta), reiškia 
ne Dievą, bet demoną arba 
velnią. Dievas indų kalboje 
vadinasi Baga, iš kurio sla
vai išveda savo Bogą.

Kalbėdamas apie Šilavo- ti ir dar jie kalti... 
to Įvykius, adv. Šmulkštys Teismas turi žiūrėt,

miniavo jį su savo krikščio- lavinę .ir apsišvietę.
nišku Dievu.

............ Purėnienė kalba: sako, jei žmonės tą ir tą da- viai
tie, kurie tveria “tautiszka?5 Prjdžj 1 J” h- Wl?U "U° ?'a™ atsiskyrę-

’ 1934 m. ūkininkų būkles, priemonių bet žmones me- ---------

“VIENYBĖJ” ĮVESTA 
SMETONOS CENZŪRA.

Požemio keliais “Kelei-

pnemomų,
Padtan-pJi vra tipk tament; žinom tuos laikus: ta- ko nedaro. Tačiau Radzevi- 
kad nemoka žmoniškai net da ūkininkai rinkos tarės čius Įsako per 3 minutes iš- 

.»» savo reikalus svarstė, bet siskirstvti.

ir “szventas” “draugystes.’ Kaip ilgai jis gyvens?
_ “Draugas” kartoja vieno

vardu <wvn “drflntn-ątpmę” savo reikalus svarstė, bet siskirstyti. Taigi ir pirmas kunigo pasakymą, kad po- 
suformuluoti gy i viskas ėio spontaniškai. Radzevičiaus žygis neteisė- piežius dar gyvensiąs ilgus

Jei Veiveriuose žmonės tas. O sykį Radzevičiaus metus.

rie, kaip ir jis, priversti bu
vo bėgti nuo persekiojimų.
Mikas rašo Leninui ir Troc

kini revoliucines kompo
zicijas.

TEISĖJAS NUBAUDĖ 
PATS SAVE.

Hattiesburg, Miss. — Po
licijos teismo teisėjas Clark 
čia uždėjo sau $1.00 pabau-

Ir Šveicarijoj Mikas Pet- dą užtai, kad išlaikė gatvėj 
rauskas muzikos vadovas, pastatytą automobilį ilgiau

viui” pranešama, kad “Vie- Daug šitų organizacijų nuovados viršininko Įsaky- veiksmai neteisėti, tai ne- Kaip ilgai jis gyvens, tai dirigentas, kompozitorius, negu patvarkymas leidžia,
nybės redakcijoj pradėjusi jau nebegyvuoja, todėl pro- mo neklausė, tai už neklau- tinka čia baudžiamasis Įsta- parodys tik ateitis. Bet kad Jam užsako kompozicijas
dirbti Lietuvos konsulo sek- kuroras siūlo išbraukti jų simą policija galėjo surašyt tymas. jis šiandien tebėra dar gy- revoliucinių dainų Rusijos
retoriaus p. Šimučio žmona, vardus iš valdžios knygų; gi protokolus ir perduot apy- Kadangi Radzevičiaus vas, tai ačiū tik medicinos socialdemokratų (kairiųjų)
Redaktorius Tysliava aiški- tos, kurios jų da gyvuoja, ‘
nęs, kad ji dirbanti “korek- pasirinko sau kitokius tiks- 
torės” darbą. Bet kiti žmo- k

17 JUODVEIDŽIŲ IŠSI
LAUŽĖ IŠ KALĖJIMO.

linkės teismui. .veiksmai buvo priešingi Į- daktarams. Jeigu jis butų vadas Leninas su Trockiu; Iš Jacksonvillės kalėjimo,
Kaltina, kad peršautas statymams ir iei kas sušuko gydęs savo ligą “stebuk-ijis rašo muziką ukrainiečių Floridoj, pereitą sąvaitę pa-

policininkas Baltrušaitis, “neklausysirt,” tai nėra nu- lais,” tai šiandien jis butų pabėgėlių grupėms, jis kom- bėgo 17 juodveidžių kali
nės, kurie stovi arti “Vieny- žymėta, "todėl jas norima .Tačiau pas žmones ginklo sikaltimo. buvęs jau ne popiežius, bet ponuoja ir lietuviškas revo- nių, penki tarp jų žmogžu-
bės,” aiškiną kitaip. Esą, p. uždaryti dėl Įstatymų laužy-; nerasta, nes niekas ginklo ir Kad pirma puolė policija, šaltas molis. liucines dainas. džiai. Jie išpiovė kalėjimo

lė dirba ne “korekfco- mo. .neturėjo. O policininkui ko-ji

lūs, negu jų čarteriuosė pa-

Situūenė jtai matyt ir iš Radzevičiaus Tautiškas Cibukas., Gal šiandien kas paklaus: lange grotas.

1 iir
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS 60 Metų Senis ir 15 Metų Jo Pati.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Musų čaiis vis nesiliauja 
eimanavęs apie SLA. Pildo
mąją Tarybą ir drožia save 
gazietoj visokias pastabas 
apie organizacijos reikalus. 
Jam nepatinka net ir tas. 
kad Chicagoj esą palaikomi 
vienos srovės radio progra
mai ir tik vienos pusės poli
tika esanti varoma apie Su
sivienijimą. Man čia rodos, 
kad tas galvočius mažai te
skaito kitus laikraščius, nes 
iei skaitytų, tai kitaip kal
bėti’ Man tenka perskaityti 
Įvairių kalbų per Chicago? 
radio pasakytų, bet aš nie
kur nemačiau, kad butų ko
kia agitacija varoma už ai 
prieš kok:ą parti ją.. Tose 
kalbose visuomet orieian- 
kia> kalbama anie SLA. Mu
su Čaliui taipgi neaišku, ko
dėl tik vienoj Chicagoi ma
toma reikalas Susivieni iimą 
garsinti. I tai galima visaip 
atsižvelgti Ch’cagoie vra 
daugiau lietuvių, daugiau 
radio stočių ir galima pi
giau ta padaryti, negu dau
gely kitu kolonijų. Kada 
Clevelando lietuviai turėjo 
radio pusvalandi, tai laike 
auksinio vajaus aš kreipiau
si i Pild. Tarvbą. kad duotų 
keliata doleriu vajui pagar
sinti. ir be jokiu atidėlioii- 
mų davė igaliojimą, ačiū 
kuriam turėjau progos porą 
sykiu tos organizaciios rei
kalais kalbėti. O kad dabar 
čia radio neprieinamas, tai 
ar Pild Tarvba dėl to kal
ta? Šiandien Clevelande 
mažesnei stoty jau reikia 
užmokėti $90.00 už pusva
landi. dėl to lietuviai ir ne
išgali radio programų reng
ti.

Toliau jis sako. kad jis 
negalįs apie Susivieniiima 
rašyti, ieigu negauna už tai 
atlyginimo. Bet jis gana 
daug prirašo, kada nori ku
ri Taiybos nan apšmeižti, 
purviną agitaciją varyti.

Ant galo jis sako, kad 
niekas negalės su nieku su
sikalbėti, kol socialistai Su
sivienijimą valdys. Bet kas 
galėjo susikalbėti, kada Su
sivienijimą valdė p. Kar
piau? gengė? Šeimininkavo 
jie kiek norėjo, ir be mažko 
prie galo nepriėjo. Bet kai 
socialistai Susivienijimą iš
gelbėjo, tai “Tėvvnė” kre
ditą už visos Taiybos atlik
tus darbus atiduoda p. Vini- 
kui. Kodėl šito fakto musų 
Kaziukas nemato? I

Tas vyrukas turi trumpą? 
atminti. Jis išdrožė spyčių 
savo gazietoj Įvairiom par
tijom už rinkimą auku ir 
ant galo sako: “Kaip ‘Dir
vos’ redaktorius važiavo Į 
Lietuvą, tai jokių kolektų 
nedarė ir nieko neprašė, bet 
savo uždirbtais centais nu
važiavo.” Matyt, jis užmir
šo apie šimtus tų laiškų, ku
riuos buvo išsiuntinėjęs po 
Įvairias kolonijas ir vieti
niam lietuviam, prašyda
mas auku savo kelionei Į

Iš Kultūrinio Darželio Su
sirinkimo.

Kovo 30 dieną L. K. Dar
želio Sąjunga laikė savo 
metinį susirinkimą ir rinko 
valdybą šiems metams. Su
sirinkimas buvo neskaitlin
gas, dalyvavo tiktai dalis 
delegatų. Sąjunga susideda 
daugumoj iš dviejų sroyių: 
didesnė dalis yra katalikų, o 
mažesnė — tautininkų. Na, 
ir jie gerokai tarpe savęs 
pasipeša. Buvo Įvairių ra
portų iš pereitų metų dar
buotės, ir viskas neblogai 
atrodė. Finansų raporto ne
buvo. Sakė, kad nespėję pri 
rengti. Mat, vieni metai yra 
įertrumnas laikas raportui 
prirengti. Po raportų eita 
prie valdybos rinkimų. Čia 
'au ir prasidėjo susikitti- 
mai. Buvęs vice pirmininkas 
J. Brazauskas užkirto vi- 
;em jauniem atstovam, ku

rie nesenai prie sąjungos 
prisirašė, kad jie arba veik- 
ų gerai, arba eitų laukan iš 
sąjungos. Taipgi išbarė ka
talikus, kad šmeižia sąjun
gą per komunistu “Vilnį.” 
Toliau'kalbėjo “Dirvos” gal
va p. Karpius, kuris taipgi 
kibo visiem į akis už Įvai
rius prasikaltimus, o ypač 
už tai. kad nekurie asmenis 
■'ašinėja Į laikraščius apie 
?ąjungos veikimą. Mat, tik 
jis vienas gali ką nori tepti 
savo “Dirvoj,” o kiti turi jo 
pasiklausti, kas galima ra
šyti.

Taipgi buvo ir bazaro ra
portas su plačiais paaiškini
mais. Pasirodo, kad pelno 
liko arti keturių šimtų dole
rių. Taipgi dar liko ir daik
tų, kuriuos žmonės suaukd- 
vo ir kurių vertė siekia apie 
$200. Taigi gal dar bus su
rengtas ir kitas bazaras.

Šiame susirinkime matėsi

Keistai išrodo, kuomet jauni žmonės veda; bet da didesnė keistenybė, kuomet jauna 
mergaitė išteka už senio, štai, šiame vaizdely yra parodytas Deddick Seates, 60 metu am
žiaus Floridos farmerys, ir jo 15 metu amžiaus žmona. Jis buvo našlys ir jo anūkai jau 
senesni už tą mergaitę, kurią jis dabar paėmė už žmoną. Ji čia gamina jam pusryčius. 
Klausimas, kaip ilgai ji su juo gyvens?

i SCRANTONE VĖL BANDO JOTI ANT
ŽMONIŲ SPRANDŲ.

- -
1 Scranton, Pa. — Kovo 30 tai atgal, lyg ir grūmoja: 
dieną vietos laikraštis pa- “Nejsileisim rup...” Taip 
skelbė, kad airišių vyskupas jos jau dabar kelintą dieną 
O’Reilly Į lietuvių šv. Juo- ir naktis vaktuoja, kad nau- 
zapo parapiją* nauju kunigu Įasis aveliu ganytojas neisi- 
paskyrė kun. Miliauską, Du- kraustytų Į jų kleboniją, 
ryea lietuviu parapijos kle
boną.

Tą žinią vietiniai parapi- 
jonai perskaitę, kaip perkū
no trenkti. įsiuto. Mat, nau- • „ , • o ,iai paskirtas kunigas prieš nl?9. Paskyramą. Bet dele-

; keturis ar penkis metus, su ^cijai buvo pasakyta kad 
d,,,™ didžiojo avelių ganytojo-

kerdžiaus nėra namie. Žmo-

Parapijonai net buvo pa
siuntę delegaciją pas jo ek- 
selenciją didijį kerdžių vys
kupą, kad atšauktų šito ku-

airisio vyskupo pagelba 
bandė i šitą parapiją Įsiver
sti prieš žmonių norą. Dar 
tada klebonu čia buvo nese
kai miręs kun. J Kuras, ku
ris žmonėse turėjo daugiau 

; pasitikėjimo.
į Apie šitą nau ją kunigą ei- 
ina visoki gandai. Teisybės 
'nežinant, ju negalima skelb
ti, galima tik tylomis iš lu
inų i kito ausi kalbėti, 
įčia visi ir kalba. Vieni sako, 
į kad šitas Dievo aveliu pie- 
imuo labai geras. Bet kiti pa- 
rapijonai už toki pasakyma 
pasiryžę kaili išperti. Kiti 
sako, kad ji mate tokiose 
vietose, kur avelių eanvto- 
iams nepridera vaikščioti. 

■ Treti sako. kad jis i šitą pa- 
atėjes

nės nieko nelaimėio. Jie jau 
tris mitingus šaukė. Nutarė 
kreiptis net i papos atstovą 
Wa«hingtone ir pažiūrėti, 
ar visų didžiausio kerdžiaus 
atstovas negalės priversti 
vyskupą pakeisti ši paskyri
mą.

O. brangus broliai! Jeigu 
Taip '^s buturnėt kunigai, tai ir 

iųs i šitą vieta veržtumėtės. 
Juk tai yra tikra aukso ka
sykla ! Nereik nei i Alaską 
važiuoti, čia sau galėtumėt 
Dievo aveles ganyti, palai
minimus dalinti ir gyventi 
kaip kokie caro dėdės, iki 
bolševikai neateitų.

Balandžio 12 dieną nau- 
vis rie-puolė komisijos narius ir vi ......

sus Lietuvoje demokratijai rapiją atėjės padarysiąs jas kunigas, tur but, 
atsteigti pritariančius žmo- daug permainų ir labai pa- na, nežiūrint visų musų pro- 
nes nešvariais žodžiais plūs- brangsianti Dievo malonė, testu, šitą aukso* kasyklą 

Balandžio 4, buvo SLA. ti, ir tas sukėlė susirinkime Taigi, taigi. užims. Ga! turėsime da ir
ta ir laiko jį už beždžionę. 959 kn susirinkimas kuria- didelį nepasitenkinimą. Ne- Visas sitas kalbas girdė- juokų, nes girdėt, kad da-
Bet Juozas sako, kad jis ten “j.,//,,.,. umY in nariu kurie sandariečiu tūzai įsi- damos, parapijos ištikimos vatkėles su klausimais vaik-
praleisiąs apie porą mene- . *:, . drąsinę pradėjo rėkaut, kad davatkos pradėjo piketuoti sto ir pasiryzusios juos tra
siu laiko, kol visus lenkus vlsa vaWba 11 komisijų na- j; susirinkimo maršalka pra- kleboniją. Mat, jos pasirv- naudoti. Taigi žiūrėsim, kas
drutuolius išvoliosiąs ir čam- riai- Pirmininkas susirinki- šalintų tuos narius, kurie gi- žusios nauiojo kunigo neisi- čia darysis Gal dvasia sven-

zarkiai ir visi na- na Lietuvoje demokratiją ir leisti. Jų būrelis su keliais ta visus laiku apsvies.

Ristikas Komaras prane
ša, kad jis dabartiniu laiku 
randasi Varšuvoj, Lenkijoj. 
Sako, lenkai jo nekenčia. 
Laike ristynių viskuo jį me-

pi jono diržą laimėsiąs.

J.
prie
mo.

DETROIT, MICH.
Sandariečiu pastumdėliai 

triukšmauja.

mą vedė tv;
riai jautėsi labai smagiai, komisiją panaikint. Bet ka- vyrais

Drąsutis irgi prisideda Tt-u • 1 - -• 1 dangi tie vištagaidžiai kėlė --------
viešo lietuviško iudėji- Užbaigus bėgančias kuo-nv., iudėji- ĄUV- betvarkę ir nesilaikė
Jis daug pasidarbavo Pos reikalus, seka komisijų rjnkimo taisyklių, tai mar

organizuojant darbininkus.

vaikščioja tai šen. °^r3pijcno sūnūs.

susi_. Du Scrantono Parapijonys Areštuoti.
LiS Von5Sekom£b ŠM ‘į1?'?8.,,?™? *« Kun. Miliauskas Įsilaužė w'ją akmenimis. Tuomet

1 -• komisi- re^kė, kad jie tuojaus is-
JOS kun buvo išrinkta prieš ,ėks laukan>J jeiglf'

da
daugiau policijos buvo nu-

.....  . ............. t. K- Nekrošiaus alinėj nak- “eTkm-ia^mU^ari^: kys suslri,lk,n>e'l™rkoSi i Scrantono angliškas dien- Sį ^eg^rapyČj ‘ttri
daug veidmainiu, kurie vie- jties laiku kilo gaisras ir pa- ’gutig m. Kemėšienė M. Sandariečiams. parėkavus rastos praneša, kad neziu- viešpatauti ne jų valia, bet 
naip kalba, o kitaip veikia. UZ StrazdierA apie 45 minutų, pirmininkas [in* ^5^?? ,ka2a!1^1; ^ro’ vyskupo diktatūra. Jie turi
Prieš rinkimus keliatas to- s*mtų dolerių, 
kių vaikščiojo ir kitus kalbi-

policijos pagalba.

lietuvių katalikų 
pir_ testų prieš nekenčiamą kun 

a*, * m? ^lsuota^ Tcad* komisija Miliauską, airišių vyskupas
dalyvaus balsavo sandarie- Paryžo savo diktatūrą

isi ju šalininkai, vi- pravesti Jis nusiuntė jų pa- 
- . , , . - so 7 nariai/ Antru kartu rapijon kunigą Miliauską su

rlSd KlkRntL leista balsuot’ kad komisiją policijos pagalba Parapi- 

A. M. Karužiskis pareiškė, kad jis tari raštu

Pastaroji susirinkimui 
pareiškė, kad jino, kad Karpiu reikia iš sek-! Automobilių nelaimėse paicisiic, nau ji u<uoaie paleist; 

retoriaas vietos prašalinti, | nuį «9 met« pradžios Cle- draugijų konferencijoj ku- t . ; ;
........................r - —i-,,!.'. .... ZUvo nos prisidėjusios pne Kon-nes jis labai erzina narius., veĮando ~ gatvėse jau 

Į susirinkimus jis kviečia tik aPie žmonių, 
savo plauko žmones, o ki
tiems neduoda žinios. Ta 
čiau 
natys
Šimą, kad Karpių vienbal
siai užgirti. Taigi, vyrai, 
kam kalbate, jeigu savo žo
džio bijotės?

Kun.ns neduoda žinios. Ta- , r'u"'. . T.' susirinkimas. išskyrus 7.u atėję į susirinkimų tie buvo įsvaziayęs į Tamaųua, raportą visų metų daibo ei R iški SLA 36,-'k 
ys aitatoriaiduodaĮne-;P-, dalyvauti ^vo tėvo lai- gos ir jeigu jam susam- ? juodnugariai; yri

i dotuvėse. Jis mirė nuo su- kimas leistų, tai jis per- 
žeidimo kasyklose. Velionis skaitys. Susirinkimas suti- 
buvo 71 metų amžiaus. ko, kad perskaitytų. Svar-

—-----  ’ blausioji raporto dalis buvo
Moterų sąjungos 36 kuo- ta, kur parodoma, kad Dėt

pa turėjo surengus “margu- roito»-U . -1 X — ----------------‘------------- lietuviai surinko
Is he.uviskų veikėjų tarpo. balių” naujos parapijos $160.88 Lietuvoj demokra- 

Pažangiuju veikėju tarne, salėj.- Publikos buvo ne- tijai atsteigti ir politiniams 
S. Mažanskas yra daug pa- daugiausia. kaliniams, ir $69.29 Ispani-
sidarbavęs darbininku ge- { -------- 1O<5 demokratijos gynėjams.
rovei. Jis uoliai dirba‘įvai-1 Vienas' “Dirvos” filozo- Pinigai persiųsti komitetui Į 
riose organizacijose. Jis fas ėmė aiškinti, kaip gali- Chicagą. Buvo Įnešimas,
daug prisidėio ir prie suren- ma kvailą žmogų pažinti, kad susirinkimas raportą

.......................... ..... ' •" priimtų, bėt Lietuvos demo
kratijos priešai, organizuo

simo Amerikos Lietuvių Matyt, jis rasė tai pasižiu- 
Kongreso, ir šiandien daug i'ėjęs i veidrodį.

Jonas Jarus.rūpinasi Lietuvos darbinin
kų likimu. Jis taip pat vei
kia ir mažų namų savininkų 
organizacijoj. Jeigu butų 
daug tokių veikėjų, kaip_ ■ P-

oc.v, . Mažanskas, tai daug ką ga-
Lietuvą. Už tas aukas jis ža- lėtų atsiekti. Jis dažnai ap

tai pakėlė triukšmą. Jie

Lietuvos žmonėms tautinin 
kų vergijos. Sekantis kuo 
pos susirinkimas 
emžės 2 d.

buvo užrakinę savo 
kleboniją naujomis spyno
mis, bet durys buvo išlauž
tos ir kunigas Miliauskas 
užėmė kleboniją prieš žmo-

tik mokėti duokles Romos 
trustui ir klausyti vyskupo 
Įsakymų. Tokie yra popie
žiaus įstatymai. Visų pir
ma, jo agentai gąsdina ti
kinčiuosius velniais ir pra
garu. O jeigu žmonės velnio 
ragų nebijo, tai tada vys
kupas šaukia ginkluotą po
liciją. Ne “artimo meilė,” 
apie kurią kunigai plepa, 
bet šarvuota policmano

Neivarko Lietuvių Organizacijos Darbuo
jasi Rinkimuose Miesto Komisionierių.

nių valią.
Įvyks ge- Susirinkę katalikai pra- kumščia arba švinu pripilta 

Narys, dėjo bombarduoti klebeni- buožė tikinčiuosius valdo. 
------ -------- Kai du parapijos komite

to nariai. Frank Kalitus (gal 
Katilius ) ir Antanas Po- 
well nuvežė Į Pittstoną kun. 
Miliauskui raštišką parapi- 
jonu Įspėjimą, kad jie jo sa
vo klebonijon neįsileis, tai 
tuoj buvo pašaukta Pittsto- 
no policija ir abudu komi
teto nariai buvo areštuoti. 
Kun. Miliauskas liepė poli
cijai iš kalėjimo jų neišleis
ti. Bet policija negali laiky
ti žmonių be jokio apkalti
nimo daugiau kaip 24 va
landas, ir todėl rytojaus die
na abudu buvo paleisti.

Tai ve. kokia “artimo mei
lė” pas Romos agentus! Ka
da gi musų žmonės susipras 
ir sustos tuos dvkaduonius 
savo sunkiai uždirbtais cen
tais maitinę?

Mainerio Sūnūs.

Toks gardus kad noris 
išgert kožnas lašas

Balandžio 6 Lietuvių sve- ’ Aptarus kandidatų tinka- 
tainėjei Įvyko lietuviškų or- į mumą, pradžioje gegužės 
ganizacijų bendras susirin- mėnesio sukvesti masines

leidžia ir savo naminius rei
kalus, kad tik padarius ką 
gera organizacijom. Mes
gerai žinome, ką reiškia di- nuojama> kaįp sėkmingiau
delis pasisventimas. Rdkm > rįsį<|eti prie miesto rinki- viams geriausiai balsuot. 
dauS laik° Praleisti ir mie- mų, nes gegužės 12 bus ren- susirinkime atsto

tai kas čia kaltas. Juk tie P.Tarastl’ 9,Prie toJrdaug kami 5 miesto komisionie- vauta anUj5 įvairiu oro-a 
atsišaukimai dar ir šiandien ^kasciu pasidaro. Taigi P-!r;ai vauta apie 1 o įvairių oiga-
pas kauburiuos tebėra. i Mažansko veiklumas turi j Iniciatvva tam reikalui j VičiS’
1 _____ !didelės reikšmes musu = j -2- tz__ki----- 1.__ !nariu skaičiumi.

dėjo “gryną teisybe aprašy
ti,” kada sugrįš. Taigi au
kas jis rinko kaip ir kiti, o 
teisybės neparašė. Tai kam 
dabar ant kitų užsipuldinė
ti? Jeigu atmintis trumpa,

kimas, kuriame buvo pla- prakalbas ir pasiaiškinti, už 
kuriuos kandidatus lietu-

vi-į nudarė d-r/s Kralikauskas nani* skaičiumi. Newarko 
padare d r^s KraiiRausEas,, iietuviai tikisi ateinančiais
jis deda daug pastangų su_ i rinkimais sutraukti anie 10 - 

, traukti lietuvių organizaci- i
Teko girdėti, kad lietuvisjias prie rinkimo valdininkų1 Ų eu ų . jų. 

kaip p. Karpiui. Jis per ilgą policijos kapitonas suėmė;nuo kurių daug priklauso! Susirinkimas išrinko ir 
laiką garsino, kad važiuo- vieną unijos vadą, koris netik gerovė lietuvių, bet ir | taip vadinamą spaudos ko- 
siąs į sostinę, ir jieškojo to- trukdydavo statybos dar-'aplamai visų dirbančių žmo-
kių politikierių, kurie duotų bus. Jeigu statybos kontrak- nių. Taigi, minėtame susi- 
jam paša Baltąjį Namą pa- toriai kyšių neduodavo, taurinkime nutarė balandžio 16 
matvti. Daugelis kitų cleve- jis unijos vardu darydavo dieną, nuo 8 vakare sušauk- 
landieeiu aplankė sostinę ir trukdymą. Sakoma, kad ka- ti Į Lietuvių svetainę dar di- 
Baltajį Namą pamatė be jo- pitonas Savage tyrinėjo tai dėsnį susirinkimą ir tame 
kių politikierių ar pasų. Iš- ilgoką laiką, ir^ pagaliau tą' susirinkime pasiaiškinti ri- nešimo iš anksto tariame 
rodo, kad “Dirvos” redak- unijos vadą areštavo. Dabar Įsų kandidatų ir partijų plat-imusų ačiū

Kažin, ar visiems redak
toriams yra taip sunku į 
Washingtoną nuvažiuoti,

suomenimam gyvenimui.

misiją.
Aš žemiau pasirašęs, ma

nau, kad gerbiama “Kelei
vio” redakcija suteiks musų 
reikale vietos savo laikraš
tyje. Už patalpinimą to pra-

kad
torius to nežino. jis yra patrauktas teisman, (formas, ir jų programas. Geo A. J anų son.
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WATERBURY, CONN. 
Prakalbos.

Balandžio 18 d., 7:30 va
karo, Lietuvių Piliečių Pol. 
Kliubas, rengia prakalbas, 
103 Green st., Venta svetai
nėje. Nepraleiskime nei vie
nas tų svarbių prakalbų, 
nes kalbės pagarsėjęs kal
bėtojas, SLA. prezidentas, 
adv. F. J. Bagočius.

Prakalbų tema bus labai 
žingeidi. įžanga 15 centų 
ypatai. Kliubo vardu kvie
čiame dalyvauti ne tik vieti
nius, bet ir plačios apylin
kės lietuvius. Komisija.
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Politika ir Literatūra S¥ejkatos Skyrjlls
K U POLSCE SZKLANYCH DOM6W.
šitokiu antgalviu Vilniaus universiteto

PAUKŠČIAI GERAI RANDA KELIĄ.

Daugelyje šalių yra paukščių stebėjimo
AMERIKOS

Sį skyrių veda 
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Maike, kaip tu daug ži
nai, ar negalėtum man išvi-

studentai socialistai ir liaudininkai išleido stočių, kuriose pagautiems paukščiams už- 
vienkartini leidinį, kuriame, lyg veidrody,i maunama ant kojų žiedai. Tuose žieduose
atsispindi Lenkijos darbo jaunimo siekiai 

“Ku Polsce Szklanych Dom6w” reiškia:
“Už stiklinių Namų Lenkiją.” šitų Šukį 
paleido socialistinės dvasios rašytojas S.

DENTISTO KABINETE.

yra parašyta, kur ir kuomet tas žiedas už
mautas ir prašymas paukštį sugavus ar ra
dus jį negyvą, pranešti tai vietai, kur žiedas 
užmautas. Tuo budu dabar nustatyta,

Žeromskį tuojaus po karo. Atgavus Len- kad šiaurės Europoje užaugę gandrai žie- 
kijai nepriklausomybę, Žeromskis šaukė: • mai išlekia net į Pietų Afriką, o juru žu-

-Ne tam Lenkija atgimė, kad dvari- vMl0S B Baltiios iuros P38**** Islandi«- 
įlinkas siurbtų valstiečio prakaito vai- šiandien mokslininkų jau nestebina tas 
sius; kad fabrikantas, automobiliu važi- reiškinys, kad sausumos paukščiai per 20 
nedarnas, purvu drabstytų gatvių paša- —30 metu pagret išskrenda iš savo krašto į 
liuose styrinčius skurdžius; ne tam, kad šiltus kraštus iš ten vėl sugrįžta į savo gim- 
vieni laužuose kirmytų, o kiti—turtuose tąsias vietas. Jie suranda kelius pagal pa
plaukiotų. Atbudusi valstybė privalo luš- žįstamas upių vagas, kalnagūbrius, miškų 
nas ir rusius išgriauti, o pastatyti stiklo ir vandenų juostas. Yra jurų paukščių, ku
liamus ir valstietį-darbininką išvesti į rie skraido labai žemai prie vandens ir ne
naują gyvenimą.” mato jokiu daiktu, iš kuriu galima butų su-
Taigi lenkų liaudies jaunimas ir šian- gsti kelią,>rba pažinti vietas bet tie piuk-

dien skelbia tą pačia miiti: “Už Stiklinių S „ k S „
Kamn T^nkiia’” ' įancia Keną namo.
' Po karo Liubline buvo isikurusi Liau- ,/įrTe™ SketyS raudona

Kuii savo maniieste taip kitko skelbe. metnj nuo Anglijos krantų), parvežė ją į
“Sukruvintai ir išvargintai žmonijai Angliją ir paleido, susitaręs, kad jo pažįs- 

aušta taikos ir laisvės aušra. Į griuvėsius tarnas telegrafuotų jam, kai paukštis su
virsta kapitalistų ir dvarininkų valdžia, grįš namo. Kitą dieną gavo telegramą, kad
Darbo žmonės ima valdžios vaira.

“Lenkiįos liaudie*. Jei nori užimti lais
vų tautų šeimoje tau tinkamą vietą, jei 
nori pati savoje žemėje būti šeimininkas, 
privalai savo rankomis viską tvarkyti.

“Lenkus, gyvenančius buvusios Lietu
vos Kunigaikštijos ribose, kviečiame.

paukštis jau namie. Kaip paukščiais suran
da kelią juroje dar tebėra paslaptis.

sažo. Išsukau lektrikos lem
pą ir įkišau nosies galą i tą 

rozyt, kodėl mano nosis mė-, skylę, iš kur lektrikas eina. 
lyną? Į Kad jis man trenkė, Maike,

—Ar atsimeni, tėve, kad ’ tai aš mislinau. kad perku- 
jau penkiolika metų atgal j nas spyrė. Valuk to mano 
aš tau sakiau, kad ji tokia ' nosis dabar ir išrodo tokia 
bus. Bet tuomet tu supykai smutna.
ir išbarei mane, kam aš tavo —Tėve, tu per savo pai- 
nosį kritikuoju. Taigi dabar kystę tikrai kada nors galą 
aš jau nenoriu apie tai ir gausi. Juk elektra galėjo te
kalbėti. ve ant vietos užmušti.
'• —Well, Maike, pamirš- —Tai kam daktarai sako, 
kim, kas kada buvo, o kai- kad nesveikas vietas reikia 
bėkim apie tai, kas šiandien su lektrika masažuot? į 
reikalinga. —Bet tu turėtum žinot,

—O kodėl jau šiandien tėve, kad šitoks gydymo bu- 
toks reikalas atsirado? das ne visoms ligoms tinka.

—Maike, aš pasakysiu, O jeigu jis kur vartojamas, 
tik tu niekam nesakyk, ba tai tam tikslui yra pritaikyti 
tai yra didelis sekretas. Aš specialiai instrumentai, ku- 
apėjau vieną našlę, ką turi riais elektros srovę galima 
grašio ir šiaip sau da ne kontroliuoti ir jie nepavo- 
špetna boba. Ji man patiko jingi.
ir aš jau pradėjau ją kibint. —Na, o kaip tu rokuoji, Liublino Liaudies Valdžia reikalavo ati- į 
Aną vakarą įgnybiau į šlau- Maike, ar geros tabokos pa- duoti darbo žmonėms, o dvarų žemes iš- j 
ni dr pavadinau ant muvink šniaukus nebūtų geriau? dalyti bežemiams ir mažažemiams vals-
pikčių. Ale, žinai, ji refiuzi- —Nuo tabako tu pradėsi tiečiams.
no eit su manim, kad mano čiaudyt, tėve. ir tavo nosis Bet isikurusi Lenkijos valstvbė pasiten- 
nosis mėlyna. Taigi aš norė- da daugiau išsipūs. kino vien išlaukine nepriklausomybe ir
jau pasiklaust tavęs, ar tu —Kaip aš žiuriu, vaike, prįe į0 sustojo.
nežinai tokių liekarstvų, tai man.nėia rodos. Gal jau Todėl Vilniaus pažangiųjų studentu iš- 
kad tą mėlynumą išvarytų, taip nuo pono Dievo vra pa- leigtag «Ku Polsce Szklanych Domow” 

—Tavo noris mėlyyna skirta, kad numirt reikes be dabar ir rašo:
nuo alaus ir degtinės, tėve. moterystės sakramento. Ale “Praėjo 19 metu. Daugelis iš tu, kurie
Ar galima dabar jos spalvą numirus bus negražu, - --------
pakeisti, tai aš to nežinau, Maike, kaip nosis bus mė-
tėve. Šituo reikalu turėtum lyną.
pasitarti su geru daktaru. —Anie tai nesirūpink,

—Tokią rodą, Maike, tai tėve. Graborius ją kalkėmis
aš ir pas žydą galiu gauti, nubaltins.

—Bet aš galiu tau paša- —Kalkių as nenoriu.
kvti tiek, tėve, kad jeigu tu —Bet tavo noru tuomet
nesiliausi gėręs, tai tavo no- jau niekas nežiūrės, tėve. 
sis pasidarys da blogesnė. —Na. o kain bus su mano 
Ji bus netik mėlyna, bet ir dusia, Maike? Ar ji turės 
pažaliuos. Netik moterys gtoti prieš Dievo maiestota 
nuo tavęs šalinsis, bet ir ar- su mėlyna nosim, ar kitaip? 
kliai gatvėj pradės baidytis. —Apie tai. teve, tu pasi-

—Na, jau perdaug manęs klausk savo klebono, 
nestrošyk, vaike, ba

ŽMOGAUSLAISVĖ—BRANGIAUSIS 
IDEALAS.

Nieko žmogus taip nebrangina, kaip lai- 
, . svę ir dėl nieko taip atkakliai nekovoja,
kad broliškame susiklausyme su lietuvių kaįp dėl laisvės. Nėra didesnės žmogui 
ir gudų tautomis stengtųsi sukurti istori- skriaudos; nėra jam didesnio pažemini- 
nių sienų Lietuvos \ alstybę, gi lenkus, mo, kajp laisvės atėmimas. Laisvę žmogus 
gyvenančius Galicijoj ir Ukrainoj—su gįnat o netekęs jos siekia visa savo esybe, 
ūkiamų tauta taikiai išspręsti ginčytinus Dėl laisvės žmogaus aršiausiai kovota, 
klausimus. Kol šie tikslai nebus įvykdyti, daugiausiai aukų aukota. Nėra jėgos, kuri 
Lenkija nepakils iš siųdienio skurdo, ne- išrautų, kuri išplėštų iš žmogaus pasąmo
tvarkos ir pažeminimo.

“Lenkijos liaudie! Jau atėjo tavo dar
bo valanda. Didi darbą—išvaduoti tavo 
tėvu, protėvių prakaitu ir krauju persi
sunkusią žemę—paimk Į savo darbščias 
tvirtas rankas...

“Jus, broliškas lietuvių gudų. ukrai- 
nų, čekų ir slovakų tautai, kviečiame Į 
taikų sugyvenimą ir abipusi pasigelbėji- 
mą kuriant laisvų ir lygių tautų sąjun
gą?

Visą stambiąją ir vidutinę pramonę

nės laisvės pasiilgimą ir jos siekimą.

Rašo Ur. G. J. Bložis.

inuuti ima net tris metus po iš- 
lindimo iš po smegenų.”

“Daktare, kalbi apie valgy
mą daržovių ir kitų žalumynų; 
kuomet buvau nėščia, tai nei

Mažas Justukas jau antrą . 
karta pas dantų gydytoją. Pir- i 
mą kartą jam labai patiko. An- pažiūrėti į tai negalėjau, o apie 
trą kartą sugryžęs irgi to tikė- 'valgjmą pamislijus bloga 
josi, — jaukiai kėdėj atsisėdęs darydavosi. Kad ir dabar, aiš- 
dairėsi kaip špokas lizde tūpė- ’kina mot,na’ “mus9 Limoje be-
damas ir laukė, 
next?”

Daktaras Kikutis prirengė 
vieną, antrą dantuką pasekmin
gai ir toliau darbą tęsė juokau 
damas.

Podienė klausia dentisto:
“Ponas gydytojau, aš ir mano 
vyras manėme, kad musų sū
nūs jau visai sveikas ir pavyz
dingas vaikas?”

Daktaras glostė Justuko pil- 
veidą, skruostus:

Tikrai tiesa, vaikutis labai 
gerai atrodo, turėtų būti visai 
sveikas sulyg jo išvaizda.”

“Taigi, taigi, daktare,” aiški
na motina. “Kuomet aš jam 
perku drabužiukus, tai jo metų
drabužiukai per maži. Justukas mav^’ v ypatingai kuomet ane- 
dabar yra trijų ir pusės metų ma^s neužaugęs, prastai susi-

‘what will beb veik nei vienas nenorime dar
žovių vartoti.”

“Tai čia ir yra dikčiai pama
to dėl blogų dantų, ne tik JustiT- 
kui, bet ir jums,” atsako dak- 

į taras.
"Ak, tu aukščiausias !—ką aš 

dabar galiu daryti dėl savo su- 
i naus. Nuo pereito mano čia bu- 
įvimo aš beveik nei miegoti ne
galiu iš rūpesčio. Nekartą mąs
čiau : mus motina net devynius 
užaugino ir visi sveiki, o aš tą 
vieną turiu ir tas bus be dantų 
išauklėtas. Patark, daktare, ką 
aš turiu daryti? Tikiu, kad jau 
šiokią-tokią rodą gausiu,” skun
džiasi Podienė. : ■ ■

“Beveik sunku ką padaryti, 
kuomet dantvs blogai susifor-

amžiaus, o drapanas dėvi net 
penkių metų vaiko. Daktare, aš 
ištikrujų norėčiau žinoti 
mano sunaus tikrą priežastį 
dantukų puvimo. Paaiškinkite.”

“Nežinau, ar aš jumis paten
kinsiu su savo atsakymu, vie-

formavęs, arba šiaip nuskilęs— 
tai jau nebepridėsi, nebepriau- 

apie £ins’- ^et štai ką gali padaryti: 
bandykite sūnų atskirai valgy
dinti, pirmiau, negu visa šei
myna valgo, ir bandykite duoti 
kuodaugiausiai daržovių ir vai
sių. ypatingai orandžių. Beveik

nok bandysiu išreikšti savo nuo- keistas patarimas — pratinti ką

as ne
greitai nusigąstu. Arklių A- 
merikoj jau nėra, ba cibuli- 
zacija juos iškasavojo. O 
armobilai nei velnio nesi
baido.

pasirašė Liublino Liaudies Valdžios ma
nifestą. išlipo Nepriklausomybės stoty ir 
toliau nebevažiavo.

“Bet Lenkijos liaudis nepasikeitė. Ji 
tebėra ištikima manifeste išrašytiems 
idealams, siekia įvykdyti Lenkijoje vi
suomeninių reformų.

“Ir todėl po 19 metų turime pasakyti, 
kad mums (reiškia: pažangiajam jauni
mui) Liublino manifestas—tai ne doku
mentas be turinio: ne, tai veikimo ir Len
kijos darbo žmonių siekių gyva progra
ma.”

Taigi matome, kad šlykštus' Lenkijos 
patriotų sumas sveiko liaudies proto ne
apsvaigino. Liaudis kaip buvo revoliuci
nė, taip ir pasilieka. Ateis laikas ir nuo

Balsas Iš Pietinių Salų.
Atleiski. Tėvyne, kad tave pamiršęs— 
Pamiršęs senovės Pratėvių skerdynes.
Aš linksmas l>ėgioju. kur salos pietinės 
Kjla su kalnais iš amžinos juros.

Čia dvylika salų įamybėj sau miega; 
Kalnuose čia supasi laisvai grožybė;
Čia šypsosi dangus ir debesiai balti; 
čia mėlynoj juroj maudos pakrantės 
Ir smiltys prieš saulę sidabru baltuoja! 
Čia taipgi vulkanai ugnimi vis spiaudo 
Ir teka lyg auksas jų verdantis kraujas; 
Uolų viršūnėse vėjai tik staugia.
Sukasi sniegas ir niekas neauga.

Atleiski, Tėvyne, kad tave pamiršęs 
Aš uoliai žingsniuoju čia milžino žingsniais, 
Kur salos pietinės, lyg gėlės purpuro,
Plaukia bangomis Pacifiko juroj.
Honolulu. Vytautas Brazevičius
Hawaii.

monę/” sako daktaras. “Dėl 
Justuko blogų dantų gali būti 
keliatas priežasčių, būtent, vie
na iš atsikartojančių ir nemažai 
svarbos turinti priežastis, tai y- 
ra pirm Justuko gimimo: jeigu 
blogai jautėtės, nevalgėte pri
derančio maisto, žalumu, dar
žovių. vaisių ir taip toliau. Nes 
Justuko beveik visų dantukų 
karūnos susiformavo kuomet 
dar su juo vaikščiojai.

“Kartais girdėti žmones kai- re.” 
bant,” tęsia toliau daktaras. Dantistas džiaugėsi, kad ne- 
"kad vaikų dantys auga. Tas ne buvo bėdos su Justuku prireng- 
tiesa — jie neauga, bet prasika- ii jo dantuką ir užtaisyti. O Jus- 
la — išlenda pro smegenukus. tukas didžiavosi, kad turi sidab- 
Tiesa, dantų šaknims susifor- rini dantuką.

arba prie ko. kas ko nenori. 
Vienok vaiką galima pripratin
ti. jeigu motina tam daug laiko 
pašvęs. Prie to. nueikite pas me
dicinos daktarą ir pasiteirauki
te — lai daktaras išegzaminuo- 
ja sūnų ir paprašyk, kad duotų 
sąrašą kokį maistą vartoti dėl 
sunaus. Atsargiai prižiūrėkite 
jo kasdienini valgį. Nepa
mirškite paraginti sūnų, kad 
valytu dantukus ryte ar vaka-

SVETIMI ŽODŽIAI.

—Vistiek aš tau patariu kino 1,000 gyvenamų na- 
mažiau alaus gerti, tėve. Ir mų. Žinios sako, kad 25,000 
nosis geriau išrodys ir tavo žmonių liko be pastogės,. 
kišeniui bus daug sveikiau. Kariuomenė stato jiems pa-1

—Ar tai tu rokuoji. Mai- lapines, 
ke, kad alus iškadija? --------------

—Aš galiu tai matyt iš ta- PRARIJO TĖVO LA1K- 
vęs paties, tėve. Šiandien RODĖLĮ.
tavo nosis yra daug blogės- Rovigo mieste* Italijoj,

BAISUS GAISRAS MA
NILOJ. , č-, i i a i

Manilos mieste, Filipinų patriotiškų dykaduonę ji apsivalys, 
salose, pereitą sąvaitę būvi . T.aip bus netik Lenkijoj bet ir Lietuvo-
baisus gaisras, kuns sunai- w. 11 ^dn,aus klausimas

bus broliškai įsnstas.

TEN, KUR SIAUČIA FAŠIZMAS.
Kaip žinome, hitlerininkai nekenčia vi

sa, kas žmoniška. Jie, “švarios” kultūros 
gynimo reikalu apsimetę, nesenai sugrio
vė muzikui Mendelsonui pastatytą pamin
klą. Poetą Heine jie išbraukė iš literatū
ros, o jo plačiai žinomą dainą “Lorelei”nė, negu pereitą sąvaitę bu- 13 metu vaikas, Guido Le- , , -

vo. na, kirto su 11 metų am- S* P
k-Tai ne nuo alaus, Mai- žiaus^mergaite Įaižybų kad Pašįutiniu met„ , Vokietiją Nobelio

-O nuo ko? laikrodėlįsu ‘visu retežėliu. {?ik.os, ,'1<.lvan« .laimėjusiam Karlui von
-Ogi nuo lektrikos. I,- pralijo. Daktarai paskui ™ V’
—Kaip tai? turėjo p auti jam pilvą. sveikm mo telegramų. Viskas grjzta at-
__vaike aš girdė- J 1 ———‘ ant voko užrašoma “nežinomas.” Ir

iau, kad nuo marmatizmo Alabamos valstijoj perei- nestebėtina. Mokslui, kultūrai fašizmo 
labai gerai pamačija lektri- tą sąvaitę viesulas visiškai valdomuose kraštuose vietos nėra. 
kos masažas. Taigi kai ta sulygino su žeme Dickerto ,F?.sl.zm? apsigimę patys žiaurieji, ze- 
našlė atsisakė su manim ei- miesčiuką. Vienas gyvento- mieji instinktai. Gerai tai pasakė Gogolis: 
ti ant tijatrų, tai aš parėjęs jas buvo užmuštas ir kelia- Skucno na etom svietię, gospoda. 
namo patrajinau tokio ma- tas sužeista. “V. Ž.”

“nežinomo autoriaus”

Beržų Daina.
(“Musų Jaunimas”)

Švyluoja berželiai už lango,
Panardę šarmotas kasas.
Paniuręs ir mėlynas dangus— 
Nujaučia, kad brolį išveš...

Berželiai svyruodami ošia—
Tyliai skundžias brolio dalia.
Kamaroj su ašarom močia:
“Argi tokia Dievo valia?...?

Pritardavo brolis švilpyne
Berželių ošimui laukuos.
O kas dabar jauną krutinę,
Išguitą iš klonių, paguos?

Toks sielvartas slegia krutinę.
Toks skausmas sesutės jaunos,—
Kad brolį iš klonių išgynė 
Už dainas arimų dalios?

Šarmoti berželiai svyruoja,
O rudis pakluonėj: au au...
Namiškiai išplėštąjam moja:
“Nesuoks iš švilpynių daugiau...”

Juozas Gaigalas.

VISKAS EINA ŠUNTAKIAIS.
Debesys juodi padange plaukia, 
Baltos pusnys švilpauja keliasi. 
Šuntakiais pavasaris nutraukė, 
Šunkeliais ir vasara nueis.

Boruta.

Po karo musų literaturon nai pasirėdžiusį asmenį, o 
Lietuvos “literatai” ėmė girdint gremėzdiškai lietu- 
brukti svetimus, angliškus viškai kalbant, griebiantis 
ir franeuziškus žodžius šim- angliškus žodžius, savaimi 
teis ir tai darė ne vien laik- pamatai, kad tas žmogus 
raščiuose, o net įstaigas su- turi būt apsileidęs, gal pur- 
lig svetimų šalių mados už- vinais apatiniais: gal gyve- 
vardino: “Stella,” “Fo- na nešvariai, laikraščių ne-
rum,” “Continental,” “Met- skaito ir tt. Bet toks many- 
ropolis” ir tam panašiai, mas sykiais gali būti klai- 
Vis tai “pagražinimui lietu- dingas. Kaip žmogus negy- 
vių kalbos daryta. Tikrumo- vena, visgi labai mažas nuo- 
je, toks darbas yra žalingas, šimtis yra tokių lietuviu, ku- 
nes užuot ugdę ir gerbę sa- rie laikraščių neskaito. Tai- 
vają kalbą, ją darko ir susi- gi laikraščiai ir turėtų būt 
na. jiems kalbos pavyzdis.

Amerikoj iki šiol, lietu- Jei laikrodininkas imsis 
viski laikraščiai vartojo laikrodi taisyt batsiuvio į- 
daug grynesnę lietuvišką rankiais, arba dailydė mu- 
kalbą, vengdami terpt ang- rininko — mes iš tokio a- 
liškus žodžius, nors geriau matninko juoksimės; nes 
juos supranta, negu Lietu- kaip jis nesistengs, darbo 
vos lašėjai. Tačiau, pasta- neatlikss reikiamai, 
ruoju laiku, ir čia imama patg yra |r gu ^mogu.
apsileist, sekti Lietuvos ra- kurjs vieną kalbą kalbė- 
sejus, kimst nelietuviškus dams, o griebiasi kitos kal- 
zodzius, o kaikada pasoks- bos “gelbimų” žodžių išrei-
o ,',et t0 iau ras°H}a škimui minties. Nors jo švar-
Saules pavyzdžiu, taip kas jr švariai atrodo, bet iš 

kaip lietuviai kalba: farma, ka]Bos matom, kad jis apsi- 
frentas, strytas, saidvokas,
mainos, draivyt karą, bin- mėgstam girdėt bal
zai, soldens ir tt. bant gryną kiekvieną kalbą,

Kaltint svetur gyvenan- vistiek ar tai bus rusiška, ar 
čius lietuvius dėl to‘ neno- kita kalba, ir iš to spren- 
riu; nes jei pačioj Lietuvoj, džiam, kad asmuo atydus ir 
patys tautininkai lietuvišką tvarkus. Anis Rūkas.
kalbą be atodairos tarptau- ---------------
tina, vietoj ją gerbt, išlai- DIENRAŠTIS MARIAM- 
kant kiek galima gryna be POLĖJE.
svetimybių, tai amerikie- šiomis plačiai pasklido 
čius dėl to smerkti butų ne- Mariampolėje kalbos, kad 
nuosaku. Jei Lietuvos ponai būrys energingų žmonių 
musų bočių kalbą darko, tai rengiasi leisti Mariampolėje 
mums, svetur gyvenantiems, dienraštį. Provincijoje, dar- 
jos palaikymas neįmano- gį Mariampolėje dienraštis 
mas. sudaro kažką tokio nepa-
Tačiau, visgi, matant čiui- prasto.

tama

i1 .J
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Įvairios Žinios.
Gen. Franco Atsi

prašo Angliją.

Amerikos Ambasa- j Nesučiuopiamas In- 
d orius Giria So- • dijos Fakiras. 

vietus.

Ispanijos fašistų laivynas 
apšaudė jau kelis anglų lai
vus Ispanijos pakrašty. An
glija vis praleisdavo tai pro 
ausis. Bet šiomis dienomis 

Kaž kur Indijos laukinė- fašistų laivynas vieną anglų
je šiaurės vakarų srityje, bivą visai nuskandino. An- 

Pereitą panedėli Nevv nuoguose kalnuose slapstosi g'lijo? valdžiai to buvo jau 
Yorke išlipo iš laivo Joseph didelio ūgio vyras su raudo- perdaug ir ji įsakė savo ka- 
E. Davies, Amerikos amba-‘ nai nudažytais plaukais ii ro laivams šaudyt visus fa- 
sadorius Sovietų Rusijai, barzda, apsirengęs plačiu šistų laivus ir orlaivius, kū
jis grįžo su savo žmona tie- apsiaustu ir siaurutėmis ke- rie tik užkabins laivą su 
šiai iš Maskvos. “Rusija yra linėmis. Jis žino, kad dabar Anglijos vėliava. Negana 
nepaprastai įdomi ir stirnų- jo jieško šeši tūkstančiai an- to, 3 anglu karo laivai nu- 
liuojanti šalis.” sako jisai, glų kareivių, šis žmogus y- plaukė prie Malorkos salos, 
“Tai yra milžiniška dirbtu- ra fakiras Mirga Ali Kha kurią valdo fašistai, ir pa- 
vė, kurioj yra daromi vai- nas, kuris jau 12 metų kelia reikalavo pasiaiškinimo, ką 
džios eksperimentų planai, nerimą prieš anglų valdžią, visi tie užpuolimai ant ang-1 
Jie kuria tenai nepaprastus o pastai uoju laiku pasida- lu laivų reiškia. Generolas 
dalykus. Jų valdžios vadai ręs visai pavojingas ang- Franco nusigando ir atsi- 
vra be galo gabus, nuošir- lams. Mirga Ali Khanasyra prašė .-mglų. pąsiaiškinda-j 
dus ir darbštus vyrai ir mo- puikus raitelis ir labai geras mas kad tokie įvykiai atsi- 
terys.” šaulys. Jis naudojasi šautu- tikdavę “per neapsižiurėji-

Davies mano, kad už tuos vais, kūne pavogti iš anglų mą.” Bet jis prižadėjo, kad 
bandymus pasaulis turės būt į ginklų arsenalų Indijoje, daugiau tas neatsitiksią.
Rusijai dėkingas, taip kaip Kur jis gyvena, to niekas _ —------------
dabartinė Amerikos sistema nežino. Anglų slaptosios ŠUNĖS ĖDA NEGYVUS 
turi būt dėkinga Europos į- tarnybos agentai jieškojo ir MONGOLUS,
gytiems patyrimams. kalnuose, ir slėniuose, bet Azijos mongolai neturi,

--------------- niekur jo neranda. Fakiras kapinynų. Kai miršta mon- i
REIKALAUJA DIDESNIŲ moka nepaprastai greit per- golas giminėje, tai jo lavo-
ALGŲ VEDUSIEMS VY- sikelti iš vienos vietos į kitą, nas uždedamas ant dviračio,

RAMS. 0 vietos gyventojai juo fa- j jį pakinkomas labai grei-
o i n natiškai pasitiki. Jis čiabu- tas arklvs ir vežikas važinė-

moka sujaudinti iki be- ja aplinkui mirusio palapi-’ 
’ ę po stepes, kalnus ir duo-

viai sutinka daryti viską, ką bes. Vežikas tol važinėja iki į

Raketieriai Gavo 385 Metus Kalėjimo.

New Yorko vyriausiame teb^ją Strimaitį dviem 
gavo išviso 385 metus kalč?oiP ai esto ai ba UŽSimO- 
J. Williams, vedamas kalėl.v^0 pabaudos UZ 
traukė šį paveikslą, norėd*12^-
ving Epštein, paveikslėlio k;' 
tesi jam ant kaklo.

MILŽINIŠKAS TILTAS 
PER DAUGUVĄ.

Rygos burmistras Liepi-

Dlėši* restoranų raketieriai. Jie 
,)akg vienas tų' gengsterių, John 

ė laikraščio reporterį, kuris 
du pasiekė. Kitas raketieris. lr- 
kac einant jam kalėj iman, me
dė j:
sisuf

APSIVOGUSIŲ ANGE
LAIČIŲ BYLA KRE

TINGOJE.
Kaip jau buvo rašyta, 

Kretingoje 3 jaunos mer
gaitės, pradžios mokyklos 
angelaičių kuopos vadės, 
per gana trumpą laiką Kre
tingoje padarė per 20 įvai
rių vagysčių. Daugiausia 
vogdavo krautuvėse įvairias 
prekes. Kovo 10 d. Kretin
gos apylinkės teismas svars
tė tų jaunų angelaičių—va
gilių bylą. Visos mergaitės 
kaltos prisipažino ir sako, 
kad eidavusios vogti tėvams 
nežinant, tėvams meluoda
vo, kad eina į angelaičių su
sirinkimą arba į bažnyčią. 
Apylinkės teismas visas tris 
vagiles nusprendė atiduoti 
tėvų globon.

BESIMOKINDAMI ŠAU
DYT NUŠOVĖ SAVO 

DRAUGĄ.
Springfield, Mass. — Pe

reitą sąvaitę keliatas vaikė
zų nuėjo iš čia į mišfoį mo
kintis šaudyt į taikinį. Be- 
šaudant buvo nušautas Ells- 
worth Decker, 17 metų am
žiaus vaikėzas.

I

ja dabartinę tvarką, prie | 
kurios vedusiems šeimynų 
tėvams mokama tokios pat 
algos, kaip nevedusiems. 
Jeigu nevedęs darbininkas 
uždirba tik tiek, kad vos ga
li pragyventi, tai kaip su to
kiu uždarbiu gali pragy
venti darbininkas su šeimy
na, klausia jisai. Tokia tvar-

jis įsako. Pertai soalių mė- įsitikina, kad lavonas nuo 
nesy fakiro šalininkai nušo- vežimo nusiritęs. Bet veži- 
vė keliolika anglų kareivių, kas niekad neatsisuka pa- 
Anglai tuoj į neramumų vie- žiūrėti, kui lavonas nukrito, pakvietė kovo 16 d vy-
tą pasiuntė kariuomenę, nes manoma, kad tada mi- nirin ir ivairiu
kur tuoj viskas nurimo. Bet rūsio vėlė jį visą laiką per- organizacijų atstovui pasi'-, 
vos anglų kariuomene issi- sekiotų ir niekas mirusio pa- ta®; (lėl n«jo tilto į>auj 
kraustė, vėl atvyko fakiras lapinėje negalėtų po to gy- Ai1t_ nl

PARSIDUODA FARMA
70 akerių, 7 karvės, 2 telyčios, 2 

mai? arkliai, budinkai geri, mašinos visos; 
nini* P*enQ paima iš namų žiemą ir vasa- 
“. . • rą—nėra jokios bėdos. Turi būt par- 
nejC duota greitai, nes ateina dirbimo lai- 

I esąs ^as’ ° hkau vienas ant farmos.
: .‘7*-.: Gali pirkt labai pigiai, tik už $2,500. 
din<Į TONY NOVARSKY (8)
rio* 1 493 Liberty st., Haverhill, Mass.

us visa" Vytauto prospekto
ka’yraUSdidžU1usisO''^cMiš Š Y*1 P^O'o neramumai, venti. Po kelių dienų mini- Valdemaro Satvė, bet šlapiam orui e-
nctolsinmma. Vedu-iems Dab,al; I.n<ll',-<įs sl?a, es vaka' g,'.n”"eS t“* tu0-paclu gatvės galą ties pilimi. ?ant, pavojus miestui pra-
nttei įnyuma... veuu^ieim dalyje vėl veikia gaujos, keliu, kuriuo buvo vežamas, pef pasitarimą buvo kon- eJ°-

kad tiltas būtinai***** —w r--------- nnms vannvjrma iviirtra au ar lavnnas um multinui su- -v u- '
15 nuošimčių 
vaikui.

v - l • _J * vA » Vilkiu JNViJlLA, JlLUlUU V V/.JCUHCIC
žmonėms tuietų būt pnde- kurios užpuola anglus it* ku- lavonas. Jie eina pažiūrėti,
dama 20 -oslm„a. ir ^vadova^M^ Ali ar lavonas jau ; laukiniu- Sl^^utų =

IŠTAISO KREIVAS 
KOJAS.

NUO VĖŽIO LIGOS

GYDUOLĖS.

PRAŠYMAS
Broliai ir sesės lietuviai! Prašau 

pagelbėt man padėt sunkų darbą. Aš 
pasiryžau išleist NAUDINGĄ KNY
GĄ, kurios daugelis senai laukia. T* 
knyga tikrai teiks sveikatą ligoniams 
arba pagalbą sergantiems. Knygos 
turinys — Gydymas visokių ligų šak
nimis, augmenimis, žievėmis, žiedais, 
lapais ir sėklomis. Toj knygoj yra su
rašyta 311 skirtingų augmenų, kurie 
turi didelę gydymo vertę. Kurie pri
sius $1.00 tie gaus tą knygą gražiai 
apdarytą ir jų vardas bus atspaus
dintas knygoje. Kurie norės tą kny
gą Įsigyt vėliau, jos kaina bus $1.00 
popieros viršeliais. Pinigus prašau 
siųst man, žemiau nurodytu adresu. 
Knyga jau paduota spaudai.

PAULUS MIKALAUSKAS ' 
248 W. Eourth Street,

SOUTH BOSTON, MASS.
____ ■ Ligoniams, visiems svarbu ir rei

i kalinga žinoti Vėžio Liga ir vieninte 
1 les pasauly gyduoles, kurios greitai

____ Į suteikia pagelbą ligoniams, kurie Vė-
Pajieškau gyvenimui draugo, nese- j žio Liga serga. Nėra skirtumo, ar_ lį 

nei ' ' '
meriau
melagis. Pageidaujama ir paveikslas, 
ant reikalavimo bus sugrąžintas. (5,

O. B., R. 1). 1, Deerfield, Ohio.

APSIVEDIMA1.
Nesenai buvo n^ Jeigu dar nesu- _

zudvtl anglų 2 karininkai, estas, tai blogas ženklas, V • • nrAiobhlA:a'ija nonio nesrno kaip 40 metų, kurs mylėtų far- ga viduriuose ar iš viršaus. FRANK
kurie važiavo per fakiro gi- nes reiškia, mirusis buvo ’ • Jį 3Į“™...įf/ 4 T-^į
minės teritoriją žudikus su- toks blogas, kad jo net šu- £utnImpfnnj ke’ia 4'ir į per. 
rasti anglams iki šiol nepa- nes needa - - * —‘ 1. . - i galės aikšte. Toje vietoje,Aplink budistų Vienuoly- įįur numat(aaa tilta stami 

nūs, kur gyvena tūkstančiai Dauguvos upė vla šiauriau-
šia, tik 4o0 metrų pločio. 
Tilto statyba atsieis apie

Vienoje yra profesorius vyko. Dabar Indijos vyriau 
Heningas, kuris nepaprastai sybė įsakiusi bet kokia kai
gerai atlieka įvairių dirbti- na suimti fakirą.--------------- vienuoliu ir kur mirtis daž
nių kūno dalių pagamini--------------- nai apsilanko, neįmanoma
mą invalidams. Jo nepapra- ATSARGIAI SU ŠE1MI- kiekviena mirusį išvežti į 
stą sugebėjimą pastebėjo ir( NINKĖMIS! stepes. Paprastai kiekvie-
moteris. Profesoriaus Hen- Vyrai, nuėję į svečius ne- nas vienuolynas pastatytas 
ingo dirbtinų kūno sąnarių myluokit šeimininkės! Štai, ant aukšto kalno. Vienoje 
pagaminimo geroji ypatybė kas atsitiko New Yorke. Tu- kalno pusėie būna status 
esanti ta, kad tas kūno dalis las Danilek nuėjo pas Čin- krantas. Mirus vienam iš 
galima bile kada nuimti ir carą paviešėt. Buvo ir dau- vienuolių, jo lavonas, pa- 
vėl prisidėti. Pavyzdžiui, giau svečiu. Prasidėjo gėri- prastai, numetamas nuo šio 
esą galima pridirbti nosį ir mas. Danilek nusivedė jau- stataus kranto. Apačioje jo 
ją taip pridėti, kad truputį ną šeimininkę į kampą ir lavoną randa laukiniai šu-
papudravus, sunku ją at- aosikabino ją, 
skirti nuo tikrosios nosies, činčaras tuo 
nors guliant ją galima pasi-,peiliu i nugarą
dėti. Moterims, kurių kojos 
yra kreivos, jis prilipdąs 
dirbtinių raumenų pluoštą 
ir visai tiesias ištaisąs jų 
kojas.

DĖL PAČIOS VYRAS AP
ŠAUDĖ VISĄ MIESTELI.

Ve, koks buvo įvykis Vin- 
kovičių miestely, Jugoslavi
joj. Tūlas ProkopiČ vedė 
gražiąją to miestelio mergi
ną Mirą. Kiek vėliau ji jam 
prisipažino, kad ji turėjusi 
meilės reikalų su visais to 
miestelio vyrais. ProkopiČ

Pardavimui Dirbtuvė.
Saldžių gėrimų (Sodos); geros 

mašinos, 2 trokai, labai daug bonkų, 
visokie parankumai, viena dirbtuvė 
visam mieste—su 30,000 gyventojų. 
Randa $20 į mėnesį, ant žymaus ke- 
io į White Mountains. Priežastis 

pardavimo—liga. Klauskite.' (5
NASHUA BOTTLING WORKS 

58 High Street, Nashua, N. H.

kitos tept iš viršaus pagal nurodvmą, 
SUSTABDO SKAUSMUS, SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ. SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa
taiso apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. R1CICKO gyduolių ir 
vartokit jas taip kaip yra nurodyta 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžutė.

11,500,000 latų. Keturi m i- į 
lijonai latų turės būti užsie
nio valiuta metalinėms til
to dalims prilakti. Tiltas bus
pastatytas per pusantrų me-5thcnbur?° geležinkelio per šve- 

pie 7 valandas j Kalmarą. Iš Kal- 
1934 m. statyta garlaivio Ma- 

18 valandų j Klaipėdą.
tu.

o jos vyras nes. kurie jį ir suėda. Viena 
tarpu—žakt tokių vietų yra netoli Urgos 
Danilekui ! Tibete. Ši vieta tokia pavo- 

Danilek dabar guli ligoni- įinga. kad ir dienos metu 
nėję. vengia oro ja eiti. Laukiniai

Mongoiiios šunes toki dra-PLĖŠIKAS McCOIG NU
ŽUDYTAS ELEKTROS 

KĖDĖJ.
Nashville, Tenn. — Perei

ta sąvaitę elektros kėdėj 
čia buvo nužudytas plėšikas

m apie
TRAUKINIŲ KATAS- EKSKURSOAS UŽGYRĖ 
TROFA LONDONE.

Sį panedelj Londono pne-irsijų brošiūrfl- ir infotmacijos su.
miCSty t'USlKUlC (lu deki’ ;itos nemokamai, taipgi parduoda- 
niai traukiniai ant tilto. N e-laivakortės pas visos mūsų agentus, 
laimėj 8 žmonės buvo užš- A- L- ra5tinfs»- 
mušti ir 40 sužeista. 1 išplaukimai is

------------;---- —----------------------------OTNINGHOLM
Reikalingas Vyras. *sholm

NEM YORKO 
Balandžio 17 

Gegužė* 1 
Gegužės 15

. _________ Birželio 5
sSer'a?e.,R£w?ttNCRy. ( m EDISH AMERICAN LINE

Boylston St., Boston, Mas*..

SUS. kad jlC dažnai puola Atsakantis ir pastovus pri fano >TTNINGHOLM
keliautojus ir juos Šudras- darbų. Daugiau paaiškinimu kiau 7GSHOLM , tv -i i j •• te: Tevcvnu ni-c7t-v,cko. Pasitaiko, kad jie zmo- 
srų ir nuo arklio nusitraukia 
ir sudrasko. Jie už vilkus 
esą daug drąsesni. “L. Ž.”Gus McCoig, kuris buvo iš- ________

plėšės du banku ir nušovęs ŠIAUDINĖS KUN. EINO- 
senfs* RIS NUTEISTAS UŽ

14,000,000 AUDĖJŲ. ŠMEIŽTUS KALĖJIMAN.
Tarptautinėj audimo kon- Papilės apylinkės teismas 

ferencijoj, kuri dabar yra nubaudė kunigą Edvardą 
susirinkusi Washingtone, Einorių, buvusį Šiaudinės 

pašėlo. Pasiėmė revolverį irbuvo pranešta, kad visam parapijos kleboną, penkiom 
leidosi šaudyt visus vyrus, pasauly yra 14,000.000 dar- parom arešto, penkios de- 
Pakol jį suėmė ir nuginkla- bininkų, kurie dirba audi- šimts litų piniginės baudos 
vo, jis sužeidė 10 vyrų. mo pramonėj. ir atiteisė iš jo penkiolika

■ ------------------ litu liudininkams kelionės
KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT TkzS

PIRMAS POPIERAS.
man patraukė V. 
kas už įžeidimą.

nar

GYDUOLĖ NUO UŽS1SENĖJUSIŲ 
RONŲ, kurios tankiausiai randasi ant 
kojų arba rankų. Tankiai jos pavan- 
denėja, niežti, skauda. Jei negalit tų 
žaizdų per ilgą laiką užgydyt, nieko 
nelaukdami nu.-ipirkit dėžutę F. RI- 
CICKO MOSTIES nuo Senų Ronų

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, '

MYTA1 APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME | KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo |>agonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabsųr 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ 

X301 So. Union avė., CHICAGO, ILL

REIKALINGA GASPADINĖ AN 
ŪKĖS. Dalbas, vien stubor ruoš 
Taipgi reikalinga-, darbininkas a- 
tos pat ūkės. GaK atsišaukti ir vedu- 
ti pora. t. y. vyras dirbtu prie ūkė 
darbų, o moteris gaspadinautų sto 
boj. Apie užmokestį ir darbo saly 

: gas ir kitką, klauskite sekamu ant 
rašų: A. Pakulis (5)

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

\merikos

reve 
šęs _

' žistt 
P: 

apip 
tas. 
kad 
kalt: 
nep

Jj i ir vartokite kaip nurodyta. Daugeliui 
' pagelbėjo, jie džiaugiasi, pagelbės ir

jums. Užsisakykite tuojaus dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.00.

GYDUOLĖS NUO VISOKIU REU- 
MATIŠKV SKAUSMŲ. Kojų, Ran
kų, Pisiau Pečių,, Sprando; nuo su
mušimo, Nikstelėjimo, Nutirpimo, 
Atšalimo, Sąnarių neveiklumo. ( Bet 
ant žaizdų tos mosties vartot negali 
ma). Užsisakvkit tuojaus dėžutę, pa 
sidžiaugsit. Kaina 50c. ir 75c.

KURIE TURI “PILĖS” ir da neturė 
ĮAjIjot operacijos—Musų gyduolės duos 

1 geriau.-ią patenkinimą. (Jeigu buvo
išpjautos, tai jos nepagelbės). Kaina 
tų gyduolių $1.50.

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
siųskite pastos ar express money or
derį šitokiu adresu: (-)

FRANK RICICKAS 
298 Hillside Avė.,

HiRTFflPII fflVV

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ J KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties PO KAIRĖS 
PIRMAS NAMAS bus viešbutis 
AMERIKA. Sbvininkas viešbučio 
amerikietis. Tai pirma ir geriau
sia proga KAUNE po kelionės 
PAILSĖTI PAS AMERIKIETI. 
Visame bus Jums mandagiai ir 
nuoširdžiai patarnaujama. KAM
BARIAI ŠVARUS, Kaina priei
nama. Jausitės tikrai kaip savo 
namuose.

Taigi, atvažiavę į Kauną, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

Daugelis mano. kad prašant savo fotografijas 21žx3 col. di 
pirmųjų popierų reikalaujama džio. 
atvažiavimo i Suv. Valstijas pa
liudijimo. ir prašo patarimų, 
kur tokį paliudijimą gali gaut.
Tikrenybėje tokių paliudijimų 
pačiam jieškot nereikia.

Norint gaut pirmas popieras, 
reikia padaryti taip: Reikia 
gaut iš bile Natūralizacijos ofi
so blanką, vadinamą Form 
A-2213. Atsakius ant visų pa
klausimų. nunešt tą blanką sa
vo distrikte į Immigration and 
Naturalization ofisą. Jeigu Na
tūralizacijos ofisas toli. tą blan
ką galima nusiųst paštu. Siun
čiant paštu, reikia pridėt dvi

SUDEGĖ 3 ARKLIAI.
Bedford, N. H. — Netoli 

Bet kurie yra atvažiavę i nuo Čia sudegė našlės Mrs. 
Suv. Valstijas po birželio 29 d.. Flanders farma ir ugny žu- 
1906 metais, tie turi pridėt ir vo 2 arkliai.
pinigišką perlaidą (money‘or------------- -------------------- —
deri) $2.50, vardu Commissio- 
ner of Immigration and Natu- 
ralization. Ir pagal paduotas 
aplikacijoj informacijas natū
ralizacijos valdininkai patys 
išgaus atvažiavimo certifikatą, 
kuris yra reikalaujamas nuo 
prašančią pirmų popierų. Tas 
certifikatas jau bus dalis natū
ralizacijos rekordo, kurie nori 
tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiais.

SVEIKAS IR OMSNe NORI SVIES- 
TAI LIETUVIU DArG PAD*n

• jau 14-ti metai leidžia- 
ir Visuomenės Mėnesi-
URA.

ĄRB6S PROFESORIUS
Įžymiausieji Lietuvos 
todėl “Kultūros” turi- 

gas.
tkite savo giminėms ir 

žurnalą “KULTŪRĄ”
nes “KULTŪROJ” ra-

rskaityti ir Amerikoje

T

KURIE NORI TIKRAI 
TI—PABANDYKIT TIK
JAU GAUNAMA 1937 m. duoda savo pil

is nepaprastai vertingą
PRAŠYKITE VALGAI nų Įžymiojo anglų rašy- 

Mergaitė Jieško Dievo.’’
BROCKERT BI nepaprastai pigi: Lietu-

TELEFONAS “ 8 A’'erik<*
W orcester—5-4334

j v
t' •
1 •». '.S i '' i r .

Bostono Skyrius, 
South Boston, Tel.

.TURĄ”
, Lithuania. 29

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje F1* trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir tartingiansia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga, 
s Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
“. siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- 
g s ta m konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
* resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
| 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

rffliiK « Ate sr:



Puslapi*.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
.vi. -MICHELSONIENĖ.

WWW)

KELEIVIS, SO. BOSTON.

p dirbtiniai suliesėjimai (re-: 
ducing) taipgi trumpina, 
moterų amžių.

Motina Nužudyta, Duktė A pat pus.

ww^wwwwmw
No. 15. Balandžio 14 d., 1937 m.

APIE STEBUKLINGĄJĄ Į jaunesnės nei gražesnės, 
“MARMOLĄ.” ' linksmesnės, nes neteko

Viena vaistu kompanija i sv^lkatf^- ................................
Detroite darė labai gerą! Medicinos žinovai tvirti- 
biznį iš lengvatikių moterų P13’ ka<^ ?a ,ai mažas žmonių 
ir merginų, pardavinėdama Pu°simtls nutunka dė. ty- 
joms “liesinantį” vaistą, pa- r0KlU s-vv^ stokos.

dėl 
Daugu-

vadintą “Marmolos” vardu. ;nas5 nutunka dėl to, kad 
bet šiomis dienomis gavo iš perdaug valgo ir geria, 
federalės valdžios Įspėjimą, PauS šenau ?ra nedavalgv- 
kad liautųsi apgaudinėjusi1’ negu persivalgyti: bet 
žmones klaidinančiais savo! įmones beveiK visuomet 
skelbimais, kitaip busianti >ersiva!go, kuomet yra kas 
patraukta teisman. J valgyt Ių todėl jie tunka.

Savo skelbimuose ir pa-į iu,os’ ^ik,ru^ runka
aiškinimuose “Marmolos”į el, 0™^ . Iiauk» ,n^or- 
išdirbėjai tikrino, buk žmo-! ™iaus veikimo, gali isgy-
nes tunka ne nuo maisto.
bet vien dėl to, kad toji liau 
ka, kuri kontroliuoja žmo-j 
gaus kūne tyroido syvus, ne- Į 
veikia kaip reikia. Dėl tos j 
priežasties kunui stinga tų 
sulčių, kurios naikina rieba
lu^, ir dėl to žmogus tunka.

Ka su tuo turi “Marmo
la?”

“Marmola” esąs tas ste
buklingas vaistas, kuris at
lieka tų liaukų pareigą. Tas 
vaistas esąs pagamintas iš į 
tyroido syvų, išimtų iš val
gomųjų gyvulių, ir, paimtas noter 
Į žmogau
dys visus trukumus, pasti
muliuos ka reikia ir sudarys 
tokias sąlygas, kad žmo
gaus tyroidai atgis ir pradės 
veikti normaliai. Rezultatas 
bus teks, kad už keliu sa-

yt tiktai kompetentiškas 
vdytojas. o ne kokios ten 
Marmolos” fabrikantai. 
Todėl valdžios komisija 

ranešė viešai, kad kiekvie- 
as nutukęs asmuo negali 
Marmolos” pilėnais gydy- 
is, nes jos kenkia sveikatai. 
<as kenčia nuo perdidelio 
lutukimo, turi kreiptis i ge- 
ą gydytoją.

. NUSKENDO 4 ŠVENTO
SIOS KAIMO ŽVEJAI.
Kovo 15 d., keturi šven- 

i tosios kaimo žvejai motor
laiviu su ūdomis išplaukė į 
jurą žvejoti ir iki šiol nebu
vo grįžę. Dabar ties švento
sios uostu rastos išmestos 
motmęip.’vio liekanos, ūdų 
krepšys ir žvejų duonmai- 
šiai. Manoma, kad žvejai 
bus per šiomis dienomis 
siautusią audrą žuvę. Jų la
vonai kol kas dar nesurasti.

Marylando valstijoj, miške, netoli nuo Stony Brook, buvo nužudyta moteris. Nuėjus 
pažiūrėti, jauna mergaitė, Mildred Gunther. pamatė, kad t-r jos motina, ir apalpo. 
Guntherienės nužudymo yra suimtas juodveidis Invin Howard.

jos
Dėl

KAIP APVALYT VEIDĄ 
NUO SPUOGŲ.

Reikia nupirkti a 
pusę kvortos “Rose 
i kurį tegul aptiekorius Į- 
maišo vieną šaukštuką kar- 
boliaus rukšties (earbolic 
acid). Gerai veidą nuvalius 
šiltu vandeniu su muilu, pa- 
vilgyt su “rose \vater.” Tas 
reikia atkartoti kas vaka
ras, kol spuogai išnyks. Tik 
reikia saugotis,. kad nepa
tektų i akis.

Kari prašalinti spuogai 
nesugrįžtų, reikia nevalgyt 
ant taukų keptų ir stiprių 
(spicedl valgių, karštos 
duonos ir per daug sviesto, 
taipgi mažai gerti kavos, ar
batos ir alkoholinių gėrimų.

Patartina valgyti daug 
daržovių, gerti pieno, oran- 
tių sultį (orange juiee) ir 
pakankamai vandenš.

Namų Lenkija!”
Po karo Liubline buv

dies Valdžia (Lubelski 
kuri savo manifeste tarp

“Sukruvintai ir išva 
aušta taikos ir laisvės a 
virsta kapitalistų ir dvį 
Darbo žmonės ima vak

“Lenkijos liaudie! Je 
vų tautų šeimoje tau 1 
nori pati savoje žemėje 
privalai savo rankomis

“Lenkus.

aptiekoj
Water,”

TELŠIUOSE SUDEGĖ 
TEISMAS.

Kovo 23 d. Telšiuose su
degė namas, kuriame buvo 
miesto savivaldybė, Sveika
tos centras ir Apylinkės tei
smas. *
LIETUVIU LAISVĖS MY

LĖTOJŲ DRAUGIJA
MTAL’KEGAN, ILL.

CIVILIZACIJA TRUMPI
NA MOTERŲ AMŽIŲ.
Iki šiol, abelnai imant,1 

; gyvendavo ilgiau 
vidurius, dapil- negu vyrai. Kaip parodo 

apdraudos kompanijų sta- 
istika, 1930 metais vyrų 

bendras amžius buvo 59 
metai, o moterų — 62 me- 
ai. Seniau būdavo dar di
lesnis skirtumas, bet kas

Naujienos S ANADOS

vaičių jus pajaunėsit, suolo- netai tas skirtumas mažėja

em- 
i tą 
ina. 
ike, 
ku- 
ano 
ikia

KANADOS FARMERIŲ 
ŽINIOS.

gyvenančiu . Kanados vakaruose pra
ves Kunigaikštijos rijusi žiema buvo švelni, 
kad broliškame susikla-*^ šalčiau buvo sausio ir 
ir gudu tautomis stengia"ari° mėnesiuose, todėl

tyvenarooj apielinkėj, tik 
vos keli lietuviai farmeriai.

P. Laukevičius.

DRUMHELLER. ALT A. 
CANADA.

Motors garažo ir iki pribu
vo ugnagesiai jau degė du 
namai. Ugnagesių Įrankiai 
pasirodė irgi silpni, nes 
vandenį nepajiegė išmest 
ant trečio aukšto. Ugnis 
prasidėjo iš Valley Motors 
garadžo, kuriame sudegė 30 
Karų ir 3 dideli busai. Žmo
nių nesudegė. Bijūnas.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, Iii.
J Kužir.skas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st.. Waukegar., III. 
Sazana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlistėr avė., U'aukcgan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Piace, V.aukegan, Iii.
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 —.Sth St., U'aukegan, 111. 
Kascs Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosj'bės Svetainėje, kamp. sth ir 
Adams Sta.. Wi»>ik5‘<-«n TU.

nešit ir jūsų figūra pasida- 
rvs liekna kai]) nendrė. Ne
žiūrint ka jus valgysite ir 
kiek valgysite, tukti dau
giau jau netuksit. Ir sveika
tai tas nei kiek nekenkia. 
Visi daktarai ir specialistai 
riebumą, esą,
budu ir 
tas esąs

gydo panašiu 
“Marmolos” recep-

r ateityje moteris netik kad 
nepragvvens vyro, sako 
Harvardo medicinos profe- 
orius Dr. W. H. Robey, bet 
os amžius dar žymiau su- 
rumpės ir vyras, be abejo, 

gyvens ilgiau. Mat, gavus 
moterims lygias teises su 
vyrais, kartu padidėjo jų at-

DIDELIS GAISRAS 
MONTREALE.

Montrealo mieste, Kana-
tulų priežasčių į dojo ūkininkai ir pašaro, ugnies. Sudegė iki pamatų doj, anądien sudegė didelė 
langų negalite į Nors oras nešaltas ir balan- penkios didelės biznio Įstai- chemikalų dirbtuvė. Ugnis 

atidalyti ir ji tinkamai išvė-ldžio pradžioje, liet ant lau- gos. ugnis blėdies padarė i be mažko nenusiavė ir Not- 
dinti, tai einant gulti pade- kų dirbt da negalima.

nių rieru Lietuvos Valkur kas mažiau vargo buvo: Drumheller tai anglių ka-
NAUDINGI PATARTteiii gyvuliais: būnant šiltes- sykių miestas, pereitą są- 

onw, mazlau susinau- vaitę nukentejo gerokai nuo 
Jei dėl ........................................................... " ’ ~ -

kambario

kitę ant stalo ar kur kitur] p0 pereitos vasaros dide- 
uzboną šalto vandens. Kuo jjų kaitini ir sauso rudens, o

• 8354.000. re Dame bažnyčią. Fabriko
Ugnis prasidėjo iš Valley nuostoliai siekia $150,000.

paremtas geriau- -akomybė ir rūpesčiai. Ne-
šiais medicinos 
tyrimais.

Vienu žodžiu, “Marmo 
la” esąs geriausis 
moterims suliesėti, 
nėti. pagyvėti ir 
mėti.

Ir lengvatikės moteiys 
smalsiai ta “vaistą” pirko.

Tiesa, kai kurios jų nuo

zinovų na gana kad jos visur kartu su 
vrais dalyvauja ir kartu 

dirba, bet jos da Įsigijo ir

šaltesnis, tuo geriau. Van
duo sutrauks Į save visus ga- 
zus ir kambary oras liks ty-

žiemą taip pat mažai sniege 
buvo, tai potvinių ŠĮ pavasa
ri nebuvo. Bet už tad žemė

vaistas i kaikuriuos 
pajau-'

ras. Tas vanduo gėrimui ne- negana peršlapusi' ir farme- 
« ic.ciiv .i t,ks ir j?? 1 Paken^ sveika- rjaj abejoja ateinančią va- 
blogus pa- ai; t0^e,1 .Yan, a^'jsarą turėt gerą derlių. Jeigu: wru blogus pa- ; r ; : , r sąrą įurei gerą (temų. .jeigu-

močius. Šiandien daugelis haiPv.aZ vasarą bus pakankamai lie-
palinks- ; neterų netik ruko ir kortau

a, bet dar 
kaip ir nekui
ais net ir juos pralenkia

_ r* ^e.rim.uJ1’ visuomet turi būt taus> tai pusė Bėdos, kitaip
ir ir girtuokliauja uždengtas, o tas kuri vį?kas išdžius.
kurie vyrai, o kar- . , or<? lsyulymo, tun būt Javų kainas dabar labai 

‘ saitas ir atidengtas. > iškilo
i Kadangi moterys yra silp- 

‘Marmolos” suliesėjo kaipįnesnės už vyrus, tai tas vis-
betagai, net paeiti negalė
jo. Bet jos nepasidarė nei 
vikresnė? už nutukus i a s 
moteris. Nepasidarė jos nei

kas labai žalingai atsiliepia 
ių sveikatai, kas veda prie 
Tekesnės mirties.

Visokios dietos ir kitokie

Štai, Kas Rupi Kunigams.

Romos katalikų kunigai Amerikoje yra įsteigę katalikų 
jaunimo organizaciją neva tuo tikslu, kad išauklėti jau
nuolius gerais piliečiais. Bet ištikrujų tiems senberniams 
daugiausia rupi mergaičių kiškos. Vaizdelis parodo, kaip 
viena mergaitė pastatyta ant galvos, o nuogos kojos iškel
tos aukštyn. Viršuje vienas tų senbernių apžiūri mergai
čių veidus. .
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iškilo, už boselį kviečių mo-.
liečiant ka $L50’ rU^iai ir miežiai

r, U!. . T ... viršaus dolerio bušelis. Visa
Bet įsikūrusį Lenkijos^la, ^aj farmeriaį dabar 

kino vien išlaukine n<n'eturi nieko parduot, nes 
prie to sustojo. ~ reikiant.pinigų mokesčiam?

Todėl Vilniaus pažanjir kitokiem? reikalams, vi- 
leistas “Ku Polsce Szlsus javUs išsipardavė rude- 
dabar ir rašo: ny pigia kaina. Supranta-

“Praėjo 19 metu. Dama? dabar grudų pikliai 
pasirašė Liublino LiauoĮara milionus iš farmerių
nifestą. išlipo Nepriklabunkaus darbo, 
toliau nebevažiavo. Bet kadangi farmeriai la- 

“Bet Lenkijos liaudibai mažai organizuoti, > tad 
tebėra ištikima manibrieš išnaudotojus ‘ peku- 
idealams, siekia įvykdiantus pasipriešint negali, 
suomeninių reformų. Vakarų Kanadoje lietu- 

“Ir todėl po 19 metų rių farmerių yra mažai ir 
kad mums (reiškia: paiors lietuviai žemę dirbt 
mui) Liublino manifestpripratę, bet Kanadoje far- 
mentas be turinio; ne, tmeriaut vengia, o žemės 
kijos darbo žmonių sieVnonai Įsigyt daug lengviau 
ma.” negu bent kur kitur. Mano
Taigi matome, kad f--------------------------------- —

patriotų Šurnas sveiko r
apsvaigino. Liaudis kai! 
nė, taip ir pasilieka, i 
patriotiškų dykaduonių 

Taijj bus netik Lenki j 
ie, ir kitur. Tuomet ir V 
bus broliškai išrištas.

V/SŲ ŽINIAI.
Už Tis&kios r^šie* sirnlkins »»- 

«icarsinin»ns. kaip tai: pa jieško- 
jiir.us apsivedimų. įvairins prane
šimus. pardavimns. pirkimus, 
skaitome po 3c vž žodi vi syki. No
rint tų oatį apparsinima pataioint 
keli® cvkips. bž sekančius sykio® 
skaitome 2e už indi ui syki. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie taTi užsiprenumeravę laikraštį

» Telefonas: Vark 3163
DAKTARAS

A L. Graičunas
Physician and Surgeon

Valandos: 8 iki 11 ryto,
6 iki 9 po pietų.

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

žinote,

K-

lijoj,
Le-
am-
kad
tėvo
ėliu.
tskui

TEN, KUR SIAUČI/Į
tt--*- i -.i • • nr i oti ocH»frnn»»grtt»ę hu&jbm*
Kaip žinome, hitlerini ;r pima svki skaitome po Zc 

sa, kas žmoniška. Jie, “ nž žodi. išskiriant paieškojimus 
gynimo reikalu apsimetę atvedimu, kurie skaitomi po 3c. 
vė muzikui Mendelsonui ‘.‘K:,<*i!ri<
. . „ tt • •• --i nr ♦ari užsiprenumeravę laikrašti.Kią. Poetą Heme jie ist aį pajieško;imu® giminių ir dran- 
res, O jo plačiai Žinomą tn» skaitome tik po le už žodį. 
apkrikštijo kaip “nežil Mažiausio apgarsinimo, minimum 
dal ba. k*"” ***■

Paskutiniu rrptn i V Jeir° ’">"u ra. hUlin.J melu I.varba pajieškojimas greitai tilptų, 
taikos dovaną laimėjus reikia prisiųsti fotografijų ir 
Ossietzkv’ui prisiunčian klausti kaino*.•l • • x i _ • f75 ne ri«£.lrnitsveikinimo telegramų, 
gal, ant voko užrašoma

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

erei-
škai
:erto
nto

Už pajieškojimns giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

. i i ♦ i Pajieškojimai su paveikalu kai-nestebetma. Mokslui, 1 nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
valdomuose kraštuose vit padarymas klišės. Todėl norint 

Fašizmp ansigimp na u,’*intrasizme apsigimę.pa rej^ pasiųsti kartu ir mokesti, 
mieji instinktai. Gerai tai keleivis

elia- “Skučno na etom svietid 253 BROADWAf 
SOUTH BOSTON. MASS.

“Keleivio“ Kalendoriuje 1937 
metams yra aprašytos visos ši
tų teroristų paslaptys. Kaip jie 
verbuoja savo armijai naujokus, 
kaip jie žudo savo priešus, kaip 
jie ruošėsi padaryt Amerikoj 
perversmą ir pasigrobti valdžią 
į savo rankas—viskas yra nu
šviesta “Keleivio” Kalendoriuj.

Tai yra begalo įdomi istori

ja. Iš jos sužinosi, kad pereitą 
vasarą vien tik Michigano vals
tijoje “Juodas Legijonas” turė
jo 5 brigadas, po 26,000 vyru 
kiekvienoje.

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
1.937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.



No. 13. Balandžio 14 d., 1937 m- Septintas Puslapis.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Gedeonui Laimingesniais Laikais.
S

Šiurpi Žmogžudystė 
Slavikuose.

Slavikų miestely, Kidulių 
valsčiuje, 13 kovo įvyko 
baisi žmogžudystė. Buvo 
kirviu užkapota 45 metų 
amžiaus ūkininkė Antanina 
Bunikienė ir jos 11 metų 
sūnūs Jonas, o 19 metų duk
tė Marcelė ir 15 metų sūnūs 
Augustinas buvo sunkiai 
sužeisti.

Piktadarys žmogžudystės 
metu veidą buvo užsidengę? 
skuduru, žmogžudžiui Įsi
brovus i vidų,- Bunikienė ir 
vienas vaikas jau miegojo, 
o Jonas buvo nuėjęs į tvartą 
arklių šerti. Jis buvo rastas 
negyvas pašarinėje. Marce
lė tuo metu siuvo seklyčioje 
ir ten ji buvo užmušta.

žmogžudys manė, kad 
ATigustinas taip pat negy
vas, bet iš tikrųjų jis tik bu
vo sužeistas, žmogžudžiui 
pasišalinus, Augustinas nu
bėgo pas kaimyną, kuris, 
susikvietęs vyrus, tuojau at
bėgo i Įvykio vietą, tačiau 
žmogžudžio jau neberado. 
Jauniausioji Bunikytė išli
ko gyva tik dėl to, kad pasi
slėpė laiku pataluose.

žmogžudystė buvo pada
ryta apiplėšimo tikslu. Kiek 
dabar galima suprasti to 
šiurpaus Įvykio eigą, žmog
žudys, Įėjęs Į vidų, pareika
lavo iš Bunikienės pinigų. 
Ūkininkė jam davė 100 li
tų, bet jis reikalavo dau
giau. Kai ji ėjo jų paimti, 
buvo kirviu užmušta. Matyt, 
piktadarys, visus išžudęs, 
norėjo visus pinigus surasti. 
Bunikienė apylinkėje buvo 
žinoma kaip gera ūkininkė 
ir pinigų turėjo. Be to, dar 
praėjusi pirmadienį Šakiuo
se ji buvo pardavusi beko
nus ir karvę.

DU DZŪKAI UŽMUŠĖ SA
VO KAIMYNĄ IR MAIŠAN 
ĮKIŠĘ ĮMETĖ f KAŠONIU 

EŽERĄ.
Kovo 17 d. Apeliaciniai 

rūmai sprendė Jėzno vals., 
□ukurnonių kaimo gyvento
jų Jono Bieliausko, Jono 
Kandroto ir Pranės Tamo- 
,evičienės bylą. Jie buvo 
ipkaltinti tuo, kad 1936 m.' 
nusitarę ir bendrai veikda- 
ni nužudę Vincą Tamoševi- 
:ių, Pranės Tamoševičienės 
vyrą.

Pranė Tamcševičienė su 
vandrotu mylėjusis, o ve 
ionis savo žmonai kliudęs. 
Tai Tamoševičienė ir Įpra
šius Kandrotą ir Bieliauską 
os vyrą nužudyti. Kandro- 
as su Bieliausku Tamoševi- 
tiu nusivilioję i Bieliauskų 
duoną, čia pirma kietu bu- 
ui Įrankiu galvą sudaužę, 
įaskui virve užsmaugė, c 
galiausiai Įkišo Į maišą, nu- 
abeno Į netoli Dukurnonių 
taimo esanti Kašonių ežerą 
r Įmetę Į vandeni.

Po pusės metų žvejai Ka- 
oniu ežere pamatė pludu- 
iuojantį maišą ir pranešė 
policijai. Maiše buvo rastas 
Vinco Tamoševičiaus lavo
nas.

Kauno apygardos teis- 
nas Kundrotą ir Bieliauską 
pripažino kaltais ir nubau
dė po 15 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo, o Tamoševi- 
rienę išteisino.

GELEŽIS TIEK PABRAN 
GO. KAD ARTI REIKĖS 
MEDINIAIS NORAGAIS.

Papilės miestely yra dvi

Liūdnas Skurdo 
Vaizdas.

Štai vaizdas iš Utenos tei 
smo. Teisėjas paima bylą 
rankas ir šaukia:

—Emilija Kalinauskaitė!
Prie teismo stalo prisiar

tino mažu vaiku nešina, Var
gingai gyvenanti, jau nebe
jauna moteriškė, kuri, pasi
rodo, kaltinama vogus mal
kas. Goldfainas pajutęs jo 
malkas vagiant, prie malkų 
pritaisęs elektrikinį “sar
gą,” kuris, kam nors palietus 
malkas, duodavęs ženklą 
butan. Tokiu budu buvus 
rasta prie malkų ir kaltina
moji.

—Prisipažįsti kalta? — 
klausia teisėjas.

—Prisipažįstu, kad bu
vau priėjus norėdama pasi
vogti, bet pabijojau ir nelie 
čiau. Taip ir rado mane 
stovinčią.

—Ar ji turėjo rankoj bent 
pagalį ir ar rankom buvo 
palietus malkas? — klausia 
nukentėjusi teisėjas.

—Rodos, kad ne, — sako 
Goldfainas. Tą pat sako ir 
protokolą rašęs policinin
kas.

Teismas ją išteisino.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Per Velykas Brooklyne buvo žiauriai nužudyta gražuole 
Veronika Gedecn, jos motina ir jų “burdingieris.” Dabar 
paaiškėjo, kad juos visus nužudė išėjęs iš proto klierikas 
Šitas paveikslėlis buvo nutrauktas keliatas metų atgal, 
kuomet gražioji Veronika buvo da maža mergaitė, kaip ji 
čia parodyta šalia savo tėvo. Iš kairės j dešinę stovi: (1) 
Marė Gedeonienė, (2) vyresnioji jo duktė Ethel, dabar iš
tekėjusi už Kunderio, (3) jaunesnieji duktė Veronika ir 
(4) šeimynos tėvas. Joseph Gedeon, kuris dabar gyveno 
su šeimyna persiskyręs ir tik retkarčiais užeidavo jų pa
žiūrėti. Jis nuėjo jų pažiūrėti ir per Velykas, ir nuėję? ra
do visus išžudytus. .jĮ^

neraliuotas Utenos j Pabaisko Klebonas Laikė Pinigus Pančia- 
ligoninės daktaras. Kurią J o Gaspadinė Atidavė Plėšikam

Utenos ligoninės dakta
ras Strimaitis, matyt, yra 
žiaurus grubijonas ir tam
sus fašistas, nes ant ko tik 
supyksta, tą tuoj “bolševi
ku” vadina.

Štai,
goninėn buvo atvežta šir
dies liga serganti Zofija 
Stankevičienė. Gydytojas 
Strimaitis tuoj klausia: 
“Kur gydeisi iki šiol?” Li
gonė atsakė, kad ją gydęs 
gydytojas Kukliauskas.

Išgirdęs Kukliausko var
dą, ligoninės vedėjas Stri
maitis prunkštelėjo per nosį 
ir pradėjo d-rą Kukliauski 
niekint, sakydamas, kad jis 
nieko apie gydymą neišma
nąs, nežinąs nei tiek, kiek 
paprastas felčeris; be to, ji? 
esąs dar bolševikas, šnipas 
ir tt.

Pabaisko parapijos, Uk- buvo patraukti kaltinamai- 
mergės apskričio, klebonu siais. Kovo 19 dieną Kauno 
yra kun. Petras Dirgėla. Pa-, apygardos teismas sprendė 
rapija gera, o klebonas gy- jų bylą. Abu teisiamieji kal- 
vena taupiai, tai visoje apy- tais neprisipažino. Teismas

siomis dienomis Ii*.nnkėje buvo kalbama, kad ištardė per 20 liudininkų, 
klebonas turįs nemaža su Teisiamojo Dronseikos žmo- 
taupų. Kadangi klebonas Į- na pareiškė, kad ji krimina- 
tariąs, jog bankai vieną linei policijai teikianti ži- 
gražią dieną galį subankru- niu apie vagis ir plėšikus, 
tuoti, jais nepasitikėjo, tai bet jos teigimai nepasitvir- 
sutaupas laikęs klebonijoj tino.
paslėpęs. Klebono šeimininkė sako,

Tos kalbos pasiekė Joną kad prieš apiplėšimą Į kle-
Dranovą, gyvenanti Ukmer- honiją užėjęs elgeta, išeida- 
gėj ir jau keturis syk baustą mas apžiurinėięs klebonijos 
už vagystes. Dranovas Kau- visas paslaptis. Spėjama, 
ne turėjo savo pažįstamą kad tuo elgeta buvęs plėši- 
Joną Dronseiką. Taigi, jie , kas Dranovas.
abu ir susitarė Pabaisko) Prokuroras Kubilius kal- 
kleboną apiplėšti.

1936 metų gegužės 31 d.
tindamas prašė teismą krei
pti dėmesio i teisiamųjų tu-

Ani-p Čita <rv I apie 1—2 vai. plėšikai gink- vimngą kriminalinę praeitiApie šitą nei anuotą gy j j revolveriai5? ir užridė- ir tinkamai Įvertinti prisi- 
dytojo Strimaičio raumoji-1lu"w 11. u^Hl“ 1 - - • b , .
mą
dytojui Kukliauskui ir tas

tuoj buvo pranešta gy- • kaukes Pabaisko kleboni- engimą n

savo šmeižiką patraukė tei
sman. Byla buvo 8 kovo ir 
teismas nubaudė ligoninė? 
gydytoją Strimaiti dviem 
dienom arešto arba užsimo
kėti 50 litų pabaudos už 
šmeižtą.

ŽMONA NUNUODIJO 
VYRĄ, O PATI TUOJAU 
IŠTEKĖJO UŽ BERNO.
Veiverių vals., Girininkų

geležies parduotuvės. Šios kaime gyveno Jonas Babar- 
apylinkės gyventojai jau skis. Jis sirgo džiova ir žmo- 
senokai nusiskųsdavo, kad na jo nemylėjo, net meilužį 
už geležį, o labiausiai už į- įsitaisė — berną, 
vairius geležies reikmenis Kai vienąsyk Babarskis 
oerdaug lupikaujama, pa- berną atleido, tai Babars- 
mant net 100G pelno. Da- kienė grasinus vyrą nušauti, 
bar geležis iš 22 centų paki- 0 berną vėl parsikvietus. 
o ligi 40 et. už kg., o kiti Pagaliau Babarskis mirė ir 
•eikmenys dar labiau. Esant buvo palaidotas, o Babars- 
okiam sunkmečiui, aima- kienė tuojau ištekėjo už sa

nuojama, ar nepriseis arti j Vo berno Vaitkuno. Velio- 
mediniais noragais. nies sesuo čekavičienė pa-

--------------- davė skunda • policijai, kad
APIE ROKIŠKI DEGTINĖ įos brolis prieš pat mirtį 

NUVARĖ DU VYRU J kalbėjęs, kad gal greit -kas 
KAPUS. su juo atsitiksią ir tt.

Prieš pačias užgavėnes Remiantis tuo skundu, bu- 
panemuniečiuose staigiai, vo iškastas Babarskio lavo- 
jegeriant degtinę, mirė vie- nas ii- chemiškai ištirta, kad 
nas to krašto žymus žmogus, jis mirė nunuodytas arše-

ŠPYGU IR KOČERGU 
VAINA.

Utenos teisme 8 kovo bu
vo nagrinėjama dviejų bro- 
’ių Gylių byla, iš kurios pa
uškėjo šitokia istorija: abu
du broliai gyveno vienoj pa
stogėj ir pradėjo piktis. Vie
las jų pakišo kito pačiai! 
špygą panosėn, ■ o moteris • 
įtkišo 'jam dvi špygas. Pra- 
lėjus šitokią špygų vainą, 
simaišė ir kočerga, kurią 
iav?rtojo vienas brolis savo 
ikro brolio sprandui aply- 
^int. Pasii odė, kad vienam 
troliui ir pii. tas nukąstas,

NTWYOKK-KLAIPĖDA
n#. Gothen&uugą, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo 

KLAIPĖDOJ

i Tokią kelion? turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš Nevv Yorko Į Klaipėdą

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

ią užpuolė. Į kleboniją plė
šikai įėjo per klebono gas
padinės A. Stankevičiūtės 
miegamąjį: į miegamąjį jie 
Įlindo atplėšę langą. Vienas 
plėšikas sulaikė mėginusią 
pabėgti kunigo gaspadinė 
ėmė ją mušti ir kaltu išlaužė 
du šonkaulius. Antras plėši
kas suėmė kleboną, paklup
dė jį ant grindų ir įsakė at
sisukus į sieną ir rankas su
dėjus melstis, kartu grasini
mais reikalaudami atiduot 
pinigus. Klebonas atsikalbi- 

j nėjo, sakė, pinigų neturįs, 
į esąs neturtingas. Bet gaspa
dinė paėmė pančiaką, ku
rioje buvo sukišta 3500 litų 
ir 55 aukso rusų rublių ku
nigo pinigu ir atidavė plėši
kams. Paskui komodos stal
čiuje plėšikai rado dar apie 
160 litų, už kuriuos žmonės 
buvo mišias užpirkę.

Išeidami plėšikai klebo
nui ir jo šeimininkei davė 
kryžių bučiuoti, prisaikdi
no, kad nepraneštų policijai 
apie plėšimą.

Po mėnesio laiko krimi
nalinė policija išaiškino, 
kad Pabaisko kleboną api
plėšė J. Dronseiką ir J. Dra
novas. Kratos metu pas 
Dronseiką taburetės dugne 
rasta paslėpta du revolve
riai ir l,850#litų.

Dronseiką aiškinos, kad

ginkluotą Pabai
sko klebono apiplėšimą: 
prokuroras pasiūlė teismui 
olėšikus nubausti visą am
žių kalėti.

J. Dronseiką gynė iš pa
skyrimo adv. Ad. Kamins
kas, Dranovą adv. Kaman
tauskas.

Apygardos teismas abu 
plėšikus pripažino kaltais ir 
nubaudė visą amžių kalėti.

ČEDASŲ MIESTELY PER
ŠAUTA SENUTĖ.

Prieš keliatą dienų į Ro
kiškio ligoninę iš Čedasų 
miestelio atvežė senelę Bro- 
^elienę, kuriai buvo peršau
na galva. Peršovė anūkas 
Brogelė 14 metų amžiaus 
vaikas. Apie peršovimą vra 
vairių kalbų. Tuo reikalu 
/ėdama kvota.

Visiems užsieny gyvenantiem? 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su ui- 

deny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenumerats 
skaityti tik tiek, kiek mums apseinj 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiam* 
šrašvti populiarų demokratiškos pa- 
eraipos dienraštį

yg,vuw
nes perdaug arti špy.ą pa- g,kžillk„io 5„.
nOSen pakišo. . . . ją apie 7 valandas j Kalmarą. Iš Kai- .

Dėl špygų teisėjas nieko maro. 1934 m. statytu garlaiviu Ma- revolverius ir pinigus atne- 
nedarė, neštai “tautiškas rieho!m aP>£ 18 valandų į Klaipėdą, šęs pas juos paslėpti jo pa
minklas,” bet dėl kęčergos
oavartojimo nubaudė An-

turis metams tekaštuoja lik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
usidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad ^Lietuvos Žinios* 
>ūtų skaitomos viso pasaulio lietuviu

Kas atsiųs savo adresų — gaus ne- 
aokamai 1 egz. susipažinimui, 
.tašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 33. Lithuania.

Dabar vėl Kamajuose nuo nikų. Babarskienė buvo pa- 
vieno stiklelio degtinės štai-: įraukta kaltinamąja, 
giai mirė Varlių kaimo gy- Mariampolės apygardos 
ventojajs Kriukelis. Nors teismas ją nubaudė 15 metų 
šie du žmonės mirė ne dėlto, mnkiujų darbų kalėjimo.
kad jie butų persigėrę. bet ---------------
visgi mirties priežastis buvo MIRĖ D-RAS ZABORSKIS 
degtinė. Kovo 8 d. Rokišky mirė

daktaras Zaborskis. plačiai 
ŽYDU KLERIKALAI JAU Gnomas kaip labai geras 

ĮSIGIJO SAVO DIEN- gydytojas. Ypač jis buvo
RAŠTĮ. garsus Pandėlio apylinkėje.

Dešimtcentinis žydų dien- D-ras Zaborskis turėjo 75 
raštis “Frimorgen” jau visai metus amžiaus, jo mirtis bu- 
atsidure? ideologinė ie žydų vo staigi ir netikėta. Jis ruo- 
klerikalų žinioje. Žydų kleri- sėsi pirkti dvara ir buvo nu- 
kalai ligšiol Lietuvoje netu- vykęs i Rokiški pasitarti su 
rėjo savo dienraščio, o ten- Advokatais. Bet čia ėmęs 
kinosi savaitraščiais. * blogai jaustis ir miręs.

eksklrsijas lžgyrė žistamas Dranovas.
. sąjunga Amerikoje Pabaisko klebonijoje po

.aną Gylį viena para arešto. į Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su- apiplėšimo buvo rastas kai-
■ teikianfos nemokamai, taipgi parduoda- . DrOTI^oiks pri$dpHŽinO

BIRŽŲ APYLINKĖJE i kad kaltas jo, bet kaip ta?SKURDŽIAI BADAUJA. 2rb-s A L "st,nc“ ’ - , , J t
n. „ . . į KITI IŠPLAUKIMAI Iš
Biržai. Apylinkėje .yra 

vargšų žmonių, .kuriais vie-
NEW YORKO
Balandžio 17 

Gegužės 1 
Gegužės 15 
Birželio 5

DROTTMNGHOLM 
GRIPSHOLM

tos savivaldybės mažai gali drottningholm 
rūpintis. Yra beturčių, ku- klngsholm 
rie, neturėk mi darbo, turi SWEDISH AMERICAN LINE 
Kentėti bada. 154 Bovlston St., Boston, Mass..

kaltas pakliuvęs į kleboniją 
nepaaiškino.

Dronseiką su Dranovu ii

NUŽUDYTI 3 SENI ŽMO
NĖS.

Kovo 19 d. Pakščių kai 
me, Šėtos vals., Kėdainių 
apskričio, - savo trobelėje 
rasta nužudyta Agnieška 
Pakštienė, 70 metų amžiaus.

Keliom dienom anksčiau 
Mažeikių apskr., Viekšnių 
apylinkėje, nužudytas Jonas 
Švažas, 70 metų amžiaus. 
Švažą nužudęs jo posūnis S. 
Ružė.

Žibikų kaime, taip pat 
Viekšnių apylinkėje, nužu
dytas Jonas Barvydis, 80 m. I 
amžiaus. Barvydį nužudęs' 
plėšikas.

7d,enos Į LIETUVA
LAIVAIS

BRĖMEN* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną 
Arka keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

C01ŪMBPS
HANSADEUTSCHLAND 

•HAMBURGE NEW YORK
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir immigra- 
cijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNtJOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir .iau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ" REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą. Įdomų Įžymiojo anglų rašy
tojo B. SHA\Y Romaną “.Juoda Mergaitė .įieško Dievo.’’

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metams tik 16 litų. pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—11.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit aeF " '

253 BROADWAY

galima 
ekančiai:

SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON.

P-le Sadauskaitė dainuoja 
Bostono Operoj.

Federal National 
šįmet išmokėsiąs 25%.

Chas. Pratapas šią sąvai
tę teiravosi, kaip stovi už
darytojo Federal National 
Banko reikalai. Tame ban-

Už gaidžių peštynes areš- ke yra uždaryta daug lietu- 
tavo 80 farmerių. via pinigų. Pratapui buvo 

į _ . • pasakyta, kad tie $3,000,-
L Pereitą nedeldiem vienoj q00 kurių reikalavo iš Fe- 
farmoj netoli nuo Milfor- deral Nationai Banko kiti 
do, valstijos policija uzklu- bankak nebusią jiems išmo- 

. po fermerių organizuotas kėti> bet busią įšdaivti šito 
gaidžių pesnynes ir suėmė banko depozitoriams. Žmo- 
60 farmerių, kurie buvo su- nės gausią šįmet dar maž- 
sirinkę su savo išlavintais daug po 25 centus nuo dole. 
gaidžiais. Gaidžiai taipgi
konfiskuoti. Kitos panašios 
gaidžių peštynės buvo suim
tos netoli Portsmoutho, Xew 
Hampshire valstijoj. Tenai 
buvo areštuota 20 žmonių.

Patikit jūsų Pardavėją Pusiaukely 
patvirtinkit jo gerą sprendi 

užsisakyda
ą

no.

Radio iš Lietuvos girdėjosi 
prastai.

________ __ t šį panedėlį iš Kauno bu-
šitas sportas yra uždraustas vo transliuojamas Amerikai

a

P-lė Sadauskaitė vėl at
vyko Bostonan dainuoti su 
“Great Waltz*’ trupe. ŠĮ pa
nedėlį buvo jau pirmutinis

TeL Irobridg* 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Innaa at. arti Ceatrai akv, 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefoną* 21824
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

1

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą Ir 
Nervą Ligą.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki 1.

koncertas. Bostono apylin
kėj ji perdavė WBZ stotis. 
Bet atmosferinės sąlygos 
buvo tokios nepalankios, 

Ant kampo Gold ir D gat- kad sunku buvo klausytis, 
vių, South Bostone, pereito Vietoj muzikos ir dainų, 
nedėldienio vakarą du vai- gįrdėjosi tik kažin koks 
kai, apie 12 metų amžiaus, Spįeg}mas, užimaCs ir puška- 

vimas, tartum tuzinas kati
nų piautusi vienam maiše. 
Todėl Bostono stotis paaiš
kino klausytojams, kad ji 
priversta Kauno programą 
nutraukti, ir nutraukė.

įstatymais.

Vaikai plėšikauja.

užpuolė Gertrūda Sullivan,
spektaklis Bostono Operos Jaun« 18 Brisrhtono.
teatre ir tesis kas dienaner Parmuse & ir Pagrobę jos teatre, ir ię&i> Ka& aien« per .„„i.-.,!.. Pont i.

ALE
rankinuka pabėgo. Ranki-

“ P-lž Sadauskaitė, kuri a- nuk>’ b™> $25 pinigu, 
merikiečiu scenoj vra žino- ~ , -ma kaip ‘ Helen Šada. yra Gocd“ln« P« "“!• —------- —
viena geriausių dainininkių, Brocktono batsiuvių uni- 29 metai nuo Chelsea 
todėl kai kurie vietos lietu- ja atsiuntė gubernatoriui gaisro,
viai pradėjo prašyt, kad ji protestą prieš automobilių ŠĮ panedėlį sukako jau 29 
duotų ir lietuviams koncer- registracijos virš i n i n k ą metai, kaip ugnis sunaikino 
tą. Musų Elena mielu noru Goodvriną. kuris visai ne- Bostono priemiestį Chelsea. 
apsiėmė tai padaryti, jeigu prašomas kišasi i tos unijos Tai buvo 1908 metų 12 ba- 
bus galima gauti salė. reikalus ir demoralizuoja landžio. Ugnis tada padarė

Nors p-lė Sadauskaitė darbininkus. Unija sako gu- $20,000,000 nuostolių ir pą- 
darbuojasi amerikiečių sce- bematoriųi: liepk Goodvvi- ėmė 17 gyvybių. Gaisras ki- 
noj, tačiau nekuomet neuž- nui dirbti tą darbą, už kuri lo iš to, kad vienas žydelis 
miršta ir lietuvių. Ji gražiai valstija moka jam algą, ir padegė savo skudurų sande- : 
kalba lietuviškai ir kur tik uždrausk jam kišti nosį i Ii, norėdamas susikolektuo- 
sustoja, visur stengiasi suei- musų reikalus. ti apdraudos pinigus,
ti ir pasimatyti su lietuviais.
Ir dabar, vos tik atvyko Į 
Bostoną, tuoj pašaukė tele
fonu “Keleivio” redakcija, 
paklausė kaip mums einasi, 
ar visi sveiki, ir prašė duoti 
nuo jos labų dienų visiems 
South Bostono ir apylinkės 
lietuviams.

Jauna musų artistė yra ki
lusi iš Scrantono, kur jos 
mamytė ir dabar gyvena.

TeL So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
U ETŲ V18 DENTISTA8

I

406*?14 '

į C t* tr d

Parodyk i Tą Kraną

Gaunamas 12 ancų bonkemis ir pilnom 
kvortom (32 ancų) namų reikalams.

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 8 vak.
NEDCLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio”

261 BROADVVAY, tarp C Ir D M. 
SO. BOSTON, MASS.

HAFFENREFFER & Boston 5REWERS SiNCE 18>
LIETUVYS

0PT0METR1STAS

Apdegė P. Mikalausko 
namas.

Ši panedėlį Povilą Mika
lauską, žinomą knygų par
davėją. ištiko nelaimė. Gre
ta jo namų kilo gaisras ir, 
siena pradegė Į Mikalausko 
namą. kuris randasi prie 
448 W. Fourth st. Užsidegė 
visas trečias aukštas ir ug
nis pasiekė antrąjį aukšta. 
Nuostoliu bus gal į $5,000. 
Ugny tik per plauką nesu
degė du Ivanauskų vaikai, 
Veronika ir Adolfas. Juos* 
išgelbėjo Ona Uasauskaitė.

Tikra Moterų Laime!
TUO R

Skalbtuvas
Tuksiančiai moterų netiki 

savo akimis, kokius stebėti
nus dalykus padaro THOR 
Skalbtuvas. Baltiniai būna 
baltesni, minkštesni ir šva
resni. THOR turi vėliausius 
pagerinimus, ir jokia kita 
skalbtuvė negali taip gražiai 
išskalbti. Ji drabužių nenu- 
plėšia.

Rodys paveikslus iš Lie
tuvos.

., „ ™ - i Ateinanti nedėldienį So.
• auo ' va!S?r®’ Amerikos g,,stono lietuvių parapijos
• , Lietuvių Piliečių Kliubas salėj broliai Motuzos rodys 
i rengia puikų banketą, sve-j judomus paveikslus iš Lie-
• tamėje 163 Harvard Street, !tuvos. Kazys ir Miečys Mo-

*»ix.A ~ _ __•

PUIKUS BANKIETAS 
Cambridge.

Panedėly, balandžio 19 d..

tt ,
j Cambridge.. Bus puiki or- į tuzos vra da jauni au, 
.Lkestra jyainų skanumynų j gę Alįerikoj ir gerai kalba
• i ir ęitci 1 diUKr vvmni ♦___ i_______________  •; . i

Min. Kubilius serga.
Pereitą sąvaitę rimtai su

sirgo L M. Žinyčios minis- 
teris Kubilius. Spėjama, 
kad viduriai užsinuodijo 
žuvimi, kurios jis vieną va
karą užvalgė Bostono res
torane.

Išegzaminuoju aki*, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 1 
laiku.J. K PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

Cambridee’aus Draugijų 
Balius.

Balandžio 17, nuo 7:30 
vakare, Cambridge’aus ben
dras draugijų komitetas 
rengia balių Stasių svetai
nėje, 163 Harvard st. Bus 
gera muzika ir visokių išsi- 
gėrimų ir užkandžių. įžan
ga tik 25c. Visas pelną* eis 
atsteigimui demokratijos 
Lietuvoje. Prašome visus 
lietuvius atsilankyti.

Bendras Dr-jų Komitetas

GENERAL ELECTRIC

Vacuiim 
Cleaner

Pranešimas.
SLA. 359 kp. kvartalinis 

susirinkimas įvyks pėtny- 
čioi, balandžio 16. nuo 8 vai. 
vakare, Dorchesterio Kliu
bo kambariuose, 1436 Dor- 
chester avė., prie Fields 
Corner, Dorchestery. Visi 
nariai privalote atsilankyt.

M. Anesta, sek.

Martin Walulis
. FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.

1854 DORCHESTER A VE. 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. M ASS. 
l’el. TALbot 5208.

Geriausiai ir pigiausiai išvalysi! savo Karpetas ir su
trauksi dulkes iš kambarių su Vacuum valytojų. Jus pa
ilginsite amžių savo karpetų ir rakandų ir kambariai 
bus sveiki ir puošnus. Turime visokio didumo. Pašaukit, 
mes atvažiuosime į jūsų namus ir parodysime kaip ste
bėtinai išvalo Karpetas. Rakandus ir sutraukia dulkes 
nuo firankų ir grindų.
PARDUODAME IR LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649

, ir atsilankys daug žymių ’angiįškai. Po kai’o jiedu bu_
♦ žmonių. Kalbės adv. F. J.!vo išvažiavę Lietuvon, bet 
*’ ga5°C1US’- i gybernatorius. kajp Amerikos piliečiai, su- 

gryžo Amerikon atgal. Jie 
ii — ~77 “— turi nufilmavę įdomesnes

bei įvykius 
ir dabar rodo tuos vaizdus 
Amerikos lietuviams. Jie 
aplankė jau Kanadą, perei

gą nedėldienį turėjo vakarą 
pr°5™* i Cambrįdge’uje, o ateinanti i 

nedėldienį bus South Bosto
ne. ŠĮ panedėlį abudu Mo
tuzos buvo atsilankę “Ke
leivio” redakcijoj.

• Hurley. vietos majoras John
• D. Lynch ir District - Attor-
• ney. Visi malonėkite šiame Lietuvos vietas
• j puikiame parengime daly-
• • vauti ir gražiai pasilinks-
• įminti. Komitetas.
• ! __________

Nedėldienio radio
ma per stotį W0RL (920 
kil.), prasidės 2 vai. po pie
tų. (1) Keturių Karalių or
kestrą., iš So. Bostono; (2) 
Julia Mitrikaitė, dainininkė 
iš Worcesterio. Mirė Kazys Šipelis.

Pereitą sąvaitę mirė se- 
South Bostono lietuvis,

L. M. Žinyčios pakvietimas
Visus kviečiame širdingai'nas 

J ateiti i Žinyčios penny sale Kazys Šipelis, gyvenęs prie 
' bei ferus, kurie įvyks Balan- Bowen ir D gatvių kampo. 

džio-April 15. 16 ir 17. Pra
sideda nuo 7 iki 11 vai. va
karais. Feruose bus daug

• gražių ir brangių daiktų, , Lynne šį panedėlį nusižu-
• kuriuos laimėsite tik už vie- <lė Mrs. Margaret M itham, 
} ną centą. Penktadienio ir 41 metų amžiaus moteris ir
• šeštadienio vakarais nuo aš- vaikų motina. Nusižudė dėl 
} tuntos valandos bus dvi to, kad ją atleido iš darbo.
• “Fortune tellers” viražinto- 
} įos, kurios jum laimes ir ne

laimes atspės. Visų prašom 
dalyvauti šiuose Feruose. ir 
paremti Žinyčią. nes Žiny- 
čia reikalui esant jums ištie
sia pagelbos ranka, nežiū
rint jusu politinių bei religi
niu Įsitikinimų.

Kviečia visus Ferų K-tas.

Be kerne Išsirandavoja.
Yra Didelis Plytų Pečius. Pu švie-

• sus kambariai.* patikimai ypatai vie- 
I ną menesį randos mokėt nereikės.
J W. H. RULE, 146 — 8th Street 
J South Boston, Mass.
• ___t

Bowęn ir 
Jis buvo jau 76 metų 
žiaus žmogus.

am-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Bes. 251 Chestnnt Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visas legalius dokumento* 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Tel. Uaivenity *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

L1ETLV8 DENTIST* 
ZALANDOS: M h IA

678 Massachusetka
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

♦i
t*«įiI
J'«t<t«t»*

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą Ir 
Gyduolią. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo. Reumatizmo, Slaptingų Li- 
eu. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Pielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

II. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Tel.: PARkway 6188-W

DAKTARAS

Roger J. Abizaid
KALBA LIETUVIŠKAI. 
VARTOJA X-RAY.

Valandos: nuo 5 iki 8 po pietų.
22 CEDRUS AVĖNUE, 
ROSLINDALE, MASS. 

(Kampas Washington St.)

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STREET
LIOUOR STORE

Parduodam geri a u ii us įvairią rasią 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm*. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumorš’o,

. arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.DR-GRADY32^^15t

Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

195
PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausia* Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
• Telefoną* SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tek Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mass.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Didėli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu* ir 
Trokus visokią išdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočionas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS.




