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Ispanijoj Susektas
Kunigų Sąmokslas

Madrido darbininkų poli
cija susekė didelę respubli
kos išdavikų organizaciją,

» .. . rT* * kuriai vadovavo Romos ka-
Argentinoj fjzmus- talikų kunigai. Šitie popie- 
tos Hitlerio Agentas
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Italijos ir Vokieti

Streikas Prieš Gene- Automobilių Strei 
rai Motors Kanadoj, kas Brangiai Kai-

Reakcinė valdžia tenai nuo
lankiai tarnauja Amerikos 

kapitalui.
Kanadoj, Oshawa mieste,!

rai Motors automobiliuida ™,. ske‘% darbininkų 

kompanijos darbininkų. Pa’- — 
ti kompanija gal butų jau

navo.
Kompanijos neteko $200,- 

000,000 biznio.
streikuoja apie 4,000 Gene-įJSpaU'

Neorganizuotų Darbinin
kų Yra dar 20,000,000
Chicagoj Areštuotas 

Jaunas Lietuvis.
UNIJOMS PRIKLAUSO

TIK APIE 4,700,000.

Pasinaudojant Wagnerio 
Įstatymu dabar norima vi

sus suorganizuoti.
Šiomis dienomis Vyriau- 

sis Tribunolas užgyrė Wag- 
nerio įstatymą, kuris netik
tai duoda darbininkams tei
sę organizuotis į unijas, bet 
kartu draudžia darbda
viams tokias organizacijas 
trukdyti arba daryti joms 
kokių nors kliūčių. Įstaty
mas reikalauja, kad darb
daviai tartųsi su unijų va
dais kaip su teisėtais darbi
ninkų atstovais ir nei vienas 
darbdavis neturi teisės pra
šalinti darbininką iš darbo 
dėl to, kad jis agituoja už 
uniją.

Ačiū šitokiam įstatymui, 
dabar visos centralinės dar
bininkų organizacijos daro 
pastangų sutraukti į unijas 
kiek galima daugiausia dar
bininkų.

Varžytinės už pirmenybę 
eina tarp Amerikos Daębo 
Federacijos ir Komiteto In
dustrinei Organizacijai, ku
ri sustrumpintaį yra rašoma 
C. I. 0. (Committee for In- 
dustrial Organization).

Federacijai dabartiniu 
laiku priklauso apie 2,700,- 
000 organizuotų darbinin-

pakelti dėl streikų automo
bilių pramonėj. Buvo sako
ma, kad tie streikai per 5 
mėnesius kaštavę automobi
lių pramonės darbininkams 
apie §65,000,000. Reiškia, 
jie tiek algų neteko.

Bet dabar viena statisti
kos kompanija, Ward’s Re-

Pereitą sąvaitę Argenti- rengę darbininkų drapano 
_ nos mieste Vilią Ballester mis, kad niekas nepažintų

• Kai n 12 valanda 7 šio -na- ■ ^uvo užmuštas Hitlerio a- jų tikrojo kailio. Šitaip už- 
nedėlio naktį prasidėto'gfentas Josef Riedle« kuris simaskavę jie landžiojo tarp 
tarptautinė Ispanijos priorganizavo tenai vokiškus respublikos gynėjų, šnipi- 
kraščiu blokada taip kaip ^asi?tus- Del to Vokietijos nėjo Madrido gynimo orga- 
vra nutarus. 27 valstybių nac^ spauda pakėlė didelį nizuotę ir viską pranešdavo 
Nesikišimo Komisija. Blo- ”^s¥n^.*,F^’ Ą nužudę “rau- slaptai fašistų armijai, 
kados išlaidas padėjus pro- .Kai kurte Berlyno Respublikos gynėjai sa-
porėonaliai tos valtybės, la»krasciai stačiai sako, kad ko, kad tai buvęs didžiausis 
kurios prisidėjo prietps ko- i?1 e8ft|'^askvos rankų dar- ir geriausia organizuotas

T'urAfi ’mofestr ii- has..-Sufašistėjęs Beilmei šnipų sąmokslas, kokis tik invmjviac nvu- ., . , »onz»SSS. * Tageblatt” rašo: .“Argenti-yra būvį ikiiatl susektas.iburn. 0 šios puįs kapitalž-l^fe W
Mu/, tnrin ten.nira na nk,-kaip ir Ūtos Pietų Ame- Negana to, ką jie šnipinėjo Jtų spauda jam ploja. Beti®®^’*0?,'?11** biznio.

A n" rik6s valstybės, ryžtingai respublikos gynimo pasla.-! darbininkai vistiek strei- Streikai automobilių pra- 
&w£nB£i£ kovoja prieš raudonąjį brautis bet jie da’ stengėsi „A i kuoja ir Hepburno straksė- “*??.'» Padėjo pereitą lap- 

kl™ d«- Eiedles kra*'jas šitJS ryž- kalbinti Madrido gynimo iimį nieko Negelbsti. Jeigu menesi ir pas.ba.ge 
&3nuo«^7o^ &±od?Tbusl^ k-Pani- ^io^  ̂VąlaVk^uvgS

k^raUd°n,eJ‘ ,Sna- XfrF^nkS; lo.ooįooJiarbo^die-
tS«P tikri80 k<mSŽionieri^? Vokietijos nacių partijos došių esą jau suimta. Jų tar- doj, tai unija žada apskelbti nų,. skaitant kiekvieno dar- 
Anfrliia nastatė 80^ave ko reika^ vedėjas Rudolf Hess pe esą apie 50 popiežiaus a- streiką tos kompanijos fab- bmin o ( len4-

PortoJaliioš mušė Aršentiūos naci^ va- gentų. Kartu su jais esą pa-
nS F?ancu^sgDaSe- dovybe? SpecUię 4^°^' ^ta labai daug svarbi^ do-
nHurbut italai i/vokiečiai tO® te.le^1'am^ deI Riedles kumentų, kurie parodą, 

vokiečiai užmuša . kaip yra organizuota fašis.
Tšnanhnzs valdžia nmtP«^ Šitas nacių sujudimas pa- tų mašinerija Ispanijoj ir 
Ispanijos valdžia protes- rodė Argentinai, kad Ried- kas ją finansuoja, 

tavo del įsileidimo vokiečių lė buvo darbus nacių orga- ™ 3
11,^a — d 1 n?rod.1.neJ.c>’ kad nizatorius tenai, ko pirma r i p1 ji
abidvi jos ema is vieno sų argentiniečiai n£žino_ Lenkija Ginkluojasi.
Ispanijos fašistais, todėl, Riedlė dirbęs geležies “New York Times” ko- 
kaip interesuotos .satys, jos dirbtuvėj įr visiems išrodęs respondentas Baldvvin pra- 
negall būt bešališkos ir ne- Voin nanraatac Harhinin • I J r 1irali būt oriimtos sarcvbon , aų) * paprastas darbinin- nesą, kad Lenkija paskuti
nė Al^entinos spauda ta- niais laikais pradėjo spar-

3 čiau neigia vokiečių tvirti- čiai ruoštis karui. Jospie-
T-»rntantinic lairanaa n“n^’ buk Riedlė buvo nu- tuose, kur randasi turtingos Tarptautinis laivynas, žudytas politiniais tikslais, metalo ir anglies kasyklos

kuns SaUgOS Ispanijos UOS- Ti nanracU niekai U ir-
..... oėzvJZ Q nužudę paprasti plėšikai, esą paskubomis statomi

nauji fabrikai ginklams ir 
amunicijai gaminti. Be to,
Gnynės uoste statoma laivų 
dirbtuvė ir po visą šalį tie
siami nauji geležinkeliai, iš
imtinai militariniems tiks-

nusileidusi, kaip ji nusilei
do Jungtinėse Valstijose, 
jeigu ne Kanados valdžia, 
kuri užsispyrė neįsileisti 
C. I. O. unijos organizatorių 
ir grąsina pašauksianti net 

i savo raituosius “kazokus,” 
jeigu tokie organizatoriai
pasirodvtų. Ypač skerečio-i Forts’aPskajčiavo, kad 
jasi prieš unijų (jntario pro-^lupamiems tie .streikai
vinciTOs Dremieras HeD- kalnavo dauS dauSiau- Del vincijo. premjeras .nep-,^^ jos neteko «onn

Jungtinėse Vaistirikuoše 
jose.

ŠĮ panedėlį General Mo
tors kompanijos atstovas 
Kanadoj pasiūlė streikuo
jantiems darbininkams ši
tokias taikos išlygas:

1.

Inija Apskundė 
Fordą.

Automobilių darbininkų 
unija Detroite apskundė 
Darbo Santikių Tarybai 

Kompanija sutrum- Fordą, kad jis trukdo ir at- 
pins darbo sąvaitę iki 44 va- kalbinėja darbininkus nuo 
landų. - unijos, ką Wagnerio jstatv-

2. Ji pakels atlyginimą mas draudžia darbdaviams 
po 5—7 centus į valandą, daryti.

3. Dėl streiko nekaltins Tuo pačiu laiku 
nei vieno darbininko. bilių darbininkų unijos pir-

4. Bet unija pripažinti at-1 mininkas Martin praneša,

Jenas Buzas reikalavo iš 
aktorkos $500.

Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad Chi
cagoj buvo areštuotas tūlas 
Jonas Antanas Buzas, 18 
metų amžiaus vaikėzas, ga
ražo darbininkas, užtai kad 
parašė judžių aktorkai Gin- 
ger Rogers grąsinantį laiš
ką, kad ji duotų jam $500. 
Bet valdžios agentai namo, 
kad Buzas yra ne visai nor
malaus proto jaunuolis, nes 
siųsdamas grąsinantį laišką 
padavė adresą ir da foto
grafiją pridėjo. Kai polici
ja pabarškino į jo duris, jis 
tuoj atidarė kambarį ir ta
rė : “Eikit į vidų, aš jau ti
kėjausi, kad jus čia busit.” 
Paklaustas, ar jis reikalavo 
iš Miss Rogers pinigų, jis 
nesigin damas prisipažino ir 
pridūrė: “Aš jau senai jos 
atvaizdus karpau iš laik
raščių, bet tikrai negaliu 
pasakyt, ar aš ją myliu, ar 
ne.”

Savo laiške tai aktorkAi 
jis rašo: “Aš jau senai jau
čiu norą išeiti į gatvę ir už
mušti kiekvieną, kurį tik su
sitiksiu. Ir tas noras kas sy- 

automo- kį darosi vis didesnis. Man 
reikia $500 išsigydyt iš to-

nis, stovės už 3 mylių nuo 
Ispanijos pakraščių, nes iki 
3 mylių jura skaitosi Ispani
jos. Šitame trijų mylių ruož
te laivai galės plaukioti Is
panijos pakraščiais ir blo-' 
kados laivynas jų netruk- •

Maskva Užginčija 
Susiartinimą Su 

Vokietija.
dvs Rlokados lai'vvnas stab- ’ Paskutį1?ėVlis 5jien°/nij lams. Pinigų tiems daly- 
(lys. Blokados laivynas stati- buvo pasklydę gandų, kad kams Lenkiiai naskolino dys Ūktai tuos laivus,, kūne tarp Vokietijos ir Sovietų Scuz^

Rusijos prasideda geresni dama 2,500,000,000 frankų.
mi ir vedami į paskirtus stoogsnTai pradėjo*jaugei? ^M^OOO' gy-
“kontrolės uostus,” kur ne-: kalauti, kad Hitleris susi- 
sikišimo komisijos eksper- i taikytų su Stalinu. Pradėta
tas juos peržiūrės, ir, jeigu net skelbti, kad greitu laiku į k“ffe SuSiTirDriSlėk- 
karo medžiagos neras, uz- tern Maskva ir RArivnn LK0“e: ir

neitralę vėliavą

plauks Ispanijon iš kitu ša
lių. Tokie laivai bus stabdo-

ventojų ir gali lengvai pa 
statyti 600,000 kareivių ar
miją, bet jos ginklai esą ne-

sisako.
Oshavros miestelio majo

ras sušaukė streikierius ir 
leido jiems tą pasiūlymą nu
balsuoti. Jie vienbalsiai jį 
atmetė. Pakol General Mo
tors kompanija nepripažins 
unijos, streikas nepasibaigs, 
nežiūrint kas į jį savo nosį 
kiš, pareiškė darbininkai.

Tai buvo geras antausis 
premjerui Hepburnui, kuris 
tvirtino, kad darbininkai 
“unijos nenori,” tik “Le- 
wiso pasamdyti agitatoriai” 
agituoja už uniją.

kad planas esąs jau paruoš
tas Fordo darbininkams or
ganizuoti.

kabins neitralę vėliavą ir 
duos leidimą plaukti Ispani 
jon. Neitralė vėliava turės 
du juodu skrituliu baltame 
dugne.

Italija ir Vokietija baisiai 
susirūpino, kad fašistai da
bar galės būt sumušti. Tai 
butų netik moralis smūgis 
Hitleriui ir Mussoliniui, bet 
ir dideli materialiai nuosto
liai. Juk tuomet žlugtų visi 
pinigai ir karo medžiaga, 
kuria iki šiol jiedu rėmė Is
panijos išdavikus. Todėl 
Mussolinis su Hitleriu yra 
pasiryžę remti Ispanijos fa
šistus ir toliau. Lojalistų vy
riausybė praneša, kad pas
kutiniais laikais iš Italijės ir 
Vokietijos kas naktį skren
da orlaiviai, kurie nusilei
džia Isoąnijos fašistų pozi
cijose. Jie skrenda 10,000 ar 
12,000 pėdų aukštumoje, be 
žiburių, taip niekas nega
li nei matyt, bei girdėt Bet 
kad jie ištikrujų skrenda, 
tai respublikos vyriausybei 
praneša ištikimi žmonės is 
fašistų pusės. Sakomą,, kad 
tik per vieną naktį >er 
Francuziją atskrido fašis
tams 36 orlaiviai iš Vokieti
jos.

Nėra abejonės, kad šitoks 
šmugelis eis ir toliau.

tarp Maskvos ir Berlyno: tuvįne artilerija prasta. Tu- 
prasidėsiančios draugiškos.rf ,enkai 600 lengvųjų tan-
derybos. kų ir 600 karo orlaivių, bet

Bet Maskva dabar Situos tje es^ jau pasenusio tipo.
?ajd7s užginčijo. .Ji sako,, Taigi dabar norima viską 
kad bado prispirtiems na- atnaujinti ir tf)dė] 
ciams labai reikalinga pa- nauji fabrikai. 
skola užsieny, todėl jie pra
dėjo skleisti paskalus apie 
susiartinimą su Rusija, kad 
lengviau galėtų gauti kredi
tų užsieny.

Nuteisė Mirti 3 Ko
munistus.

Pereitą sąvaitę nacių teis-
ftėl IsDflJliins Kai- mas Vokietij°j nuteisė^mirti vei ispanuos nui 3 komunistus užpuolimą 

ant naciu 1932 metais. Nu-tina Sovietus.
Amerikos katalikų lab

darybės taiybos vedėjas 
Montavon pareiškė Wash- 
ingtone, kad dėl Ispanijos 
vidaus karo kalčiausia esan
ti Maskvą. Nemato tas begė
dis, kad karą prieš Ispani
jos demokratiją veda Itali
ja ir Vokietija su Romos 
popiežiaus palaiminimu.

teistieji vadinasi: Erich 
Kruger, Walter Garbank ir 
Paul Groch. Visiem trim 
bus nukirstos galvos. De
šimts kitų Hitlerio prieši
ninkų nuteista kalėjiman 
nuo pusantrų iki dešimties 
metų. Be to, 38-niems anti- 
naciams atimta pilietybė, 
jų tarpe astuoniems vai
kams tarp 4 ir 8 metų am
žiaus.

Iš viso pereitą sąvaitę Vo-

Kas Atsitiko Su Ka- 
talonijos Atstovu?
Katalonija yra Ispanijos 

dalis, kuri pati pirmutinė 
išmušė fašistus ir dabar pa
deda respublikai. Vyriausis 
Katalonijos miestas yra 
Barcelona. Pereitą sąvaitę 
Francuziion atvyko Katalo
nijos valdžios atstovas nu
pirkti maisto Barcelonos 
miestui. Atvyko ir išlipęs 
Marselio uoste tuoj dingo. 
Prie savęs jis turėjo 150,000 
frankų pinigų. FYancuzijoj 
tuo labai susirūpinta. Bijo
masi, kad jo nebūtų pagrie
bę fašistų pasamdyti galva
žudžiai.

Vokiečiai Mokinsis 
Jau iš Rusų.

Buvo laikai, kada vokie
čiai mokindavo rusus. Da
bar jau bus atbulai. Ispani
joj vokiečiai pamatė, kad 
rusą orlaiviai daug geresni, 
negu Vokietijoj padaryti. 
Todėl pereitą sąvaitę Berly
ne buvo jau atidaryta nauja 
Aviacijai Tirti Akademija, 
kurios tikslas busiąs orga
nizuoti geriausias vokiečių 
smegenis “prieš kitų šalių 
mokslo ekspertus.” Mano
ma, kad tais “kitų šalių mo
kslo ekspertais” vokiečiai 
laiko Sovietų Rusijos me
chanikus.

Sukilimas Ant Ang
lų Laivo.

JAPONAI SUĖMĖ AME 
RIKOS MOKYTOJĄ.

Japonai suėmė Amerikos kietijoj nubausta 135 žmo- 
mokytoją Heleną Cooper, nės už politiką, 
kuri buvo padariusi keliatą
fotografiškų nuotraukų 
plaukiant laivui pro japonų 
fortus Formozos saloje. Ji 
buvo užtai nuteista užsimo
kėti 25 jenas ($5.71) pa
baudos?

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$35,000.

Grand Rapids, Mich. - 
Pereitą sąvaitę 3 banditai 
čia užpuolė National Banką 
ir pagrobę $35.000 pabėgo.

NACIAMS NEPATINKA,
KAD KRISTUS BUVO 

ŽYDAS.
Vokietijos ministeris baž- 

nytiniems reikalams, Hans 
Kerrl, pareiškė, jog Kristus 
negalėjęs būt žydas. Tai esąs 
tik žydų prasimanymas. Jis 
turėjęs būti gryno kraujo 
vokietys, taip kaip ir Hitle
ris. Bet Vokietijos evangeli
kų bažnyčios galva, Otto 
Dibelius, užprotestavo prieš 
tai. Visi turi aiškiai žinoti, 
jis sako, kad Kristus buvo 
tikras žydas

kio noro. Ir jeigu tu atsisa- kų, 0 su ę j q. eina apie 
kyši duot man $500, tai tu 2,000,000 unijistų. 
busi Pirmutinė mano auka. į Taigi organizuotų darbi.

Policija atidavė jj psicho- nįnkų dabartiniu laiku 
patų ligoninėn, kad ištirtų j Jungtinėse Valstijose yra 
jo protą. tik apie 4j00,000.

Tuo tarpu gi neorgani
zuotų priskaitoma į 20,000,- 
000! Iš to skaičiaus apie 
13,000,000 žmonių dirba 
miestų pramonėj, o likusie
ji 7,000,000—prie žemės u- 
kio darbų.

Šiandien visiems rupi 
klausimas, ar pasiseks uni-

Lietuva Turi Duot 
Ispanijai 60ft00 Litų

Kaip žinia, prie Tautų 
Lygos yra susidariusi komi
sija, kad neleistų niekam iš 
šalies kištis į Ispanijos vi
daus karą. Tai nesikišimo 
kontrolei palaikyti reikia ■ joms visus tuos darbininkus 
pinigų, kuriuos turi sudėti' suorganizuoti?
Tautų Lygos nariai. Kadan- Atsakyti šį klausimą, ži- 
gi Lietuva irgi priklauso noma, nelengva; reikia tk- 
Tautų Lygai, tai ir jai dabar čiau pripažinti, kad orga- 
įteikta sąskaita, kad užsi- nizavimas eina sparčiai. Y- 
mokėtų savo “šėrą.” Iš Lie- pač greitai auga radikalė 
tuvos reikalaujama 2,000; c. I. 6., kuriai vadovauja 
angliškų svarų, kas Lietu- angliakasių unijos preziden- 
vos pinigais reiškia apie tas John Lewis. Kai C. I. O. 
60,000 litų. atskilo nuo atžagareiviškos

---------------- Amerikos Darbo Federaci
jos, ji turėjo tik apie 1,000,- 
000 narių, o šiandien turi 
jau dusyk tiek, ir Lewis sa-

Streikas Anglijos
Laivų Statyboj.

Vlydeside laivų dirbtuvė-1 ko> kad greitu laiku ji pra
šė, Anglijoj, sustreikavo kai 7enks Federaciją, 
kurių amatų darbininkai. C. I. O. organizacijai pri- 
Kad parodžius jiems prita- klauso visa angliakasių uni- 

..c rimą, buvo apskelbtas gene- ja, siuvėjų unija, o dabar 
visi prie jo prisidėję. Suki- i abs vienos dienos streikas, prisidėjo da automobilių u- 
Ipliai hnvn nptrinklnnti o is. i kuriame turėio dalyvauti a- nija, geležies ir plieno um- 
tikimuosius kapitonai tuojĮPie 120,000 darbininkų lai- ja, ir dedasi batsiuvių unija, 
apginklavo . ir sukilėliai bu- YP statybos pramonėj. Ta- prje Amerikos Darbo Fe- 
vę nugalėti. Vienas jų buvęs čiau kapitalistų žinios sako, deracijos drūčiausia laikosi 
nušautas, o kiti surakinti kad šis užuojautos streikas statybos darbininkų unijos, 

nenusisekęs, nes nevisi no- mokytojų unija, gelžkelie- 
rėjo streikuoti. čiai ir kiti.

a______  . įdomu tačiau pastebėti,
3 9kad nuo Federacijos jau 
NUŽUDYTI ELEKTROS pradeda atsimesti viena u- 

KĖDĖJ. nįja po kitos ir dėtis prie
Pereitą sąvaitę Chicagoj C. I. O. Taip šiomis dieno- 

buvo nužudyti 3 banditai: mis padarė Aluminuni

Į Kubos uostą Santiago 
pereitą sąvaitę atėjo anglų 
laivas “Lackenby,” kurio 
kapitonas pranešė esan
čiam tenai Anglijos konsu
lui, kad jurininkai laive bu
vo padarę sukilimą, tik ne

geležimis. Dėl ko jurininkai 
sukilo, žinios nesako, bet 
galimas daiktas, jog tas lai
vas veža kontrabandą Ispa
nijos fašistams.

kadIš Tokio pranešama 
Sachalino saloj, kur caras 
tremdavo politinius kali
nius, pereitą sąvaitę prigėrė 
52 žmonės. Potvinis tenai 
kilo dėl smarkių liūčių ir pa
kilusiu upiu

Joseph Schuster, Stanley 
Murawski (lenkas) ir Frank 
White. Jie buvo nuteisti už
tai, kad nušovė du polic- 
mann.

Workers of America, 
turi 12,000 narių.

Išrodo, kad Amerikos 
Darbo Federacijos dienos 

1 iau baigiasi



“TĖVYNES” REDAKTO- didžiausį triukšmą, kuomet
SLA. prezidentas andai pa
reikalavo jį sustabdyt “San
daroje” žalingą Susivieniji
mui propagandą. Tą reika
lavimą jis vadino “socialis-. 
tiška diktatūra,” “sanžinės,

itS I i
Viniko ir kitų tautininku Jeigu ponų Vitaicio-Vim-
politika. ko “partijos” organas gali

-»» 4. • ui 'skelbti net kriminalinio po-Tevvne net įtaria, buk , ................... «
tuos straipsnius perrašęs » 5l\ narius'!?
ir “pagražinęs” Paįs.‘,K«-įlinkus, kokia Iogi. 
kivio redaktorius. Girdi: remda^asis p vitaifis

“Tie straipsniai parašyti, norėtų, kad “Keleivis” ir 
žmogaus, kuris dvieju žodžių Į švarios kritikos prieš tauti-'

RIUS UŽMIRŠO APIE 
SAVE.

“Tėvynės” redaktorius la
bai susijaudino, kam "Ke
leivis” Įdėjo porą Laskic 
straipsnių, kuriuose buvc

sakinio nemoka tinkamai su
derinti. Aišku, šiam mokiniui 
į pagelba atėjo laikraščio re 
daktorius: sukreveizotus jo 
žodžius suderino taip, kad ir 
kiti skaitydami suprastų. Bet 
tie žodžiai, tie rašiniai pilni 
nežmoniškos pagiežos prieš ki

ninkus nedėtų?
Pagalvok, ponas Vitaiti! i

KODĖL POPIEŽIUS
SKELBIA KRYŽIAUS
KARĄ KOMUNIZMUI?
“Naujienos” pastatė So. į 

tus žmones; prieš SLA. sekre- j Bostono “Darbininkui” maž;
daug šitokį klausimą: Jeigu 
Romos katalikų bažnyčia iš
tikrujų yra dvasinė organi
zacija, jeigu jai nerupi nei 
politika, nei ekonominė sis- j 
tema, tai kodėl popiežius 
skelbia kryžiaus karą prieš 
komunizmą?

Ką gi į tai atsako “Darbi
ninkas?”

Jis mėgina išsisukti iš to 
klausimo šitokia pasaka:

torių ir "Tėvynės’ redaktorių, 
kuriems andai teko sunkiai 
susirgti. Vadinasi, kaip to 
straipnio ‘rašytojas.’ taip ir 
laikraščio redaktorius ši sykį 
neteko širdies, iš kitu nelai
mės juokdamiesi ir tyčioda
miesi.’’

Tai yra visai neapgalvoti 
priekaištai ir nusiskundi
mai. Neapgalvoti todėl, kad 
“Tėvynės” redaktorius ne- 
kuomet neįrodys to, ką jis 
čia tvirtina, būtent, kad p. 
Laskio “sukreveizotus žo
džius” sutvarkiusi musų re
dakcija. Mes galim pasaky
ti, jog p. Laskio straipsniai 
visai nebuvo “sukreveizuo- 
ti,” bet dailiai mašinėlė pa
rašyti, ir daugeliu žvilgsnių 
parašyti geriau, negu “Tė
vynės” editorialai.

Taip pat netiesą p. Vitai
tis rašo, kad “tie rašiniai 
pilni nežmoniškos pagie
žos” prieš jį ir SLA. sekre
torių. Pagiežos tenai jokios 
nebuvo. Kaip tik priešingai, 
juose buvo daug sveiko hu
moro. Ir pats p. Vitaitis sa
ko, kad tų straipsnių auto
rius “juokėsi ir tyčiojosi iš 
kitų nelaimės,” tai yra, iš 
judviejų ligos. Nejaugi p. 
Vitaitis nežino nei to, kad 
juokas su pagieža nesimai- 
šo?

Tiesa, “Tėvynės” redak
torius mano, kad iš kitų ne
laimės ir juoktis nereikėtų. 
Su tuo, žinoma, galima butų 
sutikti, jei ne tas faktas, 
kad pagrindo tai pajuokai 
davė pats p. Vitaitis. Iš sa
vo ir SLA. sekretoriaus ligų 
jisai norėjo pasidaryti poli
tinio kapitalo, pasigirda
mas per “Tėvynę,” kiek jie
du lovose gulėdami padarė 
naudos Susivienijimui, kiek 
tūkstančių p. Vinikas per tą 
laika “sutaupė” organizaci
jai, kaip sunkiai jis sirgda
mas dirbo ir tt.

Taigi dėl šitų pasigyrimų 
p. Laskis ir pajuokavo per 
“Keleivį,” kad klysta tie 
žmonės, kurie sako, jog li
goniai Susivienijimui ne
naudingi. Girdi, jei pp. Vi
taitis su Viniku pasirgtų il
giau, tai Susivienijimas ga
lėtų pusėtinai pralobti.

Ar gi buvo reikalo “Tėvy
nės” redaktoriui dėl šitokių 
pastabų taip smarkiai jau
dintis? Mums rodos, kad jis 
turėtų būt tik dėkingas, nes 
tai buvo jam naudinga pa
moka, kad patiems girtis y- 
ra negražu, o da negražiau 
yra daryti politinę reklamą 
iš savo ligos. Gal pirma p. 
Vitaitis to nežinojo, taigi 
dabar galės žinoti, kad SLA 
nariams šitokia pigi rekla
ma nepatinka.

“Tėvynės” redaktorius 
mano, kad “Keleivis” netu
rėtų tupinti tokių raštų, ku
riais kritikuojamas SLA. 
eentns, ces tai kenkia 
Susivienijimui. Bet jis 
užmiršo, lsad jis pats kėlė

“Popiežius skelbia komu
nizmui karą kaip tik dėlto, į 
kad komunizmas nėra ekono
minė sistema, bet grynai prieš- 
tikybinė organizacija. Tvar
kyti ekonomiją tai tik prie
danga, kovoti gi prieš tikėji
mą tai jau tikrasis komunizme 
tikslas. Taigi kova su komu
nizmu tai paprasčiausia religi 
nė savisauga.”

Bet “Naujienos” jo nepa
leidžia. Jos laiko jį už skver
no ir sako:

“Kam čia juokus krėsti? 
Juk visi žino, kad komunistai 
Rusijoje atėmė iš privatinių 
savininkų bankus, dirbtuves ir 
krautuves ir net ‘sukolektyvi- 
zavo’ smulkiųjų ūkininkų že
mę. Tai kaipgi galima sakyti, 
kad ekonominė tvarka jiems 
‘tik priedanga’?

“Privatinę nuosavybę Rusi
jos komunistai buvo visai pa
naikinę ir uždraudę. Bet reli
gija tenai niekuomet nebuvo 
uždrausta. Da ir šiandien Ru
sijoje yra daugybė bažnyčių, 
kuriose žmonės meldžiasi, o 
per didžiąsias šventes tos baž
nyčios būna kupinos. Apskai
čiuojama, kad Rusijoje dar te
bėra 50,000 pravoslavų kuni
gų, nekalbant apie kitų tikybų 
dvasiškija.

“Todėl aišku, kad kova su 
tikėjimu nėra svarbiausias ko
munistų tikslas. Pastaruoju gi 
laiku Rusijos valdžia sugrąži
no dvasiškijai balsavimo teisę 
ir naujojoje konstitucijoje pa
skelbė tikėjimo laisvę. Tokiu 
budu tikybos žmonių teisės Ru
sijoje jau nėra siaurinamos

“O betgi kaip tik dabar po
piežius skelbia ‘kryžiaus karą’ 
prieš komunistus!

“Kodėl?”

Ir “Darbininkas” 
ką atsakyti.

nežino

LIETUVA IŠTROŠKUS
LAISVOJO ŽOD2IO.

Vienas “Naujienų” ben
dradarbis rašo iš Kauno, 
kaip tenai visuomenė iš
troškusi laisvo žodžio. Kas 
tik prieš fašizmą, prieš val
džią, tas gaudyte žmonių 
gaudoma. Girdi:

“Nors Ispanija labai toli 
nuo Lietuvos, bet atrodo tary
tum ji čia pat po šonu. Jos ka
ras sekamas su didžiausiu 
smalsumu. Paskutinių dienų 
vyriausybininkų laimėjimai 
Kaune darbo žmonių tarpe su- 
kėlė tikrai nedirbtiną džiaugs
mą. Visi džiaugiasi, lyg tai bu
tu jų asmeninis laimėjimas.

KELEIVIS. 80. BOSTON

Ar Atsilaikys Fordo Fabrikai Prieš Lewisą?

į Henry Ford j

ta

OSKI',

River Ruugr piant i

No. lb. Balandžio 21 d., 193? m.

Tikybos ir Nusikaltimai
Labai dažnai tikybinin- 

kai tvirtina, kad tik religija 
ir tik tikybinis auklėjimas 
sulaiko žmones nuo nusikal
timų, pakelia žmonių doro
vę ir tam panašiai. Keista.

visas kitas tikybas ir užima 
pirmą vietą.

Smulkiose vagystėse yra 
toks santykis: katalikai 
54,8; protestantai 40,0; iz
raelitai (žydai) 25,5; gi be

w»asfc-w
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kad šiam klerikalų skelbia- tikybiniai tik 9,6. Didelėse 
mam melui daug kas patiki. Į vagystėse: katalikai 24,0; 
Kaikuriuose kraštuose, ku- protestantai 19,9; izraelitai 
rie yra jų įtakoj, valstybės 12,7; betikybiniai 5,2. Ap- 
yra išmetami milionai jau ir gavystėse: izraelitai 13,1; 
taip prabangoj gyvenau- katalikai 9,3; protestantai 
tiems kunigams. Jei tie ku-i 8,6; betikybiniai tik 1,9. 
nigams išmetami milionai i Kūno sužalojimuose: kata- 
butų paskirti šiaip žmonių i likai 74,4; izraelitai 43,2; 
mokslinimui, jų švietimui, betikybiniai 20,1. žmogžu- 
tai be abejojimo, iš to butų į dystėse: katalikai 0,6; izra- 
didesnė nauda. 'elitai 0,5; protestantai 0,4;

Tyrinėjant nusikalstamu-i betikybiniai 0,1. Apskritai 
mo priežastis ir jo dažnumą' nusikalstamumas: katalikai 
reikia žiūrėti mokslo aki-{416,5; protestantai 308,6; 
mis, o ne per tuos akinius, izraelitai 212,7; betikybi- 
kuriuos uždeda riebus, so-Į niai 84.2.
tųs ir labiausiai už visus 
žmones trokštantieji įsigyti

Turint galvoj šitokius ne
šališkus duomenis ir žinant

kuo daugiausiai žemiškų i musų kasdieninio gyveni- 
turtų “dvasiški tėveliai.” , mo pavyzdžius, galime pa- 

Daugiausia nusikalstamu-j tys padaryti išvadas. Bėri
mo priežastys gludi ekono
miniuose visuomenės santy
kiuose, paskui liguistuose

kybiniai, kurie yra nusikra
tę tikybos ir prietarų, yra 
paprastai kultūringi ir apsi-

paveldėjimuose; netikusi švietę žmonės, o tokie žmo- 
aplinka, žmonių tamsumas nės yra mažiau linkę Į nusi- 
—tai vis dėkinga dirv a nu- kaitimus.
sikaltimui. Kartais girdime sakant,

Šiandien tikyba nesulai- • esą negalima iš tamsių žmo- 
ko nei nuo vagysčių, nei nuo | nių atimk tikybą, nes ji esą 
užmušimų bei sužalojimų.. tikrai sulaikanti juos nuo
Ypač žalinga tikyba yra! nusikaltimų. Bet čia ir yra 
vaiko sielai. Perankstyvas' visa bėda, kad vietoj duoti 
vaikams aiškinimas visokių' mokslo šviesos liaudžiai, ji 
nusidėjimų, apie kuriuos' paliekama negailestingam 

Rusijoj Reikalinaa vaikai dar ir nesapnuoja,’išnaudojimm ir varginimui • n tėra tik paakinimas vėliau kunigams. 0 šito pasekmes
nOUja KeVOllUCIja. būtinai nusikalsti. vra aiškios: žmonių nusi-

. ———— Ne tikybinis auklėjimas,' kaitimai netik nemažėja,
Taip sako Trockis. bet visuotinas švietimas, bet gali dar didėti, nes nusi- 

Kaip jau buvo “Keleivy” protinis ir ekonominis iš-i kaitimai dažnai būna skur- 
rašyta, tarptautinė ir beša- laisvinimas tegali pakelti i do ir tamsos pasekmė, 
liška komisija nuvyko Mek- dorovingumą ir tuo pat su- Į P. Sietynas.

John L. l>ewis

Vos kelios savaitės atgal automobilių karalius Fordas pareiškė, kad verčiau mokėsiąs sa
vo darbininkams po $10 į dieną, bet jckios unijos neįsileisiąs. O darbininkų organizato
rius John L. Lewis atsakė: “Jeigu tu nepripažinsi unijos, tai visi tavo fabrikai nepadarys 
nei vieno automobiliaus.” šiandien gi Fordas sako, kad unijai jis jau nepriešingas; jo 
darbininkai gali prigulėti kokiai nori organizacijai, tik jis esąs tos nuomonės, kad jiems 
nėra reikalo mokėti unijai duokles, kuomet jie gali dirbti pas ji be jokios unijos ir gali 
gauti geras algas. Bet Lewis sako, kad Fordo fabrikai vistiek bus organizuoti. Organi
zavimas jau prasidėjo.

Dalinai juk taip ir yra. Nuga
lėjus Ispanijoje reakciją, ne- ! 
išvengiamai daug kur Europos 
valstybių gyvenime, kame i 
siaučia reakcija, prasidės pro-! 
švaistė.

"Tai jaučia ir Lietuvos dar
bo žmonės.

“štai Lietuvos radio klausy
tojai jau pradėjo iš provinci

P. AMERIKOS LIETU
VIAI ATMETA SKIPI

ČIO PATARIMUS.
Adv. Skipitis yra artimas 

Lietuvos valdžios žmogus ir 
fašistinės dvasios 

musų išeivijoj.
Tam tikslui jis yra įkūręs ir 
“Draugiją Užsienio Lietu- 

kuri sutrum- 
Kol

rūpinasi
'stiprinimu

tt

sikon ištardyt Trockį, ką jis mažinti nusikalstamumą
turi pasakyt dėl tų nusikal- Kasdieniniame gyvenime
rimų 1917 metų revoliuci- * matom visai ne tą, ką kuni-
jai, kuriais jį kaltina Mask- gai taip primygtinai skel-
va. bia. Gyvenimas rodo, kad

Aiškindamas savo nusi- ne tikyba pakelia dorovin-
praneša, tai dėlko taip šykš- dėmesio kreipia į Pietų A- statymą Rusijos klausimu, gumą* ir sulaiko nuo nusi-
čiai. Radio vadovybė teisinosi, merįkos lietuvius. Bet Pietų Trockis pereitą sąvaitę pa- kalstamumo, bet priešingai;
kad ji praneša tai, ką gauna, o Amerikos lietuviai p. Skipi- reiškė komisijai, kad Stali- tikyba duoda visai kitokių
gauna iš oficialių Eltos šalti- įjo draugijos nurodymų ne- no diktatūrai nuversti Rusi- rezultatų. Juo labiau doro-
Tnn . priima, štai ką rašo “Lietu- joj dabar reikalinga nauja vingumo priežastys ir pa-

kurios vju Aidas Brazilijoj:” politinė revoliucija. sėkmės nukeliami i “ana-
užsienio lietu- ,. .“Senosios. bolševikų par- pus” pasaulį, juo mažiau

nirmininkas r ^jos RUS1J°J Jau nebera, žmogui atsakomybės lieka
cv v a • • ji- sako. “Mes turime iškel- realiame kasdieniniame gv-!arSkipitis sako, kad geriausias ’• • , , . • . , kaimine n-asmcuimame į
P. Amerikos lietuviu globėjas t! n?u« °b^ . ,r vemme ...................

naują revoliucinę partiją Tik tuo tegalime išaiškm-Į

jos net uždavinėti radio vado- . o r 
vybei dėlko ji nepranešant i a- Kernu,
pie Ispanijos vyriausybės ka- pintai rašoma DULR. 
riucmenės laimėjimus, o jei ir kas Ši draugija daugiausia

MANO PASTABOS.

nių.
“ ‘Lietuvos žinios.’

gana plačiai pradėjo rašyti a- 
pie vyriausybininkų pasiseki
mus neabejotinai daro tiražą. 
Jų skaitytojų skaičius žymiai 
auga. Tai tokia Lietuvos skai
tytojo nuotaika.”

Taip pat esą ir su knygo
mis. Jei tik pasirodo knyga, 
kuri drąsiau ir radikališ- 
kiau gvildena visuomeni
nius klausimus, 
geriausi pasisekimą.

Tai yra visai natūralūs 
dalykas. Kuo aršesnė val
džios reakcija, tuo stipresnė 
ir platesnė jai darosi opozi
cija.

“Draugijos 
viams remti

Vienas tautininkas Chi
cagoje pakrikštijo savo sū
nų vardu Ugnis. “Sandara” 
negali tuo atsidžiaugti, nes 
tai esąs labai tautiškas var
das. O tuo tarpu ugnis yra 
niekas daugiau, kaip karbo- 

į no ir oksigeno chemiškas 
susijungimas. Tas neturi 
nieko bendra su jokia tauta 

tautiškumu. Jeigu jau 
musų tautininkai taip mėg-

’sta savo tautiškus vardus, 
a S^n7oj?JorS«ff fi ’toVdidln'TkyS gi “ P“ 

& Z naujas politinis per- bažnyčia nebotai ’vtešpafi^  ̂ *
džia. puoUbiauriauBiab efarptautjnės komisijos Surf'geri^ ^lvXš ' --------
džiais kiekvieną pažangesnę 

tai ji turi mintį, o Skipitis pataria P. A- 
merikos lietuviams pasiduoti 
kunigu ir bažnyčios globai. Tai
jair per daug.”

Žinoma, kad perdaug!

PROPAGANDOS EKS
PORTAS.

IR UŽ KALINIMĄ REI
KĖS MOKĖTI.

13-• “Lietuvos Ūkininkas ’ 
tame numery-rašo:

Lietuvos . tautininkai su-, “Teisingumo ministerijoje 
galvojo atsiųsti Amerikon rengiamos taisyklės išjieškoti 
savo sportininkus, kad pa-' mokesčiams už kalinimą. Pa 
rodyt, kiek prie jų diktatū
ros Lietuva padarė “pro
greso.” Bet kad tie jų spor-
tininkai nepadarytų jiems 
sarmatos, jie pasikvietė Lie
tuvon keliatą amerikiečių, 
kad pamokytų juos sporto.

Negana to, kartu su tais 
sporto nemokančiais sporti
ninkais žada atvykti ir ke
liatas Smetonos “seimo” at
stovų, kad supažindintų A- 
meriko^ lietuvius su tauti
ninkų “nuopelnais” Lietu
vai.

Prie to visko, klerikalų 
spauda praneša, kad brželio 
mėnesy Amerikon atvyksiąs 
ir “jo ekselencija” vyskupas 
Reinys.

Taigi išrodo, kad fašisti
nės propagandos eksportas 
planuojama ne juokais. A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
komitetai turėtų pasirūpin
ti, kad šitai propagandai 
butų tinkamai užtvertas ke
lias.

advokatas John Finerty pa- skiepyti savo mokslą, visur, “Vienybės” Tysliava nori 
klausė Trockio: ten yra žymus nusikaltimų pralenkti Lietuvos žvalgy-

‘‘Ar revoliuciją tamsta su- skaičius, daug didesnis, bą. Svarstant anądien ka- 
pranti kaip jėgos vartoji- kaip ten, kur bažnyčia nėra riuomenės teisme Veiverių 
mą?” ■paėmusi auklėjimo Į savo ūkininkų bylą iš naujo,

“Tai priklauso visiškai nagus. j žvalgybininkai liudijo, kad
nuo to, kaip elgsis biuro- Paduosim čia prof. Bon- ūkininkai kėlė neramumus 
kratija,” atsakė Trockis, gerso darvtu tyrinėjimų sta- dėl sunkios ekonominės bu- 
“Jeigu ji priešinsis masėms, tistiką. jis* ištyrė 100,000 klės, o Tysliava 14 balan- 
tai revoliucija turės pavar- asmenų virš 10 metų pri- džio “Vienybėj” tvirtina, 
tori spėką.” klausančių kataliku, protes- kad tai buvo ne ūkininkų

tonu, izraelitų tikvbai ir vi- sukilimas, “bet bendros vo-
AR ŽINOT, KAD- sai betikybinių. Jis suskirs- kiečių ir lenkų pastangos 

Giliausia iki šiol žinoma ir nusikalstamumo rūšis pasmaugti Lietuvos nepri- 
?šletat»' isStvmi jūrių vieta vra Pacifiko van- !r apskaičiavo kurioj tiky- klauaomybę. Storoka Juo- 

kiekvienas nubluk s ui^a denyne, taip Filipinų ir .Ja- b.°J kurl.s ;u^ka’tVn?s1.''’r: Smetona paskirs te-
toiM. bekus bus laikomas P°ni jos, kur nuo vanden. vagysžių skaičiumi praneša rium! Trubadūras.

gal anksčiau išl

ponijos,
kalėjime, turi sumokėti už iš- paviršiaus iki dugno ap 
laikymą. Numatoma už parą skaičiuota 6 mylios ir 2,330 » 
imti iki 3 litų. Išjieškojimai PČdų. |
už butą kalėjime laiką bus vyk- Ta,.ptau^ Statistikų j 
dom, mokesciauis isj.eskoti ^fi^ prie Tautu Lygoę . 

lės pradės
menesio.

,, , , - . , juisuluuv? uiie lauiu rjyHvr- •
.lanoma, kad taisyk- apskaičiavo, kad visame že- } 

les veikti nuo gegužes dabar Į

Vadinas, kas neturės pi
nigų už Smetonos burdą už
simokėti, tai iš to galės at
imti ir parduoti turtą.

Vietoj kad valdžia užmo-

mės kamuoly dabar yra 
daugiau kaip 2 bilionai gy
ventojų.

I

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAI 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Visas žemės kamuolio • 
plotas turi 196,950,000 ke- ‘ 
turkampių mylių. Vanduo 

, . - v . iš to užima 134,440,000 ke-ketų žmogui uz apalsinu turka iu myliy o’sausže.
,am laiką zmog^tures mp- „.į^^jo.ooo k. mylių.
keti valdžiai užtai, ką jį ’ _J_____ J
kankino. Aukščiausias pasauly kal-

Šitokiu dalykų nei prie nas vra Everestas, Indo-Ki- 
-aro valdžios Lietuvoje ne- nijoj. Jis turi 29,141 pėdą 
buvo! aukščio.

Šiaurės Amerikoj aukš- Amerikos mylia turi l,-! 
liausis kalnas yra McKin- 760 yardų arba 5,280 pėdų. 
’ey, Alaskoj. Jis siekia 20,- Rusų varstas turi 3,500 pė- 
300 pėdų aukščio. dų.

Amerikos lietuviai turi tik viena dienrašti, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausi dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numeri pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI.

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

pUr , te -i, e b Z' i: ■ ' ' '
--------------------- - ------------------- ---- ------------------------------------ m.-------------------- mi
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_______ tvarkyta Metrika-

“TĖVYNES” REDAKTO
RIUS UŽMIRŠO APIE 

SAVE.
“Tėvynės” redaktorius la

bai susijaudino, kam “Ke
leivis” Įdėjo porą Laskio 
straipsnių, kuriuose buvo 
kritikuojama pp. Vitaičio. 
Viniko ir kitų tautininkų 
politika.

“Tėvynė” net Įtaria, buk

ir •‘pagražinęs" pats “Ke-1 
leivio” redaktorius. Girdi:

“Tie straipsniai parašyti 
žmogaus, kuris dviejų žodžių 
sakinio nemoka tinkamai su
derinti. Aišku, šiam mokiniui 
į pagelbą atėjo laikraščio re 
daktorius: sukreveizotus jo 
žodžius suderino taip. kad ir 
kiti skaitydami suprastų. Bet 
tie žodžiai, tie rašiniai pilni 
nežmoniškos pagiežos prieš ki
tus žmones; prieš SLA. sekre
torių ir "Tėvynės’ redaktorių, 
kuriems andai teko sunkiai 
susirgti. Vadinasi, kaip to 
straipnio ‘rašytojas.’ taip ir 
laikraščio redaktorius ši syk) 
neteko širdies, iš kitų nelai
mės juokdamiesi ir tyčioda
miesi.”

Tai yra visai neapgalvoti 
priekaištai ir nusiskundi
mai. Neapgalvoti todėl, kad 
“Tėvynės” redaktorius ne- 
kuomet neįrodys to, ką jis 
čia tvirtina, būtent, kad p. 
Laskio “sukreveizotus žo
džius” sutvarkiusi musų re
dakcija. Mes galim pasaky
ti, jog P- Laskio straipsniai 
visai nebuvo “sukreveizuo- 
ti,” bet dailiai mašinėlė pa
rašyti, ir daugeliu žvilgsnių 
parašyti geriau, negu “Tė
vynės” editorialai.

Taip pat netiesą p. Vitai
tis rašo, kad “tie rašiniai 
pilni nežmoniškos pagie
žos” prieš jį ir SLA. sekre
torių. Pagiežos tenai jokios 
nebuvo. Kaip tik priešingai, 
juose buvo daug sveiko hu
moro. Ir pats p. Vitaitis sa
ko, kad tų straipsnių auto
rius “juokėsi ir tyčiojosi iš 
kitų nelaimės,” tai yra, iš 
judviejų ligos. Nejaugi p. 
Vitaitis nežino nei to, kad 
juokas su pagieža nesimąi- 
šo?

Tiesa, “Tėvynės” redak
torius mano, kad iš kitų ne
laimės ir juoktis nereikėtų. 
Su tuo, žinoma, galima butų 
sutikti, jei ne tas faktas, 
kad pagrindo tai pajuokai 
davė pats p. Vitaitis. Iš sa
vo ir SLA. sekretoriaus ligų 
jisai norėjo pasidaryti poli
tinio kapitalo, pasigirda
mas per “Tėvynę,” kiek jie
du lovose gulėdami padarė 
naudos Susivienijimui, kiek 
tūkstančių p. Vinikas per tą 
laika “sutaupė” organizaci
jai, kaip sunkiai jis sirgda
mas dirbo ir tt.

Taigi dėl šitų pasigyrimų 
p. Laskis ir pajuokavo per 
“Keleivį,” kad klysta tie 
žmonės, kurie sako, jog li
goniai Susivienijimui ne
naudingi. Girdi, jei pp. Vi
taitis su Viniku pasirgtų il
giau, tai Susivienijimas ga
lėtų pusėtinai pralobti.

Ar gi buvo reikalo “Tėvy
nės” redaktoriui dėl šitokių 
pastabų taip smarkiai jau
dintis? Mums rodos, kad jis 
turėtų būt tik dėkingas, nes 
tai buvo jam naudinga pa
moka, kad patiems girtis y- 
ra negražu, o da negražiau 
yra daryti politinę reklamą 
iš savo ligos. Gal pirma p. 
Vitaitis to nežinojo, taigi 
dabar galės žinoti, kad SLA 
nariams šitokia pigi reklama nepatinka.

‘Tėvynės” redaktorius 
mano, kad “Keleivis” netu
rėtų talpinti tokių raštų, ku
riais kritikuojamas SLA. 
oentras, nes tai kenkia 
Susivienijimui. Bet jis 
užmiršo, Kad jis pats kėlė

didžiausĮ triukšmą, kuomet 
SLA. prezidentas andai pa
reikalavo ji sustabdyt “San
daroje” žalingą Susivieniji
mui propagandą. Tą reika
lavimą jis vadino “socialis- 
tiška diktatūra,” “sanžinė? 

{varžymu” ir kitaip.
Jeigu ponų Vitaičio-Vini

ko “partijos” organas gali 
‘skelbti net kriminalinio po-

prŠLpt;

i viršininkus, tai kokia logi
ka remdamasis p. Vitaitis 
norėtų, kad “Keleivis” ir 
švarios kritikos prieš tauti-į 
ninkus nedėtų?

Pagalvok, ponas Vitaiti!

KODĖL POPIEŽIUS
SKELBIA KRYŽIAUS
KARĄ KOMUNIZMUI?
“Naujienos” pastatė So. 

Bostono “Darbininkui” maž 
daug šitokį klausimą: Jeigu 
Romos katalikų bažnyčia iš- 
tikrujų yra dvasinė organi
zacija, jeigu jai nerupi nei 
politika, nei ekonominė sis
tema, tai kodėl popiežius 
skelbia kryžiaus karą prieš 
komunizmą?

Ką gi j tai atsako ‘‘Darbi
ninkas?”

Jis mėgina išsisukti iš 
klausimo šitokia pasaka:

i - i Ii?.' • s, - <•

Indija yra didžiulis Azi
jos pusiasalis, iš rytų, pietų

{ir vakarų supamas Indijos kos net nudžiusta'. Yra to- ^tvijoj jau nuo 192i m
vandenyno, o tik is žiemių įkių kūne laiko sugniaužę jį.:a civį|įnė metrikacija:
puses jungiasi su Kinijos rankų pirštus į kumštis taip, visi dėl kokių nors priežas. 
plotais. Indijos dydis pu- kad nekerpiami. nagai pra- nenorį tuoktis bažnyčio- 

duria delnus ir išlenda į vir- ge gali sudarytį šeimas civi- 
sutinę rankų pusę.

vo gyvenimą laiko iškėlę 
viršun rankas, taip kad ran-

ciįa. Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

Sj skyrių ved* 
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A

degimą, sąnarių uždegimą ir 
vairias vidurių ligas.

Pavyzdis: Astuoni pamišėliai 
iš ligoninės buvcą nuvesti pas 
dantų gydytoją, nes jų dantys 
reikalavo atydos. Prašalinus 
blogus dantis, šešiems iš astuo
nių protas atsitaisė.

i- r ♦ v-i Indijos fakirai padaro į- statyta sutuoktuvių ir išsi- maišytas, J1S nesivirskma ir is re<reiimo akiu irvdvtoias
nan? nepasiseke, vairiausių dalykų, burtų, skyrimų tvarka, o taip pat -io mes turim labai mazal nau’ patarė eiti pas dentista. nraša-
pasiekti jo snieguotą \irsu- kurie europiečiams sunku ir civiliniu aktu recistraciia dos. it .nę. žmonės, kurie bandė Į-giXų, Smų) ‘ Gaminant pyragaitį, jei jus l^i  ̂
k°I)li l. fcio milžino čiukurą, Be fakįrų, Indija yra pa-'Tais Įstatymais civilinių ak- sudetumete i skauradą: miltus, | Trečias Moteriai

kad tia ? ■ svarsčiusi (Ia ir savo žvėri- tu rpp*istraciia buvo uavp<ta kiaušinius, mieles ir kitus rei-| . _ „ * "
S«hvėtroPUgraau^ntZla?ū mis’ ..1lndiJos nejžengiamuo- tam tikriems prie vietos sa- kal.ill«“s .dal-vkus be atsakau- amu gvdrtoj^'pra-

atrodo u^s,nusiima'dantų, jus
paralyžius prasalmtas. Gal jus 
manysit, kad šitas yra netiesa,

nuodingų gyvačių. Kasmet bendriems teismo organams, nausl dalykai butu sudėti. Tas ^Xa^s  ̂dantimis,
t. y. apygardų teismams.
Savaime suprantama, kad 
tie Įstatymai nedraudė no
rintiesiems tuoktis ir pas 
dvasininkus. Dvasininkas, 
sutuokęs porą, apie tai turė
jo pranešti piliečių sąrašų 
skyriui prie vietos savival-

lygsta Europos didumui. Sa
vo Įvairumais Indija yra Į- 
domausia pasauly vieta. Vi
sų pirma čia yra didžiausi 
pasauly Hindukušo kalnai. 
Aukščiausia jų viršūnė yra 
Everestas, turįs 29,141 pė-į -J
dą aukščio. Indai jį laiko Į kra UJaį 
šventu. Iki šiol dar nei vie-

tai rauda atgailaujančios 
sielos mirusių nusikaltėlių. 
Jie už jokius pinigus nesu
tinka būti palydovais ke
liautojams Į Everesto vir
šūnę.

Indija yra labai tirštai 
apgyventa. Joje gyvena a- 
pie 360 milionų žmonių. In- 

idijos gyventojai yra balto
sios, arba kaukaziečių rasės 
ir vadinami indais, arba in- 

1 dusais.

DANTYS IK SVEIKATA. i-

linėse Įstaigose. Iki 1921 
Fakirai gali išbūti ištisą metų, pagal veikiančius ru- 

sąvaitę užkasti karstuose $ų Įstatymus, ir Latvijoj su- 
žemėje; jie per savo kūną tuokti galėdavo vienos ar 
perveria metalinę špilką ir,kitos tikybos dvasininkas, 
iš žaizdos visai

Dr. C. Z. Vežei.

Maistas mus maitina ir palai
ko musų kūną, jei jis yra gerai, 
prirengtas su dantimis dėl virš-!

nebėga Tais metais buvo priimti du k“1“”0- ® maistas yra nesu! • j j • i • • i lzvo m t viuc ir c»i cailomicĮstatymai, kuriais buvo nu- i kramtytas ir su seilėmis nesu-

neturi bendra su 
vienok yra tiesa, nes viršminė- 
ti pavyzdžiai yra paimti iš dak
taro rekordų.

Blogi dantys, labiausiai su 
skaudulais arba votimis, turi 
daug ką bendro su visomis ligo
mis, kurios paeina nuo fakusi- 
nio užsinuodijimo.

Nemanykite, kad kiekvienas 
{pamišėlis, aklas ar suparaly- 
įžiuotas eis pas dantų gydytoją 
ir liks sveikas. Visai netaip. Jei

pats yra ir su musų maistu, jei 
vartosi geriausj maistą, o jis ne
bus gerai sukramtytas ir su sei
lėmis burnoje sumaišytas, ši
taip prirengtas maistas vidu
riuose nesivirškina ir kūnas tu
rės mažai naudos iš jo.

Jei iš nelaimės pasitaikintų 
atrasti nepageidaujamą vaba
liuką galvoje, jus susirupintu- 

~ mėt ir dėtumėt visas savo pa- 
vpatingai tinka ten, kur ten- tuos Įstatymus piliečiams stangas, kad kaip greičiausia 

Nors Indijoje gyvena toks kiln0tL SU^US daiktai, buvo palikta laisvė pagal i galima butų prašaBnti jį, ir kad į"“ nuo blogu dantų, 
dideb's -kaiSus ^‘ventoju Suau?^ dramblys lengvai savo įsitikinimus tuoktis prašalinti jo atsiradimo prie- prašali uos ir su priežiura 
W neprikSmS “ pakelm Snapu kur pat“ka: K’ ką tas menkas ^dytcjo u liga bus
bė* iki šiol jiems nepasise- Indija garsi taip pat ir sa- įintl?J} ,£aleJ° tu?.Vls1 vabaliukas galėtų užkenkti, tik- tai yra, jei ligonis nelauks
kė sukurti. Vyriausi Indijos vo deimantais, nes anksčiau dvasininkus, o dėl kokių tai padaryti menką niežėjimą ilgaL
šeimininkai yra anglai, ku- ji buvo pirmoji šalis pašau- nors pnezascių nenonntieji galvoje. Kitas pavyzdįs; viena didelė
riems, ju gudrios politikos ly, kur daugiausiai buvo b_a.s dvasininkus tuoktis, ga- Jei jus veidas ir rankos yra St. Louis firma pasiuntė savo
dėka.’ sekasi su nedideliu randama deimantų. Radžų leJ° su.da1?’11 seimas civili- nešvarios, jus nemanytumėteiti geriausia pardavėją gauti pen-
skaičiumi žmonių valdyti šį ir maharadžų rūmuose per nese įstaigose. Iie įstatj- jį svečius nenusiprausius. Jei ju- kiasdešimts tūkstančių dolerių 
milžinišką kraštą. ' ' amžius yra surinkta neapsa- apie vedybas taikomi ;sų drapanos yra nešvarios, jus vertės užsakymą, bet kompani-

Indijai kovoti už savo pil- komi t1}118’ brangiųjų ak- „UiZfJhK “Ta' ia "eKav° jo Kuoraet Parda'*
ną nepriklausomybę labai meną ir metalų pavidalų. • “«»<“ '»< P| „y umet eiti , banketą su«tar- jas nuvažiavo į paskirtą vieta, 

Indijos pakraščiuose, O ypa- ' ' “Ginasi, DyJ kytais plaukais ir nesvariais jo dantis pradėjo labai skaudė-
tingai prie Ceilono salos, y- . 1 gali susituokti ir ne Lat- batais. ti ir sutino veidas, jis nuėjo pas
ra gaudomi juroje žemčiu- V1JOS piliečiai). o kaip su jūsų nešvaria bur- dantų gydytoją, peržiurėjus jo
gai (perlai), kurie randami Įstatymais buvo smulkiai Į na. kurioje gyvena gyvos bak- dantis pasirodė, kad vienas dan- 
tam tikros rūšies straigėse. , numatyta, kas reikalinga i terijos ? O kaip su išgriuvusiais tis yra votingas, todėl pardavė- 

RoUroi Inrlimic vru ran. n01'int civiliškai SU- : dantimis, kurie yra supuvę, kaip ją sulaikė tris dienas nuo jo
rl-jm-j i-i n’ mčiii rnotoln i» Sltuokti: tai ‘turėjo būti i obuoliai bačkoje? O kaip su darbo. Bėgyje trijų dienų kitos 
ol-monc Z-to o„oo i’ Drieš susituokiant viešai burnos oru, kuris dvokia? Kiek- kompanijos pardavėjas nuėjo ir

paskelbta (sąrašų skyriaus vienas kosėjimas ar čiaudėji- gavo užsakymą.
mas meta bakterijas kitom ypa- gitam atsitikime netiktai kad 
tom. reikėjo danties skausmą kentė-

kliučių, galėjo būti sudaro-, Didesnė dalis žmonių neat- ti. bet prisiėjo ir finansiškai nu- 
mas vedybų aktas. , kreipia mažiausio dėmesio ant kentėti. Jei minėtas pardavėjas

Suvaržymai vesti buvo isavo burnos ir neateina Į minti, butų prižiūrėjęs savo dantis,
_ _ ___ _ .,_r___ , _ „.ce.iivv « x,.- numatyti šie: uždrausta ve- nesV3^s dantys, ne tiktai taip butų neatsitikę.

'anglams vis sunkiau ir sun- djiOs gauna milijonus pel- ?ti vyrams iki 18 metų, mo- ;^ad sugadina veulo skaistumą. Moteris klausia manęs kaip 
*kiau duodasi valdyti turtin- n0> jje visas pastangas deda terims iki 16 metų, proto H- ^et.Jie ]g’r®ltai Puna- ,° 1spuv? tankiai reikia dantis valyti, ži
biausi pasaulio kraštą. kuo ilgiau išlaikyti savo goniams, aitimiems (krau- dantys kenkia sveikata1- nodamas. kad ji yra švari virė-

Keistai gali mums atrodv- rankose ši turtingiausia mu- io) giminėms, kaip tai bro-i Kasdieninis valymas dantų ja. paklausiau jos kaip tankiai
^dra«ta. Da^įfamdien'Ru’-imti Indijos gyventoju santi- su planetos plotą Be to, an- Hams ir seserims, poduk-{‘r regulianskas lankymosi pas jus mazgojat puodus, j, atša
koje yrą daugybė bažnyčių,!kibiai vienų su kitais. Dar iki { glai daug dėmesio kreipia Toms su patėviais, posu-:dantų gydytoją, kad jis perziu- ke: po kiekvieno vartojimo,
kuriose - žmonės meldžiasi, o i ki^iol čia yra užsilikęs gyven- ir i patogaus susisiekimo su niams su pamotėms,
per didžiąsias šventes tos baž-! nitoju pasiskirstymas Į luo- Indija saugojimą. marčia, sergantiems uz

Indijoje nuo grobikų žvėrių 
ir nuodingu gyvačių žūva 
apie 30,000 žmonių. Nau
dingiausi gyvuliai laikomi 
drambliai, kuriuos indusai 
moka prijaukinti ir padary
ti klusniu gyvuliu. Su dram
bliais paprastai yra medžio- __________
jami tigrai džiunglėse. Be ,dybes, kad valstybinės įstai 
to, drambliai dirba viso- gos tai žinotų ir užregist- 
kiausius namų darbus. Jie įuotų. Tokiu budu pagal

to

“Popiežius skelbia komu
nizmui karą kaip tik dėlto, 
kad komunizmas nėra ekono
minė sistema, bet grynai prieš- 
tikybinė organizacija. Tvar
kyti ekonomiją tai tik prie
danga, kovoti gi prieš tikėji
mą tai jau tikrasis komunizme 
tikslas. Taigi kova su komu
nizmu tai paprasčiausia religi 
nė savisauga.”

Bet “Naujienos” jo nepa
leidžia. Jos laiko ji už skver
no ir sako:

“Kam čia juokus krėsti? 
Juk visi žino, kad komunistai 
Rusijoje atėmė iš privatinių 
savininkų bankus, dirbtuves ir 
krautuves ir net ‘sukolektyvi- 
zavo’ smulkiųjų ūkininkų že
mę. Tai kaipgi galima sakyti, 
kad ekonominė tvarka jiems 
•tik priedanga’ ? .

“Privatinę nuosavybę Rusi-; 
jos komunistai buvo visai pa- 1 
naikinę ir uždraudę. Bet reli- ' 
gija tenai niekuomet nebuvo

apsunkina jos savotiška vi
daus santvarka. Mat, visas 
kraštas yra suskirstytas Į ke
lis šimtus nedidelių valsty
bėlių, kurias valdo vadina
mi radžios arba mahara
džos. Šie karaliukai dažnai 
tarp savęs pykstasi. Anglai

etą jau nuo 1/-tojo simtme- ir riešutai.
•čio. Tačiau paskutiniu laiku xe be reikalo Indija va- 
, labai smarkiai plečia savo j djnama Anglu imperijos

nyčios būna kupinos. Apskai- Į ggrcus. Garbingiausias luomas 
čiuojama. kad Rusijoje dar te- vadinamas braminais. Jie 
bėra 50,000 pravoslavų kuni-!d<£?ab prilygti seniau Lietuvoj 
gų, nekalbant awe kitu tikybų i džie buvusiems bajorams,
dvasiškiją. ir Pats žemiausias luomas yra

cjvadinamieji parijai. Jie su- 
’laro didelę daugumą visų 
gyventojų. Parijai yra be
teisiai žmonės, beveik ver
gai, panašiai kaip kadaise 
Lietuvoje buvo kunigų ir 

gjdvarponių pavergti bau- 
sa džiauninkai. Aukštesnio 
ro luomo žmonės skaito di- 
rodžiausią savo gėda ir net 
grlaiko už nuodėmę kartu bu- 
tijti vienam kambary su pari- 
sajais, kartu valgyti, ar net 
tu prisiliesti jų drabužius.

“Todėl aišku, kad kova su 
tikėjimu nėra svarbiausias ko
munistų tikslas. Pastaruoju gi 
laiku Rusijos valdžia sugrąži
no dvasiški jai balsavimo teisę 
ir naujojoje konstitucijoje pa
skelbė tikėjimo laisvę. Tokiu 
budu tikybos žmonių teisės Ru
sijoje jau nėra siaurinamos

“O betgi kaip tik dabar po
piežius skelbia ‘kryžiaus karą’ 
prieš komunistus!

“Kodėl?”

Ir “Darbininkas” 
ką atsakyti.

nežino

LIETUVA IŠTROŠKUS
LAISVOJO ŽODŽIO.

Vienas “Naujienų” ben
dradarbis rašo iš Kauno, 
kaip tenai visuomenė iš
troškusi laisvo žodžio. Kas 
tik prieš fašizmą, prieš val
džią, tas gaudyte žmonių 
gaudoma. Girdi:

“Nors Ispanija labai toli 
nuo Lietuvos, bet atrodo tary
tum ji čia pat po šonu. Jos ka
ras sekamas su didžiausiu 
smalsumu. Paskutinių dienų 
vyriausybininkų laimėjimai 
Kaune darbo žmonių tarpe su
kėlė tikrai nedirbtiną džiaugs
mą. Visi džiaugiasi, lyg tai bu
tu jų asmeninis laimėjimas.

tėvuiirėtŲ lus *r menkiausiai skylutei Taip jau ir dantis reikia valyti 
i pasirodžius užtaisytų ją, yra po kiekvieno valgymo, 

krečiama lytine liga, jau ve-! pageidaujama, jei norite, kad Valyk dantis mažiausiai du 
Labai charakteringa, tai, j dusįemg įr tt. Moterims nu- i dantys tarnautų. kartu į dieną ir užlaikyk šva-

kad kai italai pradėjo yora- matyta ir dar kai kurių su- Geriem dantim išdygus per- r,us kaip geriausia galima. Jei 
tis i Etiopiją, norėdami isi- var-žv-mn žiūrėjimas yra reikalingas, kad Jautų šepetukas neišvalo kaip
galėti Afrikoje, ypatingai į- ‘
sistiprinti Raudonosios ju- . Vedybos gali būti pnpa- 
ros pakraščiuose, tuomet ^intos ,ne£a^1.°J.an.<;1(?1?^ 
anglai, iš karto supratę, kad ^a. Vk"
Įsigalėję italai gali jiems. "
nuolatos trukdyti susisieki- ?mo‘
ma su Indija, suorganizavo Skyrybos byla turi eiti ta ____
prieš italus visas Europos me apygardos teisme, kurio į laikyti ant jjgo i’aiko. 
valstybes ekonominiu sank- ribose gyvena arba laikinai
eijy formoje. vra apsigyvenęs atsakovas. fetą su išpuvusiais ir skauda.

mais dantimis ir reikalauja,Todėl Angliią iki šiai die- Jei aGa^ovas 
nai nepripažįsta Italijai uzsleny» arba nėra 
Etiopijos užgrobimo. Ang-

kg Indijos gyventojai išpa
žįsta Budos ir Mahometo 
mokslą. Budistų via daug goti savo interesus, kaip an

s?daugiau, negu mahometonų, glai. Turėdami patogų susi 
Indusai

jie užsilaikytų geri per visą gv- reikia, eik pas dantų gydytoją 
venimą. Jei dantys nėra susibu- *r duok jam nuvalyti, 
davoję atsakančiai ir yra mink- Atsiminkit, kad švarus ir

tai civilinio (Valstybė) tei- kramtyte^ir S'™
je sumaišytas 
sveikatos.

Tarp dviejų lupų yra ypatus 
gražumas. Gamta suteikia dvi 
žiles perlų, tų perlų jokis tur
tas negali nupirkti, kartą jų ne
tekus. viso pasaulio turtas ne
sugrąžins. Prižiūrėk atydžiai 
tuos perlus, kad jie nekenktų 
jūsų sveikatai.

Geri dantys yra ženklas svei
katos, pasisekimo ir linksmy
bės ant viso gyvenimo.

Gamta miuns davė dantis dėl

kartų greičiau ir jie reikalauja 
didesnės atydos, bet su geru 
prižiūrėjimu ir juos galima už-

Ateina daug žmonių pas den-

kur yra, arba jeigu

gyvena
žinoma, kad dan^u gydytojas užnuodytu
sutuok- , .. ‘ . ,danties gyvi arba nervą, nes pe

’ams runi, kad italai Afri- įuYės yra Padarytos užsieny.; mano_ kad negvvas dantis dau- 
koi neisigalėtu, kad jiems tai skyrybų byla gali .būti! ^au nesfcauda Tas yra klaWin. 
pasiseks pastatyt ant savo, sprendžiama n tos vietos,^ supratimas Dantys burne- 
nes nieks taip nemoka sau- aPygardos teisme, kurgyve-pe su numirusiu gyviu yra pa

vojinga netiktai burnai, bet ir 
yra lat- visam kunui.

Kaip dantis išpūva pradeda

na jieškovas. 
Tokia maždaug

seilėmis burno- 
yra pamatas

S! Indusai via labai religin- su Indija, anglai ti- vių civilinė metrikacija. Da-| Kaip dantis išpūva pradeda ke!lų butent: Pa^ražin?-i
±gi ir todėl labai tamsus. In- dauK met« VaM]7i “art latvlal, ru°sla.n?u« i skaudėti, i paskirtą laiką gyvis ™ „biaTda U ' d“^ra°mtvmo
gijoje iš senovės yra daug graš‘umn«laus!« Pasallll° danti’ ““‘T rrikilti~

nepaprastai maldyklų. Pa- .enojo įstatymo nuostatai detl. bet tas yra ne ilgam lai
J bus pakeisti, papildyti.n1

v; prastai prie maldyklų gyve
na ištisos armijos vienuolių, 
kurie čia vadinami “dervi-

CF.N. FRANCO PASKEL
BĖ FAŠISTINĘ DIKTA

TŪRĄ.
Ispanijos išdaviku vadas

^šais, arba fakirais. Fakiras 
Įp yra klajojantis vienuolis; jis

sugeba parodyti Įvairių špo- gen. Franco paskelbė, kad 
sų, kurig, atrodo stačiai ste- jo valdomose vietose Įveda- 

. buklais. ma tokia pat diktatūra, kaip
Keliautojai po Indiją pa-, Vokietijoj ir Ispanijoj. Vi- 

Pi;sakoja, kad ten dažnai gali-{sos partijos uždaromos, o 
F’ma pamatyti fakirų, kurie Tieka tik fašistų organizaci
ne kelis metus stovi ant vienos j ja. Jeigu jis laimėsiąs karą, 
H’.kojos kaip gandrai. Kiti vi-{tai Ispanijoj busianti atgai- 
1 bsą laiką guli ant sukaltų Į vintą monarchija ir kunigų 
“s lentą vinių. Dar kiti visą sa- viešpatavimas.

VALKATOS DAINA.
Batai nuplyšo, 
kiaura rudinė 
—švilpauja vėjas 
nuogam beržyne.
Žemėj ruduo— 
aš gi benamis 
klajoju, kaip šuo. 
Žemėje purvas, 
bet dūšioj švaru 
—tad iškovot dar 
sau laimę galiu.

dėti. bet tas yra ne 
kui. Kaip danties nervas prade
da puti dantis pradeda skaudė
ti. smegenys sutinsta apie jį, 
dantis pasidaro ilgesnis ir skau
dus. nes tie puvimai išeina per 
šaknies galą ir užnuodija žandą 
apie jį ir pradeda puliuotis. vei
das sutinsta, dantis skausta be 
sustojimo, tai yra kaip papras
tai vadinama votis

tytas maistas lengvai ir gerai 
su seilėmis burneje susimaišo, 
kur pasidaro gera pradžia virš
kinimo.i

MANDŽUJKENUTFlSTA 
200 ŽMONIŲ MIRTI.
Mandžiuke prieš japonus 

buvo rengiamas sąmokslas.
Tačiau japonai ji susekė, 

(abscess). oUėmė daug valdininku, 
Kraujas tas bakterijas išne- mokytojų, pirklių ir kitų, į- 

’ šioja po visą kūno sistemą ir tartų prisidėjus prie sąmok-
užnuodija įvairias dalis kūne ir 
pagamina įvairias ligas: reuma-

Pr. Ščepanavičius. pizmą, širdies, inkstų, nemj už-

slo. 200 jų nuteisti mirti, o 
kitus ilgomis kalėjimo bau
smėmis.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVEW lodiių.

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
šis-tas iš lietuviško 

kimo.
vei-

Gauname iš Lietuvos pra
nešimų, kad ten darbo žmo
nės yra labai skriaudžiami. 
Valdžia ir jos agentai Ame
rikoje bando tą faktą už
ginti. Jie sako, kad Lietuva 
esanti laisva šalis ir kad už
sieny gyvenantieji lietuviai 
neturi teises jiems patari
mus duoti, kaip ten tvarky
tis.

Tačiau retkarčiais ir jie 
patys iškelia kaip ką aikš
tėn ir netyčia parodo, kad 
užsienio lietuviai turi teisę 
užsistoti už savo brolius se
noj tėvynėj.

Paimkime “Tėvynės” nr. 
14-tą ir paskaitykime re
dakcijos straipsni apie p-no 
Skipičio paskaitą apie išei
vijos lietuvius. Iš jos pasiro
do, kad yra apie du milionai 
lietuvių, kurie gyvena už
sienyje. Tai yra beveik tiek 
pat, kiek ir pačioj Lietuvoj. 
Ir tie išeivijoj gyveną lietu
viai jau susiuntė i Lietuvą 
apie 600,000,000 litų (60 
milionų dolerių) savo sun
kiai uždirbtų pinigų. Dau
gelis nutraukė duonos kąs
ni nuo savo šeimynos, o pa
siuntė Į Lietuvą. Vieni siun
tė pagelba savo giminėms 
o kiti tiesiog aukavo naujai 
susikurusiai Lietuvos valsty
bei. Ir jeigu ne tie du milio
nai užsieny gyvenančių lie
tuvių, ‘ tai vargiai Lietuva 
butų galėjusi ant kojų atsi
stoti. Teikdami finansinę 
pagelbą, išeiviai tikėjosi, 
kad jeigu Lietuva taps lais
va, tai laisvė bus visiems lie
tuviams. Ir taip butų buvę. 
jeigu ne dabartinė diktatū
ra. Bet kadangi diktatūra 
Lietuvoj dabar nepakenčia
ma. tai išeivijoj gyvenantie
ji lietuviai turi už savo bro
lius užtarti, pareikšti savo 
nepasitenkinimą ir nusivili- 
mą suteikę tokia gausią pa
ramą. kada ji buvo labai 
reikalinga. Dabar, kada 
mes savo aukomis pastatėm 
Lietuvą ant kojų, tai musų 
poneliai pareiškia: jus ne
turite teisės i musų politiką 
kištis* Mes gvvename ir 
tvarkomės, vieni patys, nors 
jusu dolerius naudojam ir 
sau storus cigarus perkam.

“Tėvynė” , mano, kad 
Kaunas turėtų susirūpinti ir 
steigti mokyklėlės lietuvy
bei palaikyti užsienvje. Bet 
kaip jie palaikys lietuvybę 
užsienyje, kad jie neduoda 
laisvai lietuvybę palaikyti 
pačioj Lietuvoj? Jeigu nėra 
žodžio ir spaudos laisvės, 
tai nėra laisvės nei mokyk
lose. Būti geru piliečiu ir 
mylėti savo šalį, žmogus tu
ri turėti laisvę skelbti savo 
nuomone ir kritikuoti neti
kusius valdžios darbus. Tai
gi tegul jie pirma duoda lie
tuvybei laisvę Lietuvoje, o 
tik tada galės rūpintis pa
laikyti lietuvybę kitose ša
lyse.

Lietuviai, gyvendami lai
svose šalyse, nenori turėti 
nieko bendra su diktato
riais. čia priaugantis jauni 
mas nesidomi Lietuva. Jis 
sako: kam mums reikia ži
noti apie Lietuvą ir jos pa
dėtį? Mes čion turime pilną 
laisvę, o ten tik priespauda

Tai ve, kas veda musų 
tautą prie ištautėjimo, Viso
kia propaganda varoma ne 
lietuvybę palaikyti, bet pa 
laikyti Smetoną ir jo sėbrų 
diktatūrą.

Musų tautininkai aima
nuoja, kad pažangioji vi
suomenė nori nusikratyti 
Lietuvos. O jie pamiršta, 
kad Smetona nėra Lietuva 
Lietuvai pažangioji musu 
visuomenė nepriešinga. Ji 
tik nori laisvės Lietuvai. Ir

kaip tik pilna laisvė bus su
teikta, taip greit visi išeivi
jos lietuviai rems visus Lie
tuvos valstybės reikalus, ir 
taip greit lietuvių tauta pra
dės progresuoti. O be lais
vės negali būt progreso.

Tautininkiško kraujo Su
sivienijimo nariai, kaip tas 
žydelis, neiškenčia savo ta- 
voro nepagyrė. Jie vis kal
ba apie centro nuveiktus 
darbus, ir kreditą vis ati
duoda sekretoriui Vinikui. 
Vienas jų dėkoja Pild. Ta
rybai už “sutaupymą dviejų 
milionų dolerių,” bet dau
giausiai kredito teikia sek
retoriui Vinikui. Musų Su
sivienijimas gyvuoja jau 50 
metų, o p. Vinikas tik pora 
metų kaip veda knygas, bet 
jie vistiek mano, kad orga
nizacijos turtą sekretorius 
“sutaupė” per du metu. Tai 
biskį biznierius, musų knyg- 
vedys!

Buvo SLA. kuopos susirin
kimas.

Balandžio 6 dieną SLA. 
136 kuopa turėjo mėnesini 
susirinkimą ir apsvarstė 
daug svarbių dalykų. Šioj 
kuopoj yra nesenai sutver
tas jaunuolių skyrius iš apie 
20 jaunuolių, ir šį skyrių jie 
patys tvarkysis, tik finansus 
kuopos valdyba prižiūrės. 
Taigi ir šiame susirinkime, 
tuoj po visų reikalų, jau
nuoliai turėjo savo pasitari
mą apie pikiniko surengi
mą. Piknikas įvyks 4 liepos 
bendrai su 198 kuopa iš Ak 
rono.

Nekurie lietuviai klausi
nėja ir abejoja, ar saugu dė 
:i pinigus į Lietuvių Banką. 
Taigi čia nėra ko abejoti, 
nes Lietuvių Bankas šian
dien stovi po valdžios gva- 
rantija iki penkių tūkstan
čių dolerių. O už daugiau 
valdžia neatsako jokiam 
janke. Todėl Lietuvių Ban
das yra tiek pat saugus, 
tiek ir kiti bankai Ameri
koje.

Naujas laikraštis Cleve 
'ande iau pasirodė. Jį lei
džia katalikų srovė, po ku
nigų priežiūra. Kiek matosi, 
ai bus daugiausiai bažny

čios reikalų laikraštis. Vė
liau parašysiu plačiau apie 
laikraščio organizaciją ir 
jos tikslus.

Nors dar SLA. seimas to
li, bet musų kolonijos poli
tikieriai jau pradeda “dar
buotis.” Mat, jie nori atei
nančiam seime pasigriebti 
SLA. į savo rankas ir vė' 
pradėti jį melžti kaip kar
vutę. Bet kažin, ar ta kar
vutė jiems neįspirs.

Neša Orlaivio Katastrofos Aukas.

Arizonos valstijoj anądien sudužo i snieguotą kalną keleivinis orlaivis. Žuvo du lakūnai ir 
6 keleiviai, čia parodyta, kaip darbininkai neša nuo apsnigto kalno lavonus.

SCRANTON, PA.
ėr 20 metų lietuvių koloni
ja čia žymiai pasikeitė.
Gyvenu Scrantone jau a- 

)ie 20 metų. Palyginus pra
eitį su dabartimi, tai daug 
tas pasikeitė. Buvo laikai, 
tada čia ėjo gyvas judėji
mas už lietuvybę. Tai buvo 
tais laikais, kada čia gyveno 
Dr. J. šliupas. Jam išvažia
vus, paliko jo seni bendra
darbiai, pp. živatai, Zalec- 
<as ir, iš senesnių 
jų, J. Stepanauskas. Tiek

Vienas lietuvis vaikščio
damas skundžiasi, kad pa 
skolinęs gaspadinei apie 
šimtą dolerių ir negalįs at
gauti. O gaspadinė teismui 
pareiškė, kad “už meilę jis 
man dar daugiau kaltas.” 
Tai dabar imk ir sužinok, 
katras jų kaltesnis.

šias dangun siunčia.
Reikia vieną dalyką pri

pažinti šios kolonijos lietu
viams gerą, tai tą, kad jau 
jie šiandien mažai barasi 
dėl įsitikinimų skirtumo. 
Komunistai revoliucijos ne
sukėlė, romiečiai Dievo rūs
tybės neužtraukė ant neti-

NAUJĄ VEIDRODI
PADARYT, ARBA SENĄ PATAI
SYT galima labai lengvai ir be dide
liu prietai ų. Klauskite informacijų, 
bet prisiųskite štampų. (7)

J. SINCAVAGE,
7S> Jackson st., Newark, N. J.

Bitininkų Atydai.
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

privers bites sudegint dėl'Amrikoni- 
ško-Europiško {puolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana kad turėsit nuostolį, bet 
busit priversti atlikti barbarišką 
darbą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbam prietaisą ir para- 
šom patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam į visas dalis pasau
lio, tik už $1.00.

Naudojant musų patarimus su 
prietaisais, netik ligos dingsta, bet 
energija su produkcija padidėja iki 
75 nuošimčių. į kitokius klausimus 
per laišku.- neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY 
15 FRANKLIN STREET,

Tel. 521-VV HUDSON, MASS.

NEBŪK ŽILAS
į IŠRŪDYK 10

ELiZABETHE K.ALBĖS iv
“KELEIVIO” REDAK- £? 

TORIUS.
New Jersey valstijos lie-^~ 

tuvių komitetas Lietuvos^’ 
demokratijai ginti rengia

k, yra laikoma genijum, nes ži
gus žino tik apie 1.500 žodžių. Ji 
rto knygas.

.Y-1 South Dakotos valstijoj i 
f. į pereitą sąvaitę sudegė Kel- 

įlerių farma ir ugny žuvo 3 
vaikai. .

Elizabethe prakalbas ba
landžio 25 d. Kalbės “Ke-L 
leivio” redaktorius S. Mi-j "

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau JOHNO GROKOP, se

niau gyveno Dorchestery. Y'ra svar
bus reikalas. Kas žino kur jis randa
si, malonėkite pranešti, arba pats lai

JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žiliną, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 

{pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4,
Box 305, Clinton, Indiana.

nir- atsišaukia.
253 Broadway,

A. S.
So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio PETRO TAM0-
__  . _ . . tsa- SIUNO, Laudelių kaimo, Alizavo pa

rų žmonės pasiliko žmonė- daktorius R. Mizara. • įrapijos; taipgi pajieškau švogeno
mis ir skaito “Keleivi.” Prakalbos Įvyks 2 valanjgELSfc JSSSTbBK

dą po pietų, Lietuvių Lais-.T i preliškių parapijos. Kas žmo kur jie
o_____ j V O- ; randasi malonėkite pranešti, turiu

svarbų reikalą. (8)
John Tamošiūnas,

kės lietuviai prašomi susi 
rinkti ir pasiklausyti, kasv^'

kinčiujų, laisvesnių pažiu- chelsonas ir “Laisvės” re-;

i, Zalec- 'IaunoJ1.kaYl-tu,j. ju-; -rves Salėj, 2k9 Second st.
gyvento-iF?1“.?®™51 Ainių Kimba, j Visi Elfcabetho ir apvIin-^P 
.s Ti-a1(! Neaiškus vardas, neaiškus ir - 1>raSnmA„si.Pas

veikimas.
609 ’/2 E. 8-th Street, Erie, Pa.

Živatas, tiek Zaleckas jau; . j-iiiku ir pasiiuausyti, has,-\
pasenę ir didelio veiklumo!. , eiau parašysiu daugiau,jarosį Lietuvoj, Bus .4 
pas juos nematyti. Kiek'P° 20 metų ....... ........
energingiau darbuojasi da__________
Jonas Stepanauskas. Nors Į hOOSICK FALLS, N. Y. ir jis pasenęs, bet savo min-| **^-1*^ i iv.
timis vis dar jaunas, štai, . Balandžio 5, mirė Jurgis 
čia kilo mintis įsteigti ir pa- Šimkaitis. Panedelio. rytą i

'jeigu 
isiu.

nenumir-
P

‘"JA1-i nušviesta ir Ispanijos padė-^į^ 
* į tis. Įžanga nemokama. J

Rengėjai.

Pajieškau kūmos EMILIJOS 
GRESMANAUSKIENĖS, jos dukters 
Bronislavos ir krikšto sunaus Pran
ciškaus. Turiu svarbų reikalą, pra
šau atsišaukti. (8)

Mrs. Magdalena Mlinarchik 
242 Alabama st., Buffalo, N. Y.

likti lietuviams nuovasą na-! atsikėlė, apsirengė eit dar
nią šioje kolonijoje. Stepo-

BALTIMORE, MD. 
Rubsiuviu sumišimai.

APSIVEDIMAl.

Pasaulinio karo vetera
nas, Charles Salmin, 49 me
tų amžiaus, pasikorė savo 
namų skiepe. Kaimynai sa
ko, kad jis sirgęs per dau
gelį metų, ir kad tas jį pri
vedė prie saužudystės.

Kiek teko nugirsti, tai lie
tuviai žada sudaryti kom
paniją ir atidaryti alaus 
biznį didžiųjų ežerų paro
doj.

Ohio valstijos senatas nu
tarė paskirti $650,000 šel
pimui biedmj žmonių šioje 
valstijoje.

Jonas Janis.

nauskas stoja prie to pirmu 
tinis ir ragina kitus. Kiti 
tam dalykui priešinasi ir 
Stepanauskas savam bizniui 
gal užkenkia, bet jau jis 
mat nusistatęs, kad tik gera 
žmonėms padaryti, o ne blo
ga. Ir reikia pasakyti, kad 
visas jo gyvenimas, tai dar
bas kitų labui. Kiek tas 
žmogus yra notų kitiems 
pasirašęs ir už jas užmokė
jęs; kiek jis kitiems yra pa
skolinęs ir kitais budais pa
dėjęs, tai sunku čia ir su
skaityti. Bet ne visi tokius 
pasišventėlius atsimena ir į- 
vertina. čia yra savu laiku 
irgi daug dirbęs p. Mešku- 
nas, žmogus su energija. 
Kiekvieną laisvesnį laikraš
tį skaito ir remia. Lietuviš
kuose reikaluose yra pirmu
tinis. Bet dabar ir jis prade
da lyg nusivilti, kad lietu
viškas gyvenimas daug ko 
nežada. Tos rietenos ir vie
nų kitus užgauliojimas tiek 
ant žmogaus atsiliepia, kad, 
rodos, tik imti viską ir pa
mesti!

Be šių veiklių žmonių, 
Scrantų miestas turi dar 
profesionalų. Turi du medi 
cinos daktaru — tai Krikš
čiūnas ir Spelingas; ir turi 
tris dentistus, tai Dr. Jes- 
tromskis, Dr. Sakalauskas 
ir Dr. Raklevičius. Prie to 
dar reikia pridėti ir Putirs- 
ką, kuris labai gerai orien 
tuojasi lietuviškame gvveni 
me. Iš biznierių yra B. Mi
kulis, Pėstininkas, Stirna, 
Kerševičius, Kiela, Janu- 
šaitis, Račinskas, Šimkus ir 
Antanas Kubilius, kuris vi
sada beveik visoms draugi 
joms pirmininkauja. Turi
me taip pat ir savo advoka
tą. Tai Edvardas Ivaraus- 
kas. Jis dar jaunas žmogus, 
bet kaip pasens, tai bus se
nesnis. Bažnyčių yra net 
dvi: tautiška ir romiška. 
Nauda iš abiejų vienoda. 
Žmonės joms duokles mo
ka, o kunigai už tai jų du

ban, buvo visai sveikas ir Į Ka!p “k vaWz,a nustoM“ 
tvirtas; staiga suskaudėjo!r?«u.lluot' pramonę, u*i rubfęįo 
širdį, parpuolė žemėn ir i S,UVHį . A C^“j
trumpą laiką mirė. Pašaukė |W' of-A' v;rs“,nka*

w nui-Y ' suimsimą tarp rubsiuviu*^,
Piimiausiai visai kuosai lei-.

LA.
obe- Pajieškau apsivedimui merginos 
-sais, arba našlės, nuo 40 iki 45 metų, kuri 

' mylėtų ant farmos gyvent. Aš esu 
vaikinas 45 metų. Rašykite: T. R., 

R. No. 2, Box 180a, Hart, Mich. 
--------------«---------------------------------------

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ Į KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties PO KAIRĖS 
PIRMAS NAMAS bus viešbutis 
AMERIKA. Savininkas viešbučio 
amerikietis. Tai pirma ir geriau
sia proga KAUNE po kelionės 
PAILSĖTI PAS AMERIKIETĮ. 
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.

PAJIEŠKAU DARBININKO ANT 
FARMOS; gali būt ir apy.enis vyras 
bile gali dirbti. Darbas ant visados 
žiemą ir vasarą. Žiemą moku $10 j 
mėnesį, vasarą $15.00, valgis ir ap- 

„ skalbimas. Turi mokėt karves melžti 
padarė dil'visos; ir kitus farmos darbus. Kuris sutin

ka su tokiomis išlygomis, atsišauki
te laišku: Mike P. Minakus, (7) 

R. D. 1, Earlville, N. Y.

IAas pribuvo, jis jau buvo mi
ręs. Buvo apie 48 metų am
žiaus. Paliko dideliam nu- 
iudime savo žmoną ir dvi 
dukteris. Buvo labai geras
kėjoT bet labai mjlėjo ap- ™V1’tal J“* “f.a* TSai’* 
svietą. Gailisi jo visi, kurio PP' PPia.,?1.’>
jį pažino, nes su visais gra-
zis i sugyveno. Hoosick Falls 
išgyveno 32 metus. Lai bū
na jam lengva šios šalies že
melė. S. Naujalis.

ELARAS WITHKUS

do dirbt viršlaikius, o vėliai-ios, 2
ir šeštadienius
bama diena. Kliaučiai prav*L 
dėjo suprasti, kad toks be© įai- 
tvarkis darbas gero neduos^P^-

laikius dirbti ir be ekstr^ 
mokesties. Viršininkai į 
atsakė, kad leidžia dirbt ti’rašau 
toms firmoms, kurių bizni^Ny- 
kyla. o kurių puola, tai tom«. Ta 
neleidžia. Tai tikri juoką**™ 
Reiškia, kuriam sekasi, taį rak
tam padėkim, o kūnam ne’^la,s’su-

59 metų, gyvenęs North siseka, tai tegul žūsta. Orga kurie 
Easton, Mass., po dviejų są- nizacijos pareiga laikytęa?Pj 
vaičių ligos mirė Farring- lygybės, bet taip nėra. spaus-
ton ligoninėje, Portland, 
Me. Jis ilgus metus dirbo 
žydų prieglaudoje, bet gi
minių čia neturėjo. Buvo la
bai geras žmogus. Jeigu jo 
giminės norėtų apie velionį 
kokių nors platesnių žinių, 
gali kreiptis sekančiu adre
su: John Gendrolis, 25 Mid- 
dle st., Portland. Me.

Ant. Kurelaiti?

ŠUO Pats Sau 
dininkas.

Durant, Okla.—šio mies
telio gyventojai apskundė 
vieną savo kaimyną, kad 
jo šuo kandžioja vaikus. 
Policija nugabeno teisman 
ir tą šunį. Teisėjas liepė šu
nį nušauti. Bet savininkas 
teisino savo gyvulį kaip tik 
mokėjo. Jis tikrino, kad jo 
šuo net ir ant uodegos už
mintas niekam neįkąstų— 
toks jis esąs protingas ir 
malonus. Bet šuniui, matyt, 
nepatiko, kad jo ponas taip 
meluoja, nes ten pat, teis
me, jis griebė vienam polic
manui už kojos ir perkando 
ją, nes tas skaudžiai primy
nė šuniui uodegą.

“Tuojau sušaudykit!” su
šuko teisėjas.

J . . , f

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite- kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
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

3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL

1 Tu*
Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų —

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkutė tik 35c. Ir 70c. 

visose vaistinėse.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

BLUE RIBRON 
MALT

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną Minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
eiąst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam k on verte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint ni 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Įvairios Žinios.
Kas Galima Siųsti 
Lietuvon Dovano- 

Be Muito.mis

2 Metų Amžiaus, Bet Žino *3,800 Žodžių.

Katalikų Mieste 
Daugiausia Nusi

kaltimu.

Lietuvoje Y r a 
2,526,535 Gyventojų.

Valdžios propagandos 
biuras “Talka” praneša, kad 
iš Amerikos galima siųsti j

k * • 0-7 Lietuvą be muito tik senus.
Kasmet prrnuga 27,000. padėvėtus daiktus. Galima 

Centralinio statistikos biu- Įdėti vieną-kita ir naują 
ro surinktais duomenimis, daiktelį, ir muito už ii ne
šiu metų pradžioje Lietuvo- ims, jeigu bus aiškiai mato- 
ie buvo 2,526,535 gyvento- ma. kad jis s"uneiama« n? 
jai, jų tarpe 1,216,779 vyrai pardavimui, bet suvartoji- 
ir 1,309,756 moterys. mui.

Kauno mieste yra 106,- , Tačiau >>™ban50s 
794 yrr,(»np< be muito neįleidžia. Nejlei-

1936 m. sausio 1 d. Lietu- czla be nlu'to lr t,,klų dalk’

Kanados Montrealas yra 
katalikų miestas. Jis pilnas 
bažnyčių, klioštorių, kuni
gų, davatkų ir davatkynų.

Ir tame mieste yra dau
giausia išsiplatinęs ištvirki
mas, paleistuvybė, girtuok
liavimas, vagystės ir kitokie 
nusikaltimai.

Policijos statistika paro- voje buvo 2,499,529 gyven
do, kad Montreale yra dau- tojai. Taigi, per metus pri- 
giau visokių prasižengimų augo 27,006 gyventojai, iš 
kiekvienam šimtui gyvento jų 13,971 vyras ir 13,035 
jų, negu kuriame nors kita- moterys.^ Lietuvoje kasmet 
me didmiesty. gimsta 50,000—65,000 vai-

1936 metus Mont- gilįmų
užregistruota 21,852 kietus buvo 192/ m., kuo-

nusikaltimų? Spauda giriasi, met± gim‘^60 llė
kad palyginus su 1935 me- .me.tals £ime .^340
tais, nusikaltimai pereitais

Per
reale

metais sumažėjo apie 2,000, 
bet palyginus su 1931 me
tais kada nusikaltimų buvo 
užregistruota tik 11,050, tai 
padaugėjo apie du kartu.

Nusikaltimų vietose atlik
ta 16.386 areštai; sulyg tei
sėjų įsakymu areštuota 2.- 
069 ir 3,397 sulyg pašauki
mo apkaltinti. Prasikaltusių 
kriminališkumais buvo 18,- 
745. Padalyta 1.074 prosti-

vaikai, iš jų 31,099 berniu
kai ir 29,347 rftergaitės. Pa
skutinių metų statistika ro
do, kad daugiau gimsta ber
niukų, kaip mergaičių. Bet 
prieauglis berniukų ir mer
gaičių beveik lygus, nes 
berniukų daugiau miršta.

Per metus Lietuvoje mirš
ta apie 35,000 žmonių, kas 
reiškia apie 96 mirtis kas
dien. Daugiau miršta vyrų, 
negu moterų.

Krizės metais buvo ma

tu, kurie L:etuvoj yra apdė
ti va’džios taksais (akcvže). 
Piie šio? rūšies priklauso 
šie daiktai:

Arbata, tabakas, 
cigarai, cigaretai, 
rūkomas popieris, gilzės, 
svaiginamieji gėrimai, 
Įvairus vynai, mielės, 
kortos, degtukai, 
šaujamieji ginklai, 
rūkomasis opiumas,

Mary Dunn, 2 metų amžiaus mergaitė iš Bonne Terre, Mo., yra laikoma genijum, nes ži
no jau 3.800 žodžių, tuo tarpu kai suaugęs vidutinis žmogus žino tik apie 1.500 žodžių. Ji 
čia parodyta dviejose pozose: kairėj žaidžia, o dešinėj varto knygas.

svetimų šalių loterijos bi- Estijos Merginoms VOKiETIJOJ PER VĖL Y
lietai,
dviračiai, motorcykliai 
automobiliai, 
saldainės, 
čokoladas, 
pyragaičiai,

tucijos ir gemblervstės na- w. _ .
mu kratos ir suimta 12.314 zlaV Dabar jung-
žmonių už paleistuviavima,
nors prostitucija kunigų val
domam mieste yra atviras 
biznis.

SOVIETU JURININKAI 
FAŠISTŲ NELAISVĖJ.
Pereitą gruodžio mėnesi

tuvių skaičius vėl kįla. Dau
giausia susituokia 25—29 
metų amžiaus žmonės. To
kio amžiaus žmonių jungtu
vės sudaro iki 40 nuoš. visų daiktai be muito neįleidžia- 
jungtuvių. Nuo 30 iki 34 mi, ir muitas ant jų esąs pu- 
metu amžiaus
apie 20 nuoš.

NAUJĄ VEIDRODI
PADARYT, ARBA SENĄ PATAI
SYT salima labai lcųgvai ir be dide
lių prietai ų. Klauskite informacijų, 
bet prisiųskite štampų. (7)

J. SINCAVAGE,
79 Jackson st., Newark, N. J. .

Bitininkų Atydai.
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

privei s bites sudejrint dėl' Amrikoni- 
ško-Europiško {puolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana kad turėsit nuostolį, bet 
busit priversti atlikti barbariškų 
darbų.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbam prietai ų ir para- 
šoni patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam į visas dalis pasau
lio, tik už $1.00.

Naudojant musų patarimus su 
prietaisais, netik ligos dingsta, bet 
energija su produkcija padidėja iki 
75 nuošimčių. J kitokius klausimus 
per laiškus neatsaktnėjam.

K. S. BARANOW.SKY 
15 FRANKLIN STREET,

Tol. 524-W Hb'DSON, MASS.

NEBŪK ŽILAS

! South Dakotos valstijoj i 
į pereitą sąvaitę sudegė Kel
nerių farma ir ugny žuvo 3 
vaikai.............

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau JOHNO GROKOP, se

niau gyveno Dorchestery. Yra svar
bus reikalas. Kas žino kur jis randa -

_ o t «- <=. . . w. - ................... s*» malonėkite pranešti, arba pats lai
Valsčiaus energingo- ąnt popiežiaus baisiai įnir- a^šagia.^ Mass

Trūksta Vyrų. KAS NELEIDO SKAM
BINTI VARPAIS.

Kaip praneša Talino laik- okietijoj tarp katalikų 
raščiai, Estijoj, Koloverc ir nacionalfašistų nesutiki- 
valsčius paskyrė visoms nįai.v^s didėja. Nesenai po- 

perfumas ir kiti kvepalai, merginoms, kurios iki 30 piežius paskelbė . encikliką, 
muilas, metų amžiaus neištekėjų- kurioj aštriai iškritikavo na-
žiedai, laikrodėliai ir kiti sios, augštą pagalvės mo cionalfašizmą. Naciai už tai
brangiųjų metalų bei kęsti. " \ f__ o „ . .
brangiųjų akmenų dirbi- sios merginos tokiu vals- šo. Per v elykas vienoj Vo 
niai, čiaus valdybos poelgiu ne- kietijos provincijoj, Pfalce,
šilkiniai daiktai, patenkintos ir smarkiai pro- vietos administracija, atsa
suknios baliams ir kitokie testuoja. Jos nesančios kai- kydama
papuošalai. tos, kąd jos likusios šen- kliką,
Visi aukščiau ivardvti meršes’ nes Estijoje esą binti varpais. Kai kurie Vo- 
visi aukščiau jvaiayti daug daugiau moterų negu kietuos vyskupai (kaip

vyrų ir nėra iš kur ištraukti Miunchene _ arkivyskupas
-usituokia sėtinai

muitasant jų esąs pu- gau vyrą Merginos nurodOj kardinolas Faulhaberis, vy 
i didelis. Buvę tokių kad Risčiaus valdyba butų skupas Pressingas ir kt.]

Pajieškau brolio PETRO TAMO
ŠIŪNO, Laudelių kaimo, Alizavo pa- 
rapijos; taipgi pajieškau švogerio Į popiežiaus enci-j Petro Janulio, pusseserės Karolinos 

net uždraudė skam- Janušauskaitės, Geslaikių kaimo, Ku- 
preliškių parapijos. Kas žino kur jie 
randasi malonėkite pranešti, turiu 
svarbų reikalų. (8)

John Tamošiūnas,
609 */i E. 8-th Street, Erie, Pa.

Pajieškau kūmos EMILIJOS 
GREŠMANAUSKIENĖS, jos duktersrpi o teiti kimu kad „7 niieiil<shi« vaiovuiu© venine uuuj.—r— ~ 7°. . jos dukterįT-b' tilt SžS: padariusi geriau. Jei ii butų taip. pat. a«n

. .. ..... . .- „ , „ . , |'!kinius. a“mt^^piniS’"aW&7-!p„es nacius
Ispanijos fašistai paskandi- ĄuzuJg. Lietuvoje turėjęs užmokėti kaįp padidinti vyru Vokietijoj pradeda
no Sovietu Rusijos laivą , . ” po 200 ir 300 litų muito. slį’ifių Estijoje, nore im-tikybinės kovos.

Taigi išrodo, kad be mui- porto keliu. Dabar visa estų
to galima siųsti tiktai senas spauda plačiausiai rašo apie 
drapanas ir nudėvėtus če- šį merginų iškeltą klausimą, 
vervkus

“Komsomol,” kuris vežė lo- 
jalistams maisto. Kas atsiti
ko su to laivo jurininkais, 
iki šiol nebuvo žinios. Dau
gelis manė, kad jie nusken
do su laivu. Bet dabar So
vietų užsienio reikalų komi
saras Litvinova

tas Šykštuolis.
Nevv Yorko skurdžių dist- 

rikte, vadinamoj “East Si- 
dėj,” gyveno gerai žinomas 
šykštuolis Bucklazer. Gyve
no jis skiepe, kur nėra nei 

sužinojo elektros šviesos, nei šilimos,
NUOSTOLINGAS GAIS

RAS KLAIPĖDOJE.

Volu otrodo ' ciškaus. Turiu svarbų reikalų, pra- rvaip atrouo, |šau atsišaukti.
bręsti <8)

Mrs. Magdalena Mlinarchik 
242 Alabama st., Buffalo, N, Y.

per Italijos ambasadorių nes tokie dalykai kainuoja 
Maskvoie. kad visi “Kom- pinigus. Bucklazer pardavi- 

jurininkai esą iš- nėjo ledą ir anglis ir kiek- 
ir parvežti Ispani- vieną uždirbtą centą nešė

sako, kad rei- 
vyrų impoito- 

Kovo 12 d. rytą dėl neži- eksporto įstaigą, kuri yeik- 
nomų priežasčių kilo gaiš- tų moterų organizacijoms 
ras Klaipėdos uosto muiti- kontroliuojant, kad impor- 
nės sandėliuose. Gaisras la- tuotoji “prekė” butų tik bal-

PARSIDUODA FARMA.
20 akerių apsodinta vyšniomis, obe- 

, . . ... ... . limis, griušiomis, slyvomis,
kad į Estiją reikią impor- stroberiais. Viską parduodam į kenų 
tuoti vyrus. Pa v. ‘Paevaleht’ ^a^r;?. Prie gero kelio’
ilgame straipsnyje “Duokit

APSIVEDIMAI.

mums vyrus 
ketu sukulti

somolo” 
gelbėti
jon. Dabar jie esą laikomi bankon Jis turėjo susidėjęs „eitai‘SėST sunai- tosios rasės. Taipgi daug
fašistų nelaisvėj, Cad.zo jau $21,000. Pereitą nede - kj f P medvilnės. kalbama ir apie darbininku
mieste. Tenai esą mtemuot.! dieni tis buvo rastas bandi- kurj buvoP apdųrausta 150: toport, g užsieniu. Gailiui
ir kito rusų laivo jurininkai, tų nužudytas

Nuskandino Savo Dukteri.

Kairiame kampe parodyta Mrs. Rose Titus, 31 metu am
žiaus darbininkė, kuri prisipažino nuskandinusi savo 2 me
tų dukrelę South River upei. Nev Jersey valstijoj. Dabar 
ji yra suimta. Vaizdelis parodo, kaip naras leidžiasi j van
deni jieškoti nuskandintos mergaitės.

IŠRODYK JAUNESNE

K
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilimų. Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.

VALORTONE HERB 

Box 305,

co,
Dept 4,
Clinton, Indiana.

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ f KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties PO KAIRĖS 
PIRMAS NAMAS bus viešbutis 
AMERIKA. Savininkas 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 Kaunu, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

Pajieškau apsivedimui merginos 
grepsais, arba našlės, nuo 40 iki 45 metų, kuri 

mylėtų ant farmos gyvent. Aš esu 
vaikinas 45 metų. Rašykite: T. R., 

R. No. 2, Box 180a, Hart, Mich. 
------------ «-----------------------------------klaus

ai)
lietuvių apgyventa. Daugiau 
kitę per laiškų.

JOHN LUBERT 
R. 2, Box 107, Hart, Mich.

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

arkliai, budinkai geri, mašinos visos; 
pitnų paima iš namų žiemų ir vasa
rų—nėra jokios bėdos. Turi būt par
duota greitai.* nes ateina dirbimo lai
kas, o aš likau vienas ant farmos. 
Gali pirkt labai pigiai, tik už $2,500. 

TONY NOVARSKY (8)
493 Liberty st., Haverhill, Mass.

PAJIEŠKAU DARBININKO ANT 
FARMOS; gali būt ir apy.-enis vyras 
bile gali dirbti. Darbas ant visados 
žiemų ir vasarų. Žiemų moku $10 j 
mėnesi, vasarų $15.00, valgis ir ap- 
skalbimas. Turi mokėt karves melžti 
ir kitus farmos darbus. Kuris sutin
ka su tokiomis išlygomis, atsišauki
te laišku: Mike P. Minakus, (7) 

R. D. 1, Earlville, N. Y.

000 litų. Medvilnė buvo skir- busią galima šiuo atveju 
ta Klaipėdos tekstilės fabri- pašauti du zuikiu iš karto: 
kui. Be to, ugnis ir vanduo įgabenti tik nevedusius dar- i 
apgadino dalį kitų sandėly- bininkus ir darbo leidimą p^rman^dV'^da/^Tš 
je buvusių prekių, kurių ver- jiems išduoti tik su ta saly- pasiryžau išleist naudingą kny- 
tė siekia kelių dešimčių tuk- ga. jei jie sutiks tuoktis
stančių litų. Gana Žymiai estų merginomis, kurios jau arba pagalba sergantiems. Knygos 
apdegė sandėlio lubos ir pasenusios ir negauna vyra. Š^^^^^Sis^žke^į 
stogas. Apytikriai skaičiuo- Tos merginos, kuriu ekono- lapais ir sėklomis. Toj knygoj yra su- 
jama, kad nuostolių bus pa- minė padėtis esanti pakam ^jui J^«vea^^nuVpri- 
darvta apie 250,000 litų. karnai gera, turinčios pačios siu si.oo tie gaus ta knygų gražiai 
Medvilnė buvo apdrausta savo .pinigais importuotisja^^ny^ Kuri?9^ 
vienoje anglų draudimo į- vyrus iš užsienių. igų Įsigyt vėliau, jos kaina bus $i.6o
‘gtijitroi CrM 1^1*0 tP--------- —-------------------------------------i popieros viršeliais. Pinigus prašauįtaigoj, via U o.priezastk. UI Reikalino-as Vvras siųst man, žemiau nurodvtu adresu,
betinama, tačiau spėjama, i , , vyras. -Knyga jau paduota spaudai.

>r pastovus pne farmos Į pAUlUS MIKALAUSKAS
248 W. Fourth Street,

. , . . spėjama, ^tsaKanus ir pastovus prie iarmo- į
kad njedvilne pati bus UZSi- darbu. Dans-iau Daaiškinimn klauski- • 
degusi. Tsb. te: Joseph ruszenas,

Slater avė.. Jewett City, Conn.

PRAŠYMAS

SOUTH BOSTON. MASS.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite' kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagony pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
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

3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL

h u.k. raa O*

Palengvinimas 
Jrebinančių 
neuralgijos skausmų —

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkutė tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

DIENĄ PAPIROSUS PAR
DAVINĖJO, O NAKT| 

PLĖŠIKAVO.
Kaune, Laisvės Alėjoj, 

prie “Tulpės” knygyno, pil. Į 
Juozas Volatkevičius iš dė
žutės pardavinėdavo papi
rosus. Niekam nei į galvą 
neatėjo, kad tas kuklus 
žmogelis papirosų parda
vėjas yra žiaurus plėšikas ir 
naktimis ginkluotas eina už 
miesto ir užpuldinėja žmo-į 
nes. J. Valatkevičius plėši
kauti eidavo su kitu kaunie
čiu Mifatijum Lisausku.

Nesenai juodu Kaišiado
rių valsčiuje, šukiškių kai
me užpuolė Bilevičių, o Pa
žaislio valsčiuje, Petrogra
do kaime Šuklevičius. Plėši
kai žmones suguldydavo 
kryžmomis ant grindų, grą- 
sindavo nušauti ir reikalau
davo atiduoti pinigus. Abu 
tuodu žiaurius plėšikus da
bar policija suėmė ir užda
rė kalėjimam

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius. 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

Si

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tei gražiausia ir tartingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima liųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

“KELEIVIS”
j 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KELB1V1S, SO, No. 16. Balandžio 21 d., 1937 m.Moterims Pasiskaityt
A. ▼ A -T OVVDTTT TVADVGŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

KODĖL MOTERYS PRA-! A. įvairius skyrius. W. P. A. 
DEDA GERTI SVAIGINA- turi gerus mokytojus ir mo 

MUS GĖRIMUS. i kiną visus veltui. Jei jau 
moki rašyti, gali mokytis į-Yra labai daug priežas

čių kodėl moteris, kuri nie
kuomet negerdavo, pradeda 
geni ir pavirsta tikra gir
tuoklė. Dažniausiai moteris 
pradeda geni dėl šeimyni
nio nesugyvenimo. Moteris, 
kuri jaučia, kad ją vyras nu
stojo mylėjęs, ar ji jo nemy
li, jieško sau kokio nors nu
siraminimo. Alkoholis yra 
labai geras kai kuriom mo
terim, ji laikinai užmiršta 
savo visas bėdas. Ji taipgi 
užmiršta kad ji yra moteris 
nes gina moteris dažniau
siai pradeda verkti, save ap
gailėti, pasakoti visas save 
nelaimes. Daug yra moterų, 
kurios giltos būdamos pra
deda keikti, niekus pliaukš
ti, sijoną pasikėlusios šokti 
ir dainuoti, kitos net prade
da muštis. Tur būt nėra 
biauresnio reginio, kaip gir
ta moteris.

Kas priveda moterį prie 
girtuoklystės? Pirmiau sa
kiau, kad daug moterų pra
deda girtuokliauti dėl šei
myninio nesutikimo. Tas y- 
ra tiesa, bet yra dar ir kitų 
priežasčių, kurios veda mo
terį gjrtuoklybėn. Viena iš 
tų priežasčių yra ta, kad 
moteris turi per daug laisvo 
laiko. Vyras išeina dirbti iš 
ryto, visą dieną jo nėra na
mie, o jo žmonelė be jokio 
užsiėmimo sėdi viena ir 
nuobodžiauja. Žinoma, mo
terys, kurios augina didelę 
šeimyną ir užlaiko savo na
mą švariai, su jomis yra ki
tas dalykas. Mes čia pakal
bėsime apie tas moteris, ku
rios šeimynų neturi. Prie
žodis sako, kad žmogus iš 
nuobodumo gali iš proto iš
eiti. Taip yra ir su mote
rimis, kurios sėdi namuose 
ir nieko neveikia. Jos jau
čia, kad iš nuobodumo gali 
išeiti iš proto. Piimiausia to
kios moteris nueina pas sa
vo geras drauges “pasiro
davot!,” na, o prie tuščio 
stalo rodavotis nuobodu ir 
nėra “funių” — susideda po 
kvoterį ir parsineša puspan- 
čiukę. Kaip tą išgeria, tada 
draugė jaučia, kad dabar 
jos “fundas.” Ji suranda 
kokios nors “trejankos,” ir 
dabar jau gana linksmos 
abidvi apkalba savo visus 
^kaimynus. Taip diena links
mai ir praeina. Vyras parei
na namo iš darbo, jo žmo
nelė serga, vos-ne-vos galė
jo “can soup” vakarienei 
parnešti ir pasvilinti pork- 
čapsą ant skaurados. Ant 
rytojaus tos moterėlės gal- 
vo kaip puodynė sudaužyta. 
Jos draugė šiandien jau pas
ją ateina, ir vėl vaišės pra
sideda. Ir vėl puspančiukės. 
ir vėl “trejos devynerios.’* 
Taip ir eina. Pagaliau, juk 
namie gerti nėra jokių “fu
nių,” reikia nueiti į taverną.

Taip ir įpranta moteris 
girtuokliauti. Vyras pama
tęs, kad jo žmona jau eina 
šunkeliais, pradeda barti, 
kolioti; moteris irgi ne pėk- 
ščia; ji jam rėžia atgal. Na, 
ir pekla namuose. Muštynės, 
nesutikimai ir pagaliau di- 
vorsas. Vyras išėjęs iš kant
rybės irgi pradeda gerti, 
nors pirma gal ir nebuvo 
girtuoklis.

Gyvenimas būna sugriau
tas ant visados!

Moterys, kurios dar gra
žiai gyvenate su savo vyrais 
ir da negirtuokliaujate, bet 
nuobodžiaujate namuose, 
aš jums iš širdies patariu: 
jei darbą galite gauti, eikit 
dirbti. Jei negalite darbo 
gauti, eikite mokyklon. Da
bar yra daug įvairių moky
klų, kurias galima lankyti 
visai veltui. Pavyzdžiui, va
karinės mokyklos. Jei laiko 
turit dieną, galit eiti į W. P.

vairių rankdarbių, namų 
uošos ir taip toliau. Jei ne
noki rašysi ir skaityti, gali 
išsimokyti. Nesakyk: “aš 
iau perse na mokytis!” To
kio dalyko nėra, kaip “per
gena.” Jei gerti taveme nesi 
sena, tai ir mokytis gali. 
Kaip paragausi mokslo, ta- 
la matysi, kad nereikės prie 
stikliuko taverne susirami- 
timo jieškoti.

Kitą kartą parašysiu kas
/ėda vyrus prie girtuoklia- 
/imo. Ona Kubilienė.

KAIP SUDEGĖ 8 VAIKŲ 
MOTINA.

Gary mieste, Indianos rai
tijoj, buvo baisus įvy-kis. 

Tūla Mrs. Hamilton gami
no savo šeimai pietus ir nu- 
keldama puodą nuo gazinic 
oečiaus pavartojo savo pri
juostę, kad nenusideginus 
ankų. Prijuostė užsidegė, o 

tuo jos ir visos drapanos. 
Moteris taip apdegė, kad 
tuvežta ligoninėn mirė bai- 
iausiose kančiose. Negana 

kad ji kentėjo neapsakomus 
-kausmus, astuoni vaikai 
labar liko be motinos.

Mums šita moteris nepa
žįstama, bet jos nelaimė tu- 
•ėtų būt įspėjimas mums vi
soms, kad nukeliant nuo ug
nies puodus nekuomet ne
vartoti savo prijuostės ai 
kitų drapanų. Tam tikslui 
uri būt atskiras skuduras, 
r da geriau, kad butų suvil
gytas vandeniu.

GERAS ŽUVIES ČAU- 
DERIS.

Paspirgink keliatą plėš
kių lašinių, nuvalyk ir su- 
niaustvk nedideliais gaba- 
'ėliasi žuvį, nuskusk ir su- 
oiaustyk keliatą bulvių, vie- 
ną-kitą svogūną ir sudėk 
viską į puodą eilėmis: eilę 
žuvies, eilę bulvių ir svogū
nų, eilę spirgintų lašinių, ir 
oaskui vėl iš naujo, pakol 
žudėsi viską. Kiekvieną eilę 
nabarstyk druska ir pipirais. 
Pavirink ant silpnos ugnies 
JO minučių, ir čauderis bus 
gatavas. Išvirus galima da 
plakti rukščios Smetonos, 

bet galima apsieiti ir be to.

Kad Vaikai Butų Steiki.
ON.

Prezidentas Rooseveltas pasirašo skelbimą, kuriuo buvo 
paskelbta Vaikų Sveikatos Diena. Šalia jo stovi Vaikų Biu
ro vedėja Miss Lenroot ir Dr. Brown.

LIETUVIAI FARMERIAI, NAUDU 
KITES PROGA.

Už save ukic pagerinimą 
galima gauti iš valdžios 

atlyginimo.

Noriu paaiškinti “Kelei
vio” skaitytojams, kurie tu- 
•i faunas, kaip galima gau
ti iš valdžios atlyginimo už 
farmų pagerinimą.

Dabar yra išleistas įstaty
mas, kuriuo einant kas me
tai skiriama 8500,000,000 
ūkininkų paramai. Iš tos su
mos valdžia moka ūkinin
kams atlyginimą už sėjos 
sumažinimą, už dirbamos 
žemės pagerinimą ir tt. Tas 
įstatymas vadinasi: “Agri- 
cultural Conservation Act.”

Rytinėse valstijose sėjos 
sumažinimo nereikalauja
ma, bet mokama farme
riams atlyginimas už kitus 
dalykus.

Taigi “Keleivio” skaity
tojams, kurie turi farmas, 
patartina šitos progos ne
praleisti, bet tuojaus nu
vykti savo apylinkėj pas 
valdžios agentą, paskirtą ši
tam reikalui tvarkyt, ir iš
pildyt aplikaciją, pareiš
kiant, kad ir jus norit šitoj 
valdžios programoj daly
vauti.

Tas nieko nekainuoja ir 
jokio mokesčio nėra. Vis
kas, ko reikia, tai tik nueiti 
pas tam tikslui pastatytą 
žmogų, arba pas Farm 
Ccunty Agentą, o jis jums 
pagelbės, aplikaciją išpil
dys ir paaiškins, kas reikia 
daryti, kad gavus iš valdžios 
pinigų.

Visų pirma reikia žinoti, 
kiek turi dirbamos žemės

KEPTAS ŠOLDERIS.

Šolderis turi būt šviežias, 
nerūkytas. Išimk iš io kaulą, 
arba paprašyk, kad bučeris 
tai padarytų. Nuplauk šva
riai ir prikimšk šitokiu kani
balu: tarkuota sausa duona, 
smulkiai supiaustytas svo
gūnas, žiupsnys šalaviios 
(angliškai: sage), druska, 
pipirai, pora kiaušinių try
nių ir viską gerai sumaišyt. 
Jeigu kamšalas butu da per 
sausas, įpilk truputį pieno. 
Prikimštą šolderį užsiuk, 
patepk saldžiuoju aliejum 
(svveet oil) ir kepk. šolderis 
8 svarų turi kepti apie 3 va
landas. Valgyt galima kars
tą ir šaltą.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, TLL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Tos. Mačiulis — pirmininkas.

9Ofi Rrescntt St. WauJte£-an. TU. 
f Knžinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prcseott st., W*nkecan. IU.
Suzana Gah-is—nutarimų rast.

730 McAiister ave.. Waukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Place, Waul:egan. Iii.
K Vaitiekūnas — kasierius.

726 — 8th St.. TVaukej-an. TU. 
Ka«c« Clobfjai:

.J. Petraitis. D. lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskatinį nedėl- 

iienj kožno mėnesio. ] :O0 v. po pietų, 
Uuosybės Svetainėje, kamp. gth ii 
Adams Sts., W*ukegan. IIL

k.

SPROGIMAS KASYKLOJ PORTO RIKOJ UŽDRAU- 
UŽMUŠĖ 11 ŽMONIŲ. STA NACIONALISTŲ
Iš Charbino pranešama,1

J. Subačiui.— Ačiū UŽ pi
nigus ir gerus linkėjimus.
Bei jei iš Kingstono niekas Iš charbin0 praneėamaJ PAMALDOS.

. i'? .k™/ kad anglių kasykloje netoli Jan Juan mieste, Porto 
draugą? pats įiepabanoai ką nuo jįuĮjngO> Mandžurijoį, Rikoj, pereitą nedėldienį 

sprogo dinamitas, užmuš- nacionalistai norėjo sureng- 
Hcffmanienei.—Rank- damas 11 angliakasių. ti pamaldas už žuvusį savo 

vadą Jose de Diego, bet

noi s pabrėžti
M.

raščius išsiutėm su oaaiški-1
nimu.

J. C N.—Pasaka apie ro
jų gera. tiips “Keleivy.” A- 
čiu.

Iš Pietų Amerikos.
Brazilijoj prigėrė Pranas 

Zinkevičius.

valdžia tas pamaldas už
draudė, nes bijojo, kati su
sirinkę nacionalistai nepa
darytų tokios pat suirutės, 
kokia įvyko anądien Ponce 
mieste, kur 18 žmonių buvo 
užmušta.Kovo 17 dieną Rio Claro

upėj, netoli nuo Casa Gran- ._______
de, prigėrė Pranas Zinkevi- . . ~ .

. čius, 30 metų amžiaus lietu- JeiffU FatnikeS 
Pnviskiuose mokytojas vis. Jis buvo kilęs iš Aukš- ® r

Kreivėnas su keliais šauliais tosios Panemunės. Brazili- 
sumušė Podėlį ir žemaitį. jOn atvyko 1929 metais.
Sumuštieji apskundė mušei- Apie tai praneša “Lietuvių 
kas teisman. Aidas Brazilijoj.”

Bet teismas mokytoją ir ______
Kun. Sugintas išsiveža iš

MUŠEIKAS IŠTEISINO, O 
SUMUŠTUOSIUS NU

BAUDĖ.

šaulius išteisino, sakyda 
mas, kad nesą pakankamų 
įrodymų prieš juos.

Brazilijos Sruoginio pačią.

Iškirpkit Šitą
ir pasiuskit su vardu, pravarde ir ad
resu pas W. S. Rice. Ine., 85W Main 
Street, Adams, N. Y. Jums bus pri
siųsta veltui ir be jokių obligacijų ju
rų išbandymui tikra bonka Lymphol 
su nilnu aorašymu stebėtina pagelba 
su kuriuo Lymphol yra vartojama su
mažinti patrūkimą, kurs suteikė nau
jų* lengvumų. smagumą ir liuosybę, 
tuk-tantiems kurie kentėjo per metus.

Ne svarbu kaio blogai patrukęs, 
kaip senai jus turit, arba kaip sunku

_ . “L. Aidas Brazilijoj” pra
Tuomet nukentėję pilie- peša, kad buvęs tenai lietu

su, tai už toną įdėtų kalkių ^iai nutarė patys musei- Vių Romos katalikų kunigas laikyt: ne svarbu kokių skirtingu pa- 
užmokės §3.00 ir duospoį?cms atsilyginti. Užklupo Sugintas tapo suspenduotas fšrrvi rArr^ĮSaukšta’ir"iX 
83.00 už sėklas nuo akro. gatvėj, ir pradėjo lupti. jr išvažiuoja Lietuvon. Laik- Tas. arba žemas ir storas, ;r ar turit
Už 100 svarų superfosfato 
duos 80 centų. Už apsodini
mą prastos žemės eglaitėm 
duos 810.00 nuo akro. Už 
girios išvalymą užmokės po į 
83.00 nuo akro. Už girios 
aptvėrimą trimis vielomis, 
taip kad gyvuliai negalėtų

Peštvr.es likvidavo policija. nririnria • dahar k-m dideli patrūkima, šis stebėtKadangi Tpisėia^ Pilvi^ ^ * P,,./ .OaDar K™* ‘taisas sukontroliuos patruki
ivaaangi teisėjas^ is tiįvis- Sugintas kalėdota pas savo taip, kad lioosai gaiėdt dirb: 
kių dar nebuvo išvykęs, jis buvusius parapijonus ir no- 
sutiko siu pesnynių kalti- ,.j susirinkti kelionei pinigų.

.ninkus čia pat teisti pagrei- Kun. Sugintas vežasi su su
tintu tempu. Ir uz pusvalan- vimi drauge ir savo gaspa- 

dinę Sruoginienę. Gaspadi- 
nės vyras liekasi Brazilijoj.

Smagi bus kelionė buvu
siam musų tėveliui...

Kunigystę kun. Sugintui

džio įvyko byla. Poderis su 
Žemaičiu už sauvališką “tei
smą” buvo teismo nubaustiįneiti, moka po 20 centų nuo

kožno rodo (rodąs—161-, po 3 savaites arešto. _ . 
pėdos). " Tai toks Lietuvoje teisin-

Atlyginimą gali gauti gpmas vieni gali mustis, atėmę Brazilijos vyskupai,
kiekvienas farmerys, vistiek . kiti ne. 
ar jis pilietis, ar ne.

W. G. Lasky,
Brooktondale, N.Y

I Telefonas
DAKTARAS

Yark 3165

bet už ką, nepasakyta.

Juozas Stankevičius ištrem
tas už komunistine veikla.

tinas pr;e- 
ukimo vietas 

dirbt bile uar- 
nebutumėt buvę pa-bą. lyg niekad 

trukęs.
Išmėginkit šia suvienytą Methoda 

sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašykit kad prisiųstų IŠ
BANDYT VELTUI pas \V. S. Rice. 
Ine., 85W Main St., Adams. N. Y.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Senam Farmeriui.— Kal
kės žemei reikalingos dau
giausia tam, kad sunaiki
nus dirvos rukštumą. Dirvai 
išbandyti, ar ji rukšti, ar ne, 
yra daug būdų, bet leng- 
viausis ir pigiausis yra ši
toks: nusipirkit aptiekoj už 
10 centų iitmuso. Prašykit: 
“Litmus paper.” Tai bus 
siaurai sukarpytos popierė- 
lės. Jos gaunamos dvejopo
se spalvose: raudonoj ir mė
lynoj. Paprašykit, kad duo
tu abiejų spalvų per pusę. 
Bandymą darykit taip: pa
imkit iš bandomos dirvos 
porą saujų žemės ir sušla- j 
pinkit ją, kad išeitų tiršta j 
tešla. Suspauskit ją į gniūž
tę ir perlaužkit pusiau; da-' 
bar įdėkit į tarpą vieną mė- ’

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET. 
CHICAGO, ILL.

Kaip praneša “L. A. B.. 
Sao Paulo mieste policija 
suėmė lietuvį Juozą Stanke
vičių už platinimą komunis
tinės literatūros, ir valdžia 

i ištrėmė jį Lietuvon kaip 
‘pavojingą asmenį.”

i
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WORCESTER, MASS. '

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠS1GĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai J 
ir visokių išdirbysėių ALUS. •
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

•Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS 
J pavieniais numeriais.
J 90 MILLBURY STREET j

lyną Iitmuso kaspinėli, o ki
r\ICI\ IU1 1 t III Mčllll ZiUlUVC f * 6 > •
ant savo faunos, nes valdžia raudoną, vieną nuo kito 

™ or trtiputi toliau. Abidvi gniuz-duoda pagalbos po 81.0C 
nuo akro. Pavyzdžiui, jus 
turit 150 akrų žemės, bet 
dirbamos tik 120 akrų. To
kiam atsitikime jus turit tei
sę gauti iš valdžios §120 pa

truputi toliau. Abidvi gmuz 
tės puses sudekit vėl krūvon 
ir suspauskit. Duokit ‘taip 
pastovėti nuo 5 iki 10 minu
čių. Tuomet gniūžtę per- 
skirkit ir žiūrėkit, kuri po

graibos, jeigu padarysit to- pierele^ pei maine savo spal-
kius pagerinimus. ' kokius Jeigu mėlynas kaspine- 

- lis bus persimainęs į raudo
ną, tai bus ženklas, kad ju- 
u dirva yra rukšti ir jai

valdžią, nurodo.
Atlvginima moka už se

kamus pagerinimus: reikia kalki Bet jeigu rau.
Jeigu sęsite dobilus arba ..

pašarines žoles ir dėsite n ą- H J tai žinokit, kad
iusų dirvai kalkių nereikia.' 

į! Ekspertai už žemės išban- 
įidymą ima nuo $3 iki 85, oi 
1 pats galit tai padaryti už 10 
centu, ir Iitmuso liks da ki-!
tam kartui.

Pupų Jonui. — Mėlynojo 
akmenėlio galit gauti aptie
koj, sėklų krautuvėj, o kar- 

itais ir geležų bei malevų 
parduotuvėj. Paprastoj ang- 
'glų kalboj jis vadinas “blue- 
į stone,” o mokslinėj kalboj 
—“copper sulphate.”

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkins pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško
jimus apsivedimu. įvairins prane
šimas. pardavimus. (arki mus. 
skaitome po 3r už žodi už sykį- No
rint t? pati apgarsinima patalpint 
kelis sykius, už sekančios sykius 
skai:ome 2e už ž.odi už svkj. 
“Keleivio” prent>tn«ra?oriains. ku

rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimu. kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti, 
už pajieškojimus riminių ir drao- 
?ų skaitome tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit. kad apgarsinima- 
arba paĮieškojmias greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitėme po 2c už. žodi.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADVVAf 

SOUTH BOSTON, MASS.

Antanui Kielai. — Mes
į ėmėm jau du skridiniu, ir

' nei vienas jų pilnai nepa
vyko. Nėra jokios gvaranti- 
jos, kad trečias pavyks ge
riau. Todėl mes jo neremsi- 
me ir neraginsime visuome
nės, kad ji tam tikslui auko
tų.

Amsterdamo skaitytojui.
—Maikio tėvas praneša, 
kad šnapsas yra geresnis 
daiktas, negu švęstas van
duo.

VVORCESTER. MASS.

r žinote 
kas

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

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 
1937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.

“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-

a
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir tt Lietuvos Laikraščių.)

Jis Taip Uždirba Sau buoną.

Kaip Panevėžio Lenkų Prieglaudos 
Sargas Norėjo Pralobti.

Prieš keliatą sąvaičių ke-i Visuose laiškuose buvo grą- 
liatas Panevėžio gyventojų sinama: neišpildžius reika- 
gavo net po kelis anonimi- lavimų, bus atimta gyvybė, 
nius laiškus, kuriuose buvę bet tuo laišku gavėjai nesu 
reikalauta į nurodytą vietą sijaudino. Lipmanas Kru-j 
pristatyti po stambią pinigų minas nurodytą dieną Į pa- 
sumą, priešingai — grąsina- žymėtą vietą padėjo tuščią 
ma gyvybės atėmimu. įmaišo skudurą ir prie jo į-

Vasario 18 d. Panevėžio smeigė lazdžiukę. Buvo 
gyventoja Marijona Var laukta kas ateis palikto tur-, 
neckienė gavo anoniminį [°. atsiimti. Ir štai, sargy- 
laišką, kuriame reikalauja- kai stebint, kovo 10 d. apie 
ma iki vasario 25 d. Kriau- 7 val- W 1 Savitiskio dvaro
diškių kaime prie kryžiaus 
padėti 1000 litų ir gautąjį 
laišką. Priešingu atveju bu
vo grąsinama mirtimi.

Varneckienė tokio laiško 
pabūgo. Kitą dieną ji nuvy
ko i nurodytąją vietą, padė
jo gautąjį anoniminį laišką, 
o vietoj pinigų — savo laiš
ką, kuriame prašė jos nežu
dyti, o kadangi pinigų netu
rinti, teiktis sutikti priimti 
tokiai sumai vekselius. Sve
timo turto mėgėjas, matyt, 
vekselių nenorėjo priimti 
ir susirašinėjimas nutruko.

Kovo 3 d. gauta žinia, 
kad tokį pat laišką gavo 
Smilgiuose gyvenanti Bellė 
Birmanienė, tik iš jos buvo 
pareikalauta stambesnės pi
nigų sumos — 5000 litų. Ši
tuos pinigus anoniminio lai
ško rašytojas prašė padėti 
prie kelio Panevėžys-Smil- 
giai, Satitiškio dvaro kru-

krumus atvažiavo tūlas, per 
50 metų amžiaus gyvento
jas. Kelyje paliko arklį ir 
nuėjo į savo laiškuose nuro
dytą vietą. Apknaisė Kru- 
mino paliktą maišą, bet nie
ko neradęs grįžo prie arklio. 
Bet čia pateko į policijos 
rankas.

Sulaikius tuoj paaiškėjo 
anoniminių laiškų autoriaus 
asmenybė. Tai panevėžietis 
Adomas Stankevičius, Pa
nevėžio lenkų prieglaudos 
sargas, gyvenantis vienuose 
namuose su Varneckiene, 
kuriai parašė pirmąjį ano
niminį laišką.

Anoniminių laiškų brai
žas pilnai atitiko Stankevi
čiaus rankraščiui, todėl e- 
sant aiškiai kaltei, jis paso
dintas Panevėžio kalėji
man.

Stankevičius anksčiau 
nuomodavo dvarus. Buvo 
pasiturintis ūkininkas. Pa
staruoju laiku be prieglau- 

'dos sargo pareigu buvo tos

KELEIVIS, SO. BOSTON.

da matome klauną Polido. kuris tarnauja vienai cirko 
kompanijai. -Jis šitokiu budu pasidaro pragyvenimą. Jei tai 
žemas amatas, tai kalta visuomenė, kuri šitokių dalykų pa
geidauja.

LIETUVOJ VERČIA LAN
KYTI BAŽNYČIĄ.

Kvbartu valstybės gimna- 
zijos vienas VII klasės mo
kinys, gyvenąs apie 5 klm. 
nuo gimnazijos, šįmet pra

Kaunas Vos Išvengė Potvinio.
Vanduo buvo pasiekęs 21 ’ kalingomis priemonėmis, 
pėdą virš normalaus lygio. Susisiekimas tarp Kauno ir 

Apie kovo 15 d. Nemune į dijampolės kurį laiką bu- 
«ŠUekį,adieniaS^ateūi *aiM ^T^džiais pakilęs

šio pažymys buvt/sumažPi- 13 pėdų virš normalaus v* •f™“'
ta« iki 4 ir iis nebuvo atleis- ty&10- Tos pačios dienos ry- Nemuno pilimą. Ties

tą Vilniaus radio pranešė, Raudondvariu ledai išvertė 
kad Nemuno aukštupyje le- telefono stulpus. Naktį is 
dai jau pajudėjo. Taip pat kovo 16 į 1< Nemuno van- 
smarkiai sujudėjo ir Nemu- ^uo pradėjo kristi. Mat, hu
no intakai. Neris ties Vii- tl-es-?-pi?k.luJ-S.uslgrudę 
niurni išėjo be didesnių su- ėmė judėti
sigrudimų. Nemuno vidur- J ’.ep Papiškių įssilaisvinę,
upyje (Alytaus rajono) le- e<^ai. susigrūdo ties -Jurbar-
das tuojaus išėjo ir vanduo *u 11.m ..^.®!n?nas_^a!)ai 
liko švarus. Grusdamiesi že- smarkiai išsiliejo. Tačiau 
mvn, ledai susikimšo ties k°v° 18 (,’ tenai pasijudino. 
Prienais ir kovo 16 d. apie 6 budu, siais metais
valandą ryte sulaužė ir nu- Kaunui Nemuno not vinis 
nešė Prienų tiltą. Šis tiltas Padarė žymiai mažesnius 
buvo medinis, senas ir jo nuostolius, negu pereitais 
vietoje buvo numatyta atei- ^tais, kada potvynis buvo 
nančią vasarą statyti naują, tikrai milziniskas. Tsb.

tas nuo mokesčio už moks
lą. Be to, jį kapelionas kla
sėj išvadino komunistų, bol
ševiku ir tt. Paskiau tas pats 
kapelionas pakišo jam vely
kinę numeruotą kortelę, ku
rios, žinoma, mokinys iš ka
peliono neėmė. Tada kape
lionas pareikalavo, kad šitą 
mokinį iš gimnazijos paša
lintų, kas buvo ir padaryta. 
Šv. ministerija, matyt, į šitą 
įvykį pažiurėjo kitaip, nes 
po sąvaitės gimnazijos va
dovybė pasiūlė tam moki
niui paduoti prašymą priim
ti jį atgal į gimnaziją. Pra
šymas buvo paduotas ir mo-: Dabar ten statomas laikinas 
kytojų taryba dabar nutarė 
jį atgal priimti į gimnaziją 
su sąlyga, kad jis viešai ka
pelioną atsiprašytų uz ne- 
ėmimą velykinės kortelės ir 
kad ateity lankytų šventa
dieniais bažnyčią. Bet to, 
jam dabar elgesio pažymys 
sumažintas iki 3.

muose.
Ta pačią dieną Panevėžio i sargo pareigų 

miesto gyventojas Lipma-! pneglaudos Eimuliskio 
nas Kruminas iš Panevėžio ‘ miško prižiūrėtojas, 
pašto gavo tokį pat laišką, t Stankevičius iki suėmimo 
kuriame nežinomas asmuo buvo uolus lenkų veikėjas, 
reikalavo toj pat vietoj, ko- Turi skaitlingą šeimą, duk- 
vo 9 d. padėti 2000 litų ir terys lanko lenkų gimnazi- 
gautajį anoniminį laišką, ją. “L. Žinios.”

Užmušė Arklį ir Pri- rankovas padegęs Papkovo 
. i - a klojimą is keršto. Mat, ko-
trenke Žmogų. kioj tai byloj Papkovas pa-

--------- liudijęs jam nenaudingai, o
Kovo 16 Alytaus miške vėliau dar supykęs, nes Pap- 

pirklys, A. Maršakas, važia- kovienė apkulusi Žuranko-
vo į Seirijus apmokėti dar- vo vaiką, 
bininkams už darbą miš- Žurankovui buvo surašy- 
kuose. Išvažiavus iš Alytaus tas kaltinamasis aktas ir ko-
apie pusę kilometro nuo 
miesto, jį pasivijo kelių ra

vo 9 d. atvestas iš kalėjimo 
pasodintas Panevėžio apy

jono mašina ir žaibo greitu- gardos teismo kaltinamųjų 
mu nudrožė Seirijų link. suolan.
Maršakui. pavažiavus apie Kaltinamasis kaltu nepri- 
10 kilometrų nuo miesto sipažino, bet teismas išna- 
prie Geištariškių kaimo, mi- grinėjęs bylą pripažino kal- 
nėtoji mašina grižo atgal ir tu nubausdamas jį 2 metais 
važiuodama apie 80 kilm. sunkiųjų darbų kalėjimo at- 
greičiu užkabino Maršako skaitant 5 mėn. iki teismo 
arklį, sulaužė arkliui kojas iškalėtus ir priteisdamas nu- 
ir sudaužė vežimėlį. Patį kentėjusiam 1,065 litų nuo- 
Maršaką smarkiai pritren- stolių.
kė, kad net jis tuo metu ne- —--------------- -
teko sąmonės. Įvykus ka-’ 
tastrofai, auto šoferis Mar- 
šaką paėmė į mašiną ir at
gabeno į Alytų prie kelių 
rajono įstaigos. Tarnauto
jai, važiavę kartu, suėjo įs
taigon. o pil. Maršaką pali
ko mašinoj sėdintį. Marša
kas, nieko nesulaukdamas, 
pamatė pravažiuojančią ki
tą mašiną ir prašė, kad jį 
parvežtų į namus. Nukentė
jęs žada jieškoti nuostolių 
už arklį ir vežimą, taip pat 
ir už savo žaizdas. Arklys su 
vežimėliu kainavo 1000 Ii-į
tų. Sužalotą arklį vietoje 
nušovė, o nukentėjęs dabar 
serga.

UŽ KLOJIMO PADEGI* 
MĄ 2 METAI KALĖJIMO.

1936 m. rugsėjo 19 d. Pa- 
kamunės kaime Papkovo su
degė klojimas su javais. Pa
degimą aiškinant, atsirado 
žmogus, kuris pareiškė ma-J 
tęs, kad prieš pat gaisro 
pradžią iš Papkovo klojimo 
išėfcs Žurankovas Vosylius. ’ 
Toliau aiškinant, atsirado 
pastebėjusių Žurankovo 
jaudinimąsi ir kitus įtari
mus.

Tardant patirta, kad Žu-

pontoninis tiltas. ^^AUS SNŪDAIS
Pats Nemuno potvynis šį- DENGTUS STOGUS.

met prasidėjo anksčiau, ne- Panemunis. — Apskrities 
eu jo buvo laukiama. Ties viršininko įsakymu Pane- 
Kaunu iis nasijudino 16 ko- munio, Čedasų, Kvietkų, 
vo. Didžiulės lytys kuri lai-! Suvainiškio miesteliuose 
ką ėjo gana ramiai. Tuo Da- dengti šiaudais stogai turės 
čiu metu ėmė eiti ir Neris. 'būti iki pabaigos šių metų 
Visu smarkumu Nemunas irj nugriauti.
Neris ėjo apie 3 valandas. ---------------
Ledai ėmė grūstis ties Za- Andriunai, Kruonio vals. 
piškiu ir po keliato minučių Paskutiniu laiku pradėjo įsi- 
visai susikimšo. Vanduo galėti kortavimas iš pinigų.

BUVO PAVOGĘ ARK
LIUS.

Obeliai, Rokiškio apskr. 
Kovo 12 naktį Apeikiškio

Sugavo Pinigų “Fab-\ ŽM0^S¥STAS
Kalniškiai, šiomis dieno-

--------  mis Kalniškių kaimo gyven-
Nesenai Žemaitijoj apy-įtojas K. Petrošius gavo teis- dvare p. Lisecko buvo pavo

rikantus.” ėmė labai smarkiai kilti ir 
apie 10 vai. vakaro Kaune 
siekė 21 pėdos aukščio nor-

Vietos ir apylinkės jauni
mas susirenka ir lošia korto
mis iki antrai valanda? ryto.

vartoje pasirodė netikrų*ši-j mo sprendimo nuorašą, pa- gę tris" arklius. Arkliai pa- malaus lygio. Staigiai kilda- 
dabrinių monetų po 1 ir 2 gal kurį jis nubaudžiamas 6 vogti žinomų vagių, nupiau- mas vanduo pradėjo semti

mėnesiams paprasto kalėji- tos durų štangos, sugadinti j kai kurias žemesnesias Kau- 
mo už tai. kad parduodamas užraktai ir, nepalikus pėd- no senmiesčio vietas, Mar- 
Panemunėje (Pagėgių ap.) sakų dingta. Bet po kelių j vėlę ir Vilijampolę. Semia- 
žąsis, prišėrė jas akmeni- dienu arkliai buvo sulaikyti mų vietų gyventojus apėmė 
mis, norėdamas padidinti jų Latvijoje apie 5 kilometrus oanika. Jiems į pagalbą tuo- 
svorį. Minėtas pilietis savo nuo sienos. Sykiu su ark- jaus išskubėjo trokai su vai

stai kovo 11 d. Kretingos i gyvenime Panemunėje nėra liais sulaikyti ir latviai, pas ti mis ir kitomis pagalbai rei- 
policija sugavo nusikaltimo į buvęs. Ir jokiu budu jis ne- kuriuos buvo rasti arkliai

11* f b 1*1 KltUS 1S~ o’T/’lnriįtj iie 'Motiatoo Lto/1 cirtiiYtimtoii

litu. Policija ilgai sekė kas 
tuos pinigus platina, tačiau 
vis nepavykdavo sugauti, 
nes pinigų fabrikantai, ma
tyt, buvo gerai suorganiza
vę pinigų platintojus. Tik

aiškino.Pasirodo,kad tai bu 
vo tūlas Kazys Pocius ir J. 
Suodžius. Gi pinigus plati
no Kl. Žilius gyv. čiuželių 
kaime, Kulių vai., ir Alf. Ži
lius gyv. Anužių kaime. 
Kartenos valsčiuje. Pas pil. 
suodžių rasta pinigams ga
minti įrankiai ir pagamintų 
12 netikiu monetų po 2 litu 
ir 29 po 1 litą. Padirbti pini
gai savo svoriu bei didumu 
visai tokie pat, kaip tikrieji 
tik neskamba ir vienoj pu
sėj monetos esantis Vytis at
spausdintas atvirkščiai. Pil. 
Kazys Pocius jau už pinigų 
dirbimą buvo vieną kartą 
baustas, tačiau atlikęs baus
mę vėl pradėjo verstis se
nuoju amatu.

PABRANGO PLIENAS.

Lietuvos kainų tvarkyto
jo įsakymų, žymiai pakelia
mos plieno kainos.

De/ tnformocij* kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS 
IM Grand St, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Walnot St, Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St,Worc«tar Man.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
478 K Malti St., Montello, Mais.

PAUL MOLIS
l730-2«th St, Detroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1737 S. Halsted St.. Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
IMG CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
4870 Superior Ave..

Cleveland, Ohio

A. VAISIUS
204 Ali Nations Bank Building 
1200 Canon St, Plttjbiirgh, Pa.

DIDELĖ ‘ 

EKSKURSIJA

į LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Pepaliarie Gertoivie

EUROPA
Išplauks S Nae Yorko

GEGUŽĖS 16 d.. 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremeehavene užti
krina patogią kelionę J Kauną 

ir Klaipėdą

UIE
IOITH GEIMAI LLOYI

Urogoay’aus Lietuvių Da.'.Aninkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

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

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

C. Parairuav No. 14S0.
MONTEVIDFO PRUGUAY.

įsiviazduoja, kaip jis galėjo Manoma, kad artimiausiu 
ten parduoti žąsis, kurių laiku bus susekti ir vagys.
praeitais metais neaugino. ___________________ ____
Spėjama, kad kuris nors jo ... .
kaimynas iškiš® jam išdai- Vl*,ems u2s,en» gyvenantiems 
gą. lietuviams „Lietuvos Žinios*

------------------ metams tik 6 doleriai.
APIE PANEMUNĮ LABAI Norėdami palaikyti ryšius su už- 

BRANGLS P AŠARAS. Sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu- 
Rokiškio apskrity, Pane- tarėme mūsų dienraščio orenumerats 

munio apylinkėj baisiai pa- skaityti tik tiek, kiek mums apsein. 
brango pašaras, nes visiems ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
jo stinga. UŽ birkavą dobi- iSrašyti populiarų demokratiškos pa
lų moka 17 litų, už ruginių
šiaudų — 10 litų. Kai kurio
se vietose net ir pirkti nėra 
kur. Pašaro trukumu ūki
ninkai labai susirūpinę.

Asmeniškai lydima 
'DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

i LIETUVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BEREN GARI A—BIRŽELIO -JONE 19 D.
Išplaukia iš New Yorko tiesiai į Cherbourga, 

o iš ten geležinkeliu j Klaipėdą.

VAŽIUOKIT
PER CUNARDkraipos dienraštį

kuris metams tekaštuoja uk b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos 2mios‘ 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių -

BIRŽŲ APSKRITY PASI 
RODĖ BRIEDIS.

Į Paberžių kaimo laukus 
šiomis dienomis buvo iš miš
ko išbėgęs briedis, kuris gy
ventojus nustebino, nes a-
pylinkės miškuose briedžių Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
jau senai nebėra. Manoma, I mokamai i egz. susipažinimui.

.Ekskursiją lydės plačiai žinomas ir nuodugniai kelionės reikalus j 
ištyręs vadas p. P. B U K S N A I T I S.

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų 
Gražus kambariai; skanus maistas ir puikus Cunard patar
navimas 3-os klasės keleiviam. Tik šešjos dienos vandeniu 

Platesnių paaiškinimų teikia jums agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST.

BOSTON, MASS.

ŠIAIS
METAiS

kad jis yra atklydęs iš Lat
vijos miškų.

Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau
nas, Gedimino 38. Lithuania.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETI VOS LIAUDIS IR .JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra Įsteigtas ir jau 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 angių rašy
tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško 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 sauk 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00: audimo apd.—$1.25. Pinigus galima aiųsti popierinį dolerį 
arba Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MAŠS.

I



KELEIVIS, SO. BOSTON. Nu. 1G. Balandžiu 21 d., 1937 m.AitnntM Puslapiu

PANAIKINO DARBININ-'
KŲ APSAUGOS ĮSTA

TYMĄ.

Ponai teisėjai tik sau nori 
apsaugotos senatvės.

Federalis apeliacijų teis- ;
mas Bostone panaikino So- įi'iubėdiai 
ciales Apsaugos įstatymą, 
kurio tikslas buvo aprūpinti 
darbininkų gyvenimą senat
vėj ir nedarbo laiku. Dviem 
balsais prieš vieną teismas 
nusprendė, kad šitoks Įsta
tymas esąs “priešingas”

Dcrchesterio lietuviai 
puotauja.

Balandžio 18 Dorcheste- 
rio Lietuvių Piliečių Kliu
bas buvo surengęs bankietą. 
kuriame dalyvavo daug 
žmonių. Bevakarieniaujant 

dalinosi minti
mis apie viešojo gyveninio 
eigą.

Petras Žukas vedė tvarka 
ir buvo paprašyti pareikšti 
savo mintis Petras Ketvir
tis, V. Aniesta. J. Lėkis, Jo-

t • v , i nas Stonis, W. A. Anrie.Jungtinių Valstijų konstitu- pastarasįs aiškino reikalin- 
cijai, nore ištikrujų konsti- oUmą lietuviams organizuo-
tucija nieko apie darbinin
kų apsaugą nesako.

Tai yra da vienas Įrody
mas, kad tūliems teisėjams 
vieta turėtų būt senienų mu
ziejuje ant lentyno dulkes

tis politikoje. Jo nuomone, 
esant stipriai organizuo
tiems ir politikieriai skaity
sis su lietuviais ir čia gimęs 
jaunimas glaudžiau susigy- 
vens su seniais ir daugiau 

gerti, o ne žmonių reikalus bus lietuviškas. Atsilankė ir 
spręsti. busiantis kandidatas i maio-

Kaip federalė, taip ir vai- rus G. Wilson ir pareiškė 
stijų valdžios turi Įvedusios savo nuomonę apie Dor- 
savo tarnautojams senojo chesterio lietuvius. Vakaras 
amžiaus pensiją, ir tas kon- baigėsi šokiais ir visi daly- 
stitucijai visai neprieštarau- viai išsiskirstė linksmus

ĮDOMI NORVVOODO Rimša daro p. Kapočienės 
STATISTIKA. bareljefu

Į Norvvoodas yra gražus ir Skulptorius P. Rimša jau 
veiklus miestelis. Net ir gi- sugryžo iš VVaterburio, kur 
liausios depresijos metu jis turėjo savo kurinių paro- 
žmonės tenai dirbo neblo- dą, ir dabartiniu laiku daro 
giausia. Gyventojų yra apie p. Onos Kapočienės ba-rel- 
15,000, tai p kurių gana žy- jefą iš gipso. Ba-reljefu 
mią vietą užima ir lietuviai, (francuziškai: bas-relief) 

Šiomis dienomis neturali- vadinasi tokia skulptūra, 
zaeijos vyriausybė surinko kur vaizduojamas dalykas 
Norvvoodo gyventojų statis- nėra apskritas, bet priglaus- 
tiką. kuri parodė, kad da- tas vienu šonu prie plokštės, 
bartiniu laiku Norwoode tiksliau pasakius, tik trupu- 
Yra: tį iškeltas iš plokštės, taip

Beraščių ....................  800 kaip raštas metaliniuose pi-
Airių ........................ 900 niguose.
Kanadiečių ...............  700 Padarius ba-reljefą iš
Lietuvių .................... 500 gipso, tuomet galima iš jo
Italų ........................ 480 padaryti formą ir nuliedint
FinV .• ••;.................. 380 iš metalo. Ponas Rimša ža-
Angių ir škotų ........ 300 da nuliedinti p. Kapočienės
švedų .......................  280 atvaizdą iš bronzo.
Sirijonų .....................  125 j  _
Rusu ........................ 125!

South Bostono piliečiai or- Sekmadienio programa, 
ganizuojui prie* bernu*. Lietuvių radio programa 
South Bostono biznieriai ptr stotį WORL (920 kil.), 

ir kiti piliečiai pradėjo or- bus nuo 2 iki 2:30 po pietų, 
ganizuoti sąjungą kovai su 1. Al Stevens orkestrą iš 
plėšikais ir kitais bomais, So. Bostono;
nes policija neduoda jokios 2. Julia Robliutė, daini- 
apsaugos. Ji tik landžioja ninkė iš Worcesterio; 
po saliunus kyšių jieško- 3. Dialogas — “Jaunikio 
dama. ; Vargai,” suloš Jonas Kru-

---------------- įkonis ir Valentina Minkie-
P-lė Sadauskaitė dainuos nė.
South Bostono ir VVorces

terio lietuviams.
Mus prašo pranešti, kad 

p-lė Elena Sadauskaitė, ku
ri dabar dainuoja prie
“Great VValtz __r_____  .
tone, 2 gegužės duos kon- vlsokiausiy 
ceitą VVorcesterio lietu- Pristatom tavorą į namus. Da- 
viams, o 16 gegužės koncer-i631, galėsime patarnaut visiems 
tuos South Bostone. geriausiai ir prieinamiausią kai-

___________ na. Prašome visus užeiti reika-

A. J. ALEKNA
. Savininkas Fiood Sq. Hardware

Taipgi užlaiko visokių pentų,'
trupes Bos- j sieniniM popierų, plumbingų ir į 

------- geležinių daiktų.

ia. Visi kariškiai ir federa- 
liai teisėjai pasenę taip pat 
ima pensija, ir tas konstitu
cijai neprieštarauja. Bet ka
da išleista Įstatymas aprū
pinti vargšų darbininkų se
natvę arba nedarbas, tai tas 
jau “prieštarauja” konstitu
cijai. Pasenę darbininkai

W. A. Am.

Senatas atsisakė mokėti 
Curley’o sąskaitas.

Buvęs Massachusett 
bernatorius Džim Curley 
eikvojo labai daug pin 
Jie kėlė balius. Dirko gėles, 
vaišino savo sėbrus bran-

TeL Trobridg* 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniai* 
ano 16 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman «L arti Central akv, 

CAMBRIDGE. MASS.

H MEDICINOS
Tekinau 21224
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SUMMER STREET, 

LAM’RENCE, MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2271 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo y ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt- iki 1-

M. Šalčius siunčia labų die- lui esant ir persitikrint. kad mu-
nų iš Argentinos.

Chas. Pratapas, žinomas 
South Bostono veikėjas, ga
vo nuo M. Šalčiaus iš Ar

Lenkų ........................ 200 Kaip b“‘ k“uii“iu?
Tai yra 3,950 ateivių, sa-1 Watertowno policijoj at- 

ko vietos angliškas laikraš- sirado kiaušinis, su kuriuo
tis. Visi kiti yra ainiai pir-Hi nežino ką daryti. Buvo, ,mesnių atėjūnų. Tikras a- taip. Tūlam AntoŽiui Dluž>”““» 
merikonas Nonvoode esąs niekiui vagys išvogė iš visu- K ? . SUį“ .^bet keJ ‘ 
tiktai vienas. Jis gyvenąs ninko vištas. Policija višta- ?metu miai Hs v£ 
Winter gatvėj. Jis yra indi- vagius sugavo ir atėmė iš jų į k - g « h ,
jonas. i visas vistas. Savininkui bu-v f. .

Musų skaitytojas Tarnas vo duota žinia, kad jis at- £i a pažįstamiems
važiuotų savo paukščius at- ,siimti. Bet kai jis atvažiavo,( a^r J1S atsiunčia labų die- 
ant policijos suolo jau gulė- nų lb ®uen0:5 Aires, 

kiaušinis. Taigi

Piliponis. kuris prisiuntė 
mums šią žinią, pastebi, kad 
paduotas čia lietuvių skai
čius liečia turbut tik tuos, 
kurie yra atvykę iš Lietu
vos, nes jeigu priskaityti ir

visamesų ta voras geriausias 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
628 Broadway, prie I Street, 
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

SOUTH BOSTONKafeteria TeL So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

ldloStoSTlZ' jis pS Margaret McDonald, SMAGI
klauso? Iš Dužnickio jis,2.1™!"0 P1“1*? ^obepo

- VVallace meiluže,, atsigėrė

kapitalistams nebereikalin-........................ .... . . .
gi, todėl tegul sau miršta gims cigarais ir liepė viską j 
ba(ju rašyti valstijos iždo sąskai-

v . , , * . , - x - -• ■ ton. Gazoliną savo automo-Ke,sta- ki!d to,kK. Kiliui jis pirko beveik kožną
da nesuranda, kad mokėti 
darbininkams algą yra prie
šinga konstitucijai.

syki po 100 galionų, tai yra, 
už tiek sąskaitose buvo ra
šoma, nors Į jo automobilių

_ . . . netelpa daugiau kaip 20 ga-
Leitenantas-gubernatonus lionu. Taigi> kai dabar vigi 

galį netekti akių. biznieriai sunešė tokias są- 
Dabartinis Massachusetts skaitąs ir pareikalavo, kad 

valstijos gubernatoriaus pa- valstija ias apmokėtų, legis- 
dėjėjas Kelly serga akimis laturoj kilo protestas ir se- 
ir sakoma, kad galis visai natas tas sąskaitas jau at- 
apakti, nes jis yra buvęs metė.
kumštininkas ir jo akys yra ---------------
sudaužytos. Pats guberna
torius irgi buvęs kumštinin
kas.

Antanas Neviackas bedoje.
Nonvood, Mass. Balan

džio 19, A. Neviackas su ki
tu vyru išvažiavo jo auto
mobilium su reikalais. Ke
lyje Neviacko karas susimu-1 katai. 
šė su kita mašina; abiejų į 
karai aplankstyti. Antroj, t 
mašinoj važiavusi mergina j Į 
lengvai sužeista. Neviacką 
policija sulaikė.

gę vištas, bet ar galima juoi 
kaltinti pavogus šitą kiauši- rnori^-0 5U ja
ni. kurio jie savo rankose LU0Kn-_____
neturėjo ir apie kurį nieko reikalingas

Sako,

Automobilis su kulka- 
svaidžiu.

Franas Mačėnas pasikorė.
Pereitos pėtnyčios naktį, 

Nonvoode pasikorė savo; 
kambaryje F. Mačėnąs^JBu-

--------------- ivo pagyvenęs vyras, našlys.
“reikia civilizuoti į Jo moteris mirė apie 1913 

jankius.” i metais. Seniau jis buvo ga
na rimtas vvras, bet mote- 
riai mirus
tinginiaut.

Jankiai didžiuojasi, kad 
jie Įkūrė Jungtines Valsti
jas ir Įsteigė čia demokrati- ’

... . ... nę valdžią, kurią patys gy-į ?
Vienas sujaudinus pilie- ventojai gali kontroliuoti. -j 4 

tis pranešė policijai pereitą Bet tai padarę jankiai to- na air 
nedėldienį, kad tarp So- Hau nenužengė, o tuo tarnu 
mervillės ir Medfordo jis gyvenimas eina šuoliais pir
mais du Įtartinu vyru va- nivn. Dėl to Amerikos jan- 
žiuojant automobilium su kiai šiandien yra atsilikę

pradėjo gerti ir 
Miestas nuvežė 

io kuna Į Norvvoodo kapų
ir laukia gal kas 

palaidos iš jo giminių, nes 
buvę jo draugai laidot atsi
sakė.

fculkasvaidžiu. Automobi
liaus blėtos buvo iš India
nos valstijos.

nuo progreso, atsilikę nuo 
civilizuoto pasaulio. Jie vis 
laikosi senoviškų papročių, 
iie senoviški provincionalai. 
Taigi reikėtų jau juos iš pro
vincijos užkampio ištraukti 
ir supažindinti su civilizaci
ja. Taip kalbėjo Fordo foru
me pereitą nedėldienį nrof. 
Overstreet iš Nevv Yorko

GERBIAMOJI “KELEI
VIO” REDAKCIJA!
Malonėkite suteikti vie

tos laikraštyje ištarti man 
viešą padėkos žodi.

Gerbiamieji! Visi, kurie . .
dalyvavote mano gerbiamo miesto kolegijos, 
vyro Juozapo Valeikos lai
dotuvėse, kurie aukavot sa
vo darbo dieną ir dalyvavot 
su mumis palydėdami velio
nį Į amžiną poilsį, ir ypatin
gai tiems, kurie daug padė- 
io musų liūdnose valandose, 
šiuomi tariu mano nuoširdų 
ačiū.

Mrs. Stella Valeika,
Cambridge, Mass.

Balandžio 25, bus puiki 
vakarienė Lietuvių salėje, 
So. Bostone. Rengia Motera 
Apšvietos Draugija. Dai
nuos keliatas vietos daini
ninku.

249 BROADWAY, 
South Bostone.

VIETA PASIVAIšINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa- 
kalėjime susi- ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina- 
-------------------- me. Vieta gražiai įrengta. Pra-

nežinojo? Šito klausimo ne- ir bemokus. 
eali išrišti gudriausi advo- a^t4in|^X ™kest^thKito£ni!:

Tel. SOUth Boston 0822’.

K ARPEN'TERIS šome visų užeit pas mus pavie- 
Geriems vyrams į geti

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

VALANDOS: Nuo 8 iki 12
Nuo 2 iki 8 vak. 

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 t. po pietų

tik auaitarna. 
dienų.Seredomis iki 12 

Ofisus “Keleivio”
261 BROADWAY, tarp C ir D et, 

SO. BOSTON. MASS.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Piffiau negru pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) ož 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

A. I. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS

Office Tel So Boston 0948. 
, Res. 251 Chestnut Avė.,

Jamaica Plain. Maes.
Rea. Tel. Jamaica 1328-M.

1

Tikra Moterų Laimė!
THOR Skaibtuvas

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

West End teatre pereitą 
sąvaitę kilo riaušės, nes 
žmonėms nepatiko “šiou.” 
Buvo pašaukta policija, ku
ri išmetė iš teatro keliolika 
triukšmadarių.

VAKARIENE SU PAMARGINIMAIS
Moterų Apšvietos Draugi;a rengia puikią Vaka

rienę ateinančio j ne dėl ic j,
25 BALANDŽIO- AFRIL, nuo 5 Vakaro.

LIETUVIU SALĖJ, kamp. E ir Silver, So. Bostone. 
Tikietas tik 5Oc. y patai.

Bus skanių valgių ir gėrimų, bus ir puiki DAINŲ 
PROGRAMA. Dalyvaus sekantys žymus daininin
kai : S. Paura, p-lė Rudckiutė, p-lė Žukauskaitė.

Tik tėmykit, Vakarienė su tokia puikia progra
ma. Todėl nepamirškit, atsilankykit visi Į tą puikų 
parengimą. Kviečia MOTERŲ APŠV. DR-JA.

L:.... . /

GENERAL ELECTRIC

Vacuum 
Cleaner

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų- Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiant ir per paštų. Atminkite 
musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2788

Išegzaminuoju akis, , priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu || 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

Tel. Ualvorsity 8466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVt DENT1ST* 
ZALANDOS: 8-6 Ir 7-8.

678 Massachusetts Ava,
(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 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

Tel.: PARkway ’6188-W

DAKTARAS

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

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

(Kampas Washington St.)

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telepheae 
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu* ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

LIQU0R STORE
Parduodam geriau»ius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpos": 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 II vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

195
PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

Geriausiai ir pigiausiai išvalysit savo Karpetas ir su
trauksi dulkes iš kambariu 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

PASITARKIT SU

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

TtfA flV^27 Tremont St Lf I. BOSTON
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias 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.
Telefonai SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisą*: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street,_____ Montello, Mass.




