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Vyriausis Teismas Nušla
vė Reakcinį {statymą

IR IŠTEISINO KOMUNIS- loms reikia daug pinigų, ku-
TŲ AGITATORIŲ-

Angelo Herndon, juodvei
dis radikalas, buvo nuteis
tas 20-čiai metų kalėjimo.

Vyriausis Tribunolas pra
dėjo žmoniškėti. Šį panedė
lį jis padarė da vieną gerą

Kasyklų Viršininkas 
Areštuotas.

Jis kaltinamas kreiva prie
saika ir mainerių terori

zavimu.
Senato pilietinių laisvių 

komisijai, kuri tyrinėja
_________ Kentucky valstijos kasyklų

kompanijų terorą prieš dar- 
Apsupti Fašistai Ne- bininkų organizacijas, pe- 

• reitą sąvaitę areštavo Har-
" lano kauntės kasyklų supe

rintendentą Tedą Creethą

rių pas darbininkus nėra.

turi Vandens 
Maiste.

Per pastarąjį ofensyvą ^ kreivą lmdymą ir varto-
žingsnį. Būtent, jis išteisino Madrido gynėjai apsupo Lei?lo‘ . 
juodveidį Angelą Herndo-i 3,000 fašistų, kurie buvo at- Q Creech prisiekęs liudijo 
ną, kurį Georgi ji valstijos ėję arti Madrido ir įsidruti- Se£ato kad,Jls
teismai, pasiremdami savo nę Universiteto Mieste. Ge- nekuomet nęsipliesinęa dar- 
valstijos “maišto įstatymu,” nerolo Franco armija jau bininkų unijai. Bet atsistojo 

nuteisę 20-čiai ‘metų dvi sąvaites be paliovos Įį^^^^tis

Rooseveltas Ruošia 
Naują NRA.

LAUKIA TIK VYRIAU
SIOJO TEISMO RE

FORMOS.
Valdžia reguliuos darbinin
kų algas, darbo valandas 

ir produktų kainas.
Šią sąvaitę Washingtone 

paaiškėjo, kad prezidentas 
Rooseveltas planuoja dide
lių reformų, tik laukia, kad 
Kongresas užgirtų jo planą 
Vyriausiajam Teismui pra
plėsti. Kuomet bus jau už
tikrinta, kad teismas toms 
reformoms negalės pasi
priešinti, tuomet preziden
tas paskelbsiąs naują NRA.

Bet nauja jo programa 
NRA vardo gal jau neturės.

kiekvie- 
ašomi

Hitleris Bus Nuvers
tas Už 5 Metų.

Taip sako vokiečių rašyto
jas Thomas Mann.

Dr. Thomas Mann, visam 
pasauliui žinomas vokiečių 
rašytojas, kuris dabar gyve
na Šveicarijoj kaip politi
nis emigrantas, buvo atvy
kęs nesenai Amerikon ir da
vė eilę paskaitų New Yorke. 
Pereitą sąvaitę jisai išplau
kė Francuzijon. Paklaustas,

Maine’o Valstijoje Dūksta 
Kapitalistų Reakcija

25,000 Gelžkeliečių 
Pasiruošę Streikuot.

New Yorke 25,000 gelž
keliečių pareikalavo, kad 
geležinkelių kompanijos pa
keltų jiems atlyginimą 20 
centų į valandą. Buvo pa
skirtos 48 valandos dery-

nerolo Franco
buvo nuteisę 20-čiai metų dvi sąvaites be t „
kalėjimo už komunistinę bombarduoja Madridą, no- CK.Y, Y3!^^0® 11 ^a"
agitaciją. rėdama atmušti lo jalistus relske’ kad Creech buvo pa-

Vyriausis Tribunolas nu- 3UO Universiteto Miesto, Kiti Tu- senosios NRA ki
sprendė, kad tasai Georgi- ^t ^.li nieko padaryti parodė^ kad Cree- nai pramonei buvo r
jos įstatymas, kuris buvo skaitę i- Kareivių is , kompanijos Dasamdvti kodeksai ’
1071 m ir draudžia apsupto miesto pabėgo 1 lo- ? . J . Pd»^Plu>u1871 m. išleistas įrarauazia i f nVaneša kad galvazudziai užpuolė ang-
“maistą pnes valstijos vai- jausiu pu.ę ir pianesa, Kaa kakas:u susirinkimą ir ara-
džia vra nripšimras Tuneli- apsupti fašistai tenai jau Hd^d-14 su^iunKimą n giądzią, yi a priešingas Jungti- e amuniciia ir sindami -liems šautuvais ir

Valstijų konstitucijai, kulkasvaidžiais išvaikė mi-
- tingą. Organizatorius Carl

• , J3* buvo tam tik-1 n-bės ir truputi palūkėt.
ros taisyklės, kurių turėjo ' _____ '
laikytis kiekviena pramonė

nių
nes neparodo, koks elgęsis 
reiškia “maištą.” Vadinasi, 
iis skiria bausmę, o nepasa
ko už kokį prasikaltimą.

Negana to, tas žioplas 
Georgijos reakcininkų įsta-

neturi vandens.
mėgina traukti su dumblais v/rgamzau.
iš tekančios pro šalį Hanza- WiU.ams parode, kad tos 
nares upės, bet tai pavojin-
gas darbas, nes lojalistų ug
nis nuolatos juos tenai nai
kina. Kai kurie fašistai mė

tymas aiškiai prieštaraująs gjno plaukti iš apsupto mie 
•Jungtiniu V alstiiu konstitu- sto kjton Upės pUsėn, bet jie
cijos Keturioliktajam A 
mendmentui, kuris garan buvo nušauti vandeny.

PATRIOTAI GRIEBIASI 
DINAMITO IR BOMBŲ.

Lewistone ir Auburne strei* 
kuoja 20 dirbtuvių dar

bininkai.
Maine’o valstijoj, Lewis- 

tono ir Auburno miestuose, 
jau penktą sąvaitę streikuo
ja 20 dirbtuvių darbininkai. 
Vietos policija negalėjo 
streiko sulaužyt, tai republi- 
konas gubernatorius pri- 

kariuomenę. Daug

ai jis tikisi sugrįžti kada boms< Bet paskirtas laikas 
nors \ okietijon, jis atsake: pasįbaigė pereitą nedėldie- 
As manau, kad sugrisiu, n| jr defybos iširo nieko ne

tik ne dabar, bet uz kokių, nutarusįos. Federalinės tar- . 
penkių metų, kuomet Hįtle-j pįninkyStės sekretorius Cook . , , • _
no nacizmas bus nuverstas.; stengggj atnaujinti derybas da\^imnkų buvo sumušta ir 
As nemanau, tačiau, kad gį panedėlį, bet geležinkelių i31 estuot^- CIO unijos vadai 
Vokietijoj kils revoliucija. į kompanįpareiškė, kad !organizatoriai beveik vi- 
Dalykai taip susidės, kad jg to nieko nebusią, nes dar- i sugrusti kalėjimą. Plu- 
nacizmas bus prašalintas ra-(bininkų reikaiavinio jos ^krat31 P^jo net pne to, 
miu budu. Reikia tik kant-; negalinčios išpildyt. Joms pareikala\ o, kad jų tei- 

: reikalaujant, j šitą reika- ?mas uždaryti uni
ją įsikišo pats prezidentas J?s kun°J ^lkl-‘laiKVLib Kiekviena. piainuiie. o ij. i 4 • -r? ,, x x _

Dabar gi tokiu kodeksu jau Sprogo Italų AmUlU- Rooseveltas ir paskyrė ypa- 
nebusią. Vietoj to, esą ma-i cijos LmV0S. dalykams is-

Skundžia Detroito

nams duodama sriubos ir 
duonos. Areštuotojo organi
zatoriaus Hapgoodo žmona, 
pasakė susirinkusiems strei
kieriams: “Jei tie ponai at
siųs savo kareivius su durtu-

noma sudaryti dvi tarybas
pramonei ir darbui vado-i- Romos pranesama, kad 
vauti. Viena taryba regu- . 
liuos darbininkų algas ir koL

Massaua uoste, italų Afri 
sprogo amunicijos lai-kompanijos mušeikos už

puolė jį viešbuty, pramušė 
revolveriu galvą ir nuvilko 
kalėjiman.

Po šitokiu liudymų, kasy
klų viršininkas Creech susi
tiko Senato koridoriuje tą 
pasišiaušiusį pilietį Tacketą 
ir pradėjo grąsinti. Tu, gir
di, šioks ir toks, kaip tu drį
sti liudyt prieš musų kom
paniją? Kai tu parvažiuosi į 
Kentucky, tai tu gausi už

Policiją Už Muš- vais uždaryt musų virtuvę, 
tai jų rankos bus kraujuo-vas “Alberoni.” Amunicijadarbo valandas, o kita da

bos produktų kainas ir kom- 
peticiją, kad vieni biznie
riai nepiautų kitų.

Darbininkams busiąs nu
statytas algos minimum. že
miau kurio darbdaviai ne
galės mokėti; ir busiąs taip 
pat nustatytas valandų mak- 
simum, kas reiškia, jog dar
bininkai negalės ilgiau dirb-

tuoja piliečiams teisę kriti- i- n
kuoti valdžią ir agituoti ra- Kareiviai IsZllde Fa 
miu budu už tos valdžios
pakeitimą.

Taigi šis Vyriausiojo Tri- V,sas Franco batahjo-_______ _____ o______ . .
bunolo sprendimas buvo na* Per®jo lojalistų pusėn, tai jo metų kalėjimo! Taigi, iti, kiek paskirta, 
dvygubas smūgis Georgijos Lojalistų orlaiviai Cordo- dėl šitų grąsinimų Creech ir Šiomis dienomis 
reakcininkams. Jiems buvo bos fronte anądien išmetė į buvo areštuotas. san jau buvo

šistų Karininkus.

išlupta iš nasrų nekalta au- fašistų pozicijas atsišauki- 
ka ir prie to da nušluota tas mų, kuriuose 
įstatymas, kuriuo pasirem- valdžia kvietė gen. Franco 
darni jie terorizavo susipra- kareivius iššaudyt savo ka- 
tusius darbininkus. rininkus ir eiti valdžios pu-

Einant tuo įstatymu, kiek- sėn. Ir pereitą sąvaitę vie- 
vienas asmuo, kuris tik kri- nas batali jonas tenai taip 
tikavo vietos valdininkų padarė. Kareiviai sukilo, fa- 
šunybes, galėjo būti šistiškus karininkus iššaudė 
apkaltintas “sukilimo orga- \r dainuodami perėjo loja

ineštas kainoms kontroliuo-

ten pat buvo į laivą sukrau- tunes.
ta, bet nesakoma, kur ji bu- . ,
vo siunčiama. Nėra abejo- Detroite tūla Anna Dzien- 
nės, kad Mussolinis norėjo. kowska apskundė miesto 
ią nugabenti Ispanijos fa-.maJor^ ir policijos departa- 
šistams. Išrodo, kad tarp-, ment3, reikalaudama $50,- 
tautinė blokada tiktai loja- atlyginimo už jos suža- 
listams ginklų nepraleidžia, lojimą. Ji sako, jog mėtyda

ma iš cigarų dirbtuvės strei-o fašistams kontrabanda ei 
na kaip ėjusi. Pavyzdžiui, 
pereitą sąvaitę

Kongre- nusiuntė dar 2,000 artileri- 
viena^ bilių-* ■ - tu Bilbao bombai duot.

tos, ne musų. Aš pirmutinė 
stosiu prieš jų durtuvus ir aš 
manau, stos visi darbinin
kai.” Ir 3,000 susirinkusių 
streikierių jai pritarė, kad 
už savo teises jie pasiryžę 
mirti.

Po šitokios demonstraci
jos, teisėjas jau nedrįso už-

resnubliko< Cnn ti. bet Roose veltas liepė ati- AREŠTAVO FABRIKAN-
Franto raiKO GrumO- dįti jį j ^jį kad atda. TĄ IR STREIKLAUŽIŲ

mzavimu.' O už “sukilimo” listų pusėn., Afrikos maurai 
“maišto” ruošimą tas Į- mėgino juos sulaikyti, betar "maisto ruošimą — £ 

statymas skyrė mirties bau- sukilėliai išmušė mauras, kr
smę, arba 20 metų . . . . ,.
mo, jeigu grand jury tokį var® su savim į vynausybi- 
“palengvinimą” rekomen- ninku pusę. Lojalistai tuo- 

duos met užėmė buvusias tų fran-
Tai buvo sukčių ir darbi- k^tų pozicijas ir rado tenai 

ninku išnaudotojų paga- fašistų karininkų lavonus, 
mintas įstatymas savo kai
liui apsaugoti. Ir savo kaili 
saugodami jie pražudė jau 
ne vieną dorą pilietį, kuris 
mėgino jų suktybėms prie
šintis.

Toks pat likimas laukė ir

ja Anglijai.
Tas banditas neriasi iš kai

lio, kad anglų laivai gabena 
maistą lojalistams.

Pereitą sąvaitę 8 anglų 
prekybos laivai su maistu į- 
plaukė į lojalistų uostus 
šiaurės Ispanijoj. Maistas 
ypač buvo reikalingas Bil
bao miestui, kurį fašistai ti

ras kelias jo reformoms, AGENTĄ,
kuomet ateis joms laikas., gj panedėlį federalinės 
Jis nenoiųs, kad šituo reika- vaidzios agentai areštavo 
lu naimotųsi po kojų įvairus New Havene fabrikantą Ja- 
bdiai. j mes H. Randą, kuris nese-

~~ “_____ nai buvo išmetęs iš savo
ALUMINIJAUS TRUS- dirbtuvės Middetowne vi- 

TAS KOVOS PRIEŠ sus darbininkus ir jų vieton 
iš

^vv^iui, kuojančius darbininkus 20 ,. .
Mussolinis kovo dieną policija elgėsi daryti streikienų maitinimo 

tiek žvėriškai, kad net jai, punktą.
Zienkowskai, sudaužė gal- Bet tuomet plutokratai su- 
vą. Ji stovėjusi ant gonkų galvojo kitokią provokaci- 

i prie savo namų, antroj gat^ Jy spauda pradėjo rėkti, 
vės pusėj nuo dirbtuvės, ir kad prie dviejų dirbtuvių 
žiūrėjusi, kaip policija mušė rasta dinamito bombų. Tai 
darbininkus. Vienas polic- streikierių darbas. Bet 
manas atbėgęs ant jos gon- dirbtuvės yra apstatytos 
kų ir ją sumušęs. ginkluotais kareiviais ir

--------------- streikieriams uždrausta ar-
HITLERIS GIRIA ISPA- tyn prie jų prieiti. Taigi aiš- 

NIJOS PADEGĖJĄ. ku, kad tas bombas padėjo 
Generolas Franco, kuris tenai PatYs fabrikantai arba 

padegė Ispaniją ir žudo jos JĮ?. pasamdyti provokato-

kalėji- tus paėmė nelaisvėn ir atei- kėj i prive’reia -badu pasi.| užvedė bylą, reikalauda- agentūros savininkas Ber- 
• •” dii. Todėl jų genėtas J‘*

VALDŽIĄ. importavęs iš New Yorko i žmones, šią sąvaitę sušilau- r^ak Anais metais per audė-
Justicijos Departamentas skebus. Skebų ir mušeikų į kė didelio pagyrimo iš Hit- jų streiką Lawrence irgi bu-
vrzvzl A K.-lo ________ i  ----------_____________ T>_.. ll *- VT  5Lt  ± a- .’O “ppctp” Limhll liof VO.

Franco nusiuntė Anglijai 
protestą, kam jos laivai ga
bena maistą į Bilbao. Tai anrGDU.
esą “pnešinga tarptauti- Y P 1 . , ..& jaUs pramonę ir kontroliuo

Baskai Sudegino 
Amunicijos Dirb

tuves.
Šią sąvaitę italai su Afri-

niems įstatymams.” Vadi
nasi, banditas ir galvažudys 
kalba apie
siunta dėl to, kad maisto lai
vus palydi anglų karo lai
vai iki 3 mylių nuo kranto, o

. , ... tt j t- kos maurais atėio nrie Ei- likusiam tri3U myRU ruožtejuodveidį Hemdoną. Jie £os maura.s atėjo prie li . jaįvynas įau neffaiį veįk.
areštavo jį 1932 metais ir baro miestelio, kur buvo di- nes-tuom3et jį Jaudo )o.
radn nas ii Vnmnni«tinPQ Ii dėlės basku amunicijos ir - tuvineb Jį MUUU 1Orado pas jj Komunistines n- c.cfois jalistu armotos nuo sausze-teraturos, kurią jis platin- gmklų dirbtuves, sustatė «U
davęs tarp kitų juodveidžių. anf kal^ azotas, ir parei- •
Šituo pasiremdami jie ir ap- kalavo, kad baskai atiduotų 
kaltino jį ruošiant “sukili- j1®?11® miesteli su fabn 
mą” prieš juos. Jie norėjo jį

lerio. Nacių erštas nusiuntė v.° “rasta” bombų, bet ve-
. . . to— —ro---------------- i iam karštą pasveikinimą, liau paaiškėjo, kad tas bom-

dimą išardyti Meliono kont- du kaltinami Byrnes Aktu, kad jis, Franco, panaikino bas padėjo Amen can
rolių o j a m ą Aluminium kuris draudžia importuoti visas partijas savo valdo- Woolen Co. prezidento
Companv of America, kuri.skebus bei mušeikas ir lau-Urnose vietose ir įvedė fašis- Woodo sūnūs. Darbininkai, 

\-isą alumini- žvti teisėta darbininku tu diktatūrą, taip kaip Vo- 0 ypač unijos vadai, bombų
streiką. * kietijoj. nekuomet nedės, nes jie ži-
----------------------------------------------------------------------------  no, kad tuo nieko nelaimėsi,

.M-M.... tik duosi savo priešui pro-

PRADĖJO VEIKT LOJALISTŲ LAIVYNAS s
Pereitos sąvaites pabai- vai, pastatyti neva neitrali- taį ir žinokit, kad tai 

goję pradėjo energingai tetui palaikyti, faktinai tar- “šimtaprocentinių patnotų 
veikti Ispanijos respublikos nauja Ispanijos fašistams, darbas.
karo laivynas. Nuo pėtny-! Bet šis faktas, kad loja-
čios iki šio panedėlio jisai listų laivynas jau pradėjo SUDUŽO PREKIŲ TRAU- 

beveik visus persekioti priešą ant jūrių, KINYS.
sustreikavo fašistų uostus ir apšaudė jų yra labai džiuginantis reiš- Šį panedėlį New Hamp-

ja aluminijaus produktu
jis kain?7 k?’, y™

pries-trustimam įstatymui. 
Bet kompanija sako, kad ji 
nepasiduos ir kovos prieš 
valdžią.

kais be mūšio, kitaip jis bu
siąs sudegintas. Baskai iš 

komendavo duot jam 20 miestelio pasitraukė, tačiau 
metu kalėjimo, nes nebuvo amunicijos fabriku fasis- 
jokio įrodvmo, kad jis koki tams. neatidavė, 
nors “sukilimą” butų ruošęs, danu jie padege 

Už nuteistąjį užsistojo x . .. . v.
komunistų organizacija, In- Jeks Pav.lrt^sv! bepsnoiancią atgabentas visas orancių, 
ternational Labor Defense, krosnį ir fašistams liko tik iemonų? grapefruitų ir kitų 
ir padavė apejiaciją į Vy- j degėsiai. vaisių užaugęs sodas. Me-
riausį Teismą Washingtone. i c-roe-iv-iinc džiai bus iškasti su visais

vaisiais, atgabenti į Cleve- 
landą ir čia persodinti į že
mę. Vežant geležinkeliu,

pakarti, bet grand jury re-

Už kalinį buvo užstatvta 
$7,000 kaucijos ir jis iš ka
lėjimo buvo paleistas.

Dabar, kai Vyriausis Tei
smas jį išteisino, jis galėtu 
skųsti Georgijos valstiją už 
neteisėtą jo kalinimą ir per
sekiojimą - Bet tokioms by-

STREIKIERIAI BUVO UŽ
ĖMĘ FORDO DIRBTUVĘ.

Richmond, Cal. — Perei- i bombardavo 
--------------- Įtą sąvaitę čia

/« Flnririna i 1*800 Fordo automobilių laivus. Ties Malaga, kurią kinys. Jeigu lojalistams pa- shire valstijoj sudužo 55 va-
IS r lOriflOS į vieve- dirbtuvės darbininkų ir už- dabar turi užėmę fašistai, vyktų fašistų laivyną visiš-gonu traukinys su prekėmis.
landą Veš Orančių ėmę dirbtuvę visi susėdo, lojalistų laivynas užklupo kai nušluoti, tuomet Ispani- Nelaimė įvyko nusileidžiant

ę i Į Dirbtuvės vedėjas sugrįžo du priešo kariniu laivu ir jos prekybos laivai galėtų nuo 3 mylių ilgio kalno. Va-
dOflų. i p0 pietų ir rado visus darbi- tuoj pradėjo juos šaudyt, parsivežti sau ginklų ir ki- gonai iššoko iš bėgių, išardė

Clevelande šią vasarą at- ninkus sėdint. Mašinos bu- Fašistų laivai greitai pa- tokių reikalingų dalykų iš kelis šimtus jardų kelio ir
sidaro vadinama Didžiųjų i vo sustabdytos. Streikas ki- spruko. Ties Cartagena lo- užsienio. Tuo budu galima sugriuvo pakalnėn. Tarnau-
Ežerų Paroda, kur, be kitų lo dėl to, kad 12 darbininkų jalistų kreiseris “Sanchez” butų greičiausia užgniaužti tojai laiku nušoko nuo trau-

iš Floridos bus iš, dirbtuvės buvo iškelta į atakavo du fašistų kreise- fašistinį banditizmą ir at- kinio ir išliko sveiki.
ekspedicijos skyrių. riu, “Canarias” ir “Balea-1 steigti tvarką. ---------------

Bet dirbtuvės vedėjas res.” Abudu jie apšaudomi; --------------- $500,000,000 ŽUVAUTO-
streikierių reikalavimus iš- pabėgo. Per visą šią batali- BILBAO MIESTUI GRĘ- JŲ SPORTUI,
pildė ir streikas tuoj buvo ją iš šono stovėjo vokiečių ŠIA PAVOJUS. Žvejybos biuras Wash-
atšauktas. karo laivas “Leipzig.” kuris I Baskų sostinė Bilbao da ingtone apskaičiavo, kadANGLIJOJ STREIKUOS

600,000 MAINERIŲ.
Londono žiniomis, Angli

jos angliakasių sąjunga nu- medžiai bus susodinti atda- 
tarė skelbti streiką, jeigu ruošė vagonuose, gerai pa
jos reikalavimai nebus ge- laistyti ir pririšti taip, kad 
raoju išpildyti. Sąjungai traukiniui bėgant nesiu- 
priklauso 600.000 mainerių.1 buotų.

eina tarptautinės blokados nepaimta, bet jai gręsia di- šios šalies meškeriotojai per 
Pereitą savaitę buvo nu- pareigas, ir visą laiką per delis pavojus. Didelės fašis- 1936 metus išleido savo 

teistas mirti elektros kėdėj savo radio ir šviesos pro- tų gaujos, sudarytos iš italų sportui nemažiau kaip 
Brooklyno barzdaskutys žektorius siuntė fašistų lai- ir Afrikos maurų, apgink-, $500,000.000. Šitokia suma 
Salvatore Osido, kuris mė- vams signalus. Taigi Ispani- luotos vokiečių ginklais, jau , pinigu išėjo meškeriojimo 
nuo atgal nužudė 9 metų jos valdžia tuoj pareiškė užėmė aplinkinius kalnus ir, įrankiams, laisniams u ke-
amžiaus margaitę. protestą, kad vokiečiu lai- gali miestą paimti. Uionėms
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TAIP ESĄ NEGERAI...
“Taip yra negerai/’ rase 

“Tėvynės** redaktorius 17- 
tarr.e savo laikraščio nume
ryje.

Kas
Ogi tas,

“negerai” ’
kad viena SLA.

SLA. ALBUMAS ESĄS 
JAU ATSPAUSDINTAS.
Mums prisiųsta SLA. Ju- 

bilėjaus Komisijos praneši
mas, kad tas albumas. kurį 
Susivienijimas leido savo 
metų jubiiėjui pažymėti.

kuopa parinko Ispanijos lo- esąs jau atspausdintas :r 
jalirtams aukų. Ispanijos io- ’ baigiamas apdaryti. Greiti 
jalistai kovoja prieš f ašis-! laiku jis busiąs jau iA-iunti-
tus, gina demokratijos idė-jnėtas tiems, kurie ji užsisa- 
ją, todėl juos remti—nege- kė. 
rai. ! Tarp kitko pranešime

“Tėvynės** redaktorius' koma:
drįsta net sakyti, kad “tos 
aukos, vietoj Ispanijos, tik >
Chicagą pasiekia...” Vadi
nasi, aukų rinkėjai apgau
dinėja visuomenę.

Tai yra šlykšti insinuad-s 
ja, kūną ponas Y imkis tu
rėtu tuo jaus atšaukti ir vie- < 
šai atsiprašyti. kad pavarto-. 
jo Susivienijimo narių or
ganą savo pamazgoms pils
tyti.

Kaip laikraščio redakto
rius, jis turėtų žinoti, kad 
aukas Ispanijos lojalistams įima esą užsisakyti už §3; 
renka ne vien tik lietuviai, vėliau jo kaina busianti pa- 
bet renka jas ir amerikonai, kelta iki $4. Ir svarbiausi? 
ir francuzai, ir anglai, ir ki- šio pranešimo tikslas esą- 
tų tautų žmonės, ir niekas duoti visuomenei progos Įsi- 
jų neįtaria sukčiaujant, nes gyti albumą pigesniąją kai
ne lietuviški tautininkai jas na.
renka. P. S.—šiuos žodžius pa-

Jei p. Viiaitis seka spau- rašius, musų redakcija jau 
dą (laikraščio redaktoriui 'gavo apdalytą albumą. Ura
tas būtina/, tai jis turėjo1 ži ir Įdomi knyga.
matvt nesenai laikraščiuose ---------------
paskelbtą smulkią

“Albuirą sudaro 2 
piai kuriuose telpa 
tisgi atvaizdai ir virs

as!Tier.u, ue— v.so? 
grupe? HISKiOs IT JOS£ 
asmenis galisoa aiškiai pa?.: - 
ti. Albumas atspausdinta* gra
sai, aiškiai rusva spalva ant 
stocibe ir slidžios popteros. Kie
ti. apdarai, -u auksu .spausta 
artrašte. kurią puošia Lietu
vos žirg~.a:kis.”

1 gegužės albumą ga-

P-'-

Buržuazijos Bernai Kasa Darbininką

Keturi šimtai uniformuotą kapitalo bernu anądien įsiveržė Detroite Į Yale and Towne Co. 
dirbtuvę, kur buvo sustreikavę 135 darbininkai, apsvaigi: . - gaz.nėniis bombomis,
paskui žiaunai sumušė ir išvežė kalėjiman. Šis vaizdelis par-, : . kaip du. uniformuoti bes
tijos tempia kalėj iman gazais apnuodytą ir sumuštą streikieri. T ,i vadinas "Iaw and order.’

reikalą su viena unija, negu 
su keliatu.

Bet tas, veikiausia, pri
vers ir A. D. Federaciją pri-į 
imti C. I. O. pianą. Kitaip ji

SVEIKI, DRAUGAI DARBININKAI, 
PIRMOSIOS GEGUŽĖS PROGA!

STALINAS APIE SOVIETŲ KOMU- 
NISTŲ PARTIJOS PAKRIKIMĄ IR 

TROCKININKŲ VEIKLĄ.
Šių metų 3 kovo Sovietų mokti atskirti tikrą komu- 

komunistų partijos centre nistą nuo apsimetėlio, turi 
komiteto plenume Staliną- budėt, sekti vienas kitą ir tt. 
padarė aliarmuojantį pra- .....
nešimą apie partijos narių Lsimejimų pavojus,
apsileidimą, neveiklumą ir Įvairiose Sovietų gyveni- 
apie trockininkų pavojų, mo ūkiškose srityse daug 
Dabar visa Sovietų spauda laimėta. Tai esąs faktas. Bet 
įdėjo šita idomią Staline taip pat faktas, kad partijos 
kalbą.
Svetimų valstybių agentų 

darbas.
Pranešimo pradžioje Sta-

nartai, įsigilinę į ūkiškąją 
veiklą, visiškai užmiršo po
litinį ir partinį veikimą. Jų 
nuomone, tai esąs menknie
kis palyginti su laimėjimais 

Imas nurodė, kad svetimų krašto ūkiško gyvenimo sri- 
valstybių agentai varą savo tySfc. Trockizmo pasireiški- 
darbą visose komunistų or- maj jiems taip pat menknie- 
ganizacijose, tiek partinėse, Tokiu budu ūkiški lai
dele admimstratyvinėse rr mėjimai aptemdę partijos 
ūkiškose. Tie agentai, o jų narių galvas, ir jie negalį 
tarpe ir trockininkai, įsibro- pastebėti kenkėjų pavojaus.
vę net į valstybės aparato 
viršūnes ir užimą aukštas 
vietas. Daugelis komunistų 
kurie užima svarbias vietas, 
ne tiktai nesugebėję paste
bėti tų kenkėjų, diversantų, 
šnipų ir žudikų, bet patys 
padėję svetimų valstybių a-

Partiios nariai pasidarę ak
li politiniu atžvilgiu. Tai e- 
santi Sovietų laimėjimų 
yra, nelaimė.

Partijos nariai iau nebe
kreipia dėmesio į tarptauti
nę Sovietų būklę ir i vidaus 
pavojus, o tuo naudojasigentams pasiekti tu tiksiu. ,

Tai esą naužginėifei fak- agentai ir
tai.

Komunistų apsileidimas.
Nors svetimų valstybių a- 

gentų darbas Sovietuose ne
buvęs kažkokia nelauktybė. 
nors Kirovo užmušimas ir

trockininkai. Jie visur suką 
gūžtas. visur tiesią savo tin
klus, visur rengtą kenkimo 
žygius, šnipinėją ir tt.
Klasių keva Sovietuose te

bevyksta.
Stalinas pavadino trum-

Darbi-
hinku Raudonojo Kryžiaus 
atskaitą, kuri parodo, kiek 
aukų lojalistams buvo su
rinkta, kas už tuos pinigus 
nupirkta ir pristatyta Ispa
nijon.

Toji atskaita tilpo ir “Ke
leivy,” 10 kovo laidoj. Ji 
parodo, kad Socialistų ir 
Profesinių Sąjungų interna
cionalai iki šių metų pra
džios surinko Ispanijos dar
bininkams 8,700,000 fran- 
euziškų frankų. Šitie pini
gai sudėti šiose valstybėse:

Anglijoj ........ 2,300,000
Suv. Valstijose 2,200,000
Švedijoj ........ 1 ,270,000
Belgijoj ........ 1,000,000
Danijoj............  639,000
Olandijoj ........ 420,000

285,000 
115,000

KODĖL?
“Tėvynė” deda Lietuvos 

tautininkų propagandos biu
ro straipsnį, “Kodėl ii Vil
niaus krašto ištremtas Ka
razija?”

Bet kodėl “Tėvynė” 
paklausia Lietuvos
KODĖL iš Kauno nesenai 
buvo ištremta užsitarnavusi 
lietuvių liaudies veikėja ad
vokatė Liuda Purėnienė?

Arba KODĖL šimtai Lie
tuvos laisvės gynėjų sėdi 
Kauno kalėjime?

KODĖL Lietuvoje užda
rytos visos politinės parti
jos, išskyrus nusususią tau
tininkų sąjungą?

u .. Šių subarą turėsime Pir- nėra. Pavyzdžiui, Ameriką Zinįvjevo ir Kamenevo bv- . . ,
bus išstumta iš gyv enimo. mos Gegužes Dieną, Tarp- valdo saujale kapitalistų. įa turėjusios parodyti kad Pare8iais naivėliais tuos ko- 

— tautinę Darbo Žmonių Šven- Jiems priklauso visi šalies oanijoį eife/ į. v-aiįvb& munistus, kurie mano. kad
_ ... Jie valdo valdžią. aparate ne viskas tvarkoje, "5°'^^ose- kov-

.-u- Viv. m milinnėc nnk'bmn , ■ - - ■ - DaSlbsifZUSl. 1OS ĮSU n<Panaikintos Vizų 
Mokesty#.

Nesenai Lietuvos ir A-: p ra tusiem s darbininkam
merikos vyriausybės susita- broliškų sveikinimų ir kvie
tė savytarpiai nuo šių metų čia visus spiestis po socializ- 

'on^: gegužės 1 d. panaikinti vizų mo vėliava.
“*na‘ mokesnius. Jokio mokesnio Pirmoji Gegužės yra mu- 

liudėsio

ne-

LICIVC uc i,«unv a J^U

South Bostono lietuvių Nuo jų malonės priklausė b«'partijos nariai nekreipę Pabaigusi, jos jau nebesą,
socialistų organizącija šia darbininkų gyvenimas. Jie į tai "dėmelio Nors komunas nes klases esančios panai-
proga siunčia visiems susi- nustatn mums atlyginimą už įu centro komitetas signali- kintos-

įmn - darbą ir pasako^ kiek mes ^avęs apie pavoju, bet ivai-
turim jiems mokėti už duo- partijos organai nedėję 
ną. uz kurą, uz drapanas ir pastangų budėti ir kovoti su 
kitas reikmenis. Jeigu iš kenkėjais.
gaunamų algų mums sunku jįe taip buvo pasinėrė į 

ir mes suarei- —

Norvegijoj 
Čekoslovakijoj
Palestinoj ...... 105,000
Australijoj ........ 30,000
Pietų Afrikoj .... 26,000
Be to, 50,000 frankų bu

vo surinkta Naujoj Zelandi
joj, Kanadoje, Luksembur-

fijoj, Suomijoj, Lenkijoj, 
razilijoj ir kitur.
Bet renkami pinigai nėra 

siunčiami Ispanijon, kaip 
“Tėvynės” redaktorius no
rėtų, nes pinigai ispanams 
nelabai reikalingi. Jiems 
reikalingas maistas, drapa
nos, vaistai ir kiti dalykai. 
Todėl tarptautinis komite
tas perka tuos daiktus ir 
siunčia Ispanijon. Iki šių

Stalinas kategoriškai pa
reiškė, kad kova su buržua
zijos ir “kulokų” likučiais 
tebevykstanti. Maža to, juo 
toliau, juo labiau šita kova 

j dalysis griežtesnė, nes So- 
užsienių re- 

prie-

už prašymus (aplikaeijas/ sų džiaugsmo ir liūdesio pragyventi ir mes susirei- uki«ka gyvenimą, taip pa- 
vizai gauti taipgi nebebus šventė. Džiaugsmo dėl to, kuojam. reikalaudami tei- tenkinti atsiekimari kad už- '^tų priešai, 
imama kad neša mums šviesesnės angesnio atlyginimo, tai jie OrvHom rkTnronttnac miami, griebsis visu

kad pakenktų socia- 
kun'bos darbui.

naivus žmones galį 
kad trockininkai 

ezervų. Jų rezervai
_ . . - „ . _____ j- Iš užsienio jie gau-

TT^r^-r -Tz-- Lietuvos generalinio konsu- Daug metų jau praėjo baustų kapitalistą. Taigi čia Sovietai yra apsiausti. na parama Be to ir Sovie-
,ato New Yorke’ arba ® Lie' t0 J23“’ k*? .Mark?a-1 matome netiktai nelygybę, svarbiausias faktas, kuri tuose dar'' pakankamai so-

“UuratS-^Turi rv'*- ^at° - t 3Wžia’5i, “T5!,"?“' Pamirž« Parti> "artai, ri malizmo priešų esą.
zurnaia* L.iieraui.a, sūri v:zas jau neberei- darbininku* vieny ben, bet mą. Taip vra dėl to. kad ka- i£ - f •
r^^fay° PJpf. Vincas Kre- nįfei£O mokėti (pirmiau da ne visi darbininkai tą ipitalistai vra viešpataujan- • ’ kanitalSjnin Trockininkų rezervai.
ve-jCckencus? reikėdavo mokėti ui penki, šauksmą suprato. Ifeiliuosa-lčioįi klase. ™Vvb5Tol Pasak Suline, trockiniu-

tai dešimts dolerių). vimo diena ir šiandien da Socialistų tikslas yra šito- laimėjęs sočia- M rezervus Vakarų Euro-
manoma, kad vizų nevisai arti. Bet nuo 184e kia padėtį pakeisti. Jie eina ^maž JKitur ^aujanti P0Je sudarąs IY-sis interna- 

panaikmimas pa- metų revoliucinio sąjūdžio prie to, kad privatinė nuosa- buržuazinė santvarka grie’- cionalas, i kurį ieina anar- 
lejų kraštų tunz- padaryta jau stebėtinai vybė butų panaikinta. Tai žui prie4inga ^ialGmui chistai. sindikalistai ir ivai-

Pačios vizos nėra panai 
Įeinamos. Kieksienas kelei
vis, Amerikos pilietis, vyk-! pagerbti atmintį senesnių uola, o jų teismai da ir žudikų, kurie veikią par-

redagž
v’ė-Mickevičius ? 

Pasakykit, KODĖL?
Yra 

mokesnio 
skatins abi

C. I. O. PLANAS PRAK 
TIŠKESNIS. _

Jungtinėse Valstijose da- mą. šis susitarimas betgi daug progreso. nereiškia, žinoma, kad iš Todėf aiškuT kad buržuazi- rių kraštų trockininkai.
cem^nnė^^darbinbikų tr- riS’S arbTTalkSi°aSilan- gelsS°paTeido obalsį.^Tro- jS^tarite^sSS klnkti^S^ietT^^bS’ dau^mį° 'ud^ra “^^3^

kos Darob Federacija ir ne- Turizmo (svečiavimosi) tės! Jus jus, šnipus ir tt.
Trockininkai.

Trockininkų akcijai pa
dedą Norvegijos socialistų 

_ _L.. ... , . grupė su Šeflo priešakyje.
Partijos nariai, kovodami Francuzijoje trockininkų eė- 

su trockizmu, nesupratę, braj es^ — Suvarino grupė, 
kad dabartinis trockizmas Vokietijoj — Urbanso, Rut 
jau ne toks, koks jis buvo pjšer ir tt. Visi jie esą fa-

senai atsiradusi C. I. O. reikalas, ypač Lietuvai, vis laimėt, tik retežius, o laimėt liūs, kasyklas ir kitokias į-
Inicialai C. I. O. reiškia darosi svarbesnis ir svar- visą pasaulį!**—kuomet jie- mones. kurios reikalingos

“Committee for Industrial besnis, nes su turizmu pa- du pirmu kartu tą Šukį pa- visam kraštui. Visas tas į-
Organization,” o lietuviškai prastai jungiamas ir koks leido, darbininkai buvo da mones socialistai siūlo pa-
—“Komitetas Industrinei nors biznis. Dažnai tenka netik tamsus ir neorgani- vesti visuomenės nuosavy-
Organizacijai.” išgirsti Amerikos lietuvių zuoti, bet jie ir žmogaus tei- bėn ir valdyti jas ko-opera- j__ __

Industriniam unijizmui, nusiskundimų: “čionai per šių da neturėjo. Jie neturėjo cijos pagrindais. Išnaudoji- prieš" 7 “8 metus Dabar t •
_____ _____________ už kurį stoja C. I. O., kapi- krizę vos galo negavau, o savo spaudos, neturėjo or- m‘as vieno žmogaus kito trockizmas nesąs 'politinė S1 FaSdlrn ,ir tip
metų pradžios tuo budu bu-ifaiisUi iš pradžių buvo la- Lietuvoje .bučiau galėjęs ganizacijų ir neturėjo su- žmogaus naudai turi būt srovė darbininkų klasėje, rafuoiai iržurnalStai ku-

le savo klasė?- panaikintas ir įstatymais noViov tm/A-ininVai Vcn. • •’ cvo nusiųsta: 
105 tonai

bučiau
' bai priešingi, bet tai tik dėl, dvarą nusipirkti.’ Jei ne pratimo apie

kondensuoto ■ t0» kad C. I. O. vadovybė dvarą, tai bent gerą ūkį ga- reikalus. Jie negalėjo dar uždraustas.
panaikintas ir įstatymais Dabar trockininkai esą ken- “nptokvhp raSn anip 9n- 

Tarp farmeriy kėjų. šnipų įr žudikų/aUJa. u ?>ę P
antram tm-i hnt ___•__________________1____ _______ _____1 u .va., aji*.

iiockis esąs pakrikimui likviduoti.
Komunistu centro komi- 

Dabartiniai kenkėjau tetas tuo klausimu priėmė
Darbininkų atstovai šian- riai gaus geresni atlygini- Dabartiniai kenkėjai troc- b^t^rnni'S’i vvk1

dien sėdi jau parlamentuo- ma. kininkai skiriasi nuo tų, ku- but kaH “nartii^ eiSsė
se, o ka: kur ir ministeriu šitaip dalvkus sutvarkius rie veikė prieš keliatą metų. ? i;,a’ „a. J
kabinetuose. ' išnyks ir kla'sės: nebus nei Ano meto kenkėjai buvę “į1^. J™',1';"?/>

Visa lai buvo pasiekta va- išnaudojamuju, nei išnau- Sovietų santvarkos atviri L°’ % " d-
dovaujant socialistams. dotoju: nei beturčiu, nei priešai. Dabar kenkėjai vei- 3 P° U

turtuoliu. Nebus prieš ką kią bolševikų partijos nario z (Stalino kalba ^Lie-
I • * įg • 1 • fa. • • — • 1 “ X • • -      tuvos Žinios” paduoda iš

Red.)

vaikams. ' jau pripažinti, kad C. I. O. visus, kūne dėl menkų pne- unijas ir politines partijas, skriaudžia ir gamintojus ir ober-šnipas.
25,000 dėžių sūdytos mė- planas jiems yra daug pa- žascių vis atidėlioja savose- bet matome ir tų unijų bei vartotojus. Tuomet ir mais-

fios. rankesnis, negu Amerikos į nosios tėvynės aplankymą partijų internacionalus.
25,000 skardinių konser- Daibo Federacijos sistema, bei joje apsigyvenimą.

tas bus pigesnis, ir farme-

vuotos jautienos.
1 pilnas laivas drapanų. 
500 tonų miltų.
250 tonų cukraus. 
2,250,000 cigaretų. 
18,000 bonkučių vaistų.

kuri reiškia tiek unijų, kiek 
pramonėj yra amatų: pa
vyzdžiui, prie namų staty
bos dirba mūrininkai, dai- 
lydės, švinoriai, elektro
technikai, stoginiai, dažyto

Lietuvos Pasiuntinybė.

5,400 neperšlampamų ap- Jab tinkuotojai—ir kiekvie- 
siaustų. !ni JŲ turi atskirą uniją. Tuo

Ir daug kitokių dalykų. 
Tai medžiagai supirkti ir 

nusiųsti Ispanijon buvo su

tarpu C. I. 0. sako, kad visi 
darbininkai, kurie dirba 
prie namų statybos, turi pri

KINIJOJ NEŽINOMAS 
AUKŠTAS KRAUJO

SLĖGIMAS.
Amerikos daktarų kolegi Nors laimėta jau labai

jos susirinkime, kuris įvyko daug, bet tikslas da nepa
anądien St. Louiso mieste, siektas. Todėl kova turi eiti bininkus mušti arba į kalėji- gėsi laimėti partijos pasiti- •’
Dr. Houston pareiškė, kad toliau. mus sodinti. Gamybos tiks- Sėjimą: jie net uoliai dirbą 1 & •’**
žmonės, kurie turi aukštą Socialistų tikslas pirmoj ilas bus ne
kraujo slėgimą, turėtų va- eilėj yra organizuoti darbi-

vartotos ir lietuvių renka- gulėti vienai unijai. Tai vra žiuoti Kinijon gyventi. Te- ninkus, kad atėmus iš kapi 
mos aukos. O p. Vitaitis ne- industrinis unijizmas. Uni- nai aukštas kraujo slėgimas talistų klasės valstybės vaiu p. v 
sigėdi sakyti, kad 
rinkti pinigai 
liau Chicagos.

Ar nebūtų jau laikas SLA clJa 
nariams pareikalauti, kad Padeda įsitikinti, kad C. I. 
jis liautasi juos maitinęs fa- O. planas jiems yra daug 
Sisuniu raugui geresnis, nes gėriau turėti

__ musų su- J08 čia organizuojamos pa-
nenueina to- industrijas, o ne pagal 

amatus, kaip A. D. Federa- 
daro. Ir darbdaviai

esąs visai nežinomas. Krau- rą, — tik ne tam, kad pa- 
jo slėgimas esąs greito gy- tiems tapus tokia pat vieš- 
venimo rezultatas. Kinijoj pataujančia klase, bet kad 
gi niekas nesiskubina, vis- panaikinus visas klases ant 
kas eina vėžio žingsniu, to- visados ir įvedus žmonių ly
dei ir kraujo slėgimo arba gybę. Dabar, prie kapitalis- 
širdies ligos tenai nėra. tinės santvarkos, lygybės

pąrioeinymas, įvairiose srityse, kad tno da gURŽUAZiNiAj SPECIA- 
kaip dabar yra, bet aDrupi- geriau pridengtų savo tikrą , ISTAI RUSIJOJ PASI- 
nimas visuomenės reikalų, veidą. Dabartiniai kenkėjai i ir ir a

Todėl— —partijos eilėse. Tai esąs
Lai gvvuoja darbininkų faktas, kurio taip pat iki šiol Žinios iš Maskvos sako, 

vienybė! nepastebėję naivus apsilei- kad Sovietų vadovybė nuta-
Lai gyvuoja tarptautinė ■ dėliai iš komunistų parti- rė palikti vietoje visus bur- 

musu šventė, Pirmoji Ge- jos. Kovai su kenkėjais, vei- žuazinius technikus ir kitus 
gūžės! kiančiais partijos eilėse, ko- specialistus, tik sustiprins

Lai gyvuoja socializmas! munistai turi persitvarkyti, žvalgyba, kad geriau dabo- 
LSS. 60 Kuopa, rasti naujus budus, turi iš- tų jų veiklą.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP KUN. KURAS APGAVO SCRAN
TONO LIETUVIUS KATALIKUS.

Kova Tarp Namų Savininkų ir Nuomininkų CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS

apie tai kalba. Bet šitokia 
kova tarp Romos katalikų 
bažnyčios diktatūros ir ti
kinčiųjų žmonių čia jau ne 
pirmiena. Tik pažvelgkime 
į tuos laikus, kuomet kun. 
Kuras čia šeimininkavo.

Tai buvo apie 30 metų 
laiko atgal. Scrantono lietu
viai tada pasidalino i dvi 
pusi. Viena stojo už tai, kad 
bažnyčia butų valdoma glo
bėjų, o kita, mažesnė dalis, 
ėjo su kunigu užtai, kad 
bažnyčia butų atiduota ai
rių vyskupui. Bet viešai tas 

... . . nebuvo skelbiama. Kun. Ku
lūs. Visuomeniniame gyve-1 r?<3 melavo, kad ir vyskupui 
mme jokio dalyvumo neim- užrašyta bažnyčia bus vis-

Šiu metų 13 kovo dieną 
Scrantone mirė kun. J. Ku
ras. Žmogaus mirtis, tai pa
prastas reiškinys. Bet apie 
šio žmogaus asmenybę rei
kia kai kas ir daugau pasa
kyti. Jo gyvenimas buvo lyg 
ir kokia misterija, pilnas ko
vų gyvenimas. Kuras turėjo 
gana didelę parapiją. Pini
gų buvo užtektinai. Praban
gos jis nemėgo. Vaikščiojo 
daugiau panašus i ubagą, 
negu i turtuolį. Sėdėjo kle
bonijoj, spaviedojo savo pa
sekėjus ir rūpestingai tvar
kė savo kasdieninius reika-

davo, nors labdaringiems 
tikslams kai kada ir išmes
davo doleri-kitą. Turėda
mas didelį buri žmonių, ar 
tai iš baimės, ar dėl kitokių 
išrokavimų, jų prie nieko 
kito neragino, kaip tik mel
stis ir nrašyti “pono Dieve 
loskos.” Tai senų papročiu 
žmogus. Jausdamas, kad 
turi didelę armiją, jis ją 
tvarkė ir valdė diktatoriš
kai. Pasakė kas žodį netaip, 
kaip jis kad manė, tuoj ir 
apšaukdavo “bedieviu.” 
Davatkos tai patvirtindavo, 
ir viskas tuo baigdavosi. Jo
kios iniciatyvos viešame gy
venime Kuras nerodė. Ne
labai jam patikdavo ir kitų 
bandymas ką nors veikti.

Jam mirus, tuoj jo para- 
pijonų tarpe kilo nepasiten
kinimas nauju kunigu Mi
liausku, kurį jiems diktato
riškai užkrovė airys vysku
pas. Rodydami nepaklusnv- 
bę airių vyskupui, parapijo- 
nys tuoj pradėjo protestuoti 
ir net paskelbė sėdėjimo 
streiką. Klebonijoj sėdėjo 
jie dieną ir naktį. Pine baž
nyčios duru iškėlė jie pla
katus su užrašais: “Mes ne
norime kun. Miliausko,” 
“Mes norime bile lietuvį 
kunigą, bet ne Miliauską.” 
Ir tam panašiai. Kad geriau 
save apsaugojus, parapi jo- 
nys, advokatui patariant, į- 
teikė kun. Miliauskui įspėji
mą, kad jis nedrįstų eiti ant 
jų žemės. Dėl to įspėjimo 
kun. Miliauskas du vyru a- 
reštavo Pittstone. Tie vyrai 
buvo Katilius ir Powell. Vė
liau juos detektyvu kapito
nas Rees Aleksander išėmė 
iš Pittstono policijos “laku- 
pos” ir parvežė i Scrantus.

Nežiūrint visu tų įspėji
mų ir streikų, kun. Miliaus
kas vistiek atvyko su keliais 
“kazokais,” kurie išlaužę 
klebonijos duris Įvedė jį te
nai.

Žmonės pamatę, kad vis
kas atlikta prieš jų valią, 
pradėjo nerimauti ir susirin 
kę prie klebonijos kunigą 
taip keikė, kad baugu buvo 
klausytis.

Keiksmo dar neužteko. 
•Kad parodyti savo protestą, 
jie 9 balandžio vakare susi
rinko aplink kleboniją, iš 
viso apie 100 asmenų, pa
laukė iki 10 vai., ir tada vi
si, it vienas, paleido po ak
menį į klebonijos langus ir 
juos išnešė. Sekantį rytą 
reikėjo kviesti karpenterį, 
kad įdėtų 6 išmuštu klebo 
nijos langų rėmus. Reikėjo 
sustiprinti sargybą. Prie 
dviejų policininkų dar keli 
detektyvai. Jie turėjo su re 
volveriais lydėti kun. Mi 
liauską Į bažnyčią mišių lai
kyti ir paskui atgal vesti * 
kleboniją.

Žiūrint iš šalies, tai tikros 
komedijos. Prie altoriaus 
kunigas garbina visagali 
Dievą, o tą kunigą turi sau
got ginkluoti policininkai 
Tas visagalis negali savo 
tarno apsaugot nuo parapi 
jonų. Išeina, kad policija 
daugiau gali, negu Dievas.

Žmonės tai mato ir visi

tiek musu. Girdi, užrašyt ją 
reikia dėlto, kad nuo “be
dievių” apsisaugoti. Bet di
džiuma tam netikėjo. Dėl to 
reikėjo eiti į teismą. Teis
mas buvo palankus žmonių 
pusei. Keliatą kartų globė
jai laimėjo. Bet ten, kur bu
vo vyskupas, buvo ir pini
gai. Jis liepė kitų parapijų 
kunigams rinkti aukas ir 
kelti bylą į aukštesnį teis
mą, kad atėmus iš lietuvių 
tą jiems priklausančią nuo
savybę. Žmonės privargo 
dėdami tam reikalui aukas. 
Buvo visokių nesusipratimų 
ir gąsdinimų. Čia kun. Ku
ras pasirodė visoje pilnu
moje, kuo jis buvo. Savo pa
moksluose ragino spiaudyti 
ant tų, kurie su juo neina. 
Sakė, kad jie niekur dau
giau numirę neis, kaip tik 
peklon. Numiršta, būdavo, 
žmogus, kuris ne su juo ėjo, 
tai jį išvadindavo “gyvuliu, 

‘mulu” ir tam panašiai. Ta
da dar lietuviai buvo tam
sesni. Jie da karštai tikėjo 

dangų ir pragarą. Jie ma
žiau tuomet buvo apsišvietę. 
Jie mažiau suprato draugi
os ir žmogaus gyvenimo 

prasmę. Jie mažai buvo gir
dėję pamokinančių dalykų. 
Tie gązdinimai juos pavei- 
tė ir jie galop pasidavė vys
kupui.

Kun. Kuras paliko šeimi
ninku ir toliau tęsė savo 
darbą.” Tai buvo niekas 

daugiau, kaip tik prietarų ir 
įurtų skelbimas. Bet kartu 
jis nepamiršdavo vis pakar
toti parapijonims tą melą. 
<ad bažnyčia priklausanti 
jiems, kuomet ištikrujų ji 
juvo jau užrašyta airiui. Ir 
žmonės Kuro melui tikėjo. 
Jie pamatė tą melą tik da
bar. kai Kuras mirė. Pama
tė, kad iie negali pasirinkti 
sau nei kunigo, kokio nori. 
Jie turi pasiduoti airio dik
tatūrai. Pamate, kad jie ap
gauti, jie daužo akmenimis 
klebonijos langus. O airišių 
kunigai savo bažnyčiose per 
pamokslus rėkia: “Norite 
pamatyti Amerikoje komu 
nizmą ir komunistus, tai nu
eikite prie lietuvių romiškos 
bažnyčios ant Theodore 
gatvės. Ten pamatvsit, kaip 
bedieviai ir komunistai štur 
muoja Dievo namus!”

Tokie tai atgarsiai dabar 
girdėt apie kun. Kuro ir jo 
parapijonų kultūrą. Stebė
tis nėra ko, žinant, kad ro
miška bažnyčia niekur žmo
nėms nieko nedavė, bet 
daug iš jų atėmė. Ji dirbo ir 
šiandien tebedirba tik savo 
naudai, popiežiaus armijai 
užlaikyti. Yra kalbama, kad 
Romos popiežius padėjo 
Mussoliniui katalikiškais 
pinigais etiopus nukariauti: 
Ispanijoj sukilę generolai 
taip pat turi popiežiaus pri 
tarimą žudyti ir terioti savo 
kraštą ir žmones; jo kuni
gai prašė Dievo palaimini 
mo mahometonams mau 
rams, kad šie žudytų ispa
nus.

Romos katalikų bažnyčia 
netik šiandien tokia klastin 
ga. Ji tokia buvo visuomet

Vienas namų savininkas New Yorke pakėlė nuomą. Nuomininkai nutarė nemokėti. Kai 
savininkas gavo iš teismo leidimą išmesti jų baldus, kiti apylinkės nuomininkai pradėjo 
bėgti anam i pagalbą. Vaizdelis parodo, kaip policmanas stengiasi tų ‘‘talkininku” neleisti 
į namą.

Atsilankius pas pittsfcur- Kažin kas padavė miesto 
ghiečius. i tarybai sumanymą, kad iš-

Nesenai gavau iš broliu i įstatymą, draudžiantį 
Bakano ir Mažukno žinią,! vlsoki judėjimą po dvylik- 
kad pas juos tenai Pitts-! tos valandos nakties. Kad 

nebūtų šokių, kad nesigir
dėtų radio programų ir 
šiaip visokių pasilinksmini
mų. Žodžiu sakant, norima, 
kad viskas aptiltų nuo pusės 
nakties ir visi eitų miegoti.

burghe yra rengiamas dide
lis 3-čiojo SLA. Apskričio 
koncertas, kur ir Clevelan- 
do dainininkai esą reikalin
gi. Sako, suorganizuok juos 
ir atvežk. Taigi aš prisikal-, m 
binau žinomus Clevelandol Taryba sį sumanymą perda- 
dainininkus, Julių Krasnic- vė policijos viršininkams 
ką ir Zofiją Kučinskaitę,; apsvarstyti ir pasakyti, ką 
pasiėmėm su savim pianiste Jie aPįe tai mano- Taigi jie 
Aldoną Vilkelytę ir mano |Pai‘eiskė, kad toks sumany-
‘šonkaulį,” susėdom į auto 

mobili ir leidomės į Penn- 
sylvanijos kalnus.

Nuvažiavus Pittsburghan, 
drg. Mažukna nuvežė mus į

mas esąs tuščias. Viena, kad 
sunku butų tokį įstatymą į- 
vykdyti, o antra, jeigu mes 
norėtume viską po dvylik
tos valandos apstabdyti, tai

Visa jos istorija, tai vienos! DETROIT, MICH. 
tik klastos, intrigos, žudy-|Linksrol naujiena Ketuviam 
mas nekaltų žmonių ir gro
bimas jų turtų. Tik pasi
klausykim, ką sako apie po-

Gegužės 1 d., Masonic
Temple dainuos p-lė Ona 
Katkauskaitė (Kaskas), ar
tistė iš Metropolitan operos.

lietuvaitė toje

radio stotį, kur R Dargi’s da- i ikėtų po policistą prie 
vė lietuvišką pusvalandį. koznos stubos pastatyti. 
Mūsiškiai dainininkai su-
dainavo keliatą dainelių, o Policistas Dietrick nuva- 
įaunuolis K. Michelsonas iš žiavo su savo motena į Gor- 
Brooklvno pasakė prakal- don Parką ir apsistojęs žiu- 
bą. Man taipgi teko keliatą tėjo j ežerą. Ir štai, jaunas 
žodžiu tarti i mikrofoną. vaikėzas prieina prie auto-

TA , , . , ,. mobiliaus ir reikalauja pini-Dabar as noriu tarti vieną kRaip ^uti
kitą zoa, apie jaunuoų Mi- jįg nežin0jo, kad maši- 
chelsoną, kui i piimu kai tu nQj |)UVQ pOiicįstas su gįnk-
man teko girdėti kalbant ju Dietrick griebėsi už re- 
apie Susivienijimo reika- volveHo if tą6jauną vaikiną 
lūs. Tas jaunuolis via gam- ant vįetos nušovė. Už tai jis

Balandžio 21 d. šių metų Lumu {““L > aukšt<!sn« vietą P8'
rica 218 lie- studijuoja ir organizacijos „R 

kulh-4 hiivn nis- g?vywe5s-

BALTIMORE, MD. 

Iš kriaučių darbuotės.

A. C. W oi’ Amer
tuvių skyrius laikė susirin- reikalus. Jo kalba buvo aiš- 
Kimą. ki ir pilna faktų. Į trumpą

Sis susirinkimas buvo ga- iajką jįs apibėgo gerą dalį

o vaikėzas neteko

piežiaus kryžiokišką užpuo- iuc

1*!?$ ant Jeruzalės ameriko-; pirmutinė lietuvaitė toje ^is susirinkimas buvo ga- laiką jis apibėgo gerą dalį . Kitas dalykas, tai Pjtts- 
mskoji Comptono enciklo- Operoje Detroite, artistė pa- na varnus ir turiningas paly- Susivienijimo praeities ir į- lietuviai turėtų būti
Pedj.j3' Ę° kelių kovos są*!gįrodys operoje Cavaleria &!nus. su kitais. Dideli suka- kvėpė daug dvasios visam dėkingi n p. Dargiui uz pa-

žiaus kryžeiviai įtaisė tokią 
skerdynę, kokios nebuvo 
suruošę nei turkai klaikiau
siais istorijos laikais. Gat
vėse kraujas tekėjo čiur- 
iais. Visos aikštės buvo už

verstos lavonų krūvomis. Pc 
šitos baisios skerdynės, kry
žiokiški riceriai nuėjo iškel
tomis galvomis prie Kris
taus grabo atiduoti Dievui 
garbę.”

Dabar, žinoma, popie
žiaus agentai aiškina tuos 
įvykius kitaip. Su laiku jie 
viską užginčija arba nuda
žo tokiais dažais, kad žmo
nės jų darbais nesibaisėtų 
Pavyzdžiui, 1431 metais 
Romos katalikų bažnyčia 
apskelbė franeuzų liaudies 
karžygę Joanną D’Are “bur 
tininke” ir gyvą sudegino 
ant laužo. O kai vėliau fran
cuzai pradėjo ją garbint, tai 
popiežius Leonas XIII 1894 
metais persivertė ragožium 
per galvą ir apskelbė ją 
ventaja, kad tik gavus sau 
franeuzu simpatiją. Ar-gi 
ne veidmainybė? Vieną 
kartą pripažįsta merginą 
sant “ragana” ir liepia sa

vo kunigams ją nužudyti, o 
kita sykį ją palaimina ir pa
kelia į šventųjų tarpą.

Tokia pat klasta ir veid
mainystė šiandien reiškiasi 
pas mus ir Scrantone. Per 
klastą ir melą Romos agen
tai išviliojo iš biednų musų 
žmonelių bažnyčią, sakyda
mi, kad ji vistiek “jūsų,” 
dabar tie žmonės nei balso 
neturi. Ir kada jie nori prieš 
tai protestuot, tai airiški Ro
mos agentai vadina juos

ninkės vakarėlį Ji sutiko respondentą ir išsirinko C. nįZaC’ijos darba ‘ varvti pir- Mes gerai žinome kiek tie 
dalyvauti; bankietas bus c. Jenkinsą. Už organą pa- mvn . - i pusvalandžiai kainuoja.
:1O balandžio, 7 vai. vakare, sirinko “Keleivį.” Jame bus * Programai naribaivus 'Taigi, visi lietuviai privalė-
Statler Hotely. laikas nuo laiko pranešta turėjau prOgos ir su kitais N & ^rbą Paremtt Da«g

Ta proga bus paminėta ir Baltimorės siuvėjam svar- organizacijos veikėjais su- kolomjų norėtų savo radio 
Miko Petrausko mirtis. Ta- besni unijos veikimai. Drau- sįtikti ir anie įvairius reika- pusvalandžius turėti, bet 
ne bankiete dainų progra- gai siuvėjai, kurie dar ne- jus pasikalbėti. Abelnai žiu- n®ra karn tos atsakomybės 
ma susidės išimtinai tik iš skaitote “Keleivio” pasi- rįnt? pittsburgo apylinkėj pasiimti.
velionio M. Petrausko kuri- stengkite peržiūrėt kiekvie- laikai kiek pagerėjo ir veik- “
lių ir kartu su p-le Katkau- ną numerį. lumas tarpe lietuvių prade- Gatvėkarių kompanija
skaitė paminėsime jo nuo- Balandžio 30 d. vakare, ^a atgyti. praneša, kad įves busų lini-
□elnus lietuvių tautai. Nes skyrius rengia labai svar- " " ______ jas į visus priemiesčius ir
<aip kompozitorius Mikas bias prakalbas. Prakalbos Grįžtant i Clevelandą už- padalys parankų susisieki- 
Petrauskas buvo pirmas lie- įvyks Lietuvių svetainėj ant tjko mUs didelis sniego štur- mą. Mat, miestas labai grei- 
uviškes operos kūrėjas, taip Hollins gatvės. Prakalbos mas įr ėmė net 8 valandas tai priauga ir yra daug to- 

musų jaunutė lietuvaitė pir- rengiamos paminėjimui ]ajko namo parvažiuoti. kių vietų, kur gatvėkariai 
moji garsiausios operos dai- darbininkų šventės Pirmos ______ visai neprieina.
nurinkę. i Gegužės. Miesto valdvba pranešė, ---------

Muzikui Nekrašui surengti Gegužės 1 d. vakare, Bal- kad gegužės pirmą bus na- Du ginkluoti banditai įėjo
4 vakarėlį, padeda būrelis timorės siuvėjų Jungtinė skelbta apsivalymo savaitė. į Stones restoraną ir pasi- 
nteligentų. profesionalu. į Taryba rengia ' milžiniška Taigi, kas ką ‘ turite ‘ savo ėmė apie du tūkstančiu do- 

Kurie norėsite dalyvauti, į balių. Balius bus laikomas^ skiepuose nereikalingų dai- lerių pinigais. Restorane bu- 
malonėkite kreiptis pas po-. 5-th ‘ Resrimento svetainėje, ktų, neškite laukan, kad vo apie 150 žmonių, bet nie- 
nią Chas. Steponauskienę kurioi telpa apie 10,000 miesto trokai gelėtų oaimti. kas nedrįso plėšikų sulai
kei num. 4302) , arba po- žmonių ir tikimasi, kad da- Taipgi prašo, kad visi anva- kyti.
nią Kratavičienę (tel. num. jyvaus daugiau, nes Balti- lytų ir savo kiemus, nes kož- ---------

morėi yra apie 15,000 siu- ną pavasarį atsiranda lieru, Darbininkai

“komunistais” ir “bedie- 
iais,” “šturmuojančius Die

vo namus.” Ir šitokius šmei 
žtus drebia lietuviams Į akis 
tie, kurie patys laužiasi 
kleboniją per užrakintas 
duris, kurie apsiginklavę 
žudymo įrankiais eina mi 
šių laikyti.

Kažin, ar numiręs airių 
vyskupas ir į dangų laušis 
su ginkluotais policininkais, 
kuomet šventas Petras užra
kins prieš jį vartus?

Patri jotas.

3089).
Visuomenės vardu, kvie

čiame visus dalyvauti šešta
dieny, gegužės 1-mą, artis
tės p-lės Kaskas debute. o 
balandžio 30. bankiete Stat- 
ler viešbuty.

M. L. Balchunas.

žmones jau
vėjų ir kiekvieno yra pride- kada oras pradeda atšilti, nežino kaip begalės ir pra- 
rystę būti tame baliuje. ■ Jeigu miestas bus švarus, gyventi. Viskas brangsta, 

Koresp. tai ligų galima bus išvengti, kainos kįla ant visokių pro-
--------------------------------------------------------------------------- dūktų. Šiomis dienomis ir

duona pabrango vienu cen
tu ant kepalo.

LOWELR MASS.
Liet. Pil. Ki’.ubo balius.
Subatoje, gegužės 1 d. 

bus puikus balius svetainėje 
ant Bridge Street, Lowelly. 
Grieš gera orkestrą ir žada 
būt daug svečių iš kaimy
niškų miestu.

Lowellio lietuviai, nepa
mirškite atsilankyt i Kliubo 
balių ir smagiai praleist lai
ką. Kliubo sekretorius.

KAS MUMS RAŠOMA.
Virden, III.—Brangus re

daktoriau: Atsiprašau, kad 
ilgai neatsiunčiau pinigų 
Maikio tėvui kad mano na
mus ir toliau lankytų, dabar 
orisiunčiu S2.25 už laikraš
tį ir už kalendorių šių metu. 
Aš pats toks senas kaip Mai
kio tėvas, jau pabaigiau 70 
metų, bet be “Keleivio” ne- į 
rimstu, jis mano geriausias' 
laikraštis. Su pagarba,

Adomas Žilinskas.'

BLUE RIBSON MALT
m c r / r (J B / r. u c s + S

Balandžio 15 dieną buvo 
šauktas Amerikos Lietuvių 
Kongreso rengimo komite
to susirinkimas, bet dėl tūlų 
priežasčių susirinkimas ta
po atidėtas ant vėliau. Sek
retorius apie tai praneš laiš
kais.

Balandžio 19 dieną, Cle- 
velande buvo tardoma 125 
asmenis, kurie yra nusikal
tę svaiginamų gėrimų įsta
tymui. Mat, degtinės parda
vinėjimo monopolis čia pri
klauso pačiai valstijai ir pa
vieniams bizni iš to daryt 
draudžiama.

Steubenvillėj ištiko ne
laimė Camegie-Illinois Steel 
Co. liejykloj. Dešimtis dar
bininkų likos sužeisti, penki 
mirtinai, o kiti lengviau. 
Nelaimė ištiko, kada tirpin- 
tuvas apsivertė su verdan
čiu plienu ir apliejo minė
tus darbininkus.

Jonas Jarus.

i
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

ŠIŲ DIENŲ ŽMONIŲ PAŽIŪROS I Kunigaikštis, 
SEIMĄ IR VEDYBAS. Bet Kuade-

šiomis dienomis Bostone, 
lankėsi Jan A. Bata, visam 
pasauly pagarsėjęs Čeko
slovakijos batų fabrikantas. 
Jo fabrikai veikia netik Če
koslovakijoj, bet taip pat

Šeima yra vienas iš sūdė- mirties; bet kaip tai gali i- 
tingo žmonijos pažangos ra- vykti, jei vienas iš vedusių 
to stipinų, kuriam gendant išeina iš proto ir kitas vis 
ar lūžūs, pakrinka darnus; tiek verčiamas su juo gy-
to rato sukimasis, tvirtu-iventi? Ir štai iškyla skan- • .. .- -T
mas. Todėl liečią šeimą ir dalas — leisti bepročius vai- Vokietijoj, Šveicarijoj, In

kus Į pasaulį! Daug yra pa-įvijoj,
našių dalykų. Galų gale Jp?0S^avJJ^J’ Olandijoj ir

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A.

PIRMIEJI DANTUKAI.

vedybas klausimai visur na
grinėjami su ypatingu rim-

Kašo Dr. A. J. Gussen.
o___*___________ ______ __________ e- _____ t o__  .- - . - Vaiku pirmieji dantukai pa-
tumu, atsidėjimu. Tik pas,nuostatai lieka nuostatais, o;kitur, o dabai jis nori da ke- prastai Lietuvoj yra vadinami 
mus prietaringai į šeimyną: gyvenimas daro tai, kas jam; bat-4 tokių fabrikų pastatyti pienžindžiais, ir jų skaičius su
žiūrima. reikalinga. Šiandien mato-ji1' Amerikoj. Avalinės ga-

Katalikų bažnyčia aiški- me daugybę iširusių šeimų, .• myboie tas žmogus yra tuo, 
na, kad moterystė yra Die- nežiūrint bažnyčių draudi-ĮHU0 Fordas yra automobi- 
vo, o ne žmonių įsteigta. Ji mo. tjų statyboj. Jis pažįsta
yra sakramentas — užtai Dar didesnis skirtingu- žmonių skoni, pritaiko prie tų ir puses, 
šventas dalykas. Svarbiau- mas pasireiškia žmonijoj j° savo produktą ir tuo budu Daugumui

sidaro išviso tik 20. šių dantu
kų dygimo laikotarpis praside
da nuo šešto mėnesio kūdikio 
amžiaus ir tęsiasi iki dviejų me-

—Džiru-džiru, 
Bum-bum, 
Maišos žemė

sias susituokusiujų uždavi- dėl šeimos sudarymo — 
nys, tai vaikų auklėjimas, jungtuvių. Bažnyčios, laiky- 
kuris tegalimas tik esant šei- damos jungtuves ir šeimą 
mos vienumui — vienas vy- Į Dievo padariniu, skelbia, 
ras viena žmona. Nei vyrui kad vien tik joms, kaip tar-
nei žmonai nevalia pasime- 
?ti iki mirties. Tiesa, kartais

pininkėms taip žmonių ir 
Dievo. Tuo tarpu pažangų:

dėl tam tikrų aplinkybių ir žmonės, kurie i senoviškus 
katalikų bažnyčia pripažįs- burtus jau netiki, tvirtina, 
ta persiskyrimą, tačiau pati jog šeima yra pačių žmonių raščius. Taigi žmogus turi

vaikučių tenka 
nuveikia visus savo konku- pergyventi labai daug nesmagu 
rentUS. mo ir skausmo dygstant pir-

Daugeliu žvilgsnių Jan miems danteliams. Dažnai pa- 
Bata pralenkia da ir Ameri- sireiškia skausmas smegenyse, 
kos Fordą, nes šio specialy- tai tinimas ir uždegimas, kuri 
bė yra tik automobiliai, o gamina dygstančio dantuko vi- 
Bata darbuojasi dar aviaci- duje spaudimo jėga. Pas di- 
ioj ir užsiima Žurnalizmu. džiumą kūdikių tankiai pasirei- 
Jisai leidžia iš viso 25, laik- škia temperatūros pakilimas ir 

seka karštis, kuris paprastai
tęsiasi net kelias dienas. To
kiuose atsitikimuose paprastai 
kūdikio viduriai turi būti liuo- 
si. Gerai yra trinti, masažuoti 
smegenis, tas vietas vieteles, 
kur kalasi dantukai. Trynimas 
arba masažavimas smegenukų

moterystė nesunaikinama— savo gerovei sukurta ‘sąjun- būt visapusiškai apsišvietęs 
vyras vis tiek negali kitos ga ir todėl jie reikalauja ir gerai turi žinoti pasaulio 
vesti, o žmona negali už ki- jungtuves sudaryti įstaigo- politiką. Ir ištiesų įdomu y- 
to tekėti. Pagal katalikų se, nieko bendra neturinčio- ra klausytis, kai jis* pradeda 
bažnyčią, šeima nėra žmo- se su bet kokia tikyha. kalbėt. * Pavyzdžiui, jis pa- 
nių valios ar išminties pa- Įdomu, kuo remdamiesi pasakojo * susirinkusiems 
darinys, bet dieviškų jėgų viena ir kita pusė palaiko Bostono laikraščių reporte-
pasekmė. Užtat šeima turi savo pažiūras. Bažnyčia, riarns, kaip dėl kiaulių kilo palengvina skausmų,
tarnauti ne žmonių užgai- niekindama civilinių jung- pasaulio karas. Labai yra apgailėtina, kad

davė bolševikams velnių, doms’ bet bažnyčios ir kuni- tuvių sudarymą, šaukia, jog paprastaį Vra manoma, daugelis iš tėvų beveik visiškai 
tai davė. S^^buk įvedus civilines jungtuves, jjg cako, kad pasaulinis ka-

__Už ka o-i? Didžiai panašios katalikų žmonių dorovinis pakilimas ras kilo 1914 metais dėl to
—Ugi kam jie sukėlė Iš- bažnyčios pažiūroms į ve- kris, atsiras begalė persi- kad du serbų studentai nu-

neatkreipia savo domės Į pir
mutinius vaikučių dantukus 
Pilnai galima sakyti, kad dau-

». .... . šovė Austro-Vengrijos kuni- giausiai ta drama pasitenkina
tų, protestantų, stačiatikių ciai besivalkiojančių nusku- gaikštį. Tai via klaidinga ateiviai> o ypač lietuviškos ku- 

tėve. bažnyčios pažiūros, nors šių rusių vaikų, svetimoteriavi- nuomonė. Tas karas kilo dėl mut*s’ nes ->os visk4 žino. Lan

—:nI o kariauti. leve. i panijoj vaiiM "iš kunigue dybas ir šeimą yra reforma- skyrimų, šimtai ir tukstąn
kad taip įsilinksminai, lyg Pjauna? r.v„. „.„v,,
katinas prieš lietų? Turbut —Bet tai netiesa, ------ ...... ------------- —-----------------
pvpkę atradai9 Girdėjau Karą Ispanijoj pradėjo ne pastarųjų balnyčių įstatai mas įssiples ir tt. Tuo tarpu kiaulių. Reikia, mat, žinoti, k-vdam°zs dantų gydytojų visuo-
kad buvai pametęs ’ bolševikai, bet fašistai su numato tam tikrus atsitiki- pažangus žmones sako, kad kad kiaulė tautų gyvenime met JOS kad. girdi.

—Ale kas čia tau. vaike’ kunigais. mus, kada leidžiamas persi- šiandien bažnyčių tvirtini- turi daugiau svarbos, negu
Aie nas ua tau, vaisė. _Vistiek, Maike, bol- skyrimas ir naujos vedybos, mai menkiausios kritikos koks ten kunigaikštis. Be 

ševikai no gut. Svarbiausios
—O jie tą patį sako apie mams pamatuotų

Pypkė nieko neznočija.
—Tai ko taip šumiji?
—Kad linksma ant du

šios. kunigus, tėve.

nereikia taisyti vaikų pienžin-
. koks ten kunigaikštis. Be dzių dantukų, nes jie visviena

is persiskyn- neišlaiko. Atrodo, kad pa- kunigaikščiu gyventi o-ali- ilgai nebus* greitai kris. Taip. 
jtų priežasčių starujų įrodymai ir yra la- ma 0 be kiaulės neapsieisi. tas yra tiesa* kad Jie kris ir

yra sies: vieno iš susituoku- biau pamatuoti, negu baz- - j kiauliško vietas Pakeis kltl> nauji, sveiki
.. esin mietniimnc nnrkfrt rkodo. nvėlll Ptavvolorimo innc ’ -P _ kaip perlai blizganti.—Bet kodėl taio links -Kunigų, vaike, negali W1 nustojimaą proto pada- nyčių Pažvelgime juos. reikalo

—cet Kociei taip links- pejkt £a jie daug gero dar- rymas nusikaltimo kito at- Civilinių jungtuvių suda- vajdonaj 1 Bet reikia turėti omeny štai
bininkams padaro. Jie vi- žvil?Lu (kada kėsino* ,ymas nesumažina žmonių Kaip dabar taip ir prie« kas: pienžindžiai dantukai pra’

, valuk to, Mai- ?uomet meldžiasi ir prašo si nužudyt moterį ar moteris doroves, ką aiškiausiai pa- didid kara ’SerbPia buvo deda rudytl’ gesti’ puti apie du
1 °Z1° ia" Dievo, kad fabrikantai pa- «)/. svetimoterystė, nesuge- rodo Anglijos, FYancuzujos, ;var^n^ ąvaUį^įu Lis ar tris metus pirmiau Jų prara

dimo. Kas gi paseka tų viską.

Europos

gą suvarem 
—Kur ir kaip?
—Nugi Norvude, vaike.

Sušaukėm skodą švento Jur
gio skiepe ir apznaiminom, 
kad bus dibatai. Sakom, . - - , «,daugiau svieto susirinks. ^2
Na, ir pradėjom.

Pa- svetimoterystė nesuge- Angliją nąncuziioą,:^ Valstiečių šalis. “ 
keltų darbininkams pėde;. 'b JV J? Beveik vienintelis jos ūki- <hr

—O aš tau pasakysiu, tė
ve, kad tu labai klysti. , . , . i-Kaip ui, Maike, ar tu koslos bažnyčios apie sei-1 kultunngų kraštų
nori man - •» ' a* r>»«rtv r\nr7rtiT i mn enr»«>i i a -zkatt z a c-* _

Bet Austro- Vengri jos baro-jungt-uvcr-. u uviuua tuiuuių • - —„„j,: kurie valdė disupratimas nėra jokiu budu delius^ ir peatysddaug

džia ir palaiko krikščionis-1 Šveicarijos ir daugelio kitų kiSuUniSk^te, ^“"Aretr™
jeigu jie lieka apleisti ir netai
somi? Visų pirmiausiai vaiku
čiai turi panešti skausmų, nak-

pasakyk, kad aš „ ... . . . “rastuose njnt;lg'-rinka jų kiaulėms. nemiegojimą, o ir valkti „e-
Kartu su Šitomis baznv-! jau senai įvestos civilines gali taip kaip reikia, nes kiek-

-Taip. tėve. Ir štai iro- Platinamomis mintimis, 
~ . , . . , dvmas. Darbininku unijos '15 daugiau sklinda ir pa-
O apie ką jus debau- ,-ėikalauja. kad fabrikuose n>aw»tai žmonių masių yra

rtuiLut rvi<z.-Lu pavj’Z- Venoriifl hnvn beveik vie- v“džiai. Minėtuose kraštuose _:Ui\ __ tų
jau senai įvestos civilinės
jungtuvės, o dorinis žmonių

vieno maisto gabalėlio dasilitė- 
jimas užgauna dantukų skaus
mingas vietas.

Negana to. Dantukų puvimas 
eina visu ryžtumu pirmyn, žan- 
delių dėsnos pradeda vėtrytis ir 
formuojasi votys, kurios vėliau 
trūksta burnoje. Vočių materi
ja susiliejus su seilėmis keliau
ja vidaus linkui it išlengvo pra
deda nuodyti visų kūdikio kūno 
aparatų.

Votys įsigalėjusios žande- 
liuose užkrečia ir busiančius an
trųjų dantų žiedus, kurie vėliau 
dygsta nenormaliais, turėdami 
difekeija viršutinio dantų kaulo 
ir apyvala traukianti bakterijas. 
Jie greitai pasiduoda • nuolati
nėm priešo atakom ir būna pra
rasti pačioje jaunystėje augi
mo dienų.

Netaiku praradimas pirmųjų 
dantukų veda prie difekcijos 
antrųjų dantų aparato. Antrieji 
vaikučių dantys lieka infektin- 
ti, o apart lo. praranda “Mo
tinos Gamtos’’ patiektų dygimo 
planų — jie dygsta kreivi iš vie
nos ar antros dėsnių pusių, žan- 
dakauliai neišsivysto taip kaip 
reikia ir lieka nenormalus. Pa
sireiškia obstrukcija žandakau- 
lių augimo, jų vystymosi, kur 
vėliau padaro didžių žalų bur
nos išvaizdai. Užtai šiandien di
džiuma žmonių turi difekcijas 
burnos išvaizdų konstrukcijoj.

Kad nedaleidus prie to visko 
ir išauklėjus vaikučių dantis 
sveikais, o sykiu ir juos pačius, 
tai vaikučių dantys turi būti ge
rai prižiūrimi ir taisomi iš pat 
jaunystės dienų. Nes viena un
cija apsaugos yra brangesnė už 
tona gyduolių.

Tad. brangus vaikų auginto
jai I Laikas jau mesti gurban tų 
naivų, užburtų Įproti, kuris dar 
ir šiandien kartojamas: “Kai 
tie dantukai iškris, tai kiti. ge
resni. išdygs.” To visko rezulta
tas jau šiandien aiškiai spindi, 
nes apie 70 nuoš. jaunuomenės, 
vaikinų ir merginų, su prastais 
dantimis.

čiuose kraštuose vra kiek šioj desperacijoj. Dėl to 
Serbijoj kilo didžiausia ne

, _ IlIlCt k UACA KO A K ’ 1 cll Mlll Ali rv K» x • J 1 w • V.

mas, teve. Darbininkams tuo budu di- pazista. kad seimą bu ų
—O kaip tu Maike, dary- delė skriauda. Bet kai ana- koks virszmogiskas padaly

tum tokius dibatus? di b naduotas balsuo- n>’s- Seima >Ta vyro ir m0‘t -Kalbant, a^ie spaudą, ti įftatyraaį kuris draudžia terš sąjunga,

didesnis: bet tas visai su-
nrantama, ateiminus kad ^3"^ šviesą? Fizikos mokslas sa

■__  • •? trus nacionalistinis ttauti- ko’ kad ?ttesa Jia eten

Mokslo Dalykai.
Kas yra X-spinduliai? garsas nueina 1,089 pėdas 
Visų pirma reikėtų pa. ‘ Per sekundę, o vandeniu nu-

apvkanta prieš Austriją. klausimą, kas yra ,
r t - i___ ________ • ~ _ r svipm i rizikom mnkslac m. r*

eina 4,780 pėdų per sekun-

—Kalbant apie spaudą, g i=tatvmas kuris draudžia ters s^un?a’ sutar- bažnyčia, ypač kataliku, ne- nacionalistinis ftauti- ko> kad šviesa yra etero v 17tėve,, aš pastatyčiau klausi XS ka?p^ SnlS? e/emTn- akmenii j- ,
i, kuri spauda naudinges- met eleėsi kataliku bažnv- susitu°kusiuju gyvenimui ir tie persiskyrimai, kurių gy- 7 čįtos neapvkan- : laisvamaniška, ar kita- tfmgai9 * * Palajkyniui. šitų venime vistiek yra nemaža, £
iška? ,1-..;., ^9 pažiūrų žmones sudaro sei- niekur neužregistruojami—_ ___________

mą 
nė 
likiška? —Na, o kaip gi?

prūdą, ir tuoj vandeny kils Sunku žmogų Įtikinti, kad 
bangos. Taigi ir eteras pa tokio dalyko, kaip spalvos 
našiai banguoja. Eteras yra visai nėra. O betgi faktas y-

—Ne, Maike, taip butų —jie agitavo*'išsijuosę ^as ne*dėl kokių i^vajotų, apie vieną kitą iš jų sužino- toks elementas, kuris pripil-!ra toks, kad pati savaimi
negerai, ba bedieviai tada kad tas istatvmas butu at- neaPČiuopiamų dieviškų tik- me tik iš teismu sprendimų, . Austro-Veneriia tuo- do erdv£- Žinoma, čia medžiaga nėra nei mėlyna, 
gautų čenčių savo gazietas mestas. Kitaip pasakius iie sbj, bet tam, kad seimą pra- kada vienas kitą užmuša. met nasjkėlė Serbiiai atker- kalbam ne apie toki eterą. nei raudona, nei kitokia, 
išgirti ir gal ne .vieną para- aejtavo už vaiku vergijos skaidrintu gyvenimą ir duo- ar kitaip nusikalsta. Pats - . uxc:deg.g beveik visas daktarai vartoja ligo- Jeigu mes matome geltoną
pijoną subalamutytų. Jau ir nalaikvma' Tai matai tėve^ tų ?alimybę paleisti pašau- persiskyrimas, nesant civi- } K g niams migdyti. Eteras, kuris gėlę, tai tas visai nereiškia,
taip katalikai daugiau skai- kain tu klvsti ^akvdamas lin tinkamai išauklėtus vai- linių jungtuvių, yra dar pn- 1 j . u matomp ^1... _ pripildo erdvę, yra neap- kad ji yra geltona. Spalvos 
to “Keleivį,” negu musu kad kunigai nadeda darbi- kus* laikomasi nuomo- ęinamesnis — užtenka pa- p , , tikroii to karo čiuopiamas ir nematomas pasidaro tiktai musų akyse,švento Juozapo organą. * ^nkams.^e padeda f^bri- jog neužtenka tik gim- keisti tikybą ir vėl yesdin- t daiktas. To etero bangos ir Jos pasidaro nuo šviesos

-Tai parodo, tėve, kad kantams, o ne darbinin- vaikus ir ubagais tvm- kis; tuo tarpu prie civiliniu 1 _ _______ ~ padaro syiesą. Taigi ir X- bangų nevienodo ilgio II-
pHŽ3.n2*uą laikrHŠčisi crcrcs- kraštus, bet reikalauja* junjjtuviu tikybos pakeiti- spinduliai yra etero bangos, gesnes bangos musy akyseni nelu kuniginiai —Maike tu turbut ne- ma juos tinkamai išauklėti, mas jokiu budu nepalengvi- $7,500,000,000 ANGLIJOS Bet jOs skiriasi nuo papras- darosi raudonos; truputį

’_^Tie nee-eresni Maike skaitei ' Norvudo klebono ^d'irmti. Šitokių pažiūrų na persiskyrimo. Esant civi- GINKLAMS. tos šviesos'bangų tuo, kad trumpesnės bus tamsiai gel-
ale jie Šėtoną garbina, o išdrukavotą peiperi, ką va- la-1^1 ^!allsta1’ laisvama- lmėms jungtuvėms, persi- Anglijos vyriausybė pa- jos yra labai trumpos. Yra tonos, ir tt. Trumpiausios 
mūsiškiai ponui Dievui siu- dinasi “Šv Jurgio Parapiios ?iai ]-r kltl sviesaus Proto skyrusiu vaiku gyvenimas davė parlamentui sumany- apskaičiuota, kad į vieną sviesos vilnys matosi kam
žiįa, valuk to mūsiškių žmo- Biuletinis.” Tenai juodu zmones-. yra J^biau uztiknntas, nes mą pakelti mokesčius, kad colį eina apie 2 tnlionai si- fioletine spalva. Balto spal-
ni ir nemvli ant balto vra narodvta kad Gyvenimas šiandien yra persiskyynmai daroma teis- surinkus $7.500,000,000 tokių bangų. Būdamos to- va reiškia visokio ilgio ban-
neLVve ytu čia visai jau niekral dibi^nkams nebu- “ ?uose ir ?“iu TV ?inkla™ M kios Pereina miŠinį
nusišnekėjai. Išeina, kad vo ant svieto taip gerai gy- kas’ ,kad a?.skiau5?ai matytb komas vaikų likimas. Sveti- korporacijų siūloma paimti beveik per kiekvieną me- a t
katalikams geriau patinka venti, kain viduramžiais, bažnyčių pažiūros nau- motenavimas vienodai ga 1- tam tikslui vieną pelno trec- dziagą. NAUJI IŠRADIMAI.
Velnias, negu Dievas. kada kataliku bažnvčia bu- J^ms gyvenimo reiškimams mas ir esant ir nesant civili- d?iį, o iš pavieniu žmonių --------- Elektros energija siunčia

—Aš’ nežinau, Maike, vo pakilus i *didelę galvbe. nel?etinka ir pačios sau daž- nėrns jungtuvėms. Be to, ei- uždarbio paimti vieną ket- 
rip tu čia mane taip supai- Tada žmonėms buvo aukso į1?JdalL ?Lz_n2!"ai

Kaip pasidaro aidas? ma be vielą.
kaip tu čia mane taip supai- Tada žmonėms buvo aukso \1?- • ''““"y jungtuvių, <u yvm- virtanaų. Biznieriai nusi- Vt-j o-rlytfjmuc cmr Franklino Institutas Phi-
nioiai dienos ,’V,1*. katalikų bažnyčia nes metrikacijos Įvedimas, gando ir Londono biržoj Aidas yra grįžtamas gai - iadpinbnoį savaite

—Na ko nežinai apie tai —Tai kito npteisvbė tė- skelbla - reikalą neribotai duoda galimumu piliečiams tuoj ėmė kristi “stakai.” ?as. Kada mes susunkam. j į vreišrLto basius-
ir netoibėk tėve G^iaų ve Viduramžiį laikais daugintis, gyventi kartu lig nemeluoti, neveidmainianti. --------------- subeldž.am ar kitok u budu ^nde ™.s.^ būdą siųs
ir nekalbėk, teve. Geriau e. v ju am nų laika.,----------------------------------------- ,neg pilielis metrikavimą da- SUSEKS: TIKRĄJĮ LIND- or3 sujudmam, ore kįla vii-11’ rad??^ 08kaip jus kuomet bažnyčia buvo la-pasakyk, kur ir
tuos bolševikus suvafėt į bai fcigalėiusi, darbininkai nės degina bažnyžias. Bet 
ožio ragą? nešė baudžiavos ir vergijos ar tu žinai, tėve, kad Vidur-

—Taigi tas buvo po tų di- junga. amžiuose, kuomet Romos
batų, Maike. švento Juozą- —Tas tai nieko neiškadi- katalikų bažnyčia buvo įsi-
po gazietos redaktorius už- ia, Maike. ba ir Kristus nešė galėjusi, ji sudegino ir nu- 
silipo ant steičiaus ir paša- kryžių. Ale iš kitos pusės žudė Ispanijoj daugiau 
kė gera pamokslą apie Ispa- tais laikais buvo gerai. Mo- kaip 50.000 žmonių! 
nija. Teisybė, tai nebuvo kytiems žmonėms buvo dau- —O iš kur tu, Maike, ži- 
regli pamoksiąs, ba prade- giau navožojimo. nai?
damas nepersižegnojo ir už- —Ne, tėve, mokytus žmo-; —Iš inkvizicijos istorijos,
baigdamas nepasakė amen, nes kataliku bažnyčia tada tėve.
ale vistiek pastipusiai mok- degino ant laužų. Tu dabar —Na, tai uskiuzmi, Mai-

nys. Jeigu jos niekur neatsi- ^ncr«iją. Viename salės ga
niusia, garas išsisklaido j >? ,buvo Plytas radioro ten, kur jam geriausia ir 

patinkamiausia. Reikia pri 
durti, kad išmintingesnieji

BERGHU VAIKO ŽU
DIKĄ? visas 'puses ir dingsta. Bet siųstuvas, o kitame gale bu-

. r .. 0 . iro nrrtotevT o a I o Lr f 1 n o lom.

sliškai nušnekėjo. Jau kad kalbi, kad Ispanijoj žmo- ke, aš jau kibą eisiu išsigert. Texas valstijos dalį.

varantas areštuoti Ka^-nonĮ • c oto-ol b- moc iconr siųstuvui vennes esant joms, tikintiems ^ . .. . xnina» kuris atga r es sižipbė Bet tai vra tik nir-nedraudžiama atlikti apei- taj-ptautini smpa, Kuris gim aid sizieoe. Ket tai yra u k pir
iicuiduuzMiu* o. nužudęs Lmdberghu vaiką, mutmis bandymas ir nerei-

už ka prokuroras Wilentz A ~7~ . kia manyti, kad šituo budu
Pereita savaite Pietuose su Policija nugalabijo Bru- Ar garsas greičiau eina oru, tUoj bus galima apšviesti 

vėl pradėjo siausti dulkiu n3 Hauptmanną. Šita “tarp- ar vandeniu. namus. Ir patsDr. W. F. G.
audros. Pėtnyčioj dulkių de- tautinį šnipą” susekęs de- Vandeniu garsas eina Swann, kuris darė tuos ban- 
besiai užtemdė visą šiaurinę tektivas McNally iš Jersey daug greičiau. Prie viduti- dymus, pasakė, jog praktiš-

City. niškos temperatūros, oru kos vertės tas da neturi.

j t



No. 17. Balandžio 28 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON.

Įvairios Žinios.
Washington, D. C.

Katalikų universitete lietu
viškas vakaras.

Mergaičių Globėjas Pateko Bėdon. NAUJĄ VEIDRODI
PADARYT, ARBA SENĄ PATAI
SYT galinta labai lengvai ir be dide
lių prietai ų. Klauskite infoėmacijų, 
bet prisiųskite štampą. (7)

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

Dešinėj šio vaizdelio pusėj yra parodytas Philip C. Provandie. 65 metų amžiaus vyras ir 
mergaičių prieglaudos vedėjas, kuris dabar yra kaltinamas nemoraliu elgesiu su tomis 
mergaitėmis. Jį čia klausinėja šerifas Fournier.

Balandžio 2 d. vietos lie
tuviams buvo surengta gra
ži programa katalikų uni
versitete, kuri susidėjo iš 

— Perei- praka bų, krutamu jų filmų 
tą subatą čia buvo šitoks at- iš Lietuvos ir paroda rankų 
sitikimas. Kenneth Bushey, dirbinių iš Lietuvos.

Amerikoje yra tikinčiųjų 28 metų amžiaus darbinin- Vakarėlis, vietos anglų 
sekta, pasivadinusi: “Jė- kas, kuris dirba naktimis, spaudoje buvo užvadintas, 
zaus Kristaus Dangus” Jai gryžo namo apie 12 valan- “Lithuanian Night.” Jis ta-1 
vadovauja juodveidžių ku- dą nakties ir užėjo į hotelj po surengtas V.ado J. Esu- į 
nigas Divme, bet priguli išsigerti. Čia jis pamatė du nc rupcsčiu, kuriam pagel-! 
prie jos ir baltveidžių. Sek- kavalierių su svetimomis Lėio dr. J. S. de Coutinho, 
ta turi savo skyrių po visą moterimis geriant prie baro. Keleiviu Kliubo elobėias 
šalį, nuo New Yorko iki Pa- Viena moterų buvo jo žmo- .
eifiko pakraščio. Paskutinė- na. Išsigėrusios abidvi po- Dr. Herbert Wnght, gar- 
mis dienomis išėjo aikštėn, ros nuėjo Į šokių salę ir sma- susis tarptautinės teisių 
kad sektos vadai vilioja į tą giai pašokę vėl sugrįžo prie m°kslo prolesorius buvo va- 
“Jėzaus Kristaus Dangų” baro gerti. Tada Bushey ^aro vedėju. Prof. Wnght, 
jaunas merginas nemora- priėjo prie jų, paėmė savo buvęs redaktorium prie Su-, 
liems tikslams. Los Angeles žmonai už rankos ir sako::vienytų valstijų State De- 
mieste pereitą sąvaitę buvo,“Eik šen su manim namo.” partmento Istoriškos Divi- 
areštuotas John W. Hunt, į Kavalieriams tas nepatiko zijos. Jisai parašė daugelį 
turtingas baltveidis, kurį: ir vienas jų tuoj kirto Bu- raštų apie pasaulinę taiką, 
valdžios agentai kaltina su- shey’ui į akį. Prasidėjo fai- ypatingai apie Londono 
viliojus 17 metų mergaitę, i tas. Bushey nukirto savo Taikos Konferenciją ir Pan- 
tulą Delight Jevvett. Jis pa- žmonos kavalierių nuo ko- American Konferenciją. Sa- 
ėmęs ją iš tėvų namų Colo- jų. Griūdamas jis persiskė- vo kalboje prof. Wnght įs- 
rados valstijoj ir nusivežęs į lė sau galvą ir tuoj mirė. gy*"® lietuvių tautą, jis pasa- 
Los Angeles, žadėdamas Bushey buvo areštuotas už kė, kad “Lietuva esanti tik- 
tikrą “dangaus gyvenimą,” žmogaus užmušimą ir pa-įras šaltinis darbščių, pro- 
o paskui pareiškęs jai, kad statytas po $5,000 kaucijos, gresyviškų, kultunngų, įn- 
ji turinti tapti nauja “nekal- Užmuštasis vadinosi Jack- teligentiškų žmonių, 
to prasidėjimo” motina, nes ins ir buvo 25 metų am- Paskiau kalbėjo p-nas K. 
pasauliui esąs reikalingas žiaus vaikinas. S. Karpius apie nuveiktus
naujas “mesijošius. Taigi, --------------- lietuvių darbus Clevelando
sako, Dievas paskyrė tave ARBA VESKIT PAČIAS, Kultūros Daržely. Publika,
to “mesijošiaus” motina, o ARBA NETEKSIT DARBO kuri susidėjo iš įvairių tau- ---------- , ------------ ~e------ rašyk man laišką Tavo duktė
mane—tėvu. į Toks įsakymas yra išleis- tų atstovų, diplomatų, kuni-; kaip žvėrys Etiopijoj. Nuo Helena Kausas-Kešauskaitė,

Hunt dabar yra pastaty- tas Vokietijos valdžios tar- gų, profesorių, studentų ir to laiko, kai Addis Ababoj
Plis Ji noiitoiorvic inio Afi čioin vicnlrin livai- į hlivn SllŽpistilS italu tTPTlPrfi-

Areštuoja Kristaus Vyras Užmušė Savo
Garbintojus.

Jie viliojo merginas nedo
riems tikslams.

Pačios Kavalierių.
Waterville, M e.

PRAŠYMAS
Broliai ir se.ės lietuviai! Prašau 

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

PAULUS MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth Street,

SOUTH BOSTON, MASS.

Etiopai Bėga Nuo j PAJIEŠK0JIMA1 
Italų Teroro. j Pajkitau —;()HNO K1AU.

Anglų Somalilandan pe- ŠOS. < Kesiaurico). as [urju labal 
.. ° , i • svarbų reikalą. Girdėjau kad nuo su-Teitą sąvaitę atvyko, apie . sižeidimo miręs New Yorke. Jei gy- 

1,000 etiopų, pabėgu siu iŠ vas> Prašau atsišaukti, kurie žinote 
r?,. 1 -ii . i kas su juo atsitiko, prašau man pra-Etiopijos nuo Italų teroro, nešti kur jis randasi. Už pranešimą

motina, o ARBA NETEKSIT DARBO kuri susidėjo iš įvairių tau- Jie sako, kad italai elgiasi ! atlyginsiu. Tėveli, jei^ru gyvas esi, S . . □ • i * i • i • * - t?*.' •• • rašyk man laišką. Tavo duktė, (9)

PARSIDUODA FARMA
16 akerių žemės namas, barnė 

30x50, 1 arklys, 7 karvės ir visi ūkio
padargai. Gera proga lietuviui. 
J. Nawazelskis, King st.,

W. Hanover, Mass. 
Phone: Roekland 493 J 2.

(8

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 Į 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 

Į 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

9526 Russell, Detroit, Mich.

tas po $25.000 kaucija. Jį nautojams Koburgo valsti-! apie 40 šiaip visokio užsi-; buvo sužeistas italų genero 
kaltina už “baltąją vergiją.” įoj. Katras jų turi jau 25 ėmimo lietuvių, kalbėtojam las Gaziani, italai sušaudę iš Stakliškių, *1906* m. jis nuvažiavo į

Kartu su juo yra kaltina- metus ir neapsives iki šių garsiai plojo. kolinlika tūkstančiu Ptinnn Kanadą, Toronto, ont. vėliau jis iš-
ma ir daugiau tos sektos va- metų 25 lapkričio, bus at- i Paskui buvo rodoma ju
dų, bet jie dabar slapstosi, statytas nuo darbo. Vokieti- domieji paveikslai, kuriuos

--------------- jos patriotai rėkia, kad jiem broliai Motuzai atvežė iš
‘reikia kolonijų, kad fater- Lietuvos. Tai pirmu kartuq • C AMiuniju, nau idici- Ldeiuvos. i ai pirmu Karu

sprogimas &unuih,l- lando ribose jau nebesutel- Washingtono lietuviams te 
HO Farmerio Šeima. na žmonės, ir tuo pačiu lai- kO pamatyti Lietuvos grožis.

______  ku vis verčia gyventojus Visi studentai ir kiti Ameri-
Muskego, Wis. — Jono daugintis.

Pajieškau ADOMO SIMONAIČIO
J , iš

kelioliką tūkstančių etiopų. važiavo į Suvienytas Valstijas j mal
Ir popiežius apie tai tyli nas. Laike karės buvo U. S. kareiviu
kairi siena Bet nrieš komu- iir nekurie pasakoja, kad buvo rašyta Kaip siena, nei piies koii.u laikrašęiuose kad jis karėje žuvo Jei.
mstus jis raumoja apsiputo- gu jis gyvas, prašau atsišaukti. Ku

rie žinote kas su juo atsitiko, arba 
žinot kur jis randasi, malonėkit pra
nešti jo adresą, busiu dideliai dėkin
gas. F. J. R—kas (8)

182 Stracham avė.,
Toronto, Ont., Canada.

jęs.

SOVIETŲ RUSAI TYRI
NĖJA ŠIAURĘ.

Šiomis dienomis penkikos lietuviai, kurie niekados siomis dienomis penKi pajieškau mykolo pezerec-
fsirmoi notoii ruo --------------- nėra buvę ir nematė Lietu- Sovietų lėktuvai iš Maskvos ko, paeina iš Lietuvos Širvintų vals-

Mataro pereito nedėl- NEW HAMPSHIRE VAL-vos valstybės, stebėjosi pa-1 išskrido į atšiauri. Iš lėktų- £““į
dienio va kara ivvko baisu* STIJA MOKA DARBININ- matę ant filmų narsiuosius (vų dešimtis mokslininkų gyveno 139 — 23 st., So. Brooklvn, 
sprogimas, kuriuJ 6 žmonės KAMS PO $15. į Lietuvos šaulius ir kariuo-'. nusileis parašiutais ir ledo 
buvo užmušti, o 3 sužeisti. New Hampshire valstijos menes įvairias dalis. Po vi- tyruose įsteigs stovyklą, kui jo adresą, burių dėkinga^
Be to, gyvenamas namas bu- Darbo Biuras išleido rapor- są svetainę publika snabz- pasiliks apie metus laiko.; r. f. d. 2, " ’
vo sudraskytas ir išmėtytas tą, kuris parodo, kiek tenai • dėjo kaip ant paklodes pa-1 Per tą laiką jie ištyrinės ga-
po visą lauka. Užmušti'bu- darbininkai uždirba. Pasi- sirodė puikioji architektūra limumus įsteigti lėktuvų ba- šilko iLde
vo penki Waszaku vaikai ir rodo, kad darbininkai tenai prie valstybės, universiteto
motina. 54 metų moteris, dirba nuo 40 iki 48 valandų u* kitų Lietuvos budmkų.
Pats Waszak buvo tuo laiku j sąvaitę ir gauna nuo $15 iena lietuvaitė (čia gimus) 

vėliau pasakė kitiems drau
gams. kad ją norėjo kiti lie
tuviai nusivesti į YMCA. tą 
pati vakarą, bet ji džiaugė
si, kad atėjo į tą puikų pa

R. F. D. 2, Dakota City, Nebr.

tvarte ir išliko gyvas. Sako- iki $18 į sąvaitę 
ma, kad sprogimas įvyko 
užsidegus pyrotoliui, kurį 
farmerys vartojo kelmams 
sprogdint. Apie 50 pvroto- 
lio buvę sukrauta skiepe po 
gyvenamuoju namu.

zei numatomai įsteigti susi
siekimo linijai tarp Mask
vos ir San Francisco per 
Šiaurės Ledinuotąjį vande 
nyną.

TĖVAS NUSIŽUDĖ, KAD 
SŪNŪS FAŠISTAS.

UNIJA PASKELBĖ BOI 
KOTĄ CUNARDO LAI

VAMS.
Jurininkų unija, Interna- rengimą, 

tional Longshoremen’s Asso- Kiti studentai 
ciation, paskelbė Cunardo, kad tas vakaras 
White Star ir

brolio PETRO TAMO- 
Laudelių kaimo, Alizavo pa

rapijos; taipgi pajieškau švogerio 
Petro Janulio, pusseserės Karolinos 
Janušauskaitės, Geslaikių kaimo, Ktt- 
preliškių parapijos. Kas žino kur jie 
randasi malonėkite pranešti, turiu 
svarbų reikalą. (8)

John Tamošiūnas,
609Vį E. 8-th street, Erie, Pa.

MAISTO MAGNATĄ RA- Pajieškau brolio ir brolienes Frano 
HO IIIROI Račkausko, pirmiau laikė restoraną

[8875 Grand River avė.. Detroit, Mich. 
San Francisco įlankoj ra- 4’rašau ątišaukti. kurie žinot kur jie

įssireiske,’stas maisto magnato bintą- dėkingas. George Račkus, 
ištikrujų į no kūnas. Fontanas buv^ Hotel Beivedere, lzindon, Ont. Canada 

Furness- pamokino čia-gimusius lie- * prapuolęs jau nuo 15 ba-į Tajieškau Emilijos

New Yorke pereitą sąvai-. visus darbininkus, kad nie- 
tę nusižudė Peter Fandino, įkas neitų ant tų laivų dirbti. 
48 metu amžiaus ispanas.
Nusižudė jis dėl to, kad jo

Withy laivų linijoms boiko- tuvius ir lietuvaites daugiau; landžio. Ar iis pats išoko • grešmanauskienės, jos dukters
• - j i • • • t • x - « • •• i • x- i i , Bronį si a vos ir krikšto sunaus Pran-tą ir išleido atsisaukima į apie Lietuvą negu visi kitu jūron, ar jį kas įmete, kol j^aus. Turiu svarbų reikalą, pra

sūnūs, Gerardo, prisidėjo 
prie Ispanijos fašistų anni- 
jos. Tėvas negalėjo pergy
venti tos gėdos, kad jo sū
nūs toks asilas.

veikimai sudėjus krūvon. kas neišaiškinta.
Pertraukoj, publika, dau

giausia amerikonai, žiurėjo 
ir stebėjosi gražumu Lietu
vos rankų išdirbinių, kurie

$1,500,000 000 ŠELPIMO 
REIKALAMS.

Rooseveltas pareikalavo, 
kad Kcngresas paskirtu da _ .
$1,500,000,000 bedarbiams Baigus programą, geras 

5pint: būrys lietuvių, Latvijos mi-
p nisteris Dr. Alfredas Bilma-

Fabrikanto Pati Giria Streikierius.

Newarke anądien sustreikavo Christenseno guzikų dirb
tuvės darbininkai. Fabrikanto Christenseno žmona atėjus 
pas juos pasakė prakalbą, pagyrė ir ragino laikytis gerai, 
kol nebus išpildyti jų reikalavimai. Reikia tačiau pridurti, 
kad šita ponia su savo vyru yra jau pasimetus ir pati 
skundžia jį, reikalaudama sau $1,000 alimentų kas mėnesį.

KŪKALIAI SUDYGO PO 
25 METŲ.

Grand Rapids, Mich.— 
Daržininkas John Leonard 
pasėjo čia kūkalių gludus,

šau atsišaukti. (8>
Mrs. Magdalena Mlinarchik 

242 Alabama st., Buffalo, N. Y.

APSIVEDIMAI.

Išsirandavoja Drugštoris.
Ant gražaus kampo Arthur ir In

tervale Sts., Montelloje. Pilnai pri
rengtas, su fountainu, wall fixtures, 
show cases, carbonators, prescription 
tables, ice cream tables, ir tt. štimu 
apšildomas. Išranda vo jamas tik dėl 
Registruoto aptiekoriaus. Kreipkitės 
pas: A. Casper, % Village Cafe,

Arthur st., Montello, Mass.

NORTH CAMBRIDGE, MASS.
Išsirandavoja 7 Ruimai

Visi įtaisymai, arti prie streetka- 
nų, tik pusė bloko; vieta yarde dėl 
automobiliaus ar troko. Galima ma
tyt bile laiku: (9

Anna Matuzevičienė,
17 Frank St., No. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
20 akerių apsodinta vyšniomis, obe

limis, griušiomis, slyvomis, grepsais 
stroberiais. Viską parduodam į kenų 
faktorę arti miesto. Prie gero kelio, 
lietuvių apgyventa. Daugiau klaus
kite per laišką. (7)

JOHN LUBERT
R. 2, Box 219, Hart, Mich.

PARSIDUODA FARMA
70 akerių^ 7 karvė.-, 2 telyčios, 2 

arkliai, budinkai geri, mašinos visos; 
pieną paima iš namų žiemą ir vasa
rą—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.

PUIKI FARMA.
175 akeriai, 135 akeriai dirbamo 

visi budinkai; kaina tik $2,(KM), įmo- 
kėt $1,200.

90 akerių, 40 akerių dirbamos ir 
budinkai; kaina $1,800, įmokėt $1,200 

63 akeriai. 30 akerių dirbamos 
naujutėlė stuba; kaina $1,500, į mo
kėt $700. a (8)
FRANK RUDZINAS, BERLIN, MD

BiYininfci/ 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 j 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 neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY 
15 FRANKLIN STREET,

Tel. 524-W HUDSON, MASS.

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ I KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties 1*0 KAIRĖS 
PIRMAS NAMĄS bus viesbųtu 
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 Kauną, atsi
lankykite pas amerikietp

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

nis, vyko į Mayfair Cafe of 
all Nations, šen buvo vaka
rienė.

Čionai Latvijos diploma
tas daug arčiau susipažino 
su įvairiais klausimais, ku
rie riša Jungtinių Valstijų 
lietuvius su Lietuva.

Apart Latvijos ministerio 
trįs kitų šalių atstovai daly
vavo universiteto vakarėlio 
programoje.

Washingtono lietuviai ti
krai turėtų džiaugtis turė
dami tokį veiklų darbinin-į 
ką, kuris surengė tokią pui
kią programą. Vladas Esu- 
nas visokiais budais sten
giasi kelti Lietuvos vardą. 
Jisai buvo vienas iš pirmųjų 
organiza toriu Lietuvių- 
Amerikonu Washingtono 
Kliubo. Gimęs Taujienuose 
1907 m. Atvyko su tėvais į 
Ameriką 6 metų amžiaus, 
lankė Amerikos mokyklas 
ir nenuilstančiu triusu gavo 
Bachelor of Commercial 
Science laipsnį iš Benjamin 
Franklin Universiteto.

Studentas.

Pajieškau gyvenimui draugo r.uo 
46 iki 60 metų, mylėčiau gyventi ant 
ūkės arba nedideliam miestely; esu 

_ našlė, 43 metų, negirtuoklė. Meldžiu
kuriuos jis rado Šaligatvio'i ?u P'rmu laišku paaiškint apie save . i , • - ir prisiųsti paveikslą, ant pareikala-cemente, ir kūkaliai tuoj 
pradėjo dygti. Jie yra išbu
vę cemente 25 metus.

PAJIEŠKAU DARBININKO ANT 
FARMOS; gali būt ir apysenis 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 
ir kitus farmos darbus. Kuris sutin
ka su tokiomis išlygomis, atsišauki
te laišku: Mike P. Minakus, (7) 

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

i. v s. vm. oa

'Smarkus ištrynima« 
malonumas ir palengvini-4

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkarte

vimo sugrąžinsiu. Iš apielinkių gali
ma ypatiškai pasimatyti. (8)

A. GEN. 5 Burrell st.,
North Walpole, Mass.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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.

Papuošta daugeliu spalvuotų 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, ŠE1MIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena* turėtų papuošti sava knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu“. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio“ ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

*
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TVARKO 
M. M1CHELS0STENĖ.

AR LAIMINGA YRA MO- supyksta, 
TERIS, KURI IŠLEIDŽIA 
SAVO VYRĄ I MOKSLĄ.

PATI BŪDAMA BE
MOKSLĖ?

išvadina savo

savo žmona, kaip buvote į, 
'ją įsimylėjęs ir stengėtės už
kariauti jos širdį? Jus nie
kuomet nepykdavote ant 
jos, ne būdavot šiurkštus ir 
neleisdavo! jai nešti sunkių 
ryšulių. Kai besėdint kavi
nėje jums pasiūlydavo gė-

Autobusus Nuvirtęs į Upę.

žmoną bemoksle, Įgnoran- niekuomet neatsisa-
te, sako, kur as galiu su to- {.-ydavot pradžiuginti savo 
kia ypata pasirodyti. Tu drautre viena-kita e’ėlele.f. . draugę viena-kita gėlele,
nemoki net su žmonėmis ap- Bukite ^antiškas ir džen-

Kiek aš pamenu, keliatas 
metų atgal Amerikoj buvo 
labai madoj vyrui eiti į mok 
slą, o jo žmonai dirbti kui 
nors dirbtuvėje. Arba stu
dentas, kuris jau mokinosi 
kokiam nors universitete, 
neturėdamas lėšų pasiekti 
savo užsibrėžtos profesijos, 
vesdavo savo mylimą pane
lę ir ji jam padėdavo moks
lą baigti. Tokios moterys, 
kurios mokindavo savo vy
rus, dažniausiai dirbdavę 
prie kriaučių arba kur nors 
“stokjarduose” (skerdyklo
se).

Tur būt niekados nebuvo 
tiek daug tų studentų, ku
riuos moterys leido moks- 
lan, kaip prieš pasaulini 
karą. Gerai žinomas Valpa- 
raiso universitetas tais lai
kais buvo kimšte prikimštas 
lietuviais studentais, kurių 
žmonos arba panelės siųs
davo pinigus mokslo siek
ti. Žinoma, tokių studentų 
buvo ir kituose universite
tuose, bet Valparaise jų bu
vo daugiausia; ten buvo 
kaip ir lietuvių studentų 
centras. Tur būt butų sunku 
rasti Amerikoj tarp musų 
senesnių profesionalų toki, 
kuris nebūtų buvęs Valpa- 
raiso universitete. Žinoma, 
didžiuma jų mokinosi savo 
lėšomis, bet labai daug bu
vo ir tokių, kuriuos žmonos 
užlaikė, pačios sunkiai dirb
damos. Tokia moteris tikė
josi, kad. baigus vyrui moks
lą, jai dirbti nereikės, ir ji 
bus visų gerbiama profesi- 
jonalo žmona. Dirbo, lupo, 
nabagė, kiek tik ji galėjo, 
nežiūrint ar buvo šventa 
diena ar paprasta, ir vis dėl 
geresnės ateities.

Po kiek metų jos vyras 
šiaip taip baigė savo profe
sijos mokslą, bet pasirodo, 
kad ir dabar dar ji negali 
savo darbo “kvityti.” Tiesa, 
vyras baigė mokslą, bet jam 
dar reikia kokią porą metų 
kur nors papraktikuoti ki
tur, pakol jis galės savo 
“ofisą’’ atidaryti.

Žmonelė ir vėl turi vargti 
prie kriaučių. Ji galvoja: 
išvargau jau tiek, tai išvarg- 
siu ir toliau.

Na, galų gale įos vyras 
atsidaro “ofisą.” Bet mote
ris vis dar dirba, nes žmo
nės pas naujai iškeptą pro- 
fėsijonalą taip greitai nesi
skubina. Na, po kiek laiko 
jis (sakysim, daktaras) jau 
pradeda gauti pajamų. Nors 
dar reikėtų dirbti, bet žmo
na vistiek jau “kvitina” 
kriaučių “šapą.” Juk ir dak
tarui reikia pagelbėti ofise, 
nes jis dažniau ir dažniau 
gauna išvažiuoti pas ligo
nius, palieka ofisą tuščią, 
reikia kam nors ofise būti.

žmona kiek galėdama 
mėgina savo daktarui pa
gelbėti, bet, ji pamato, kad 
ofise reikia ir knygas vesti, 
ir ligoniams sąskaitas iš
siuntinėti, ir telefoną atsa
kyt, o ji, nabagė, vos moka 
savo vardą pasirašyti, ir tai 
dar ne kaip.

Pamato moteris, kad ofi
se ji ne kokia pagelba. Dak
taras jau pradeda žengti 
pirmyn, ne tik kad jau turi 
pusėtinai gerą praktiką, bet 
jau pradeda ir prakalbas 
parengimuose sakyti, o jo 
žmonelė sėdi namie ir dū
sauja. Daktaras pradeda vis 
vėliau ir vėliau namo vaka
rais pareiti, žmona nervuo- 
jasi ir pradeda bartis, pri
kaišiodama, kad ji išleidusi 
jį mokslan, o jis dabar nie
kur jos nesiveda, palieka 
vieną namuose, ir taip to- 

Daktaras jaučiasi, kad 
ra mokytas žmogus; jis

liaik I
jis vra

sieiti.
.Mat, daktaras jau užmir

šo, kad ir jis buvo toks pat 
oemokslis, kaip ji yra, kad 
ik jos dėka jis pasidarė 

daktaras. Dabar jis ne tik

telmcniškas ir su savo žmo
na, nes menkiausias dėme
sys. kurį atkreipsite į žmo
ną, įneš šviesos spindulėlį į 
ios pilką kasdienybę. Visų 
geriausia apsauga nuo bar-

armatijasi savo žmoną kur nju jr nesutįkimų bus ta, jei 
ssivesti, bet jam jau ir na- . . .... , . . .. savo dėmėsi ir džentelmo-
nue su ja nejauku būti: jis aiškumą nemėt.vsite kitoms 
legali savo draugui namus moterims, o atiduosite savo 
itsivesti, nes žmona yra di
lelė “mužike” ir nemoka 
ipsieiti su tokiais profesio- 
lalais, kaip jis.

Taigi moteris, kuri dirba 
r leidžia savo vyrą į moks- 
ą. pati nieko nesimokinda- 
na, daro sau didelę skriau- 
lą. O vyras, kuris moteriai 
irižada dangų ant žemės, 
kaip mokslą pabaigs, labai 
dysta, nes dangus gali būti 
ant žemės tik tada. kada

žmonai.

IŠTEKĖJUSIŲ MOTERŲ
DARBO KLAUSIMU.

Nesenai šiame skyriuje 
buvo rašvta, kad Massa- 
.-husetts valstijos legislatu- 
on esąs įneštas bilius, ku- 
iuo norima uždrausti ište

kėjusioms moterims dirbti 
os valstijos įstaigose, ir bu

vo pareikštas pageidavi-
viens kitam vra lvgus (ir tai mas» kad kitos moterys iš- 
levisados!). Moteris nebu- reikštų savo nuomonę per 
inai turi turėti lygų mokslą skyrių, ką jos apie tai ma
tu vyru, bet ji turi būti už- no. Taigi pasakysiu, ką as 
ektinai apsišvietusi, kad manau.
.yrui nebūtų sarmata ją bi- 
,e kur išsivesti, ir, reikalui 
esant, kad ji galėtų vyrui 
šiek tiek pagelbėti jo gyve- 
limo naštą nešti.

Todėlei, moterys, kurios 
nokinate savo vyrus ir nori- 
e būti laimingos, neužmirš
kite, kad ir jum reikia šiek j. . - - - . - Imi įeto L’nmen

Georgijos valstijoj anądien nuvirto upėn autobusas, kuris važiavo su žmonėmis iš Flori
dos Į New Yorką. Nelaimės pasekmėj viena moteris prigėrė 
Vaizdelis parodo busą gulint vienu šonu jau vandeny.

ir 22 keleiviai buvo sužeisti.

Detroito Lietuvių Konferencija Atsteigti 
Lietuvoje Demokratinei Tvarkai.

Finansų peržiūrėjimo komisijos Atskaita nuo sausio 1 d., 1937, 
raportas. ' iki kovo 31 d.. 1937 m.

Mes, žemiau pasirašiusioji! Nuo sausio mėli. 1937 m. iki 
komisija peržiūrėjome konfe-jkovo 31 d. i Centralini komitetą
rencijos komiteto finansinius 
iokumentus nuo susiorganiza- 

Mano manymu, tas bilius vamo konferencijos balandžio
vra remtinas. Ištekėjusios 
moterys neturėtų sėdėti val
stijos įstaigose, kuomet tūk
stančiai netekėjusių mergi
nų neturi darbo.

To biliaus priešininkai 
kad yra to- 

ku-

29, 1936 m. 
m., ir atradome sekanti:

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

D. Motuzui. — Tas “re
ceptas” apie sviestą buvo 
paimtas iš Moore’o parašy
to rankvedžio “The Univer- 
sal Assistant.” Jeigu tamsta 
jį bandei ir gerai neišėjo, 
tai gali būt vienas iš dviejų: 
arba tamsta neprisilaikei 
nurodytų proporcijų, arba 
pats Moore’o
ra tikslus.

receptas nė-

J. C. Navsd a u s k u i. —
Straipsnis apie Hearstą bus 
geras. Ačiū. Laikraštį siun- 
t blėsime.

M. Žvinakiui. — Ačiū už 
iškarpas ir laišką. Laikrašti 
tam asmeniui pasiuntėme.
“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite “Keleivį” kiek

vienam savo draugui. Tik $2
metams.

rengime vasario 14 d. $6.28. Vi
so išlaidų $20.52.

Sutrauka.
. Išlaidų 1937 m. buvo $20.52. 
Įeigų $14.11. Nedateklius 1937 

iim. $6.41.

A beina sutrauka.
užsimokėjo mokestis sekančios j Su gruodžio 31, 1936 m. ižde 
organizacijos: ALDLD. 188 kp. buvo $82.21. Nedateklius 1937
$1.00; LDS. 86 kp. $1.00; Tarp. 

iki kovo 31, 1937 Darb. Apsig. Kazio Giedrio kp.
$1.00. Viso sumokėta $3.00.

Prie Detroito konferencijos 
vra susidėjusios 20 lietuvių or-

Įeigos.
Parengime vasario 14 d. au-

janizaeijų ir užsimokėjo po do- ku surinkta Ispanijos liaudžiai 
;eri sekančios organizacijos:

metuose $6.41.
Kovo 31, 1937 m. ižde yra

$75.80.
Finansų knygų peržiūrėjimo 

komisija:
Z. Ra manauskas, Mikas.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 
ir visokiu išdirbysčij) AI.US. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

• Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
} pavieniais numeriai*.
1 SO MILLBURY STREET

\VORCESTER. MASS.

iek’pasimokinti. Neturėda-'^ ištekėjusių moterų, ku 
na jokios apšvietos moteris !’loms darbas įeikalingesnis
įekuomet nesijaus laiminga 4». n.e£u merginoms, pa\ yz- 

- dziui, moteriškes vyras gal’ 
būt nesveikas, gali būt be 
darbis, gali būt uždarytas 
kalėiiman ar dėl kitokių

su savo “mokvtu” vvru. O į ^ĮU1» moteriškės vy ras gali 
vyrams patartina, kad jie 
stengtųsi patys savo išgalė
mis mokslus baigti, ir tik ta-. . „ ,. . .
la jieškotu sau gyvenimo d*^e?,a?c.1^užlaikyti. Šitokiam atsitiki-iraugės, nes kitaip jie labai 
nuskriaudžia savo žmonas. me turi eit dirbti moteris.
lažnai net divorauoja jas-i.y.^1 butų atimti
Tokia moteris, kuri leido sa- ? J?s darbas kuomet be to
.0 vyrą į mokslą pati be- jalb® vaikai turtt>i ba’ 
nokslė būdama, ne tik kad
iraranda savo sveikata ir

d auti?
Žinoma, šitokiuose atsiti-

iražiausias dienas kriaučių kimuose išstumti moterį iš 
‘šapoj,” bet ji praranda ir i darbo butų nežmoniška.
:avo vyrą. Ir tada jos svajo
nės virsta į pragarą. Bet reikia taip pat neuž 

miršti, kad daug yra mote-
Žinoma, aš nesakau, kad -ų, kurių vyrai uždirba ge- 

moteris neturi savo vyrui rus pinigus ir lengvai gali 
pagelbėti ką geresnio/ at- šeimyną užlaikyti, bet jos 
Tekti, visai ne: bet jei ji pa- vistiek sėdi ištaigose ir ūži-
leda vyrui, tai ji turi ir sa 
vęs neužmiršti. Čia turi bū
ti “fifty fifty” propozicija.

Ona Kubilienė.

ma vietas, kurios daug rei
kalingesnės yra merginoms 
Aš žinau ne vieną tokių šei
mynų, kur dirba netik vyras 
ir moteris, bet dirba ir suau
gę vaikai — dirba 4-5 žmo
nės vienoj šeimynoj, tuo 

Paryžiaus laikraščiai su- arP.u kita šeimyna ba 
nešė ankietą arba paklau- ,^auia- nes negali gauti dar-

KAIP PALAIKYTI ŠEI
MYNOJ LAIMĘ?

no.•imą, kaip palaikyti šeimy
noj santaiką ir laimę? Už 
geriausius atsakymus buvo tnama 
skiriamos premijos arba do-* Aš neginčiju, kad yra to- 
vanos.

Štai vienas
kymų, kuris liečia moterį:

“Svarbiausia šeimyniškų 
nesutikimų priežastis yra 
žmonos apsileidimas. Nie
kas neatšaldo taip vyro mei
lės, kaip susivėlę žmo
nos plaukai, nusitrynę ir

Ar šitokia padėtis paken-9

kių ištekėjusių moterų, ku- 
iš tokiu atsa- ”ioms darbas reikalingas.

Bet tokių yra nedidelis nuo 
šimtis. Daug daugiau yra 
tokių, kurios dirba be reika
lo. Jos dirba tik dėl to, kad 
turėjo gerą darbą prieš ište
kėsiant ir dabar gaila jį pa 
mesti; arba dirba dėlto, 

apipilę rūbai ir numintais M'1 susigyveno su kitais įs- 
užkulniais batai, žmona ne- taigos, tarnautojau, ir neno-
turi pamiršti, kad ir ištekę- P ^aIS Tal ,ne
jusi ii twi taip pat patikti būtinumo bet greičiau išdy
lami, kaip patiko bidama kuT® ™lka^-...Aa manau' 

- -K kad tokios “leides” pinigusmergina. Tarp kitų patari 
mų žmonai svarbioje vieto ima visai be reikalo, nes
ie yra įspėjimas: niekuomet vistiek praūžia juos, ant vi
nekalbėti blogai apie tas 
moteris, kurios patinka vy
rui. Tokias moteris pašiep
dama, žmona pasiekia visai 
priešingu rezultatų, negu 
norėjo. Vedybiniame gyve
nime moteriai dažnai reika
linga diplomatija ir, pagal 
ta diplomatija, žmona netu-

šokiu “sportavimų.’
Kapse.

RYŽIAI SU TOMEITĖ- 
MIS.

Paimkite vieną puoduką iš
virtų ryžių, pusę puoduko tar
kuoto amerikoniško sūrio, vieną 
vidutinišką “kena” tomeičių

ri kritikuoti kitų moterų ir druskos ir pipirų. Sviestu gerai
]ų grožio,

Gi vyrams pripažintas 
geriausis atsakymas buvo 
toks:

“Ar atsimenat, kaip džen- 
telmoniškai jus laikėtės su

patepę keptuvę įdėkite eilę ry
žių, eilę tomeičių ir eilę sūrio; 
ir vėl atkartoti, kol viskas bus 
sudėta. Viršų apdėkite mažais 
sviesto šmočiukais ir kepkite 
apie 30 minučių.

LSS. 116 kuopa; SLA. 352 kp.; 
3LA. 21 kp.; LPP. Kiubas Dėt 
roite; D. L. K. Keistučio drau
gystė; L. A. P. Kliubas Ham- 
ramc-ke; L. A. Brolijos Kliu 
jas; Lietuvių Radio Kliubas; 
APLA. 47 kp.; ALDLD. 52 kp.;

$11.11. Draugijų sumokėta 
$3.00. Viso įeigų $14.11.

Išlaidos.
Kovo 18 d. pasiųsta i Centrą j

Namu Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka 
i ralius. Knyga tik ką apleido spau- 
į dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiut 

i vaistus dėl koki- s ligos naudoti. Ver- 
■.a šitą knygą įsigyti visiems, nes Na

• Telefonas: Vark 3165
DAKTARAS

, T .. i na» Daktaras yra viena iš reikalinSUKOS Ispanijos liaudžiai jll-ll. Į knygų kiekvienam lietuviui
Trijų dr-ju mokestis $3.00. Per- ‘ Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drutaif
siuntimas ‘ 13c. Nedateklius na-1 api* 300 5C

ALDLD. 188 kp.; LDS. 21 kp.: i...........................................................................................
LDS. 86 kp.; Aido Choras; Mo
terų Lyga Prieš Aukštas Kai
nas; Kom. Partijos Liet. Frak
cija; ir Tarpt. Darb. Apsig. Ka
lio Giedrio kuopa. Viso sumokė
ta $17.00.

Kongreso Centraliniam komi
tetui Chicagoje. per musų drau
gijų vietini komitetą savo meti
nes mokestis užsimokėjo sekan
čios organizacijos: LSS. 116 
kuopa $5.00; SLA. 352 kp. $1;
SLA. 21 kp. $1; Liet. Amer.
Brolijos Kliubas $1; APLA. 47 
kp. $1; ir ALDLD. 52 kp. $2.

Su pabaiga 1936 m. Centran 
sumokėta $11.00.

Sutrauka.

Vietiniam komitetui sumokė
ta $17.00; Centraliniam komi
tetui Chicagoj sumokėta $11.00.
Viso dr-jos sumokėjo $28.00.

Kitos įeigos 1936 m.
Pelnas nuo pikniko iš rugpiu- 

čio 30 d. $114.97. Aukų surink
ta tame piknike Liet. politiniam 
kaliniam $28.88. Koncerto pel
nas lapkričio 29, 1936 $121:54.
Tame koncerte aukų surinkta 
Ispanijos liaudžiai $44.29. Viso 
Įeigų $305.68. Draugijų sumo
kėta 1936 m. $28.00. Viso įeigų 
1936 m. $333.68.

Išlaidos 1936 metuose.

Rugsėjo mėn. pasiųsta į Cen
trą Chicagon $25.00. Lietuvos 
pol. kaliniams per Centralini 
komitetą $24.88. Ispanijos liau
džiai per Centralini komitetą 
$25.00. Lapkričio 30 d. pasiųsta 
Centran Ispanijos liaudžiai 
$44.29. Gruodžio 26 d. pasiųsta 
Centran Lietuvos liaudies pa
galbai $100.<>0. Pasiųsta į Cent
rą dr-jų sumokėtos metinės mo- 
kestys $11.00. Už svetainę susi
rinkimams, 8 sykius $16.00.
Persiuntimas pinigų Centran, 4 
sykius 52c. Extra taksai už alų 
piknike rugpiučio 30 d. $2.06.
Sekretoriaus išlaidos $1.83. Pro
tokolų knyga 89c. Viso išlaidų 
buvo $251.47.

Sutrauka.

Įeigų buvo .............. $333.68
Išlaidu ..................... 251.47

Ižde liko 1936 m. .. $ 82.21

A. L. Graičunas
Rhysician and Surgeon

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

t 3310 SO. HALSTED STREET, 
} CHICAGO. 1LL.

r žinote 
kas

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

“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—viękas yra nu
šviesta “Keleivio” Kalendoriuj.

Tai yra begalo įdomi istori

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

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
1937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Norėjo Smurtu Įsigyt Sau Vyrą.

Kaip Tautininkų Su
las Jonutis Vogė 
Muitinėj Pinigus.
Balandžio 3 d. Kauno a- 

pygardos teismas sprendė 
buvusio Kauno pašto muiti
nės skyriaus vedėjo Antane 
Jonučio bylą.

Jonutis buvo kaltinamas 
tuo, kad 1935 m. balandžio 1 
dieną pavogęs 10,000 rusu 
aukso rublių, kurie buvę 
siunčiami iš Amsterdamo u-

V1S DAR TEISIA SUVAL
KIJOS ŪKININKUS.
Suvalkijos ūkininkai, ku

rie reikalavo savo būklės 
pagerinimo, vis dar tąsomi 
po teismus ir kankinami ka
lėjimuose.

Balandžio 2 d. kariuome
nės teismas žiurėjo šakių 
apskričio Plokščių valsčiaus 
ūkininkų: Prano Kuprišau- 
sko, Stasio Strimaičio, Juo
zo Patašiaus, Petro Muraus
ko, Jono Astrausko, J. Bal
sio ir Prano Gluodo bylą.

kio bankui Kaune, ir kad tų Teisiamuosius gynė ad- 
pačių metų rugpiučio 17—lpjvokatai M. Sleževičius, Z. 
pavogęs 10,000 reismarkių. Toliušis, V. Burkevičius ir 
kurias tas pats Amsterdame į V. Cimkauskas.
bankas siuntęs i Panemu
nės “Creditferein” banką.

Pradžioj Jonutis gynės ii 
visaip išsisukinėjo, bet vė-

Pr. Kuprišauskas nubaus
tas pustrečių metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet teismas 
išskaitė ligi teismo iškalėtą

liau * tardomas prisipažinę i įaiką ir Kuprišauskui lieka 
apsivogęs. Be to, Jonutis, kalėti 1 metai ir 9 mėnesiai, 
varomas kalėjiman, pasisa-; St. Strimaitis, J. Patašius, 
kė, kad jis turįs 70,000 litų. i Murauskas ir J. Balsys 
Kai Jonutis buvo paklaus- nubausti po 8 mėnesius pa
tas, kur tie pinigai vra pa- prasto kalėjimo, bet Įskaity- 
dėti, tai jis atsakė: “Pajieš- ta ligi teismo iškalėti 8 nie
kokite !” j nėšiai ir jie laikomi bausmę

Anksčiau gyventame Jo- atlikę.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Čia matome porą žydų iš Nev.arko, Josephinę Goldman’- 
aitę ir Irvir.gą Amesą. Goldman’aite mylėjo Amesą per 10 
metų, bet anądien išgirdo, kad jis ruošiasi vesti kitą mer
giną. Tai buvo baisus jai smūgis. Todėl ji pasisamdė tūlą 
Marrą iš White Plains, su jo pagalba pagrobė Amesą, įsi
vertė jį automobilin ir leidosi į pietus, tikėdamosi kaip 
nors priversti jį susituokti su ja. Bet kai Marylando val
stijoj jie sustojo užvalgyt, A mes ištruko ir pasišaukė po- 
licmaną į pagalbą. Dabar šita aistringa ptič. ir jos pasam

Didelė Kepėjų Byla 
Kauno Teisme.

Balandžio 2 d. Kauno 
apygardos teisme buvo

RAD10 STOTYS 
PIAUNISI.

Klaipėdos radio stočiai 
pradėjus veikti pasirodė,

sprendžiama šešių kepėjų:kad ji trukdo Airijos sto- 
byla, kaltinamų pernai rug-'čiai, kuri aptarnavo transat- 
,-eio 8 d. nužudžius kepėją lantini lakūną Vaitkų. Ai-j 
Boleslovą Montvilą. Tos by- riai dėl to trukdymo kelia'

Asmeniniai Lydimas

nučio bute buvo padaryta 
krata ir malkų sandėlyje, 
žemėje, rasta poliruotas a- 
sotis, kuriame turėję būt 
paslėpti aukso rubliai. Pas 
Jonutį dai- rasta ir 3,500 
reismarkių.

Iš bylos duomenų matyt, 
kad Jonutis algos gaudavo 
306 litų per mėnesį, bet 103 
litai iš jo algos būdavo iš
skaitoma skoloms mokėti, 
tačiau tą laikotarpį, kai din
go pinigai, Jonutis plačiai 
gyvenęs, nuomavęs butą už 
250 litų ir per trumpą laiką 
išleidęs per 4,000 litų.

Išnagrinėjęs bylos aplin
kybes, prokuroras prašo tei
smą Jonuti nubausti 6 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo. Tardant jis buvęs labai 
varginamas ir, norėdamas 
kad greičiau tas baigtųsi — 
neva prisipažinęs. Bet iš tik
rųjų jis esąs nekaltas ir pra
šo teismą jį išteisinti.

Teismas paskelbė rezo
liuciją. Jonutis pripažintas 
kaltu ir nubaustas 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Pr. Gluodas nubaustas 
vieneriais metais kalėjimo, 
bet nuo bausmės atlikimo 
atleistas su sąlyga, jei per 5 
metus nenusikals.

J. Astrauskas išteisintas. 
Teismo išlaidos uždėtos vi
siems nuteistiesiems solida
riai.

ATŠVENTĖ VELYKAS IR GAVUS PI 
PASIKORĖ. KA UŽSIM

Kauno priemiesty Šan

dytas talkininkas yra areštuoti už žmoga napinimą.

los svarstymas sutraukę } 
teismo salę, turbut, visus Vi
lijampolės kepėjus, nes ir 
teisiamieji yra Vilijampolės 
gyventojai. Visą dieną teis
mo salė buvo pilna kepėjų, 
kiti netilpo į salę, tai už
tvenkė teismo koridorius.

Kaltinamųjų suolan buvo 
pasodinti šeši jauni vyrukai 
su Broniu Jadzevičium prie
šakyje.

Pernai per Žolinę Vili
jampolės kepėjai Mikalina- 
voj (restorane) girtuoklia
vo. Vėlai vakare, jau visi iš- 
sigėrę, išėjo gatvėn ir čia ki
lo kivirčai dėl Jadzevičiaus 
panelės, Onos Puguckaitės, 
kurią užkalbinęs M. Mont
vila. Br. Jadzevičius parei
kalavęs, kad Montvila nelį
stų prie jo panelės. Montvi
la už tą pastabą Jadzevičiui 
kirtęs į ausį taip smarkiai, 
kad tas vietoje kritęs? Ta
čiau Jadzevičius greit atsi
peikėjo, atsikėlė iš išsitrau
kęs didelį suomišką peili, 
pradėjo badyti savo konku
rentą Montvilą. Peilis per
vėrė Montvilos krutinę, 
plaučius, net širdį palietė. 
Mirštantį Montvilą gatvėje 

VAT- kiti kepėjai dar kumštimis 
RO. mušė. Montvila

nepasitenkinimą ir daro i 
tam tikrų žygių. Dabar Kau
no radio stoties inžinierius'
Stankevičius yra išvykęs i 
Vakarų Europon ir ta proga : 
aiškinsiąsis su airiais. i »«6othen!wmąAveduą

Klaipėdos Stočiai, kaip Kas gali būti malonesnio keliončje. kii?
žinoma, smarkiai kliudo So
vietų Rusijos Gorkio (N.
Novgorodo) stotis.

NEWYORK-KLAIPĖDA
ttS. (jOTHENBURjSĄ, ŠVEDIJĄ

įsėdus į laivą New Yorke išlipti 
iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko j Klaipėdą

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JL'LY 2 D.

EKSKURSIJAS UŽGYRf. 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

JSIKURĖ da vienas da
vatkų LIZDAS.

Miroslavo miestely, Aly
taus apskr., įsisteigė naujas 
vienuolynas, kur gyvens da
vatkos agnietės. Jų “globė
ju” paskirtas vietos klebo-
nas kun. J. įplėšius. _ _ „ s„.

Be Miroslavo, agmetiecių diją apie 7 valandas i Kalmarą. Iš Kal- 
davatkų skyriai yra Seiri- maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
juose ir Kretingoje. neholir. opu 18 valandų į Klaipėdą.

Seirijuose pral. Laukai
čiui didelius namus dovano
jo amerikietis (jau miręs) Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su- 
Rinkevičius. Dabar tuose ūkiamos nemokamai, taipgi parduoda- 
namuose yra apgyvendintos m?s ll,vakortes p“. v.,sus m“sų asentus> 
davatkos. Sitų nekaltų
mergelių” “apiekunu” yra i MT1 “hamunai iš ne* yorko
paskirtas kun. Burokas. iGripsholm Geguže, i
1 ; OROTTNINGHOLM

SUDEGINO PIENINĖS 
PUNKTĄ.

Kovo 19 d. nežinomi pik- • 
tadariai Troškūnų vai., Juo- 

tuojau ir į tiškių kaime, padegė to kai-.
mo Smetonos nugriebimo i

Gegužes 13 
Birželio 5 
Birželio 9

KUNGSHOLM 
DBOTTKINGHOLM 
SUEDISH AMERICAN LINE
154 BoyLton St., Boston, Mas*..

Vruguay’aus Lietuvių ParLr.iinkq 
Socialistinės Minties Laikraštis

Susekti žmogžu
džiai Nužudę Bla

žienę.
Kovo 23 d. rytą Šilutės 

apskrity, Metrikevičių kai
me, buvo rasta mirtinai pa
smaugta to kaimo gyvento-

Lietuvos Žinios” prane- mirė. Už Montvilos nužudy
činn^nadkntS12ti« vlr ša’ vienam Lietuvos vie- mą kaltinamaisiais buvo pa- punkto namus. Gaisrui kilus: 
dn Rinkevičius. Ri^vič^ “uolyne dvi davatkos susi- traukti Br. Jadzevičius, St/nakties metu, trobesys sude-( 

dėjo per pusę ir nupirko lo- Petruševičius, V. Varanavu j ge iki pamatų.
terijos bilietą. Ir joms pasi- čius, M. Markauskas, B. Kadangi punktas ( _______________
sekė laimėti 20,000 litų. Pi- Kormazinovas ir B. Jakima- kė, jo mašinos buvo išvež- ir Kanadoje kainuoja i 
nigus pasidalinus, viena da- vičius. , i tos, padalyti nuostoliai ne-; cV^Xiy n£ hsoXGA

du Rinkevičius. Rinkevičius 
gyveno s u kažin kokia

Kaune atleidžia be
darbius.

Trečios kategorijos vien- moterimi, kuri jį užlaikyda- 
gungius bedarbius Kauno vo. Per Velykas jis smarkiai 
miesto savivaldybė nuo vie- įsigėrę, susipyko su savo 
šujų darbų atleido prieš Ve- maitintoja ir po Velykų ko- 
lykas. Antros kategorijos ridoriuje pasikorė. Mano- 
(su mažom šeimynom) be- ma, kad jis tai padarė ka- 
darbius atleido nuo kovo 31 žin už ką tai moteriškei ker- 
dienos. Dabar liko tik pir- šydamas.
mos kategorijos (su gausio
mis šeimomis) bedarbiai a- 
pie 700 žmonių.

Atleistieji trečios ir ant
ros kategorijos bedarbiai 
neturi iš ko gyventi.

ĮSTEIGTA MALŪNININ
KŲ SĄJUNGA.

L. Žinios” rašo, kad šio

vatka tuoj pametė vienuo- Kauno apygardos teis- dideli.
lyną ir susiradus vyrą tuoj mas teisiamuosius pripaži- --------
ištekėjo. Kita ilgi norėtų no kaltais ir nubaudė: Ja- 
gauti vyrą, bet ji jau nebe- dzevičių 4 metais sunkiųjų 
jauna, tai ji sėdi vienuolyne darbų kalėjimo, V. Varana- 

’įr dūsauja. vičių 3 mėn. kalėjimo, o vi-
__________ sus kitus po 1 mėn. ir 2 sąv.

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai- 

• ,džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius, nevei- : -NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo- 
doleris.

MONTEVIDF.O URUGUAY.

INTELIGENTAI 
BIAI TURĖS TAISYTI 

GATVES.
Apie 80 inteligentų be-

STEIGIAMAS MIKO PET- kalėjimo.. Be to, velionies 
RAUSKO VARDO Montvilo našlei atiteisė po

FONDAS. 75 litus kas mėnesį per 10
mis dienomis Lietuvoje Įsi-; Kauno laikraščiai prane- metų. o velionies dukteriai 
steigė malūnininkų sąjunga, ša, kad tenai kilo sumany- po 30 litų per mėnesį, taip 

betiad Lietuvoje išviso esą 2,031 mas įsteigti Miko Petrausko pat vienkartinio jieškinio
malūnas, iš kurių gyvena vardo fondą, iš kurio butų 125 litus, 
apie 5,000 žmogių. skiriamos stipendijos no-
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rintiems muzikoje lavintis. NUSINUODIJO 3 VAIKAI
darluų Kaune buvo pašaru-visiems užsieny gyvefianliefm Tu? iamžiriti v .
dyla gelbėt Kauną nuo pot- lietuviams „Lietuvos Žinios-'Yellonles '31 das' ..Kove>18 d. Kupiškio vals-

kpZ? Nemunių metams tik 6 doleriai. TIKYBOS MOKYTOJAS kininkui^J/Mlnkev^ui iš-
nai išėio ir ledo kirtėiai ne- Norėdami su už' NUŠOVĖ MERGINĄ. vykus į turgų, namuose liko i}
tnn' J sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu-Į Seredžiaus miestely per trys mažamečiai vaikai, ku- }

Mioctn * covival/ivEA nn tarėme mūsų d:en/a^10 prenumerat. ^vdu Velykas ivvko kruvina rie, matyt, troboje bežaiz- Į {Miesto savivaldybe nu- skaityti tik tiek, kiek mums apseuu ,* * ... J t, i . .-tu j • _ = „__mato inteligentus bedarbius ekspedicija. Todėl, visus kviečiam* tragedija. tikjbos darni saiku e ugnį, o nuo,,
- mokytojas Gertnens tenai durnų ir smalkių mirtinai : ,

nušovė rabino Podguro dūk- nusinuodijo. Tėvai, grįžę Į {

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį 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 numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI, .

savivaldybė 
įtus beda
viešųjų darbų išrašyti populiarų demokratiškos pa-

u

atskirti nuo 
darbininkų, kitokį jiems at- traipos dienraštį 
lyginimą mokėti ir pavesti

ja, senutė Klašienė. Nusikal- j jiems taisyti Amerikos lie 
tėlių buvo taip apsukriai tuvių gatvę Aleksote.
dirbta, kad pradžioj teko i ----------------
paabejoti ar greitu laiku po-į PANEVĖŽIO KAPUOSE 
licijai pasiseks žmogžudžius APIPLĖŠĖ LAVONĄ, 
susekti. Tačiau jau po poros į Kovo 27 d. Panevėžio ka
ri ienų nusikaltimo pėdsakai talikų kapuose buvo palai- 
policiją atvedė . prie v lado, Jota viena turtinga ponia. 
Kirklio ir Kazio V enclaus- į Kovo 29 naktį nežinomi 
ko, kurie po nusikaltimo bu- piktadariai atkasė karstą, 
vo apsistoję—-pirmasis K lai- išvertė lavoną ir nuo rankų 
pėdoj, antrasis Kretingoj, t numaustė aukso žiedus, 
fiors anksčiau abu bernavo; Piktadariai stropiai jieš- 
Klaipėdos krašte pas ūki- komi.
ninkus. Kaip pasirodė, šie
du jauni vyrai buvo jau ne
be naujokai pasirinktoj į 
“specialybėj” — po kartą 
kitą kiekvienas jau ir teis- ’ 
mo “apčiupinėtas.”

Našlė Klašienė apylinkės I 
žmonių buvo laikoma pasi
turinčia. Todėl šiedu žmog-į 
žudžiai ir panoro pasipelny- į 
ti. Jie vidurnaktį įvairiais' 
keliais atvyko prie Klašie- 
nės namų, išmušė langą ir į- 
lindo pro ji į vidų. Klašienė 
tai pajuto ir norėjo pabėgti, 
bet jau lauke buvo pagauta 
ir pradėta smaugti. Smau
giama atnešta atgal į trobą 
ir čia pribaigta. Paskui pik
tadariai iškrėtė visą butą ir, 
tesuradę vos 35 litus pinigų, 
išsiskirstė kur katras sau: 
vienas į Klaipėdą, antras į 
Kretingą, kur ir buvo po po
ros dienų policijos sulaikyti

UETUVOS

II
-terį ir peršovė ją lydėjusį 
jos vaikiną. Mat, Gertneris 
pats ją mylėjo ir pavydėjo, 
kad ji eina su kitais.

namus, rado tarp degančių 
baldų nusinuodijusius vai
kus ir katiną. Lavonai ug
nies nebuvo paliesti.

kuris metams tekaštuoja lik b doie- 
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. IJthuania.

TF DIENOS Į LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COMMBPS
HANSA DEUTSCHLAND 

• HAMB0B6 NEW YORK
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

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

Informacijų klauskite pas vietinį agenta arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS 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 anglų rašy
tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė .Įieško Dievo.”

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

Adresas:

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

N AUJ1ENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO. ILL.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčis

Ypatingai dabartinei krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nea tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būvi mg.

Knyga didelio formito, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo and.—41-25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį". Adresnokit sekančiai:

253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

V I



KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 17. Balandžio 28 d, 1937 m.

Lietuviai, pasaulinio karo

Adomas Jasiukevičius nu* 
baustas $55 už “svyruo

jantį” važiavimą.
Brocktono teismas perei

tą sąvaitę nubaudė Adom 
Jasiukevičių $55 užtai, ka

STINGA LAVINTŲ DAR- Nušovė plėšikų gaujos vadą. įcFeiva? automobilium va- 
RININKIJ i ziavo ir sulaikęs jį policma-

_____ . Pereitą sąvaitę Brightone nas užuodė snapsą. Jasiuke-
Kokio amato bei profesijos policija nušovė Williamą vičius teisinosi teisme, kad 
jauni žmonės turėtų dau- E. Dickensą, kuris turėięs degtinės jis visai negėręs,

giausia mokytis. organizuotą gaują ir su jos tik ant jo drapanų kažin
Pagalba vogdavęs automo- kaįp įuve truputis snapso 

Massachusetts valstijos bilius, piešdavęs krautuves užpilta. Teisėjas papurtė 
samdos biuras, kurio cent- bankus. Gauja buvusi galvą ir sako: “Aš manau, 
įas randasi prie JOO^Nashua ginkluota. Dickenso namuo- į.a(j t0 snapso pateko ir į la

se rasta 4 šautuvai ir 6 auto- vo burną, ne vien tik ant 
matiški pištalietai. Dabai- drapanų.” Jasiukevičius 
policija jieško jo sėbrų. Jo apeliavo'.
motina nemačiusi jo jau per __________
du mėnesiu ir visąį nežino
jusi, kad jis plėšikauja. Iš
girdusi, kad policija jos ^u- 
nų nušovė, ji apalpo.

st., netoli North Stationo, 
praneša, kad jam labai stin
ga mechanikų ir kitokių 
kvalifikuotų darbininkų. 
Mašinų fabrikantai iš visų 
pusių reikalauja mechani
kų, o jų nėra. Todėl šis biu
ras sakosi buvęs priverstas 
kreiptis net i Chicagą ir 
Pennsylvaniją j ieškodamas 
tokių specialistų. Bet iš kitų 
valstijų ateina paklausimai 
i -Bostoną, ar čia nėra atlie
kamų mechanikų. Vadinasi,

Artistės Sadauskaitės 
koncertas.

Alena Sadauskaitė, garsi 
lietuvaitė dainininkė iš 
Scrantono, kuri seniau dai-

A reštuotas Adomas Mika- 
lavičiukas.

Pereitą sąvaitę Cam- 
bridge'aus policija areštavo 
Adoma Mikalavičių, 19 me
tu amžiaus vaikėzą. Jį kal
tina išplėšus dvi biznio vie
tas Nevvtone ir išnešus tele
fono baksus su nikeliais.

Dariaus Legi jonas daug į Vaikai pavogė 4,000 gelž
kelio bilietų.

1 Pereitą sąvaitę du maži
iš Mt. Bow-veteranai, susiorganizavę \aiRal 

prie Amerikos Legijono į fe Coraer gete-

2 balandžio jie turėjo šo-l»aivę 
kius South Bostono lietuvių 
salėj; 9 balandžio įvyko toj 
pat salėj naujų narių įparei- 
gavimas, kuriame dalyvavo 
apie 600 publikos; 19 ba
landžio jie dalyvavo Bosto
no parade; 23 balandžio jie 
buvo suruošę šokius Cam-

Per gaisrą 20 arklių išbė
giojo po girią.

Melrose jojimo mokykloj 
pereitą sąvaitę kilo ugnis ir

Nuogas pabėgo iš kalėjimo.
Iš Charles St. kalėjimo 

pereito nedėldienio naktį 
pabėgo vagis Edwin Simp- 
son. Jis išpiovė lango gro
tas, numušė vaitų spyną ir 
paspruko automobiliuje, 
kuris jo tenai laukė. Pabėgo 
turbut nuogas, nes kalėjimo 
drapanas paliko.

Kooperacijos susirinkimas.
Cambridge’aus Lietuvių

. _ . Kooperacijos šėrininkų su-i
20 arklių, išleisti iš troški- ^rinkimas įvyks 30 balan-i 

džio, 7:30 vakaro, Lietuvių 
Piliečių Kliube, 163 Har-

nančių durnų, išbėgiojo po 
aplinkinę girią. Daug buvo

bridge’aus lietuvių salėj; 23 vargo, pakol juos sugaudė iš! Vard Street. Bus išmokamai 
gegužės jie yra pakviesti naujo. nuošimtis. Visi atsilankyki-
dalyvauti Revere iškilmėse. Perei nedėldįenį No.>- Kviečia komitetas, 
o 20 birželio turės pirmutinę ___r.. —~ K. F. Emest.

jų trūksta visur.
Dabartiniu laiku biuras j navo su Roxvs Gang, o da- Muštynėse suimtas plėšikas, i 

sakosi turis 130 vietų vy-įbar dalyvauja “The Great Viena na kti ant Egleston 
rams ir 233 vietas moterims —
bei merginoms, bet neturįs 
žmonių tas vietas užpildvti. duoti du koncertu.

Daugiausia esą reikal'au- i'7ks. ^orcestery, 2 gegu- 
jama šitų specialybių: ^.Lietuviu L kęsų Rimbo 
akauntantų, kuygvedžių, ■sa,ele ?nl ^er,nPn, ę- 
kredito tyrinėtojų, chemi-!vs ''aka^e,kjtąs S„. Bus-

^a,t< spektakliuose, suti- sĮęVėro kno muštynės. Ra
ko Massachusetts lietuviam ^in kas davė apie tai žinią 

Pirmas policijai. Policijos automo-

kų, automobilių mechanikų,!tone. Lietuvių Salėk, ant E 
tool-makerių. die-makerife 16 '=30 vai. va-
mašinistų, elektrotechnikų' KaTr,°‘ „ . , . . , .
ir tt. Moterų ir merginų, Sadauskaitė dainuos
daug esą reikalaujama ir pasipuosusi _ Įvairiu tautų 
namų tarnybai. košt i u m a i s. Montellos

Dų * ,. , , iFranklinoKliubovyrųcho-
Bostone anądien buvo ko-(ras taipgi vra pasižadėjęs 

mercijos mokytojų suvazia-proįramos. 
vimas, kur tarp kitko buvo
svarstomas klausimas, ku- ketuvla1’ k¥Įle J
rios biznio srities jauniems rau?Įkos meną. galės netik 
vyrams geriausia mokytis, P^usyti gabios artistes, 
tai yra, kurioi siūty daugiau- į Bet kartu parodyti, kad mes 
šia progų galima rasti. Bay mokan!e |vertintl !iav0 me- 
Path biznio instituto vedė- n0 sPekas ,r «n«ame. 
jas Gaugh pareiškė, kad «*♦ **•
šiandien daugiausia yra rei-, 
kalaujama vyrų stenografų. 
Kiekvienom

T«L Trobridgo 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
noo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti teatrai aka, 

CAMBRIDGE. MASS.

MED1C1NOS
Telefonas 21324
DAKTARAS

C.J.M1K0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietį), 

nuo 7 iki 8 vakare.
1S7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.
Pereitą nedėldienį No-

r> rumbegoj bemaž ko nepri-isavo pikn kg Romuvos par- 5U ^vo ----------
ke Montelloj. mergina Madeline Wis,l Brocktone uit.ko .lapų

Į lietuvių legijonienų pra- abu(lu iš Brocktono. Pasie-i „ .... brl,or»-. „ ,
moras susirenka labai daug me “canoe” jiedu išsiirė ant , Valdžios agentai Broek- 
publikos. Legijomenai turi curipu r:vpi. Tn valtpla tone uztlko slaptą bravorą 
jau suorganizavę ir kapeli- apvirt0 ir> jeigu policmanas P™ ■ *r
ją iš 4_ muzikantų. J. j. R. iiubutų juodu išgelbėjęs, Bonkas

abudu butų prigėrę. alaus

DR. G. L. KILLORY

naminio 
ir 18 kvortų munšai-

60 Scollay Sųuare, Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Someraet 2044-J 
Specialiataa Kraujo, Inkstų ir

Nervu Ligų-
Vai nuo 9 ryt. iki 7 va k. kaadiea 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Adomas Miškinis apalpo 
teisme.

Pereitą sąvaitę Bostono 
pašto bildinge buvo nagri
nėjama Mykolo Miškinio

Sekmadienio radio pro
grama. — Gegužės 2 d., per 
stoti W0RL (920 kil.) nuo 
2 iki 2:30 po pietų. (1) Tri- 

, , . - v. TT „ ., ju žvaigždžių orkestrą iš
j byla pnes New Hayen Rail- Hudsono; (2) Jieva Sida-

biliui pasirodžius, besimu
šančių gauja pakriko ir iš
bėgiojo i visas puses. Poli- kviestas kaip liudininkas, 
cija tačiau vieną vyrą suga- bet kažin kas jam atsitiko, 
vo. Jo kišeniuose rasta vie- ir teismo koridoriuje jis 
vienas vyriškas laikrodėlis, apalpo. Jis bjxį> nuvežtas Į 
vienas moteriškas, be to, Hav Ma^k ’ eitosios pa-
moteriškas rankinukas su galbos/*0. Ja. Adomas " usios ‘r k> • j. <ena Bndge- ir uzs-

road kompaniją. Jo brolis, 
Adomas Miškinis, buvo pa nute,

no.
dainininkė iš Hudso-

no.

SOUTH BOSTONKafeteria
249 BR0ADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Noo S iki 12 <ttaa« 
Nuo 2 iki S vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 ▼. po pistt 

tik susitarus.

pinigais, prie kurių buvo ir Miš] 
kelios korčiukės su vardu watei .
“Catherine Scott.” Policija; Stebėtinas dalykas, kad 
mano, kad tas vyras yra plė- tų pačią dieną, 22 balan- 
šikas ir tie daiktai yra vogti, džio, panašus įvykis buvo ir 

Lynno teisme. Tenai liudy-

L STREET
LIQL OR STORE puikus paurna-

?arduodam geriausios įvairiu raiša vimas. Vakarais. SDecialiai ua-
TONIKA, DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ ruošiami užkandžiai.

Užtikrina-
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir me. Vieta gražiai įrengta. Pra-

' £'a11F11?us,as„ . . ____ „ . šome visų užeit pas mus pavie-Pohiliamg, Vestuvėms, Namuose ya»- . ’
šėms ir Baliams. Specialiai kainos setL

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio”

361 BROADWAY, tarp C ir D at, 
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS\

Lenkijos pasiuntinys 
Bostone.

damas apalpo ir tuoj mirė 
d-ras Danforth.

sumažinamos. Pristatom greitai 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 v 

Pašaukit SOU-tk Boston 4147
vak. Frank Zarveckass 

Vincas Balukonis

Šiomis dienomis Bosto- ---------------
nan buvo atvykęs iš Wash- Pavasario išsiilgę žmonės 
ingtono Lenkijos pasiunti- jau pradeda traukti Į laukus 
nys grafas Potockis. Ta pro- ir prie vandens. Į Revere 
ga ji pasikvietė pas save į Beach pereitą nedėldienį 
svečius Harvardo Universi- suvažiavo apie 50,000 žmo- 

valsti- nių, bet maudytis da niekas

195
PAS STR1GUNĄ 
L Street, So. Boston.

Nežinomi asmenys perei-
___________ trim vakanci- tą nedėldienį pridarė daug tetas, Massachusetts __ _________________
jom esąs tik vienas aplikan- bledies Holv Ghost kapinė- jos gubernatorius ir miesto nedryso, nes vanduo išrodė 

t_  ---- i- ! co Camhririorp’mp majoras. Jis čia teisinosi, šaltas.
kodėl Lenkijoj nėra demo- —
kratijos. Girdi, Lenkija ran- Brookline

tas. Ir jis pabrėžė, kad dide-, se» Cambridge uje. 
lę klaidą daro jauni vyrai,! ;
kurie žiuri Į šitą profesiją į 5 puikus kambariai ir 
kaip į paprastą amatą, kuri maudynė.

buvo užpultas
dasi tarp dviejų galingų Paul McMahon, skalbyklos 

nėra žmogui progos pakilti. I gtymu apšildomi, visi nau- diktatūrų, todėl ir pati ne- troko vežikas, ir apiplėštas. 
Priešingai, sako šitas moky- j jausi įtaisymai. Parankus ?a^ turėti daug laisvės. Iš jo atimta $120. 
to jas, stenografams, baigų- vįgais atžvilgiais ir šviesus. A

Martin Walulis
FURR1ER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPDS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (starage) až 

2 nuošimčiu noo daiktg vertė*.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro viaas legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: Sonth Boston 2732 

Namg: Talbot 2474.

Išegzaminuoju akis, priskirta 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiskose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamo 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. n. 
447 Broadway, So. Boston,

1834 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbet 5208.

'»

siems biznio mokyklos kur
są, yra daugiau progų pa
kilti, negu kurioj nors kitoj 
komercijos srity. Bankai, 
fabrikai, geležinkeliai, tele
fonas ir kitokių firmų ofisai 
šitokių darbininku dabar 
labai reikalauja ir gabes
niuosius visuomet kelia 
aukštyn.

Matyti galima bile laiku.
“Keleivio” name, 253

Broadvvay, So. Bostone.

Reikalingas Jani toriu s.
Turi būt teisingas ir nepijokas. 

Klauskite: F. K.,253 Broad»ay, So. 
Bostone. < 81

Roslindalėj pereito ne
dėldienio naktį banditai iš
plėšė dvi skalbyklas, tikė
damiesi rasti pinigų po su- 
batos. Vienoj iš iu sudaužė 
seifą ir pavogė $99.
; MooeeoooooeeeooooooooooeoeooooeoeooosoGioeeosieieoooBeį

A. J. NAMAKSY
Real Estą te & Insurance

414 W BROAPWAY, 
SOUTH BOSTON MASS 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

DABAR 
LAIKAS!
Viskas brangsta, mes turim užpirke daug SKAL
BIAMŲ MAŠINŲ, ŠALDYTUVŲ ir KARPETŪ 
VALYTOJŲ pirma pabrangimo, taigi, turite gerą 
progą isigyt tas reikalingas mašinas PIGIAI ir ant 
LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

MOKSLO PABAIGA!

Užbaigus mokyklą, atminčiai perkamos dovanos 
savo vaikams. Geriausios dovanos, tai Laikrodis, 
Žiedas, Rašoma Plunksna, ir daugelis kitų auksi
nių ir sidabrinių daiktų, kurie palieka ilgą atmin
tį. Mes pripirkome vėliausios mados ir labai daug, 
kad galėtumėt pasirinkt. Užeikit persitikrint. Taip
gi laikome RADIOS vėliausio išradimo.
PATAISYMAI: Taisome Laikrodžius, Žiedus, 
Plunksnas, Akinius, perdirbam iš senų į vėliausios 
mados labai pigiai. Darbas gvarantuotas.

HOLA^I) KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefoną*: SOU-tb Boston 4649.
Mooeooooeoeeoeeeeeeeooeooeeeeeeooeeoeooeoooee^

Jūsų pardavėjas moka brangiau už

PICBHCK
ALE

nes brangesnis jo darbininkas 
ir medžiaga brangiau kamuoja 

jį pagamint —

bet jus brangiau nemokat!

I

Parodyk į Tą Kraną
Taipgi 12 ancų bonkomis 

PAS VIETOS PARDAVĖJUS.
2 už 25c. (tik alus) Didžiajam Bostone

PAMĖGINKIT NAUJĄ PILNOS KVORTOS BONKĄ 
32 ancai—30c. (tik alus)

APT1EKA
GtJmES. 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- 
siunčiam ir per pastų. Atminkite 
musų adresų.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

1SS DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bestos 2S29, 2173 ir 2799

TeL Uoivsrsity 94SS

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUYt DENT1STR 
/ALANDOS: 9-S M T-2.

678 Massachosetts Av«^
(PRIE CENTRAL SKVtRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perk raustom 
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 3 iki 8 po pietų.
22 CEDRUS AVENUE, 
ROSLINDALE, MASS. 

(Kampas Washington St.)

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 
l*r šį mėnesi duodamas dovanai.

DR-GRADY32],^s*
Valandos: Utar., Ketų Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai Ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Automobiline ir 
Trakus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

aisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eightli SL 
SO. BOSTON, MASS.

■BsanKaaBsnMBaBaasais^aasagR

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervalą Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.




