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Madridas Davė Baskams 
I Pagalbą 120 Orlaivių.

Sovietuose Esą Su- AR ATSILAIKYS

PASKANDINO DIDŽIAU-
SI FAŠISTŲ LAIVĄ.

Dabar da didžiulis lojalistų 
šarvuotis plaukia ginti 

Bilbao.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

fašistams buvo užduotas da 
vienas skaudus smūgis. Lo
jalistų orlaiviai nuskandino 
ju didžiausi karo laivą, “Es- 
paną,” kuris su vienu ma-

BILBAO?
Jį atakuoja 50,000 vokiečių

Londono “Mirning Post” ir italM» ° gina 40*000 baskM- 
praneša iš Maskvos, kad poį Bilbao yra baskų sostinė 

Į Kur iki Šiol Buvo Lo- Jagodos suėmimo, tęsiamas, šiaurės Ispanijoj. Miestas 
. j. , j- . 9 ir kitų jo bendradarbių su-1 buvo pastatytas 700 metų
ĮOllStų Laivynas. iminėjimas, o Stalinas žmo-‘atgal ir turi apie 400,000 
Tik šiomis dienomis pa- nių akyse pasidaręs tikru gyventojų. Paskutinėmis 

' aiškėjo, kodėl iki šiol Ispa- tautiniu didvyriu, nes paga- dienomis tenai susirinko da 
nijos fašistų laivai laisvai Hau jis likvidavęs tą įstaigą, daug pabėgėlių _iš fašistų

imta 300 GPU 
Agentų.

Japonijos Valdžia 
Sumušta Rinki

muose.
Iš 466 atstovų, ji gavo par

lamente vos tik 11 šali
ninkų.

Pereitą pėtnyčią Japoni
joje buvo renkamas naujas 
parlamentas, ir tuose rinki
muose valdžia gavo 
smūgi, kokio niekas nesiti

Italijoj Braška Fašistų 
Diktatūros Pamatai

Moterys Suvarė Ita
lus į Jūres.

Šią sąvaitę. italams Ispa- 
tokį nijoj vėl labai nepasisekė;

---------- ------------ -------- . . s - - .- - _ . . - „esiti-j Keliolika mylių nuo Bilbao
siautė ir gaudė vežamą lo- nuo kurios drebėjo visa Ru- užimamų vietų. Baskų ka- kgj0. Parlamentan buvo jie užėmė Bermeo miestelį 
jalist^ms pagalbą, o lojalis- sįja. Stalino populiarumas riuomenė, kurios esą apie ienkama įg viso 466 atsto- ant jūrių kranto. Bet neužil- 
tų laivyno niekur nesimatė,
nors visiems buvo žinoma, 
kad jų valdžia turi dau
giau karo laivų, negu fašis
tai. Pasirodo, kad valdžios

RUOŠIAMOS ANTĮ-F AŠ I- 
STINĖS DEMONSTRA

CIJOS.
Liaudis protestuoja prieš 
Mussolinio avantiūrą Is

panijoj.
Paryžius sako, kad iš visų 

žinių 
nerimą 

fašizmo 
italų

. , , , . .. —-_______ , ___ ______  ninku. Jie kaltinami drauge bar francuzai yra apsisau- y^^veik “tokia^pafkkt^ j pradėjo šokt į "julą/o kurie Raudis esanti pasipiktinusi
zesmų karo laivu norėjo su- karo Įaivai buvo nuginkluo- su Jagoda dalyvavę knmi- goję nuo Vokiečių pusės. Ši įrofa kokia Amerikos pre-!bijojo nuskęsti, tuos prade- skandalinga .. . 
į1^^1 i ~aiv^’„ j ■" ti- Kai Madridui pradėjo naliniuose ir^ gamtos nusi- linija^ eina aplink JSilbao už zjdent0 rinkimuose ištiko1 jo gaudyt ir mėtyt nuo kran- vantiura Ispanijoj.

Mussolinio a-

kianti su 
Bilbao.

geležies ruda iš

Kaip tik prieš šitą įvykį 
Madridas buvo nusiuntęs 
baskams į pagalbą 120 or
laivių. Gavę žinią, kad du 
fašistų laivai ant jūrių už-

gręsti fašistų pavojus, Ui kaitimuose. Areštai vis dar 6 mylių nuo miesto ir susi- reakcin i n k u pastumdėli i to i vandenį karingos basku Piemontoj, Novaroj, Tre- 
nuo karo laivu buvo nuim- tebetęsiami. Po to, kai GPU deda iš kelių eilių gerai ap- Landona ‘ ‘ i moterys. Stačiai juokinga katob Biadratoj ir kitose
tos kanuolės ir slapu atga- visiškai demoralizuota, Sta- saugotu apkasų. Ar ji atlai- §ita<! ;mugįs japonų vai- buvo žiūrėti, sako United Italijos vietose įvyko dide- 
bentos į Madrido frontą, linas gaunąs šimtus laiškų iš kys fašistų spaudimą, paro- džiai tai smugis Japonijos Press žinių agentūra, kaip ir triukšmingų demon 
Ačiū toms kanuolėms, fašis- Rusijos ir užsienių, kuriuo- dys tik ateitis, bet baskai milįtarizmui ir reakcijai, baskės griebia italus už ku- stracnu dėl nenakeliami 
tų ofensyvas prieš Madridą se rašoma apie vis naujus mano, kad fašistai jų sosti- neg (jabartinė valdžia su ge-' dlų, užsiverčia ant pečių,
buvo susprogdinus ir ke- Jagodos nusikaltimus. Kita nės nepaims, ^taip kaip jie neroju Hajaši priešaky yra prineša prie stataus kranto

pradėjo atakuot fašistų šar
vuotlaivį ‘‘Espaną.” Viena 
bomba pataikė į patį vidurį 
ir sudraskė jį. Manoma, kad

vai tuo tarpu stovėjo uos
tuose ir negalėjo nieko vei
kti.

Dabar gi, kai pavojus nuo 
Madrido prašalinus, 12 co-

stracijų dėl nepakeliamų 
mokesčių, kuriais liaudį ap
krovė fašistiškas režimas. 
Nors tos demonstracijos 
rengiamos neva ekonomi
niais tikslais, bet prie kiek
vienos progos esąs smerkia
mas Mussolinio įsimaišymas 
Į Ispanijos vidaus karą. Ant

ios sprogimas išmušė sar- . .
vuočio dugną, nes laivas įių kanuolės vėl buvo sugrą- Sako. Unija “Pa- rakusių daug pabėgėlių, 

isisėmė vandens ir žintos sunkiems lojalistų yPa,c mot,e,’O n* vaikų, tai
laivams. Ir dėl to paskutinė- Smaugė Kompaniją baskų valdžia kreipėsi į 
mis dienomis lojalistų lai- Providence’o mieste Phil- Francuziją ir Angliją su 
vynas vėl pradėjo veikti. KpS Bakerio robo kompani-
Reikia tikėtis, kad jisai ap- ja nuUrė uždaryti savo 

nezi- valys iSpanįj0S pakraščius dirbtuvę ir likviduoti
nuo fašistinių laivų. ' * *

tuoj prisisėmę 
nuskendo.

gaus nervų
.. ... __ ........................................_______O-S, kad bas-

antisemininį pobūdį. Netru- ir italų, sako, kad jeigu jis tautininkų valdžia pilnoj to kų moterys suvertė jo “kar
kus Sovietai maną išvalyt n negalėsią^ Bilbao paimti, žodžio prasmėj, ir todėl la- žygius” į jurą.
savo diplomatinius sluoks- tai sudeginsiąs jį is armotų baj gmagu kad japonų liau-' ____
nius- ir orlaivių. dis ją sumušė. Tai yra labai Jn/i/irin/ii I^forins aąmų sienų, ant gatvių grin-

---------------- Kadangi mieste yra susi- reikšmingas ženklas npyuuuiyi izvtci dimo ir ant šaligatvių nuo-
----------- Bilietai. latos galima esą matyti ryš-

$416,413,382 Karo j Amerikos valdžios agen- ob°ak?ų:
Reikalams. J^uS^,,daUiS,^SLe"!2 panijos Respublika!” “Ša-

“Espanos” ingula susidė
jo iš 840 jurininkų. Kiek iš 
jų išsigelbėjo, tikrai 
nia. Fašistų vadovybė skel
bia, kad išgelbėti buvo visi; 
juos paėmęs buvęs kaitų fa
šistų naikintuvas “V elas- 
co.” Bet fašistų vyriausybė 
aiškiai meluoja, nes tas nai
kintuvas yra nedidelis lai- 
vukas ir jokiu budu negali 
840 žmonių paimti. Be to,

visą
biznį, nes negalėjusi ištesėti 
C. I. O. unijos reikalavimų. 
Kapitalistu spauda verkia,Bilbao Evakuacija 

Prasidėjo.
9 nerių laivai išvežė jau 

5,000 moterų ir vaikų.
w Žinios sako, kad anglų

Espana” nuskendo taip prekybos laivai jau pradėjo Bekerio kompanija, vistiek 
greitai, kad nei valčių ne- vežti Bilbao miesto baskų turės būt padarytas, jei ne 
spėta nuleisti. Pagaliau, ir moteris ir vaikus. Nuvežę ” ~
pats bombos sprogimas, ku- lojalistams maisto, laivai 
iis buvo toks smarkus, kad Paima žmonių ir nuveža 
sudraskė laivą, turėjo daug Francuzijon. JV iena žinia šį 
jurininkų užmušti. Taigi fa- panedėlį sakė, kad 9 laivai 
šistų pasaka, kad “visi buvo Paėmę iš Bilbao 5,000 asme- 
išgelbėti,” yra aiškus melas. nU, stovėjo jau pasiruošę 
Kiek lojalistų lėktuvai gale- Plaukti į Francuzijos uostą Į 

■ Bordeaux. Fašistų erštas 
Franco nusiuntė

kad unija “pasmaugusi” 
kompanija. Dabar, girdi, ir 
patys unijistai gailėsis, nes 
1,000 jų neteksią darbo. Bet 
tas darbas, kurį atlikdavo

Bakerio dirbtuvėj, tai kitur, 
ir darbininkai čia nieko ne
nustos.

WASHINGTONO EKS
PERTAI DOMISI FAŠIS

TŲ LAIVO PASKAN
DINIMU.

prašymu, kad jų laivai tas 
moteris ir vaikus iš Bilbao 
išvežtų kur nors Francuzi
jon. Anglai su franeuzais 
apsiėmė tai padaryti. Nors 
fašistų erštas gen. Franco 
protestuoja prieš tai, bet jie 
to bandito protestų nepaiso. 
Šią sąvaitę jau prasidės mo
tėm ir vaikų evakuacija. 
Tas palengvins gynėjų pa
dėtį, nes nereikės tiek daug 
nereikalingų žmonių mai
tinti, kuomet maisto labai 
trumpa.

Suvarė Peilį Teisėjo 
Nugaron.

jo matyti, išgelbėta buvo tik 
anie 100 jurininkų. Taigi a 
pie 700 turėjo žūti.

Tai buvo 
skaudus 
“Espana”
nugarkaulis. Ji buvo 
apginkluota ir iš šonų

New Yorke pereitą sąvai
tę buvo sunkiai sužeistas 
municipalinio teismo teisė
jas John F. O'Neil. Jisai sto
vėjo prie šaligatvio ir laukė

Amerikos karo laivyno 
anglams ekspertai Washingtone la-

Pjkta protestą, kam ųe kiša- bai susidomėjo Ispanijos fa- - - . . . .
: SA i Ispanijos reikalus. Gir- laivo paskandinimo ouso, Kaip prisiartino pi e

„orai - - jalistu orlaiviai. Tai esąs
h ,v n ne-urn teisės gabenti is te-;pirmas toks atsitikimas is- 
DUV0 nai zmones kitur. Bet ang- toriįoj? kad didelis karo lai.

gerai apsaugota plieno šar jaĮ sak()( kad jje įaj daro vas žlugtų nuo lėktuvo bom-
vais. Ji turėjo 8 armotas po žmoniškumo sumetimais ir 
12 cohų ir 24 anuotos po 4 jo protestu nepaiso.
colius. Be to, paskutinėmis ---------------
dienomis vokiečiai buvo į- ANGLAI TEIRAUJASI
taisę ant jos denio geriau- APIE NUODINGU GAZŲ 
sias savo priešlėktuvines ar- SIUNTIMĄ ISPANIJON.

bos. Iki šiol karininkų tarpe 
i buvo vedami nepabaigti gin- 
ičai šiuo klausimu. Vieni sa
kydavo, kad orlaivis gali 

i nuskandinti karo laivą, o

du 
pa- 

uzga-
vo jo plaučius ir jį nuvežė 
ligoninėn vos tik gyvą. Poli
cija mano. kad tai buvo ra- 
ketieriu kerštas.

motas. Ir dabar viskas nu- Anglijos užsienio reikalų 
ėjo jūrių dugnan. ministeris Eden

Pima fašistai pramojo, p^įi^tą1
kad jie paskandinsią kiek- Berlyno valdžiai paklausi 
vieną laivą, kuris tik mėgins 111 % aP^ siuntimą nuodingų 
vežti lojalistams kokios pa- ^aziš Ispanijos fašistams, 
galbos į Bilbao. O dabar jų Nese?ai Ispanuos lojalistų 
nacių laivas paskandintas, spauda paskelbė.
Ir sarmata ir pikta.

loterijų bilietų, kurie buvo 
Pereitą sąvaitę žemesny- pardavinėjami Amerikos 

sis Kongreso butas Wash- žmonėms. Pasirodė, kad tie 
ingtone užgynė Karo depar- bilietai buvo apgavingi. Jie 
tamentui $416,413,382, kas atspausdinti čia Amerikoj
reiškia 50 milionų daugiau ir žmonės, kurie juos pilto, labai daug ateijįu.
negu pernai buvo paskirta, žinoma, niekados nieko uz kj kuriais ita| liaudig 
Apie sumažinimą kanuome- juos negaus buv* raginama reI£ti j™.
nes išlaidu nebuvo nei kai- Genausis budus nuo tokių nijos , ®jalisty kova p£eš 
bos. Visokios rusies pat- apgavikų apsaugot, Ui ne- JPo^. pasVpa
lotai ’ rėkia, kad reikia gin- pirkti jokių loterijos bilietų. darį ^ilane kraty ir

/■įnorio zi roimi ic_ IzAFnoi roin nor Imli miliAnoi _ _ *
suėmė daug darbininkų.

lin Fašizmas!” “Šalin Mus- 
solini!” Ir taip toliau.

Policija nespėjanti tų už
rašų valyti.

Milano mieste buvo pa-

kluotis, o jeigu valdžios iš- Pernai taip pat keli milionai 
laidos perdaug didelės, tai falšyvų bilietų buvo suimta.
reikia esą nukapoti teikia-j ---------------
mą bedarbiams pašalpą, į Anglija NacionaU-

Sampierdarenoj buvo a- 
reštuota 100 žmonių dėl de
monstracijų prieš fašistinę 
diktatūrą.

Genujos mieste taipgi 
daug buvę kratų ir areštų,

Prezidentas Rooseveltas re- . Y >
komendavo paskirti pašai- ZUOjū KūSyKlOS. 
pos tikslams $1,500,000,000,! šiomis dienomis Angli- „Iav.. ..bet “patriotiškai” nusiteikę jos valdžia suraan6 išpirkti imtųjų įkaičius S 
pohbluenai nori nukirsti įr nacionalizuoti kasyklų nomas. 
nuo šitos sumos $500,000,- pramonę, kuri dabar turi Paryžiuje yra leidžiamas 

4,300 savininkų, samdo italų anti-fašistų laikraštis 
7500,000 angliakasių ir pa- “Nuovo Avanti,” kuris skel- 
gamina per metus $675,- įdomių faktų apie tai, 
000,000 vertės kuro. Paskir- kaįp Mussolinio žvalgybi- 
ta derybų komisija nustatė, ninkai šnipinėja darbinin-

000.

PILDYDAMAS “DIEVO 
NORĄ,” KUNIGAS PA

TEKO BELANGĖN. _________
Arkansas valstijoj, Fort kad valdžia turėtų užmokė- kuS""“Kiekvienoj dirbtuvėj, 

Smith miestely, vieną vaka- ti kasyklų savininkams kiekvienoj darbo įmonęj, 
ra suskambėjo saliuno lan- $332,250,000. Savininkai kur tik yra darbininkų, vi
gas ir į vidų įlėkė plyta, norėjo arti 800 milionų do- sur yra įstatyti valdžios šni- 
žmonės tuoj išbėgo laukan lerių. Užmokėti už kasyklas paj, kurie seka kiekvieną 
ir nutvėrė kažin kokį vyrą. siūloma išleisti valdžios bo- Jarbininką: ką jis kalba, ką 
Buvo pašaukta policija ir tas nūs. Šį sumanymą turės da jjs skaito, kur jis lankosi ir 
vyras buvo areštuotas. Pa- apsvarstyti ir užgirti parla- taip toliau.
aiškėjo, kad jis yra kun. mentas.
William D. Gray. Vėliau Žmonės dabar juokiasi, 

jis aiškinosi: “Ten kad pati kapitalistų valdžia 
“socializ-

MADRIDE UŽMUŠTA 
540 ŽMONIŲ.

Lojalistų vyriausybė pra- teisme
neša, kad per 15 paskutinių pat gulėjo plyta ir aš supra- Anglijoj pradėjo

pranešė Dabar gi‘Ispanijos lojalistų dienų be pertraukos bom- tau, jog Dievas nori, kad aš mą vykinti.” Darbo Partija
F - lakūnai parodė, kad gerai barduodami Madridą, fašis- ją paimčiau ir duočiau Į sa- iaų ne sykį reikalavo kasyk-

lėktuvo bomba tai užmušė 540 žmonių ir ifuno langą.” las nacionalizuoti, bet reak-
tikrai gali laivą sunaikinti.

kad is
Hamburgo vokiečių laivai 
gabena nuodingus gazus 

Iš Francuzijos šią sąvaitę gren. Franco armijai, 
atėjo žinių, kad dabar, kai

APIPLĖŠĖ BANKO PA
SIUNTINĮ.

Nyack, N. Y. — Pereitą 
sąvaitę čia du banditai už
puolė vietos banko pasiun-

970. Baisiausia Teisėjas" nubaudė ji $100 cininkai vis būdavo priešin- 
bi vusi pereitos pabauda. Kunigas atsisakė gi- Jie pamatė tačiau, kad

nepajėgia 
mainerių patenkinti ir šalį

sužeidė 
skerdynė
sąvaites utarninke,. kuomet pabaudą mokėtų todėl teisė- kitokios išeities 
bombos krisdamos į patį vi- jas liepė uždaryt jį belan- kapitalistai jau 
durmiestį apie 200 žmonių
sudraskė į skutus ir apie 
350 sužeidė. Vidurmiesty

gen.

_ AKRONO GUMOS FIR-
________ tinį su pinigais, pritrenkė jį daugiausia nukentėjo mote- MOS PRIPAŽINO C. I. O.

fašistų laivyno nugarkaulis ORE SUSIKŪLĖ DU KA- ir pagrobę iš jo $4,800 pa- rys ir vaikai. UNIJĄ.

kuru aprūpinti. Prieis prie 
to paties ir Amerikoj.

jau sunaikintas, lojalistų 
vyriausybė nutarė nusiųsti į 
Bilbao pakraštį savo šar
vuotlaivį “Jaime Primeo,” 
kuris turi 12 colių kanuolių 
ir gali paskandinti bet kokį 
fašistų laivą. “Jaime Pri
meo” bus didelė pagalba 
Bilbao gynėjams, nes nuo 
jūrių galės bombarduoti fa
šistu gaujas

RO ORLAIVIAI.
Pereitą sąvaitę netoli nuo

bėgo.

Šitie šnipai raportuoja 
viską savo viršininkams, o 
tie paskui organizuoja kra
tas nurodytose vietose ir a- 
reštuoja nurodytus asmenis. 
Tuo budu konfiskuojama 
daug nelegalės literatūros, 
spausdinamų mašinų ir slap
tų radio aparatų. Vienu žo
džiu, Italija šiandien esanti 
tikras karo laukas, kur su
skilusi tauta veda atkaklią 
kovą tarp savęs: iš vienos 
pusės stovi prieš-fašistinė 
liaudis, o iš kitos pusės — 
valdžia su savo šnipais. Bet 
kadangi liaudies yra dau- 

: giau, negu šnipų, . tai galų

PENNSYLVANIJOJ JAU 
GALIMA ŽUVAUT IR 

NEDĖLDIENIAIS.
Kapitalistų spauda pra

neša, kad Akrone 3 didžio
sios gumos kompanijos, bu-

KARALIAUS VAINIKA
VIMAS. TAI CIRKAS.JAPONIJA PIRKS GINK

LŲ AMERIKOJ. Anglijos darbiečių atsto- tent “Goodyear,” “Good-
Žinios iš Tokio sako, kad vas. Stafford Cripps, išpėrė rich” ir “Firestone,” kurios 

įvyko ’ Japonijos valdžia atsiųsian- reakcinei valdžiai kailį, kad samdo apie 35,000 darbi- ti nedėldieniais. Bet šiomis 
keliems lėktų- ti į San Francisco 50,000,- ji nori padaryti iš karaliaus ninku, jau pripažino C. I. O. dienomis legislatura tą jė- 

vams trikampio formacijoj.; 000 jenų (apie $14,295,000) vainikavimo tarptautinį čir- uniją ir sutiko įvesti 36 va- zuitišką įstatymą panaikino 
Dvi mašinos perdaug susiar- ginklams pirkti. O vėliau ką. Ištikro vainikavimas ir landų darbo sąvaitę. Gumos ir dabar Pennsvlvanijos vy
tino ir vienos propeleris už-1 gal tuos ginklus pavartos yra komediia buržuazijos darbininkai streikavo 8 są- rai nedėldieniais gali meš- 
kabinn antrai už uodegos. , prieš amerikonus žiopliam - vaite?. kerinti.

Londono ore susikūlė 
Anglijos karo lėktuvai. A- ’ 
budu nukrito žemėn ir žuvo ■ 
4 žmonės. Nelaimė 
skrendant

Iki šiol Pennsylvanija bu-i gale ji turės kovą laimėti, 
vo vienintelė valstija, kur Diktatūros pamatai jau 
drausdavo žmonėms žuvau- braška.

PER AUDRA PRIGĖRĖ 
100 ŽVEJŲ.

Tolimuose Rytuose per 
audrą anądien žuvo 100 ja- 

žvejų. - __ i
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55,000,000 VYRŲ PARUO
ŠTA ŽUDYMO ORGIJAI.

Amerikos ginkluotu spė
kų vadovybė apskaičiavo, 
kad 48 pasaulio valstybės 
šiandien turi nemažiau kaip 
55,000,000 paruoštų karei
vių ir į trumpą laiką gali pa
statyti juos su ginklais ran
kose savytarpei skerdynei.

Į šitą skaičių da neįeina 
Kinijos armija, kurios didu
mas tikrai niekam nežino
mas, bet vistiek apskaito
mas Į 1,000,000 kareivių.

Jeigu skaityti tiktai regu- 
liares pasaulio armijas, tai 
gausim tiktai 6,513,824 ka
reivius (neskaitant Kini
jos), sako Amerikos gene
ralinio štabo viršininkas, 
generolas Malin Craig. Bet 
reguliarė kariuomenė nepa
rodo tikro stovio, sako ji
sai, nes kiekviena šalis turi 
daug dar kitokių karinių ir 
pusiau karinių organizacijų, 
Kurios yra laikomos kaip ir 
medžiaga armijai. Be to, 
kiekviena šalis turi daug 
atsarginių, kurie yra atitar
navę tam tikrą laiką kariuo
menėj ir visuomet gali but 
pašaukti i karą.

Didžiausią armiją visame 
pasauly turi Sovietų Rusija. 
Reguliarė jos kariuomenė 
susideda iš 1,545,000 karei
vių, ir prie to da Sovietai 
turj 19,490,000 išlavintų at
sarginių, taigi iš viso 21,- 
035,000 kareivių.

pet įdomiausia yra tas, 
kad antrą vietą po milžiniš 
kos ir turtingos Rusijos uži
ma nusususi ir bankrutuo
janti Italija. Generolo Crai 
go turimomis žiniomis, Ita 
lija turi 1,331,200 kareivių 
reguliarėj armijoj ir 6,294,- 
395 išlavintų atsarginių,

Mažiausias armijas turi 
Šveicarija ir Porto Riko. Re 
guliarėj tarnyboj Šveicarija 
turinti 309 kareivius, o Por
to Riko—730.

Kitų valstybių pastovios 
armijos esančios tokio skai 
čiaus:

"rancuzijos ....... 658,777
Tokietijos ......  650,000
Įritu Imperijos 384,780

Lenkijos ...........  332,427
Japonijos...........  282,000
Rumunijos .......  222,00< >
Ispanijos ........... 199,546
Čekoslovakijos 164,000
Turkijos ........... 133,00''
Jugoslavijos .....  131,508
Belgijos ........... 91,44:
Graikijos ............ 79,796
Brazilijos...........  66,072
Portugalijos....... 60,69''
Meksikos ........... 57,37' >
Vengrijos .......... 43,81? i
Bulgarijos ...... 43,700
Austrijos ........... 38,000
Argentinos ........ 36,902
Švedijos............. 34,179
Suomijos ........... 30,337
Olandijos ....... 24,320

priekaištas demokratijoms, 
kad parlamentuose partijos 
be reikalo “riejasi.”

Taigi šituose rinkimuose 
ouvo sprendžiamas klausi
mas, ar Japoniją tv.-i valdy-, 
ti valdžios šalininkai, kurie 
toja už militarizmą, ar par

tijų šalininkai, kurie stoja 
už konstituciją ir demokra
tiją.

Valdžios šalininkai rinki
muose buvo smarkiai su
mušti, o laimėjo partijos. 
Ypač žymus buvo kairesnių
jų laimėjimas. Net reakcinė 
Amerikos spauda pripažįs
ta, kad Japonija smarkiai 
pakrypo į kairę.

Dabartiniam Japonijos 
ministeriu kabinetui, kuris 
susideda iš vienų militaris
tų, dabar tėra tik du keliai: 
arba pačiam rezignuoti, ar
ba paleisti naujai išrinktą 
parlamentą ir skelbti da 
vienus rinkimus.

AR VERTA TUO GIRTIS?
Mūsiškiai patriotai vis 

mėgsta girtis “garbinga Lie
tuvos praeitimi.” štai, pe
reitą sąvaitę vienas musų 
skaitytojas prisiuntė iškar
pą iš anglų laikraščio, kui 
:arp kitko rašoma:

“More than five hundred 
years ago Lithuania was the 
largest country in Europe. It 
extended across the continent 
from the Baltic Sea on the 
north to the Black Sea on the 
south.”

Kas šitą anglų laikrašti 
taip informavo, mes neži
nom, bet reikia manyti, kad 
tai bus kokio nors lietuviško 
patrioto darbas. Jo tikslas 
mums gerai suprantamas. 
Jis čia norėjo parodyt sveti
miems Lietuvos praeitį gra
žioj šviesoj. Bet jis neapsi
žiurėjo, kad keldamas pra
eitį, jis pažemino dabartį. 
Nes jeigu didžiausia šalis j 
nusmuko iki mažiausios, tai 
reiškia, kad ji nemokėjo gy
venti ir kovoti už savo būvį. 

Kitos šalys, buvusios ne-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Packardo automobilių darbininkai “sit-down” streikuose Detroite nedalyvavo ir unijos 
klausimu nebuvo pasisakę, todėl dabar, einant VVagnerio Įstatymu, dirbtuvėj suruošta bal
savimas ir darbininkai turėjo pasisakyti, ar jie nori. kad C. 1. O. juos atstovautų derybo
se su kompanija, ar ne. Balsavimas prasidėjo pereitų sąvaitę ir rašant šituos žodžius dar 
nebuvo žinių, kaip jis pasibaibė.

da neprieinamos, nes jų ga
myba neišvystyta — joms 
nėra da rinkos, nėra kelių ir 
nėra kapitalo.

Štai jo žodžiai:
“Dabar plytos yra perbran- 

gios miesteliams, o ypač kai
mui.

“Daugelyje Lietuvos vietų 
yra labai gero molio plytoms 
gaminti, tačiau, ten nėra plyti
nių. Dėl ko nėra? Nėra plačios 
rinkos, nėra pareikalavimo, 
nėra kelių—privažiavimų. Pa
vyzdžiui, yra labai gero molio 
plytoms gaminti prie Birštono, 
bet nėra kapitalo, nėra kas i- 
steigtų ten plytinę.”

Tai ve, prie ko priėjo tau
tininkų šeimininkvaimas — 
nei miško, nei plytų!

Iš ko gi Lietuvos žmonės 
statvdinsis namus?

Sovietų Armija Už- 
imsianti Lietuvą?
Lietuva padariusi su So

vietais karo sutartį, pagal 
kurią Sovietų armija užim-

ITALAI VARŽOSI SU VOKIEČIAIS 
DĖL ISPANIJOS.

Nori pašalinti nuo fa^etų^Į pačiam popiežiui dėl šito- 
vadovybės gen. Francą. kio fašistu žvėriškumo, bet

. ................. . jis nepasakė prieš fašistusAnglijos žinių agentūra ;įei v^ni) ŽO(1ŽVO( urtum jo 
Reutei praneša iš pPani"; snup;į butukas užrakinęs

jos fašistų miesto Salaman 
kos, kad gen. Franco nesu
tinka su pasiulymu Romos Šitie faktai parodo, kad 
ir Berlyno perduoti vyriau
sį kariuomenės vadovavi
mą kitam asmeniui, o pa

devyniom spynom.

AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENE 
SVEIKINA JAUNIMO ŽURNALĄ.

Pasirodžius musų suma
nymui leisti Amerikos lietu
vių jaunuoliams žurnalą 
anglų kalboje, kad jie galė
tų jį skaityti ir suprasti, pra
dėjome gauti iš plačios A- 
merikos atsiliepimų, sveiki
nimų ir paramos. Tas mums 
duoda entuziazmo ir ener
gijos vystyt sumanytąjį dar
bą toliau visu smarkumu.

Čia paduosime ištraukų 
iš tų laiškų — atsiliepimų, 
kuriuos tik ką gavome.
SLA. prezidentas sveikina 

sumanymą.
K. Michelsonui.
Gerbiamas Tamsta:—
Sveikinu Jumis ir Jūsų 

bendrus sumaniusius leisti 
jaunuolių žurnalą angliškoj 
kalboj. Linkėdamas Jums

didelės ir silpnos, per 500 sįanti Lietuvos teritoriją.; 
m etų išaugo į milžinus, o iš kafĮ tenai negalėtų įsiveržti

čiam pasitenkinti vien tik
tai fašistų vyriausybės poli
tikos vadovavimu.
Jau keli mėnesiai vokie
čiai ir italai Salamankoje 
kovoja už sprendžiamąjį 
karo operacijomis vado- 

vavima.

popiežiui rupi ne bažny
čios ir katalikų apsau
gojimas, bet fašistų lai

mėjimas.

Fašistų žvėriškumas ata
kuojant beginklį Guemicos 
miestą buvo stačiai pasibai
sėtinas, Miesto bombarda
vimas iš oro tęsėsi 3 valan
das ir 15 minučių be jokios 
oertraukos, sako “New 
York Times” koresponden
tas G. L. Steer iš Bilbao. 
Orlaiviai buvo dviejų vokie
čių konstrukcijų — Junker- 
so ir Heinkelio. Vieni jų 

r i oritaikvti bomboms mėtyt, 
rianco 3 g^itesni, apginkluoti 

kulkasvaidžiais ir pritaiky
ti kovai. Bombanešiai metė 
sprogstamąsias bombas po 
1,000 svarų ir uždegamąsias 
bombas po du svaru. Pasta- 

yra kelti gais

Ypač vokiečiai įsitikinę, 
kad gen. Franco, kaip vy
riausis kariuomenės vadas, 
nepajėgs karą išvesti ligi le- ' 
miamo galo. kad laimėtų 
nacionalistai. Gen. 
tačiau nenori karo operaci
jų vadovavimo perduoti ita
lams ir vokiečiams. Jis bai
minasi, kad svetima vado
vybė nebus tain atsargi su 
kariuomenės dalimis, dėlko: •„ 
gali žlugti daug fašistams llKsias 
simpatizuojančių elementų į' 
vyriausybės teritorijoj. Jis

rius bent $1,000 rezervą, taipgi nenori netekti ir savo 
kad užtikrinus žurnalo pa- populiarumo, 
stovų ėjimą.

Rašant šiuos žodžius, jau 
aplaikėme virš $200. Bet da 
toli gražu nuo tūkstančio. 
Subruskime, jaunuoliai, tė
vai, profesionalai, biznie
riai ir darbininkai!

Fašistų puolimas prieš 
Bilbao yra daromas kerš
to tikslais, kad atsigrie
bus už Guadalajaros ir 
Cordobos frontuose pra

laimėtas pozicijas.

Aukas ir prenumeratas , f 
siųskite sekamu antrašu: kai
Lithuanian American Pub- 
lishers, P. O. Box 38. Sta
tion W, Brooklyn, N. Y.

J. Ormanas, 
Komiteto sekretorius.

Kuomet bombanešiai mė
tė į miestą bombas, tai ko
vos lėktuvai, greitai nusi

leisdami žemyn ir vėl iškil
odami šaudė iš kulkasvai- 
Į džių į beginklius gyvento
jus kurie su moterimis ir 
vaikais bėgo visais keliais iš 

j sprogdinamo miesto. Tai 
buvusi tokia baisi nekaltu

a ' kataliku skerdvnė, kokiosATvo“orSi?i kp-uly nebr°
paskutinėmis dienomis pra- "'atęIs’ ,-?Č° k%esP™d?n- 
dėjo didžiausiu žvėriškumu t35;. <! -° T X?!3™139
atakuoti basku kraštą Ispa- "J5 mlnuc,ų ,bu™ lszudyJa 
nijos šiaurėje. Baskai yra
Romos katalikai, bet remia

vyrų, moterų ir mažų 
vaikų.

Ispanijos respubliką. Taigi r,b Venas Romos kata- 
fašistai juos atakuodami hk« kūnine. 'ienas vy-
nori atkeršyti respublikos akuaas’, lss.k^s t,k. P3^ 

- ” baskų dvasiskiją, pnes šitą
pozicijas P{a?arišką fašistų darbą ne- 

šiomis dienomis Kaunan !?„a5iLd?:„fPon,te.-, ?e _t0: fašk ““A^n^kau pažiūrėti to

Ką Žydai Veikia 
Palestinoje. gynėjams ir atsigriebti už 

pralaimėtas savo

į atvyko iš Palestinos žydų štai mėgina kokiu nors bu- miesto 2 valandą ryto po už-
sykiu prisiunčiu: galutinai sumušti ir da gali !juodmo’ balandžio.

S 10.00 pagalbai Jūsų darbo. i&.-ką tenai veik,a taut,e- Itakuoti. Tas ypač svarbu ko korespondentas. _ Regi-
aknSia±..P“’:h'3<i- Lioffelr papas£ko? M puolimo. 27 bal/džio*

Su 
mais,

draugiškais linkėji-
Jūsų F. J. Bagocius.

ypač
parodyt saviškiams, kad jų

. apleistas kraštas, sako ™kalai. da "epraUimėtas. 
i JrabiSt-i su i De> toJle «' atakuoja mažu-

lušno tę basky provinciją, kun y- 
mis, be durų ir langų. * ra atskirta nuo '-vriausybės

ciai
Pirma Palestina buvo 

ikus
jisai. Arabiški kaimai su į.----- -------------- o----- „ ,------------ Dr. A. K. Rutkauskas iš

—?-g?STLaetHy°s nei vokiečiai, nei lenkai. Chicagos atsiuntė labai gra- - b d - k *
i šitokią sensaciją “Š fe ™ "Al ....

tuvą iš grabo pnkėlusi, tai | be \ arsuvos laikrašti D:nas kom;teta& Tam kitko asi ,ais ” ožkomis. L-1?1 šiol " , > •• sostine
šiandien ios ir šešėlio nebu- “Illustrowany Kurjer Co- R $ ?tas’<į?rP K .arabas javus niaunas peiliu. p.J?’ aa V-?3..?,
tų buvę ' dzienny” ton cituoja Kau- <BaW ter-ižem« a"«s ža?re: “dek aprins "

Taigi, ar verta musų pa- no klerikalų laidžiamas buotė butų pasekminee«nė *Vaby, . darbininkas labai
triotams reklamuoti Lietu- ”XX Amžius.” už visus jaunimo bandymus lsnaįjd°jamas dvanmnkų,
vos praeit) ir rodyt ameri- Lenkų dienraščio korės- musų taJutoje —sako p. Jaffe.
konams, kaip liūdnai pasi- pondentas iš Maskvos ty ir- j išeivijos lietuviu Per trumpą laiką žydai
baigė jos didumas. tina, kad sovietai stengiasi p]ačiausiają visuomenę, ži- pakeitę krašto išvaizdą. Ba-

- Pabaltijo valstybes izoliuoti ‘ fllfraHwiA * • n.;vp„p

Kuomet fašistai sprogdi
na bažnyčias ir žudo ka
talikus, tai Romos popie
žius su savo kunigais tyli

nys buvo klaikus. Šitas se
novės baskų kultūros cent
ras degė nuo vieno galo iki 
kito. Gaisro atspindis gali
ma buvo matyt per 10 my
lių. Per ištisą naktį namai 
degdami griuvo, pakol už
vertė visas gatves ir pasida
rė ištisa liepsnų jura. Žuvo 
netik žmonių namai, bet ir 
visa ju manta.” Ir dėl ko? 
Vien dėl to, kad jie pritąfė 
teisėtai respublikos vyriau
sybei ir nieko neskriausda
mi norėjo gyventi laisvi.

Žinoma, cia ne musų liau- Pabaltijo valstybes izoliuoti norna demokratinio nusi- .ias pavertę žaliuojančiomis kaip a ena.
dies kaltė. Čia kalti buvo nuo Europos ir jas pajungti statvmo< jr skubotai.” dirvomis, laukais ir vaisių Iki šiol Romos popiežius 
Lietuvos kunigai ir ponai, *Rteresams- Gir< L D-ras Rutkauskas atsiuntė sodais, žydai atsivežę į Pa- su savo kunigais rėkė visa 
kūne tik.latravo, lošė korto-.valstybių generaliniai sta- prenumeratą sunui ant lestina naujus darbo bei gerkle, kad Ispanijos “rau- mis, jodinėjo žmonių spran- bai —’ - ...t .j - & - r -J -

dais ir piovėsi tarp savęs.
Bet musų patriotai 

damiesi Lietuvos senove 
to fakto svetimtaučiams

PLĖŠIKAS SVETIMU 
VARDU.

Šį panedėlį Philadelphi-

T •• n Pasak°- Jie- ^P^0’ kad tų laivynas, be kitko, turis n kalbe*s 1918 m. Palestinoje buvę - Betjf^ f Prįde‘ Pa™rde' Jls"ePasak® tlk‘
Latvijos ............ 21,320 i Lietuvąpražudė .“tautos va-;aųpgint[ Baltijos valstybės A: Pdrika 18 Broo>°- 56,000 žydų, o dabar e<4 Pukl. baskvR krast^’ 0 bas" Pavai'des ad.reso
VT,etuvc?. ..... ??’£? daJ\ ■ Todėl " lš?ma> ka.d’nuo vokiečiu laivyno desan- ^ užsiprenumeravo zurna- 410,000. Dabar žvdai suda- kai’ kaiP,sake!P;,^a "e ko: dėl to kad jo namiškiai ne-
Norvegijos ........ 14,200 dėl Lietuvos žlugimo turėjo to Ypatingai koresponden- pažadėjo būti tozur- ra 31 nuo- visu'krašto gy. kie raudonieji, bet tikri sužinotu, kas su juo atsi-

aaa būti kalta visa musų tauta. ;tas akcentuoja, esą sovietų ?a!-°- ^ sory board (pa-v‘ntojų ‘ beLglZasi_stfl tlko
' Ar supras dabar tie seno-1 itaka labiausiai apėmusi p 1.er-< 'Ritėto) nanu. Dr- fcPTyip 

vės garbintojai, kaip jie že-;Lietuvą. Karo metu Lietu- .^sveikina naujo
mina lietuvių vardą? i vos teritorija busianti užim- u c ‘

ta Sovietų armijos lėktuvų

Danijos ............. 11,000
Jungtinių Valstijų regu

liarėj kariuomenėj dabar 
esą 474,378 kareiviai, taip 
kad savo armijos didumu ši 
šalis užima 19-tą vietą tarp 
kitu valstybių.

Pietų Amerikos respubli-,

Gauname taip pat daug

žemės ukv žydai dau- dabar ir <UOS-žudo' S630™9 
giausia vysto' apelsinu (o- baskų sostine ir jų kultūros ĄĮį KAD-

vu; «,r. • lopšine, Guemicos miestas, * *M-‘**'
šiomis dienomis buvo visiš-dai eina j biznius. Dabartį- f‘°.ra‘5 Sociologas William F.

niu laiku tenai esą 4,600 žv- kai sugriautas. Ji sugriovė Ogburn sako, kad Jungti- 
du biznio imoniį, kuriose vokiečių orlaiviai. J tą įmes- nese Valstijose is kozno 100 
dirba 32,000 žydu. bava ™™sta is oro apie suaugusių moterų 40 yra ne-

Dabar Paminoj yra 380 ?monių ™LtZm?; tekeJusnJ'

NEI MIŠKO, NEI PLYTŲ, bazės, sandelių, kurių dide- r r-laiškų ir nuo jaunuolių. JieTautininkams Lietuvos į Į® dab? ^kosi senai laukią tokio
kos kaip Fcuadoras Vene- miškus Apardavus, žmonės:^0™; Lie?uvįn savi SDe žurnalo, ir pasižada visais
tnioU Pnotnrviain •Rr.Kirrto jaunebeturi tnoboms me- ‘t?1 p Pd 1 Liet.m on 83xo_ sDe budais ji remti. Be to, dau- , - j t nu.vn.u,
Para%rahis ša^adn^?; džio* Todėl Paketiniais lai- gelis oįaakacijų prisiuntė mokyklų, jsteigtų žydų Jo- j guardė trjo.

Šri ™ PO '“juose pradėta ^ondentu, esančios z,no-. fuklJ į^Uime bėsius'ir sukeli baisų gais-
8,000 iki 5,000 kareivių. “g -u

Nors plytos yra brangi meJAPONIJA PAKRYPO I 
KAIRĘ.

džiaga, bet miškas neturtui-!,b.ia,u, įtraukianti j Maskvos
gam Lietuvos ūkininkui da-

Pereitą pėtnyčią Japoni- bar jau visai neįperkamas, 
joj’ buvo parlamento rinki- Inžinierius Landsbergis “L. 
mai. Paskutinis seimas bu- Žiniose” sako, kad— 
vo paleistas apie mėnuo at
gal. Valdžia paleido jį neva 
dėl to, kad partijos ginčijosi 
tarp savęs ir trukdė įstaty
mu leidimą.

daugiausia
ls kiekvieno 100 ištekėju- 

4- ucoiuo n baisų gaiš- šių moterų, 15 eina dirbti
., „ . Pei. . rą. Buvo sunaikintos ir visos kitur.

kotojų vardai," pravardės vaikTp'i?_e bažnyčios. —------
tilps ir žurnale. hebrajų kalbą, laip pat au-; Durango miestely, apie Jungtinių Valstijų šiau-

Mes dar sykį atsišaukia-jS?.1. F , . p^ f-LbPUCia‘ 17 mylių nuo Bilbao, fašis- rėj bendra šeimynos nuoma 
me į visus jaunimo priete- ;aLg1’ai. ral^SLiną pa- orlaiviai sunaikino vieną už butą yra $28 į mėnesį, o 
liūs. Į tuos. kurie nori matv-;ver - Kultunngu Kraštu. kataliku vienuolyną ir vie- pietuose — $15 į mėnesį,
ti lietuviškąjį jaunimą vei- Dėl ju nuveiktų darbų, ną bažnyčią, kuomet joje - -------
kianti lietuvią tarpe. Rinki- peikiu ’išdžiovinimo ir kita, ėjo pamaldos. Kunigas, ku- Bendrai imant, kiekvie- 
te prenumeratas, kuriu kai- sumažėjo sergančių skai- ris laikė mišias, buvo už- nas Jungtinių Valstijų gy-

auku. Vėlias paskellsime .u,™« !
visas anU a Taincri visi, ai, Mokyklose mokosi 

Sekdama Čekoslovakijos 000
pavyzdžiu, Lietuva vis la-

tinklą.

JAPONIJOJ UŽDRAUS
TA PIRMA GEGUŽĖS.
Japonų vyriausybė, atši“Miško medžiaga dabar yra < - - . . . .. . , - „ - . ,

tiek pabrangus, kad nepajėgia žvelgdama į netrukus jvyks- na tik Si.50 metams. Reikia čius. 1922 m. valdžios ligo- muštas kartu su 200 savo ventojas moka valdžiai $43 
konkuruoti su plytomis.” ,tančius parlamento rinki- būtinai gauti 500 skaitytoju ,ninėse gydėsi 20,000 malia- parapijonu. Be to, 600 žmo- mokesčių per metus. Mo- 

mus, uždraudė gegužės 1 d. pirma regu galėsime leisti,rija sergančių arabų, o 1934 nių bažnyčioj buvo sužeis- kesčiai mokami perkant gy- 
Tačiau jis pabrėžia, kad rengti bet kokias šventes, ei- “Balsą." Reiną taipgi kiek metais tas skaičius nukritęs ta. voiVmonic

Tai yra tipiškas fašistų ir plytos žmonėms kol kas senas ar susirinkimus.
‘Balsą.' 
galint paaukoti, kad suda- ligi 5,000.

venimo reikmenis, mokant 
Baskai nusiuntė skundą nuomą už namus ir tt.

i j
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No. 18. Įgvj^MLKgroN.
KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

FAŠISTŲ TERORAS P1TTSTONO SLA. 
SEPTINTOJ KVOPOJ.

i
— -

Pittston, Pa. — Vargiai nuo to terorizmo, kurį savo 
SLA. nariai plačioj Ameri-į elgesiu Įkvėpia Gegužis iri 
koj gali sau persistatyti ko-į Lopeta, padedant Vinikui ir j 
kio fašistiško teroro auko- Vitaičiui per savo aklus pa 
mis yra Susivienijimo nariai

Leivistono-Auburno Streikieriai Pietauja.

kietu i ų anglių kasyklų sri
tyje Pennsylvanijoj, tai yra 
apielinkė.ie Scrantono, Pitt- 
stono, VYilkes-Barre, She
nandoah ir Mahanoy City, 
ir kiek turi pergyventi pa
žangesni nariai.

Mat, čionai yra Įsiviešpa
tavusi Gegužio-Lopetos jė- ! O

ptumdėlius, tokius kaip mu
sų A. Galinskas ir K. Karso- 
kas. SLA. 7 kp. narys.

Naujas Banelienės reikala
vimas SLA. Pildomajai 

Tarybai.

Gerbiamieji:—
Aš, žemiau pasirašiusi M.
. Banelienė, SLA. 7-tos 

zuitiškai-fašistiška politika, kuopos, Pittston, Pa., narė, 
ir kadangi Gegužis yra koks Jausdamcsi moraliai ir lega- 
ten angliakasių unijos virsi-i liai nuskriausta Pildomo- 
ninkas tai vargšai anglia-įgios Tarybos 135 tarimu, 
kasiai verkdami turi to poli- ioadarytu Pildomosios Tary 
tikieriaus ir io agentu Įsa-bos susirinkime 21-ma die- 
kymu klausyti. Paimkime, ną ???, 1936 metais/šluo
stai, kad ir musų 7-tą kuopą mi reikalauju, kad tas tari-! 
Pittstone. Per ilgus metus ją mas butų iš naujo peržiurė- 
valdė ir terorizavo vietinio Į ta s, dokumentai ir Įrodymai C. I. O. unijos Įsteigta virtuvė maitina streikuojančius Leuistono ir Auburno avalinės fa

brikų darbininkus ir darbininkes. Maine’o valstijos kapitalistų vyriausis teismas nuspren
dė. kad tokia virtuvė, kur streikieriai gauna pavalgyt, yra "priešinga konstitucijai.” Bet 
streikieriai šito begėdiško sprendimo nepaiso ir valgo kaip valgę.

KARŠTUOLIŲ ̂ INTRIGOS UNIJOJ.
Baltimore, Md. kad butų darbo ir teisingas

A. C. W. of America 218 apmokėjimas. Per jojo ru- 
lietuvių skyrius turi apie Pesti daibo visados turi, uz- 
1,200 narių, ju tarpe yra a- mokestis daugely būna auk-
pie pusę tuzino taip vadina- ,.neg'u. Yor^e-
mų 2x4. Tie keli gudruoliai H?-tai ? 18 skyrius
niekados nebūna patenkinti gerbia kaipo lietuvių
unija, nei unijos valdybos 01
darbais. Laikas nuo laiko 
iie laiko net slaptus susirin
kimus ir tariasi kaip praša
linti skyriaus pirmininką P.
Jarą, o jo vieton palikti vice i, . XT , 
pirmininką V. Pečiulį. Bet k). Nekurtos firmos į pasku 
tai pusė bėdos. Vienok jei-itimus du metus bevelk dvl

Abelnai imant, Baltimo- 
rėje siuvėjų industrija pu
sėtinai kyla. Visos didžiulės 
dirbtuvės dirba pilną laiką, 
kai kurios dirba ir viršlai-

gubai paaugo ir didina savo 
dirbtuves. Ypatingai tos, 
kuriose dirba didžiuma lie-

Romos katalikų parapijos 
politikieriai, tokie kaip 
krautuvininko draiveris A. 
Galinskas, arba nususęs sve- 
deriu fabrikantėlis K. Kar-

įšnagrinėti, ir tas tarimas 
atšauktas, o je vieton kad 
butų teisingas tarimas pa
darytas.

ŠĮ reikalavimą remiu se- 
sokas. Juodviem dirigavo jkančiais pagrindais: 
ir įsakymus davinėjo _ ir te-, , Tarimas buv0 padary.
bedavineja Gegužis n Lo-i^ pasįremjant tiktai vieno
l)eta' ... . . Į skundu ir apeliacijų komisi-

Daugumas \ėiklesniujų,,jog narj0 a(jv Kalinausko
piogi^yvių SLA. narių,>ne-|rej£Oinen(j^jj Q (ju 
pakratam tų grubi joniškų jtcs k0misijosJ nariai nctur5. 
intrigų 11 Įzeidineįimu, jaitj prOgOS 53^ nuomonių 
senai kuopą apleido. Bet JO-iĮšreikSi
je pasiliko dar viena ener- ‘

2. Tarimas buvo padary
tas pasiremiant vien pavir
šutiniu adv. Kalinausko pa
aiškinimu, Pild. Tarybos na
riai visų dokumentų neper- 
žiurėjo ir su jais nesusipaži
no, nes sekretorius Vinikas 
politiškais išrokav i m a i s 
skundų ir Įrodymų faktus 
Pild. Tarybai neteisingai 
perstatė ir originalus paslė
pė.

3. Tarimas buvo padary
tas tada, kada vice-prezi- 
dentas Mažukna, iždininkas 
Gugis ir daktaras kvotėjas 
Stanislovaitis jau buvo po
sėdi apleidę, o prezidentas 
Bagcčius dėlto, kad jo var
das viename skunde buvo 
paminėtas, kaipo užintere- 
suotas asmuo, svarstyme ne
dalyvavo. Tarimas buvo pa
darytas tiktai trims Pildo-

gmga, gabi ir pažangi vei
kėja, draugė M. Banelienė. 
Ji neapleido kovos lauko ir 
liko Gegužiui, Galinskui ir 
Karsokui, kaip yra sakoma, 
kaulas gerklėje. Todėl ių 
akli pasekėjai ir dabar da 
terorizuoja tą nelaimingą 
kuopą.

Kuopa turi apie 200 na
rių. kurie didelėj daugumoj 
susideda iš rimtų ir ramių 
narių: bet kadangi nei vie
nas susirinkimas nepraeina 
be triukšmų, Įžeidimų ir 
girtų užpuldinėjimų ant pa
žangesniųjų narių, tai dau
gumas visai susirinkimuose 
nedalyvauja ir savo mokes
čius priduoda aplinkiniais 
keliais. Ačiū tam, Galinsko 
ir Karsoko fašistai ir siau
čia.

Kiek buvo intrigų ir šmei-

seimui, kuris yra savo dele
gatų teisėtumo sprendėju, 
negali savo nario bausti, o 
bet gi aš esu nubausta.

Todėl aš reikalauju, kad 
Pildomoji Taryba visą rei
kalą iš naujo persvarstytų, 
man uždėtą kuopos bausmę 
atšauktų ir paskelbtų tą 
bausmę buvus neteisėta. 
Kad Palūpis butų nubaustas 
už neteisingą šmeižimą, nie
kinimą ir neteisingą kaltini
mą Pild. Tarybos nario, pre
zidento Bagočiaus. Ir kad

Karsokas ir A. Galinskas 
butų nubausti už sužinų 
SLA. konstitucijos laužy
mą, kurie jie papildė netei
sėtai atimdami man balsą, 
užpuldinėdami mane ir už
gaudami atvirame SLA. kp. 
susirinkime, o taipgi apgau- 

- dinėdami kuopą savo intri
gomis, kiršindami vienus 
narius prieš kitus ir steng
damiesi paversti SLA. kuo
pą savo politikos Įnagiu.

M. O. Banelienė.
135 Lambert st., Pittston,Pa.

Jėzuito Bružiko Misijos Pittsburghe.

žtu pereitais SLA. viršinin- Tarybos nariams daly
kų rinkimais, tai negalima' vaujant, be reikalingo kvo-
butų ir ant proverbiškos jau- 1 twpo. ir todėl neteisėtas.
čio skuros surašyti.

Atėjus delegatu rinki
mams i seimą, atsikartojo 
tas pats: tiesiog nešvariau
sios Įmonės buvo vartoja
mos, kad tik pažangesni 
kandidatai nepereitų.

Kadangi suktybės ir me
lai perėjo visas padorumo 
ribas, tai būrelis kuopos na
rių surašė skundą seimui. 
Seimas, matomai, neturėda
mas laiko, pavedė šį reikalą 
Pild. Tarybai, o ši pavedė 
skundą ir apeliacijų komi
sijai.

Skundai buvo paremti 
faktais, pasiremiant konsti
tucijos patvarkymais. Ro
dos, jie turėjo but išklausy
ti, nes nesuvaldymas' kuo
poj siaučiančių begėdžių y- 
ra tiesiog skandališkas da
lykas. Bet musų Susivieniji
mo sekretorius Vinikas, ma
tyt, yra tos begėdiškos faši
stų politikos rėmėjas, jei ne 
inspiratorius, nes nei ne
skaitęs skunde nurodytų 
faktų, savotiškai atpasako
jo Pild. Tarybos nariams 
skundų prasmę ir pervarė 
nutarimą, kad “Banelienės 
skundai atmesti.”

Bet draugė Banelienė ne 
iš tų. kurie fašistų terorui 
pasiduoda. Ji padavė naują 
reikalavimą Pild. Tarybai, 
kurio kopiją čionai priduo- 
du, ir visi pažangieji Susi
vienijimo nariai šioj apie- 
linkėj laukia, kad Pild. Ta
ryba paliuosuotų ramius ir 
rimtus Susivienijimo narius

Tai buvo padaryta aiškiais 
politiniais sumetimais sek
retoriaus Viniko, kuris skun
dus ištraukė iš savo krepšio 
tik tada, kada Pild. Taryba 
jau skirstėsi ir neturėjo lai
ko skundų atatinkamai iš
tirti.

4. Tarimas yra padarytas 
pasiremiant neteisinga adv. 
Kalinausko rekomendacija, 
nes jis, kaipo skundų ir ape
liacijų komisijos pirminin
kas, nedarė jokių tyrinėji
mų ir nedavė man progos 
pristatyti skaitlingus liudi
ninkus, kad narys Palūpis, 
pakurstytas ir suagituotas 
kuopos viršininkų A. Galin
sko ir Karsoko, išvadino 
kandidatą Bagočių “rake- 
tierium,” apšaukė “vagimi” 
ir kitokiais inkriminuojan
čiais vardais.

5. Tarimas antrame skun
de, dėl neteisingo delegatų Į 
seimą rinkimo irgi neteisin
gas. Aš padaviau ta skundą 
seimui, o seimas reikalą pa
vedė Pild. Tarybai išrišti. 
Pildomos Tarybos tarimas 
šiame reikale yra neteisin
gas, neteisėtas ir neleistinas 
todėl, kad konstitucija lei
džia nariui nereguliarumus 
bet kokiame SLA. kuopos 
elgesyje skųsti atatinka
moms Įstaigoms, o man yra 
atimtas balsas čieliems me
tams. ‘

Aš šiuomi pareiškiu, kad 
nei kuopa, nei nariai tokios 
teisės musų konstitucijos pa
tvarkymais einant neturi, 
būtent, dėl teisėto skundo

Smertelni griekai už skaity
mą laikraščių. Pamačlyvas 
šv. Ignaco vanduo. Moteris 
turi auklėti didelias šeimas.

N. S. Pittsburgho lietuvių 
parapijoj nesenai buvo mi
sijos. Kun. Misius parsi
kvietė čionai garsu ji misi j o- 
nierių jėzuitą Bružiką, ku
ris savo laiku bandė atvers
ti prie “dvasios šventos” net 
vyriausią laisvamanių tėvą, 
Dr. šliupą ir “nežaleznin- 
kų” kun. Valadką. Mato
mai, musu klebonėlis tikė
josi, kad Bružikas “atvers” 
ir musų North Sid ės bedie
vius.

Todėl ir aš, ščyroji Pitts
burgho Magdė, kas dieną 
lankiau tas šventablyvas 
Bružiko misijas, netik norė
dama pati pasiprovyti, ale 
ir pasiklausyti gerų priklo- 
dų, kad “keleivio” skaity
tojams galėčiau tas tajem- 
nyčias apznaimyt.

Misionierius Bružikas 
mums išaiškino, kad šv. tė
vas yra išleidęs toki zoko- 
ną, kad kas skaito bedieviš
kas gazietas, tai smertelnai 
griešija. Todėl aš, Magdė, 
ir neskaitau kitokiu laikraš
čių, kaip tik “Keleivi,” 
“Naujienas” ir kitus gerus 
raštus. O bedieviškų, tai nei 
Į rankas neimu. Jes, sar.

Bružikas pašventino van
deni ir pavadino tą tranką 
šv. Ignaco vandeniu. Sakė, 
kad tas vanduo esąs pašėlu
siai pamačlyvas ir išgydąs 
visokias ligas, ir net tą bai
siąją ligą, kuri vadinasi vė
žiu. Žinoma, norint gauti to 
pamačlyvo šv. Ignaco van
denio, reikėjo duoti minis- 
teriui Bružikui ant apieros.

Vieną vakarą jegamastis 
Bružikas liepė susirinkti j 
bažnyčią tik vienoms mote
rims ir merginoms. Ir jis 
mums pasakė pamokslą. 
Kad barė, tai barė, kad 
mes permažai vaikų gim
dom. Sakė, kad pagal šven
to tėvo padavadijimą mes 
smertelnai griešijam, jei ne- 
gimdom ir neauklėjam vai 
kų, ba bažnyčiai reikia dau
giau katalikų.

Tu svieteli mano, kaip

mes galime gimdyti ir auk
lėti vaikus? Juk mes, ne
kaltos davatkėlės, niekur 
negalim gauti vyrų!

Kol jaunos buvom, tai a- 
pie mus tupinėjo ir kunigė
liai, bet tada mums nesakė, 
kad reikia vaikų. O dabar, 
kaip jau pasenom, kaip ka
valierių jau nebėra, tai kun. 
Bružikas liepia mums vai
kus auklėti! Na, tai kur jau 
čia jo razumas?

Jis mums sakė, kad laiky
ti namuose bedieviškus lai
kraščius irgi smertelnas 
griekas. Todėl aš iš savo na
mu išmečiau “Draugą” ir 
Darbininką.” o “Keleivi” 

tai pasidėjau i pačią pavož-
niausią vietą.

Kitą syk, jeigu Dievas 
duos sveikatos, aš parašysiu 
jums daugiau apie Bružiko 
misijas. Magdė.

Worcesterio Žinios.
Bendro Draugijų Komiteto 

- vakarienė.
Balandžio 18 d., Bendras 

Draugijų Komitetas buvo 
surengęs vakarienę parėmi
mui Lietuvos kovotojų prieš 
fašizmą. Vakarienėje daly
vavo ir bostoniečių grupė, 
kurie dalinai padėjo išpil
dyt programą. Dr-gė J. Rai- 
mondienė, p-lė E. Žukaus
kaitė ir dr-gas A. Audickas 
sudainavo keliatą gražių 
dainelių. St. Michelsonas 
paaiškino susirinkusiems 
svečiams apie fašistų žiau
rumus. Pirmoje temoje per
bėgo Ispanijos liaudies ko
vą prieš žmogžudžius fašis
tus; antroje temoje nurodė 
kaip Lietuvos tautininkai 
ginklu pasigrobę valdžią iš
žudė daugybę geriausių 
Lietuvos gynėju ir da šian
dien prigrūsti pilni kalėji
mai žmonių, kurių broliai ir 
tėvai žuvo kovose už Lietu
vos nepriklausomybę. Sve
čiai kalbėtoju pareiški
mus priėmė labai jautriai ir 
gausiai paplojo.

Prie progos reikia paste- 
įbėti, kad Worcesterio pro- 
gresyviškoji visuomenė pa-

gu tas atsisakys jiems tar
nauti, pataikauti, jie vėl
triukšmaus, vėl darys intri- A _ ... A , .
gas ir bandys praves! savo tuvHi- T°<?el lietuviai, buki- 
2x4 valdybą. Jie žino, kad m? gerl lr suapratę unijis- 
lietuvių skyrius finansiniai tal' nes musu darbui ir uz- 
turtingas, o savo tikslams
jie negauna nei cento, nes 
skyrius sušelpia tik savo na
rius kokiai nelaimei ištikus.
Todėl tas pustuzinis 2x4 ir 
kelia didžiausius lermus su- 

ii

daibiui dirva plečiasi.
Unijistas.

Clevelando Žinios.

darė dideli darbą. Į trumpą 
laiką per žiemos sezoną, su- 
aukavo Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą $600.00. 
Reikia tikėtis, kad Worces- 
terio lietuviai ir toliau pa
rems laisvės kovotojus iki 

fašistiniai siaubūnai bus nu
šluoti.

Balandžio 18 vakarienėje 
buvo renkamos aukos de
mokratijos gynėjams Lietu
voje. Aukavo šios ypatos:

Po $1: Kudarauskai, A. 
Balčiūnienė, P. Yelskis, K. 
Kosulis, F. Mozurka, J. 
Daugėla, A. Černius, J. Da- 
vidonis, P. Butkevičia; , po 
50c. — A. Granickas, P. 
Banionis, F. Petrauskas, L. 
Valančauskas, M. Sukac
kienė, J. Lukas, I. Paliavi- 
čius; po 25c.—Dvareckienė, 
A. Kalkauskienė, S. Michel
sonas, Pačėsa, B. Mizara, O. 
Pilkauskas, S. Yeckys, J. 
Petkunas, J. Trakinienė, V. 
Norkus, D. Žemeikis, L. Au- 
sieiėnė, S. Janulis.

Viso suaukota $17.50.
Visiems svečiams ir auka

vusiems ačiū.
Vienas rengėjų.

Mirę lietuviai.
sirinkimuose, ir šūkauja , Y?1 
“kad čia diktatūra, čia jau ^au^usl tik 1-metų amzia į, 
ne darbininkiška unija.” J?hko nubudime tėvus ir 
Geraširdžiai siunčia į lietu- .febuM- Gyveno 4b7 
vių skyrių visokios spalvos; ast \ 4 p i
komitetus iškaulyt auku. bet 
skyrius juos pasiunčia iš kur 
jie ateina. Tas aiškiai vi
siems darbininkams paro
do. kad jiems ne unijos or- 
ganizatyvis darbas rupi, ne

Kipras Palonis persisky
rė su šiuo pasauliu sulaukės 
60 metų amžiaus. Paliko du 
broliu ir seserį. Laidotuvėm 
rūpinosi graborius Vilkelis.

Juozas Puskunigis mirė
darbininkų gerovė, bet ar- sulaukęs 48 metų amžiaus, 
dymas unijos, šmeižimas Paliko tetą ir vieną pusbro- 
unijos viršininku ir triukš- U- Laidotuvėm rūpinosi 
mo kėlimas skyriaus bei ki- graborius Vilkelis, 
tuose unijos susirinkimuose. Pokilil Deraičio garbei. 
Tokie jų darbai suerzina su
sirinkusius ir trukdo nau
dingiems darbininkų pasi
tarimams.

Taigi draugai,- susipratę 
unijistai ir aktyvus nariai.

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvių Draugijų Sąryšis 

rengia 25 metų sukaktuves.
Gegužės mėnesy sukanka 

25 metai, kaip vietos drau
gijų sąryšis pastatė Lietu
vių svetainę, ta {u oga .sąry
šis rengia paminėjimą, ku
ris tęsis per dvi dienas. Ge
gužės 15 vakare, rengiama 
vakarienė su trumpomis 

! prakalbomis ir šokiais. Ge- 
! gūžės 16 d. po pietų bus pa
statytas didelis veikalas, 

i trijų aktų drama, “Vytau- 
į tas Pančiuose.” Režisierius 
ir mokytojas to veikalo yra 
p. Juozas P. Lukas, kurio 
pastangomis daug didelių 
veikalų pastatyta. Reikia 
tikėtis, kad ir šį kartą minė
ta drama bus žymiai atvaiz
duota, nes prisidėjo gabiau
sios spėkos.

P. P. Pilipauskas.

TIES UTENA TIESINA 
VYŽUONĄ.

Šiomis dienomis ties Ute
nos miesteliu pradėta tiesin
ti Vyžuonoj upės vaga.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S i 
CANTEEN

GERIAUSI ISSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai. Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALŪS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.

J

Balandžio 18 dieną Lie
tuviu salėj Įvyko didelis 
bankietas, kuris buvo su
rengtas pagerbimui musų 
valstijos atstovo Jono De-

visi, kurie dirbame už kąsnį į Lightei-Deraičio. Svečiu 
duonos, pasistengkime nu-, Pnsinr?^° gana daug. Buvo 
raminti tuos triukšmada- svetimtaučių,:žymių irmes- 
rius, neleiskime ardyt musų J? politikierių. Jonas Deiai-
organizacijos. Laikas at- ?.s Z13, ,Y^e?ln^ 1S. ^iet¥vis 
steigt ramybę ir sutikimą. S1(?l va-Stnoj, kuris užima 
Vienybėje sugyvendami t?^ią svarbią vietą. Taigi ir 
mes galėsime atsiekti gėrės- S1S bankietas buvo sureng- 
nio būvio visiems darbinin- ^as J° pagerbimui. Buvo pa
kams sakyta daug politiškų kal-
, . J . . ... , bų, o ant galo muzika ir šo-
Lietuviai didžiulėse dirb-

tuvese. " ------------
Baltimorėj yra keliolika Kur “susipratę” žmonės, 

rūbų išdirbvstės didžiulių Balandžio 11 dieną baž- 
dirbtuvių, kuriose didžiu- nytinis choras buvo suren- 
moje dirba lietuviai. Ker- gęs kortų vakarą šv. Jurgio 
mit dirbtuvei dirba apie salėj. “Lietuvių Žinios” pa- 
300 darbininkų: Hollins,
apie 300: Braduno apie 
300; Youch and Youch apie

rase, kad buvo prisirinkę 
nemaža “susipratusios pub
likos.” Matai “Lietuvių Ži- 

250. Neskaitant kitu mažės- nios” skaito '‘susipratu- 
nių. kur dirba tarp 75 ir 150 riais” tiktai tuos, kurie eina 
darbininkų. Tose dirbtuvė- i bažnyčios skiepą kortomis
še atstovauja darbininkus 
gana gabus atstovas dr-gas 
W. Luiza, kuris rimtai bet 
atkakliai kovoja už darbi
ninkus visokiuose kivirčuo-' zyruoti po bažnyčia.
se su darbdaviais. Bet drg. ----- -—
Luiza nepataikauia jokiai Miesto taryba sumažino 
purvinai politikai skyriaus 
susirinkimuose.

lošti. Bet didžiuma lietuvių 
mano kaip tik antraip. Su
sipratę žmonės eina Į kultu- 
rinius parengimus, o ne “ko

šviesas miesto gatvėse, kad 
sutaupius virš trijų tukstan- 

.... . čiu dolerių Į mėnesį. Bet
Ulisse lietuvių draugas. tuomet automobilių nelai-
Baltimorės siuvėjų unijos j mės padidėjo ir daugiau va- 

menedžeris Ulisse De Do-; gysčiu atsirado nakties lai- 
minicis, italas, labai prie-! ku. Taigi majoras vėl pro- 
lankus lietuviam siuvėjam, ponavo, kad kuodaugiausiai
Aukščiau suminėtos lietu
viu dirbtuvės gauna darbą 
iš New Yorko. Su tom Nevv 
Yorko firmom tankiai iškila 
visokių kliūčių, tai su užmo- 
kesniu arba kitokiais reika
lais. Ulisse visados rūpinasi,

apšviesti miesto gatves.

Union Trast bankas, ku
ris jau turi uždarytas duris 
per keliatą metų, bando 
persiorganizuoti . ir vėl pra
dėti bizni. Jonas Jarus.

^Moooosoossoaooesaeeoesoeeecaeooeoooeoeoeoeooeooaeeoi
DETROIT, MICH.

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS
GEGUŽĖS 9, Sekmadieny po pietų

Bus puikus pasilinksminimas, kuri rengia 
Lietuvių Sąjungos 116 kuopa,

BEECHNUT GROVE DARŽE
MIDDLE BELT RD., j pietus nuo Michigan St.
Šokių svetainė puikiai Įrengta ir grieš geriausia or

kestrą, bus šiaip visokie patogumai.
Visi lietuviai moters ir vyrai iš Detroito ir apie- 

linkės kviečiami atsilankyt Į šį puikų parengimą 
pasiHnksmjnt ir jpąkvėjmotLtyru oru. Komitetas.
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KRIKŠČIONIŠKOJI ETIKA MUSŲ 
LAIKMEČIUI NEBETINKA.

Kada mes peršame lais-Į čiavimai, # pamaldos nesu- 
vamanybę vieton krikščio-' pramanioje liaudžiai kalbo- 
nvbės Lietuvoje dėlto, kad je — tas viskas bukino mo- 
krikščioniškoji etika nusi-; ralę ir nestumė žmogų pir- 
dėvėjo, tai tūli bažnytinin- myn, i tikro žmoniškumo 
kai šypsosi ir šaiposi. Argi.
sako, krikščionybė nebepir- 
mininkauja civilizacijai?
Tačiau tarp laiškų, kuriuos 
aš gaunu, randasi taipgi lai
škai nuo vieno-kito kunigo, 
kurie sutinka su manimi. Jie 
pripažįsta, kad nemaža ku
nigų yra agnostikų ir bedie
vių, ir tik gyvenimo ypač 
ekonominiai reikalai verčia tiškieji bei 
juos vergauti tikybai. Jie monarchai,

idealų. Dėl skelbiamo aske
tizmo Evangelijų mokymas 
buvo žalingas žmonių ma
sėms. Jėzus — jeigu jis gy
veno — tai tur but buvo 
Therapeutų ar Essėnų vie
nuolis. Anose dienose aske
tizmą buvo pamėgę netik 
vienuoliai. Keliaujantieji 
moralistai, lygiai kaip egip- 

palestiniškieji 
taipogi skelbė

sutinka su manimi, kad baž- juos. Turtuoliai tokie kaip 
nyčioje įsiviešpatavo kaip Seneka, imperatoriai tokie 
morališkas taip intelektua- kaip Markas Aurelijus juos 
liškas susmukimas ir bank- pareiškė, neatsiliko nuo jų
rotas.

Pasaulis, priverstas pri
imti Evangelijų mokymą

■ nei vergai tokie kaip Epik- 
tėras, Philosophai kaip Pla
tonas ir Zenonas bei Plu-

gana veikiai nugrimzdo į vi- tarchas skelbė daug švelne- 
duramžinę tamsos gadynę, snį ir protingesnį asketizmą 
kada nelabumas ir smurtas j savo nupeikimais kūno ii 
valdė Europą. Bažnyčios jojo užgaidų.
tvirtinimas,_ esą krikščiony- Tačiau vbos šitos rūšies 
bė pakylėjusi civilizaciją, morališkos idėjos negalėjo 
tai tikra vaikams pasaka, prigyti ir pasiliko be kloties 
Europa giliau paskendo pur- žmonijoj. Šituo žvilgsniu 
ve ir nežinojime, kaip kad Buddai negeriau sekėsi Azi- 
nagonybės dienose. Taip pat joje, kaip Platonui Graiki-

—Zdrastvui, Maike!
—O ką tas reiškia?
—Ar tai tu to žodžio ne

supranti?
—Ne.
—Ant rušisko tas išeina 

‘tegul bus pagarbintas,’

kur tu suki. Tu nori išvest 
tokią istoriją, kad aš katino civilizavo 
giminė. Pirma bedieviai sa- virtusi gi 
kydavo, kad žmogus išsivy 
stęs iš monkės, o dabar iš 
mislijot katiną. Tfu!...

—Nespiaudyk, tėve.
vaike. Kaip aš služijau pas pats apie katiną pradėjai, 
carą vaiske, Maike, tai rus- taigi galim apie tai ir kalbė-

Lietuva, pagonybės laikais 
buvusi didvyrių žemė, kuri 

savo kaimynus; 
krikščioniška ne

teko laisvės, pateko bau- 
džiavon ir etiškai visai su
guro ir tik nykštukais girtis 

Tu begalėjo: visos geresnės jė
gos nuėjo tarnauti sveti
moms tautoms!

joje, ar Jėzui vėlesnėje Eu
ropoje ir pas mus. Musų 
kraujas esti tiek pat dalimi 
musų prigimties, kiek yra 
musu išmintis. Mes jaučiam 
klaidingumą philosophijos 
ar etikos, kuri mažina ir že
mina gyvenimo džiaugsmus 
ir verčia mus, saulėtumo ir 
gėlių pasaulyje, užmerkti

kai taip kaip ropę ’graužda- ti- Tau rodosi, kad tarp ka- Pamokslininkai, mažai ką akis prieš švieisą ir spalvas, 
vau. Jessa! tino uodegos ir žmogaus žinodami apie moralinę bei Tik ypatingų nesveikų pa-

—Bet greitai užmiršai. plaukų negali but nieko socialinę istoriją, slepia šitą linkimų
—O ką tu žinai, 

kad aš užmiršau?
Maike, bendra. Bet kodėl gi katino 

uodega pasišiaušia ir atsi
krikščionvbes

vyrai ir moterį 
nepavykimą bent retkarčiais tepaklauso

ir nusibankrutijimą, daug tokių patarimų. Jėzaus mo-
Nes nežinai, ką reiškia stoja, kada jis pamato šuni? plepėdami apie nuveiktus kymui buvo lemta todėl 

“zdravstvui.” Tai nereiškia Todėl, kad katinas nori pa- šventųjų, bei kankintinių žlugti: žmoniškoji,prigim- 
“tegul bus pagarbintas,” bet
“buk sveikas.”

—Gali but, Maike, kad
per apmilką aš padariau 
misteiką. Kaip žmogus 
daug žinai, tai ir nepatropi-

sidaryt didesnis ir baisesnis, darbus, kuriuos krikščiony- tis sveikai priešinasi tokiam 
kad šuo bijotusi jį pulti. Dėl’bė jiems buvo įkvėpusi, in- ios, iškraipymui. Musų lai 
tos pat priežasties ir tavo spiravusi. Tačiau visų tų kais bažnyčios jau nedrįsta 
plaukai pasišiaušia, tėve, šventųjų ir kankintinių gy- nuoseklia^ piršti ir ginti sa- 
kuomet tu pajunti pavojų, venimas yra daugiausia pra- vo krikščioniškąją etiką. 

_ ju ron„. Ąiaijęe Jeigu manYtas- Kankintiniai buvo Juk tai butų pasmerkimas
ii, kaip reikia. Bet jeigu tu aš kada bijausi piktos dva- ?imtais sugalvojami doriš- iš pačių padugnių visų pra 
toks kytras, Maike, tai išvi- sios, tai mano plaukai patvs kal sugedusių romiškų rasy- imcgu ir viso gyvenini, 

’ r . h k mu, ankstybuose viduram-1 h™™*™tojųrozyk man. kodėl katinas atsistoja, 
visada užriečia vuodegą,
kai pamato šunį? uodega irgi pati pasišiaušia. "-1 s-v-emujų’ T^’i

-O ar tau, tėve, plaukai Jis to ir nežino, o ji jau pa-

emmo
džiaugsmo. Etika, kuri susi- 

ant žemes- 
negu vien-

-Taip, tėve. taip. Katino pačiai Metaphras- tuokusius stato
- - - - to. O kas del šventųjų, mes, nes lygmales,

nepasisiausia, kai pamatai siputus. lygiai taip, kaip ir 
policmaną su buože atei- tavo plaukai. Kas juos pa
narni?

—Veidiminut, Maike, tu 
ne iš to galo pradedi. Ką gi 
mano plaukai turi bendra su 
katino vuodega? Juk kati
nas man ne giminė!

—O ką gali žinot,

kelia, tėve? Juos pakelia in
stinktas.

—Sakai, inkstai?
—Instinktas.

krikščionių išlepėliai nesugebą atsiekt 
doroviško taurumo, neturi 
vietos 20-tame amžiuje. Eti- 

kad žmogus 
ir apskretęs

per 1500 metų 
viešpatavimo tūkstančiai 
vyrų ir moterų radę yra į- 
kvėpimą Evangelijose (ir ka mokinanti, 
pas mus netrūksta Uršulių, turi vargingai

_ Barborų, Kazimierų, Ruda- gyventi, jeigu jis trokšta
—Ar tuščia nehlinzniii min^ ir tl)’ b'giai kaiP taiP Upti dorovinR^ negalėtų Ar IU Čia neonuzniji, .„l-H-n™.,; 4J C„z-1. hnti atvirai ič caVvVlnc cin.

teve
Pasauly gali but visaip. Ga-

Maike?
—Ne, tėve. Instinktas rei

škia prigimtą atmintį. Ta »t-
li kartais turėti giminių, ku- mintis pas žmones, taip kaip 
rių visai nepažįsti. ir pas -^ vulius, yra paveldė-

—Na jau, Maike, tu čia ta nuo bendrų musų prabo- 
visai nusišnekėjai. Juk aš čių. Taigi iš to ir išeina, te
turiu dūšią, aš esu sutvertas ve, kad katinas gali but ta- 
pagal pono Dievo abrozdą, vo giminė.
taigi ir mano giminės turi —Tfu, Maike, ant tokios
but sutverti ant tokios pat šnektos!
stailos. Jeigu jie netokie, — ----- ---------------
tai negali but man giminės.

—Man rodos, tėve, kad 
šita pasaka neišlaikai kriti
kos. Visų pirma, iš kur gi tu 
žinai, kad tu esi panašus į 
Dievą? Antra, ar tu žinai, 
kaip Dievas išrodo?

12,000 Myliu Ilgio 
Vieškelis.

Nuo Alaskos iki Buenos 
Aires.

Šiomis dienomis Meksi-
Šventas raštas pasako, kos vyriausybė užbaigė sta- 

Maike, juodu ant balto, kad tyt cementinį vieškelį auto-

niujų uždavinių neteko at- Į 
likti Evangelijų Jėzui ar; 
ankstybajai krikščionybei. 
Pasmerkti karą ir vergiją 
teko pagonų moralybei. Ag- 
nostiškiems sociologams pa
likta atidengti ir prirodyti, 
kad brutališkos materialinės 
sąlygos padaro žmogaus 
dvasią brutališka ir kad že
mas protas reiškia, be abe
jojimo, žmonių daugumai ir 
žemą moralę. Musų moder
ne karakterio sąvoka ir bū
das pagerinti bei sustiprinti 
karakterį nieko bendra ne
turi su senovinės Judėjos 
moralės bėdnumu. Argi mu
sų asmeninė teisių sąvoka 
turi ką nors bendra su etika, 
kuri tvirtina kad Dievas 
veikiai sunaikins žemę ug-t 
nimi ir pasikvies visų žmo-! 
nių vėles ar dūšias prieš sa
vo sostą Jozaphato pakal
nėje? Visuose musų mora
lės siekimuose yra viena 
sveika žymė: mes reikalau
jame daugiau laisvės ir tei
singumo. Nūdienės gadynės 
pobūdis virsta vis daugiau 
ir daugiau sočiaiistiškesnis, 
ir tiktai socialinė etika be- 
patenkina musų reikalavi
mus. Todėl tegul Evangeli
jų moralė sau ilsisi graikų 
knygose, kuriose ji buvo su
rašyta. Mes gyvename Evo
liucijos mokslų šviesoj, kuri 
nušvitino pasaulį, (nuo Dar-i 
tvino laikų pradedant), ir 
šalin metame žvakutes, se
niau išrastas, o imamės už 
elektybės! Mes žvelgiame i 
visą visatą nuo pradžios iki 
galui. Mes skiname savo ta
ką su mokslo žinia, kurios 
kiti amžiai nėra turėję. Se
novės Judėjos moralistai 
negali mums sakyti, kaip 
reikia elgtis: naujoji gady
nė turi savo šviesą žmonis- '■ 
kesnę ir pastovesnę ir mums' 
artimesnę. Šlp.

Sulig McCabes
"Krikščionių moralės šaltiniai.”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

T
į vos rytmetį ir atsistoja ant šal
tų grindų, tuojau pasireiškia ir 
čiaudulys, kuris laikosi per ke
liatą minučių arba valandą ir 
daugiau, čiaudulį paseka tuo
jau nosies tekėjimas lengvais 
skysčiais. Vėliau į keliatą mi
nučių nosis užsikemša ir už va
landėlės iš lėto ir vėl pasiliuo- 
suoja. Po piet arba vakare kai 
kada ir vėl atsikartoja. Vieni iš 
tokių ligonių nakčia miega ge
rai. bet kiti iš jų turi gana ne
smagumo nuo netvarkingo kvė
pavimo dėl užsikimšusios no
sies.

Mes žinome, kad ne visi žmo
nės turi tokias slogas. Svarbu 
žinoti dėl ko. Kad pilnai išaiš
kinti nuolatinių slogų priežastį, 
reiktų daug vietos užimti. Ben
drai imant, kai kurių žmonių 
nosies gleivelės esti perdaug 
jautrios nuo išlaukinio palytėji
mo, dulkių arba kai kurių kve
palų. kurie gali buti net gana 
paprasti, bet kenksmingi. Glei
velės gali turėti panašų jautru
mą ir nuo iš vidaus palytėjimo 
tam tikrų proteinų iš valgių per 
kraujo cirkuliaciją.

Svarbiausias klausimas pas 
kiekvieną — kaip galima išgy
dyti tokias slogas? Pirmoj vie
toj. gydymas priklauso nuo ko 
slogos paeina. Reikia nevartoti 
tų daiktų arba valgių, kurie ken
kia. Panašiai, vengti ir tokių 
augmenų, kurių vaisiadulkės 
kenkia. Kada tas negalima, ge
riausia pasišalinti į tokį klima
tą. kur kenksmingi augmenys 
neauga. Kada ypatos aplinky
bės neatatinka reikalingam pa
togumui. geriausia imti specia
li gydymą, suradus kas kenkia. 
Paskutinis minėtas būdas rei
kalauja gydytojaus patarnavi
mo. Minėtas slogas reikia veng
ti. kaip greitai jos pasireiškia. 
Įsisenėjusias slogas yra daug 
sunkiau gydyti ir ima daug il
gesnį laiką išgydyti. Išvengus 
paprastus netvarkingumus, iš
vengsi ankstyvos mirties.

ČIAUDULYS.
l{ašo Dr. T. Dundulis.

Kai kurie žmonės yra linkę 
dažnai pagauti šaltį. Daug tokių 
žmonių nuolatos esti ant rūbe 
žiaus tarpe sveikatos normos ir 
netvarkingumo, bet labai retai 
galutinai apserga. Tokie žmo
nės beveik kožną rytą čiaudo, 
bet apie pietus čiaudulys susto- , 
ja ir atsikartoja sekantį rytą 
arki net už poros dienų iš ryt- j 
mečio.

Tokių ligoniif gydytojai mate 
labai daug. Jų padėtis pasireiš
kia tuomi, kad nosies gleivelės 
pasidaro supurusios ir žymiai 
drėgnos, čiaudulys gana lankus, 
iš nosies teka ir kvėpavimas pa
sidaro per nosį sunkus. Žinoma, 
nuo suputu.-ių nosies gleiveliu. 
Kai kada ir akys paliečiamos. 
Jos parausta ir ašaroja. Nosis ; 
užkrenta arba užsikemša, daž
niausia iš nakties. Niežas jau
čiama akyse, nosyje ir aukštu
tiniame burnos skraityje (go
muryje). Minėti pasireiškimai 
įrodo, kad nosies gleivelės esti 
peniaug jautrios.

Šis nuolatiniai atkartotinas 
pasireiškimas čiaudulio dažnai 
vadinamas nuolatinėm slogom. 
Ši padėtis skiriasi nuo sezoni
nių slogu, kurios paeina "nuo vai- 
siadulkių (pollenu). tuomi. kad 
pirmosios pasireiškia atkartoti- 
nai per visus metus be skirtu
mo sezonu. O sezoninės slogos 
pasireiškia tik tuomet, kada 
vaisiadulkės paplinta ore tam 
tikruose sezonuose, žmonės tu
rintieji ruolatines slogas bend
rai mano, kad jie pagauna šalti 
taip taukiai. Nuolatos slogas 
galima atskirti nuo šalčio, tai 
yra. nuo paprasto šalčio, tuomi. 
kad slogos pasireiškia labai stai
ga. pranyksta staiga ir vėl atsi
kartoja staiga siu čiauduliu.

Kai kuriais metų protarpiais 
čiaudulys esti lengvesnis, bet 
niekuomet galutinai nepranyks
ta. Kaip tik žmogus išlipa iš lo-

I

Hitleris ir Mussoli
nis Aršiausi Zmog-

zudziai.
Baskų valdžios atstovai 

atvykę Francuzijon sako, 
kad dėl civilių žmonių žu
dymo Bilbao apylinkėse yra 
tiesiai atsakomingi Mussoli
nis ir Hitleris. Jiedu susita
rę liepę savo generolams, 
kurie veda fašistinį karą 
prieš Ispanijos respubliką, 
žudyti beginklius gyvento
jus be jokios atodairos. Ši
tuo budu tie galvažudžiai 
tikisi nugąsdinti ir sudemo- 
ralizuoti žmones, kad jie 
nedrįstų užpuolikams prie
šintis ir pasiduotų.

Baskų krašto prezidentas 
Aguirre sako, kad jo gyven
tojus dabar terorizuoja ne
mažiau kaip 100 vokišku 
orlaivių, kurie atskrido iš 
Vokietijos jau po to, kai bu
vo paskelbta tarptautinė 
blokada ir uždraustas viso
kių ginklų Ispanijon siunti
mas. Tie orlaiviai dabar de- 
frina miestelius ir kaimus ir 
žudo beginklius guventojus. 
Negana to, jie skl aido virš 
vieškelių ir šaudo iš kulka
svaidžių moteris., kurios bė
ga su savo vaikais iš degan
čiu miestelių. Ir Romos ka
talikų bažnyčia nei žodžio 
prieš tai nesako, nors čia v- 
ra žudomi tikriausi katali
kai.

Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

__======= M. MICHELSONIENĖ. =======_
KĄ REIŠKIA MOTINŲ I 

DIENA.
Ateinantį nedėldienį, ge- j 

<nižės 9 d., bus apvaikščio
jama “Motinų Diena,” kuri 
Amerikoje kas metai yra 
švenčiama antrą nedėldienį 
gegužės mėnesio, ši diena 
yra paskirta pagerbimui vi
sų motinų, netik tų, kurios 
dar gyvos, bet ir tų, kurios 
jau yra mirusios. Jeigu jūsų 
motinėlė dar gyva, tai 9 d. 
gegužės jus pasipuoškite 
raudona gėle, bet jei ji jau 
yra mirtis, tai prisisegkite 
baltą gėlę. Bet gėlės dar ne
užtenka. Tą dieną, jei jus 
esate ant tiek laimingi, kad 
turite savo mamytę, ir jei 
tik galite, tai būtinai nuei
kite ją aplankyti ir nepa
mirškite nunešti kokią nors 
dovanėlę, kad parodžius, 
jog jos neužmiršote.

Kas asmeniškai aplankyti 
savo motulės negali, lai nu
siunčia jai dovaną paštu ar-: 
ba tegul nors pasveikina ja 
telefonu ar telegrama, o jei 
ne. tai nors laišką parašy
kite.

Motina visą savo gyveni
mą aukoja savo vaikams. Ji 
nuolatos apie juos svajoja ir 
rūpinasi. Ji yra jų geriausia 
draugė ir užtarėja. Jos mei
lės ir pasišventimo niekas 
negali išmatuoti nei apkai- 
nuoti. Ji yra begalinė!

Todėl ir mes šia? proga 
per šį “Keleivio” skyrių 
sveikinam visas motinas ir 
linkime joms kuolaimin- 
giausia ir linksmiausia pra
leisti “Motinų Dievą”!

PYRAGAIČIAI. 
(Cookies).

Prie dviejų gerai išplaktų 
kiaušinių povaliai, gerai 
plakant, pridėkite vieną ir 
vieną ketvirtadalį puoduko 
cukraus. Kaip bus gerai iš
plakta, įmaišykite vieną 
puoduką rukščios Smeto
nos, vieną šaukštuką vani
lės ir du puoduku sauso tar
kuoto “cocoanut.” Dabar 
persijokite porą kartų tris 
puodukus miltų, tris šaukš
tukus “baking poveder,” pu
sę šaukštuko “baking sočia” 
ir šaukštuką druskos ir vis
ką kartu sumaišius labai ge
rai išplakti. Paimkite kep
tuvę arba tam tikrą skardą, 
gerai ištepkit aliejum arba 
taukais, ir pridėkit šaukštu 
tešlos, kaip blynų, palie
kant du coliu tarpo, kad ne- 
susilietų, ir karštame pečiu
je kepkit 15 minutų.

pat tūkstančiai rado jį Bud- buti atvirai iš sakyklos siu- 
dos ar Kong-fu-tsės raštuo- loma tokioje prabangos ša
še. Tačiau tai juk menknie- lyje kaip Amerika. Etika, 
kis palyginant juos su nesu- kuti siūlo teisingam žmogui 
skaitomais milionais, kurių atsukti savo antrąjį skruos- 
skurdus, baisus ir smurtin- ta, kada smogikas jam dro- 
gas gyvenimas per visą šitą žia į vieną apiausę, nėra nei 
erdvią gadynę reiškė visai kilni, nei gi-aži, o tikras pa- 
ką-kita negu Evangelijos klydimas. O juk šitie dalv- 
idealai. kai esti Kristaus moralybės

Kodėl šitas menamojo Jė- esminė daiis. nors jie šian- 
zaus mokymas buvo toks dien ir mažai tebūna bruka- 
bergždžias, be prasmės? Aš mi krikščionių.
sutinku su protestantais, Pagaliau, visa Kristaus 
kad daug kaltės krinta ant moralybės atmosfera yra 
kunigiškosios systemos Ro- netinkama musų laikams, 
mos bažnyčioje. Tačiau aš Buvo norėta išmesti iš jos 
nesutinku su jais tame, kad šalin tikėjimą pragaru; tai 
butų įvykęs kokis nors pa- juokingos pastangos pakei- 
gerėjimas ir po Reformaei- sti aiškią Evangelijos žo- 
jos. Francuzija ir Anerlija džių prasmę, tačiau joks 
17-tame ir 18-tame amžiuo- gudrumas negali pašalinti

mobiliams nuo Meksikos 
miesto iki Lorado, Tex. Tai 
yra Meksikos indėlis į tą Įęgjp

Dievas sutvėrė 
dabną į save.

—K e no šventraštis?
—Katalikų, žinai keno
—Katalikai savo švent . .

raščio neturi, tėve. Jie turi nutiesti nuo Alaskos per
išvertę tiktai žydų bibliją. Jungtines Valstijas ir per g]ęonio _ ---- —r-----
Taigi ir Dievas toj biblijoj V1S3 Pietų Ameriką iki pat pakilo iki lygmalei, kurioje 
aprašytas yra pritaikytas Buenos Aires miesto Ąrgen- rnes dabar gyvename: tai 
prie žydų tipo. Jis panašus į 7ai )US d£lau,sls vieš- mokslo nuopelnas! Ir kaltė
seną žydų rabiną, žilas, su kelis visame pasauly, nes tu- nedOrą praeiti gula ypač 
ilga barzda ir taip toliau. Ir r®s 1S V1SO 12,000 mylių ii
tu, tėve, sakai, kad tu į jį g10- 
panašus. Visų pirma, tu ne
turi barzdos. Paskui, visa 
tavo išvaizda nežydiška. Pa
galiau, tu ir pypkę rukai,

zmogų pa- se buvo beveik, jeigu ne vi- Nazareto pranašo tikėjimą, 
sai. tokia pat nemorališka kad pasaulio galas esąs arti. 

kad viduramžiuose. O toji doktrina žmonėms
tarptautinį Amerikos vieš- Neatsiliko nuo kitų nei Lie-; daug baimės yra įvariusi 

. keli, kuris yra planuojamas tuva. Tiktai 19-tame amžių- amžių bėgyje, bažnyčiai
• nntiocti nnn Ala.cknc nor • ___ -___i... • ■ ___ = - !___ ’• ..į.je, ypač antroje jo pusėje,

gi
KEPTI SVOGŪNAI.

Parinkit svogūnus vieno
do didumo, nulupę sudekit į 
verdantį pusiau su pienu 
maišytą vandeni, kad tik 
apsemtų, ir virinkit kol bus 
minkšti: tąsyk nukošę sudė
kite į keptuvę, aplaistykit 
ištirpytu sviestu, apibarsty- 
kit druska ir pipirais, ir ge
rai apkepinę karštam pečiu
je duokite karštus prie 
kiaulienos arba avienos ar
ba jautienos.

VALDŽIA PIRKS 10,000,-
000 SVARŲ ŽUVIES.
Washingtono valdžios a- 

gentura, kuri superka pre
kių perteklius, nutarė iš
pirkti apie 10,000,000 svarų 
žuvies, kuri dabar guli Bos
tono ir kitų pajūrio miestų 
sandėliuose. Kongresas pa
skyrė $1,000,000, kad parė
mus žvejybos pramonę.

yra sukrovusi milžiniškus 
ir elgesio laipsnis. turtus Mat, tai yra įstaiga, 

kuri iš žmonių svaigulio
moka biznį sau daiyti.

Tai sukiastoja visą sąvo
ką žmogiško gyvenimo ir 
pareigos, ir padaro Evange
lijų moralybę visai svetimą 
nūdieniam laikmečiui. Mes 
todėl galime lengvai supra
sti, kaip tai buvo, kad krikš
čioniškoji moralybė nieka
dos neįkvėpė socialio teisin
gumo: o juk socialis teisin
gumas yra be galo daug 
svarbesnis negu asmeninė 
dorovė. Nei vieno iš didėj

ant Romos. Nežinojimas ir 
prietarai visuomet reiškia 
šiurkštumą, storžėviškumą, 
o juk bažnyčia buvo ir yra 
atsakominga už Europos (ir 

tautos) tamsumą. 
Be to, bažnytinės apeigos,

ITALIJA SIŪLO PASKO
LŲ NAUJAVEDŽIAMS.
Kad paskatinus vedybas lietuvių 

kurios Dievas nerūkė. Taigi ir vaikų gimimą, Italijos fa 
matai, tėve, kad į Dievą tu šistų valdžia pradėjo siūlyt pragaro ir skaistyklos dokt- 
nenanašus nei iš vienos pu- naujavedžiams paskolų “gy- rina ir indulgencijos, išpa- 
rfės. venimo pradžiai.” Skolina- žinties praktika, visokiario-

v • . J APA z\ • ii • j • • 1*1 • • 1-Maike, aš jau matau, tna nuo $50 iki $150. pi atlaidai ir relikvijų

LONDONE SUSTREIKA
VO 25,000 BUSMANŲ.
Pereita subata Londone 

ir apylinkėj metė darbą 25,- 
000 autobusu vežikų ir kon
duktorių. Darbininkai ma
no, kad kova bus ilga.

Parnešus iš krautuvės 
šviežia mėsą reikia tuoj iš
imti iš popieros, nes popiera 
ištraukia iš mėsos sultis.
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Į Įvairios Žinios.
PAAIŠKINIMAS,

KELEIVIS, SO. BOSTON.

i torium. Kiek žinau, likvida- Į 
cijos komisija savo užduoti; Laužo Wagnerio Įstatymą.

'Tai Yra Mano Var-| vienoje rastas 
das, Bet Manęs 

Čia Nėra.’

STE
RILIZACIJOS CENTRAS.”

tt

Taip aiškinosi Californi- 
jos teisme tūlas John J. 
O’Neil, 36 metų amžiaus 
vyras,

buvo mane įgalioję balsuoti 
minimos bendrovės seime, 

.. . .. . .... kuomet aš buvau išrinktas
Šiomis dienomis policija komisijon sudarymui kvo- 

viename Vienos priemiesty rumo busiančiame 1933 me- 
aptiko vyrų sterilizacijos tu seime Mat b.,ndrovfc 
centrą, kur operacijų sale • -

Lietuvos Atstatymo Bes- ?aF nepradėjo, nes laukia
dreves šerininkų pusėtinas kcį b?n4rov1®,N niu{"T". 
skaitlius prieš kelis metas turt° kainai kiek pakils kad 

1 - - - - parduodant butų gahma
gauti daugiau pinigo. (Lik
viduos tik tada, kai šėririn- 
kams neliks nei cento, nes 
dabar iš bendrovės gyvena J 
dykaduoniai, kurie į Liet.! 
Atstatymo Bendrovę nėra i-, -. . -- , seimai buvo šaukiami kas-,buvo įrengta mažame dar- mc bc, niekad jie ne j k. eeję nei sulūžusio cento, 

bininko bute. Operatorius j nee n~suririnkdavo G* Gekruzls->
kuris sakosi legaliai Darnusis tarėsi vykdęs mok- užtektinai’ delegatų nei iga- Taigi, Lietuvos Atstatj

sliskus tyrinėjimus. Jis bu- notiniu kad susidarytų kvo- mo Bendrovė dar nėra lik- 
vo suimtas. Per kvotą paaiš- rumac ’ be kurio srimas i-|viduota ir šėrininkams pini- 
kėjo, kad jis buvo “opera- vykti negalėdavo.įoneio *■ G

esąs “miręs.” Seniau O’Neil 
gyveno Stamforde, Conn. 
valstijoj, bet 1924 metais jis 
prapuolė. Jo žmona tada vęs” 32 vyrus, daugiausia,

gų niekas nedalina. Kada
susirinko bendrovę pradės likviduoti.

nutarė ištekėti uz kito vyro darbininkus. Tie per kvotą ’tai gal galėtų pasakyti tik
ir pareikalavo iš teismo lei-;pareiškė, kad uz “operaci- į*•"?’"’» gal’““bendrovės valdyba, arba
dimo. Teismas tuomet pri- Į ją” reikėję mokėti 30—100 ™.lai ?^nP7, S likvidacijos komisija. Topažino, kad O’Neil jau “mįslingų. Be to, buvo suimta ktorUmaŽ nesusidarė, todėl |dėl> Alininkai kreipkitės i
ręs” ir buvusi jo žmona galij keliatas Danusio sąmoksli- 
tekėti už kito vyro. Dabar ninku, kurių tarpe yra vie- 
policija suėmė O’Neilą Ca-■ na moteris.
lifornijoj už kokį ten prasi
žengimą, ir kai teisme buvo KANADA VĖL SUERZI- 
iššauktas jo vardas, O’Neil NO SAVO DUCHOBO- 
atsakė: “Tai yra mano var- RUS.
das, bet manęs čia nėra, nesi Neisono apylinkėj, Kana-
lSS&Svh«ffijaITi“ d°J’- Pask.utinėnlis. diėnomis ė^nt’pinTgais', ir piiu£u7iš- 
paaiSKino visą į^oriją. įei ‘mlre staiga mirtimi 3 du- Tom

m ui uiiiao nvcuciuaiv, vuuvi • ,-i •• . . .
seimas ir vėl įvykti negalė- Ju?s’ ^lk Jla alJle t1.1 11 
jo. Pagaliau kvorumas tavo We >'lsas smulkmenas žino. 
sudarytas, ir pastarasis sei- As,,S1, "uo visų bendroves 
mas atsibuvo legališkai. Šis reikal.M «oviu nuošaliai taip
seimas reikalin/a balsų di- k?‘P ?lllJual "“t'?1 al
džiuma nubalsavo Lietuvos sermmUi ir kas veikiam-' 
Atstatymo Bendrovę likvi-1““’™;k° “al!įa“- 
duoti, visą jos turtą paver- Visiems draugiškai.

J. J. Bachunas.
iėia« uakraoštė nukausi ir T'? st?iga F“!1“"' *.du' daiyti' šėrininkams. Tam 
seias paKrapste paKauų ir cb0borai, o kiti 3 susirgo, reikalui seimas išrinko ir 
atidėjo jo bylą kitam kartui. policija pradėjo tyrinėti, ar likvidacijos komisiją.
Knunti 4 nit> WinA<ut- JJebu.V0 nunuodyti. Du- Dabar tie šėrininkai, ku Knyga Apie KlMSO- choborai kūnų tenai yra rie buvo mane ; lioj už 

* _ “ apie 20,000, labai del to su-
Sako,

IR ŽYDAI KOVOJA 
PRIEŠ SAVO KLERI

KALUS.

NORTH CAMBRIDGE, MASS.
Išsirandavoja 7 Ruimai

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

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

Kauno žydų spauda vėl 
juos balsuoti 1933 m. seime, I pradėjo rašyti apie žydųra Creit Išnirkta apie

baK0.’ mus ?ašo man laiškus, klausinė-1 klerikalų sukurto "sinagogų i
Anglijoj pasirodė knyga zmogzudysteje. Jų vadas dami kag padaiyta Lietuvos seniūnu komiteto žygius 

apie Dovydą Wmdsorą ku-Venginas sustabdėi . vieną Atstatymo Bendrovės rei- prieš pasaulietišką žydu 
ris trumpą laiką buvo Ang- žymų kanadieti vaziuojan- - - * - - - - -
lijos karalium kaip Edwar- tį automobilium ir piktai jį 
das VIII. Toj knygoj jis at- iškoliojo. Užtai policija Ve- 
vaizduotas kaip ištyžėlis, riginą suėmė ir uždarė kalė- 
nedakepėlis, vėjavaikis ir jiman.
šiaip niekur netikęs sutvė
rimas. Nors Windsoras išsi
žadėjo Anglijos sosto ir su 
svetima moteriške gyvena 
dabar užsieny, vis dėl to ši 
knyga jam nepatiko ir jis į- 
galiojo vieną Londono ad
vokatų patraukti teisman

kaluose, kada jie gaus už draugiją “Ahath Izrael. 
savo Šerus pinigus, kodėl su I Kauno “Žydų Balsas” 
pinigų išdalinimu taip ilgai smarkiai puola rabinų su
laukiama ir tt. Negalėda- jungą, kaip reakcijos talki- 
mas kiekvienam atskirai ninkę. Be to, skelbiami pro-

Vaizdelis iš Lewistono-Auburno batsiuvių streiko. Valsti
jos milicininkas, gindamas kruvinąjį kapitalą, tempia strei
kuojančią merginą kalėjiman. Streikuojantieji darbininkai 
nusiuntė Washingtonan skundą, kad Maine’o pelnagro- 
biai su savo pastumdėliu gubernatorium laužo Wagnerio 
Įstatymą, kuris garantuoja darbininkams streikuoti ir ra
miai pikietuoti dirbtuves.

STEBUKLAI!
Žmonės sako, kad stebuklų nėra, 

bet tikrenybėje stebuklų yra. Atva
žiuokit pas mus ir persitikwnsit pa
tys, kad stebuklai yra. štai jie! Ku- 
riems nusibodo mieste gyventi it MOr 
rėtumėt pasigėrėt šviežiu oru, štai 
jums puiki proga. 3 grįčio-, nuikioj 

■ i vietoj, parsiduoda. Visi naujoviški į- 
i rengimai. VIENA 8 kambarių su 
i maudyne, 5 akeriai žemės, dattg vi
sokių vaisių medžių ir uogų. ANTRA, 

^18 kambarių, vandeniu šildomai po 4 
kambarius šeimynai, ir maudynė, 
randų neša po $15.00. TREČIA, 9 
kambarių, 2 akeriai žemės, 12 didelių 

i medžių, puikus pavėsis. Da viena, tu
ri 8 kambarius, maudynė, 3/4 akerio
1 žemės, ant kampo, tinkama bizniui, 
t Visose yra elektra, gazas, miesto 
1 vanduo ir surs, prie didelio kelio, trei- 
į nai ir busai, 9 mylios nuo Camden, 
i N. J. ir Philadelphijos, prie gražaus 
'ežero, žuvų ir maudynės. Parsiduoda 
labai pigiai. Priežastis senatvė.
Kreipkitės pas savininką. (V)

JOHN P. TRAKIMAS
Woodbury Heights, N. J.

PARSIDUODA FARMA.
93 akeriai geros žemės, 11 akerių 

miško, gera stuba 10 ruimų, 2 bar- 
nės, 7 karvės, 2 telyčios, 1 bulius, 5 

(arkliai, 9 kiaulės, 100 vištų, žąsų, ir 
: visi įrankiaj žemei apdirbti. Gaspadi- 
Į nė serga, priverstas parduot. Gera 
' proga, klauskite. (0)

A. SHESKAITIS 
R. F. D. No. 2, Perry, Mich.

Parsiduoda Farma
į 40 akerių, 7 akeriai miško, kita dir- 
’ bailia, apsėta jasais. Parsiduoda su 
gyvuliais arba viena žemė. Geras pir
kinys. Klauskite. (0)

T. SAKALAUSKAS,
R. R. 2., Bok 31, Branch, Mich.

PAJ IEŠKOJIMAI APSIVEDIMAL

Broliai Lietuviai, 
Prašau Jūsų Pa

galbos.

ONA JOCIUNIENĖ, Kairaičių ir

mų, toael labai mylėčiau susirast ma 
no gimines ir pažįstamus. Prašau at
sisaukt, busiu dėkinga. (9)

Mrs. Ona Jociunienė 
1744 Cavalry avė., Detroit, Mich.

nėjantiems, paaiškinu spau- už plačių rinkimų pagun
doje, kad žinotų kaip visas dais sukultas žydų bendruo- 
reikalas stovi. I menes.

Visi bendrovės reikalai
Atvažiavus į Ameriką yra jos sekretoriaus p. Stri-Į Sužeidė Voldemaro seserį, 

gražiausiose jau- maičio žinioje, tad smulk-l “Leta”
Pajieškau dvieju brolių AND- 

, •’ -A, RIAUS ir MOTIEJAUS DAILIDU-
pianesa 1S vaisu- \Ų, jie išvažiavo 1905 m. Amerikon,

tik jis gali viską vos, kad ten ligoninėn pa- p>rm karo gyveno Ashland, wis. 515 
- 1 — - - — - - Second street. Po karo nuo jų jokios

žinios negaunu. Nežinau ar jie gyvi
vystės dienose, vos sukakus meniškai

WindXras skundžia tos 17 metu amžiaus> 1916 m- Paaiškinti. Bendrovę, sei-įguldyta prof. A. Voldema-
»vuiu8ui«9 on.unviz.ua lmd ,įirbtuvėje nupiovė man de mas nutarė likviduoti irtam ro sesuo Genovaitė, 
ko^eškoti to^knyg^3Ir°į rank3’ 0 padarius ope- reikalui išrinko likvidacijos|peršovęs sužadėtinis.

raciją reikėjo nupiaut ran- komisiją. Aš toje komisijo-
k " Vu iki alVnilPC ?»• lik-an 1P nPSll * aA hllViLll tik kvoni-

>7 k.
j* •• v ___ IdVl|<X IvlRCJU IlUUiaul I <3.11 rkumioiią. x

poią dienų ji bu\o visa is- alkūnės. Nors ir likau je nesu; aš buvau tik kvoru-| Balandžio 5 dieną
PirKta- su viena ranka, bet prade- mo sudarymo komisijoje Į riampolėj buvo užsidegusi čius ir apskr.,

jau užsidirbt sau pragyve- vienus metus, ir dabar ben-| policijos daboklė, bet ugna-

kuria ar mirė- Jie pąeina iš Suvalkijos, nuo 
* į .Vlariampolės. Kurie žinote kas su 

į jais atsitiko, maloniai prašau man 
pranešti. <»»)

ą, ONA SKARŽINSKIENĖ
lud- į Liepynų kaimas, Mariampolės vals- 

Lithuanią.

nimą vaikščiodamas per lie- drevėje nesu jokiu egzeku-lgesiai gaisrą užgesino. PIRKO NESAMĄ MIŠKĄ. tuviug įr pardavinėdamas j.
Šiomis dienomis iš Kaune vairias gyduoles ir knygas, 

apskrities, Babtų valsčiaus. Žmonės mane atjautė ir di- 
į Telšius atvyko ir čia vie- dėlės bėdos nebuvo, 
name ūkiškame viešbuty Bet jau 4 metai esu tikrai 
apsigyveno, kada tai buvusi nelaimingas. Atvažiavus į

Kun. Kuras Susikrovė Iš Biednų 
Katalikų $72,089.0(1 Turto.

Ar žinot, kiek “dūšią ga-
dvarininkė M. Čia gyven- Norwoodą vėl sukrėtė mane nytojas” kun. Jonas J. Ku- 
dama pradėio jieškoti pirk- skaudi liga. Du kartu darė ras susikrovė pinigų iš bied- 
lių savo miškui parduoti ii operaciją ir dabar gyvenu nų Scrantono lietuvių kata- 
vienas telšietis, miškų pirk- iš miesto pašalpos. Rankos likų?
lys, sutarė pirksiąs miško operaciją padarė negerai ir Ogi $72,089.00!
no IX AAA r* z\zT o /Įminti llVllCl rlollC č'itnl’in 1H7

rių, ir nieko žmogui mainais 
neduoda. Sako, tau Dievas 
užtai atiduos.

Ir kapitalistų įstatymai ši
tokį žmonių apgaudinėji-

Pajieškau savo tėvo JOHNO KIAU- 
ŠOS (Kešiausko). Aš turiu labai 
svarbų reikalą. Girdėjau kad nuo su- 
sižeidjmo miręs New Yorke. Jei jry- 
vas, prašau atsišaukti, kurie žinote 
kas su juo atsitiko, prašau man pra
nešti kur jis randasi. Už pranešimą 
atlyginsiu. Tėveli, jeigu gyvas esi, 
rašyk man laišką. Tavo duktė, (9) 

Helena Kausas-Kešau-skaitė.
9526 Russell, Detroit, Mich.

Pajieškau gyvenimui draugo nuo 
46 iki 60 metų, mylėčiau gyventi ant 
ūkės arba nedideliam miestely; esu 
našlė, 43 metų, negirtuoklė. Meldžiu 
su pirmu laišku paaiškint apie save 
ir prisiųsti paveikslą, ant pareikala
vimo sugrąžinsiu. Iš apielinkių gali
ma ypatiškai pasimatyti. (8)

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

Pajieškau gyvenimui draugo, nuo 
40 iki 55 metų, laisvo, teisingo, links 
mo budo, tamsiais plaukais arba ži 
lais, tik nepijokas. Šu laišku prisiųs- 
kit ir paveikslą. Apie save pranešiu 
per laišką. Nereikalingai prašau ne- 
rašinėti. E. S. (9)

Box 72, Greensburg, Ohio.

PUIKI FARMA.
175 akeriai, 135 akeriai dirbamos, 

visi bodinkai; kaina tik $2,000, į mo
kėt $1,200.

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

63 akeriai, 30 akerių dirbamos 
naujutėlė stuba; kaina $1^<M>, įmo
kėt $700. (8)
FRANK RUDZINAS, BERL1N, MI>

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL

PARSIDUODA FARMA
16 akerių žemės, namas, barnė 

30x50, 1 arklys, 7 karvės ir visi ūkio

imą toleruoja! Ar galima to-
už 15,000 litų. Buvo suda- pradeda džiūti likusi dalis šitokia suma užregistruo-įdėl stebėtis, kad nuveilę 
ryta sutartis ir duota 200 Ii- rankos ir paraližiuoti visą ta pas testamentų registra- 
tų rankpinigių, tik reikėjo pusę. Reikia daryt operaci- cijos viršininką Thomasą 
gauti iš Miškų departamen- ją iš naujo. Jokių jeigu iš A. Quinlaną.
to leidimą tam miškui kirs- niekur neturiu. Daugelis get da ne vjsj Į^uro j0_ 
ti, bet leidimo departamen- žmonių mane pažysta Chi- biai Tai tik kilnojamas jo 
tas vis nesiuntė. Pirklys, pra- cagoje, Pennsylvamjos vai- turtas Gatavų pinigų ban- 
dėjo nerimauti ir teirautis stijoj, Detroite h kitose ko- kuose jr geležinėj šėpoj jis 
kodėl to leidimo vis negau- 'omjose; jeigu galėčiau juos turėjo susikrovęs $40,451.- 
nąs. Tačiau šiomis dienomis pasiekti ypatiškai, jie man g2 Bonu" turėjo" prisipirkęs 
paaiškėjo, kad minėta dva- pagelbėtų. . . už $15.270.00. Akcijų viso- p,cną paima ;
nninkė jau apie 12 metų Tooėl šiuomi atsišaukiu į kapjtalistų kompani-

yisus geros Širdies hetuvius jose turėjo už $15>47ft00. 
ir prašau mane sušelpti. Ga
vęs pradžią gal aš vėl gale- Bet tai da ne viskas Tai 
siu pradėt "pasidaryt sau tik kilnojamas turtas. Yra’ 
pragyvenimą. manoma, kad be to da kun.

JONAS ŠALČIUS, Kuras turėjo prisipirkęs 
845 Washington street, daug ir nekilnojamų nuosa- 

Norwood, Mass. vybių, kaip žemės, namų, 
kasyklų ir tt.

Pajieškau ADOMO SIMONAIČIO 
iš Stakliškių, 19C6 m. jis nuvažiavo į 
Kanadą. Toronto, Ont. Vėliau jis iš
važiavo į Suvienytas Valstijas į mai
nas. Laike karės buvo U. S. kareiviu 
ir nekurie pasakoja, kad buvo rašyta 
laikraščiuose kad jis karėje žuvo. Jei
gu jis gyvas prašau atsišaukti. Ku- 

kapitalistinę valdžią,. žmo- jiska^ pr"
nešti jo adresą, busiu dideliai dėkin
gas. F. J. R—kas (8)

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

nės paprastai griau j a baž
nyčias ir naikina šitą “Die
vo agentų” bizinį iš pat pa
matų? Pajieškau kūmos EMILIJOS 

Angliakasio Sūnūs. | gresmanauskienėS, jos dukters 
----------------------- 1-----------i Bronislavo- ir krikšto sunaus Pran

ciškaus. Turiu svarbų reikalą, pra
šau atsišaukti. <8>

Mrs. Magdalena Mlinarchik
Buffalo, N. Y.

padargai. Gera proga lietuviui. 
J. Nawazelskis, King st.,

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

(8

Bitininkų Atydai.
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

privers bites sudegint dėl Amrikoni- 
ško-Eūropiško Jpuolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana kad turėsit nuostolį, liet 
busit priversti atlikti tmrbarislM 
darbą.

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

Naudojant musu patarimus su 
prietaisais, netik ligos dingsta, bet 
energija su produkcija padidėja iki 
75 nuošimčių. { kitokius klausimus 
per laiškus neatsakinėjam..

K. S. BARANOWSKY 
15 FRANKLIN STREET,

Tel. 524-W HUDSON, MASS.

kaip pati tarnauįanti pas 
kokį tai dvarininką šeimi
ninke ir jokio miško netu
rinti.

Kuo tas “biznis” baigsis, 
paaiškės šiomis dienomis, o 
kol kas telšiečiai turi gar
daus juoko.

PARSIDUODA FARMA
70 akerių, 7 karvės, 2 telyčios, 2 ___  __ ____

arkliai, budinkai geri, mašinos visos; I 242 Alabama" st., 
pieną paima iš namų žiemą ir vasa
rą—nėra jokios bėdos. Turi but 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.

KAUNO PRIEMIESTY
Su- 
(9)

Parsiduoda Namas už $1,500. 
tinka taipgi mainyti.

K. MEŠKIS
427 Lorimer st., Brooklyn, N. Y.

PRAŠYMAS
Broliai ir se.sės lietuviai! Prašau 

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

PAULUS MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth Street.

SOUTH BOSTON, MASS.

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

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

Taigi, atvažiavę į Kauną, atsi-, 
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN
Amerikos lietuviai turi tik vieną dienrašti, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienrašti “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly. KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

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

Niekas Scrantone nesiti
kėjo, kad kun. Kuras butų 
galėjęs prisilupti tiek pini
gų iš vargšų lietuviu, kurie 
dažnai neturi iš ko žmoniš
kai apsirengti ir pavalgyt. 
Bet pasirodo, jog muši} žmo- 
neliai daugiausia dėlto tik 
yra taip nuskurę ir suvargę, 
kad popiežiaus agentai vis
ką iš jų iščiulpia. Kai įbau
gina pragaro liepsnomis, 
velnio ragais ir kitokiais 
prasimanytais baubais, tai 
tamsuoliai atiduoda pasku-

«<NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL,

tt

APDRAUSK SAVO SVEIKATĄ IR GYVYBĘ

Lietuvių Darbininkų Susivienijime
Gali gauti

Nuo $150.00 iki $1,000.00 apdraudos. 
Nuo $6.00 iki $12.00 į sąvaitę pašalpos.

Už maža mokesti.
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<
‘ maineriui maišą bulvių,

77ros.
Joks biznis nėra tiek pel

ningas, kiek tikėjimas. 
Krautuvininkas prikrauna

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

« • I 
I__ j

duonos, mėsos, kopūstų, ir 
tai kartais nepaima dolerio. 
O kunigas paima 20 dole

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

Bile kada laike vajaus, iki 1 d. spalių. Įsirašant gali su- 
taupyt nuo $2 iki $5, nes įstojimas žymiai nupigintas. _

RIMTAI PAGALVOKITE!
Dabar esi tvirtas, sveikas. Už valandos kitos gali but 

vienas iš 20 sužeidžiamų žmonių į minutą visokiose nelai
mėse šioj šaly. Arba kokia nors liga gali parblokšti.
Keli centai įmokėti dabar gali atnešti desėtkus ir net 
šimtus dolerių, atsitikus nelaimei.
LDS jau aprūpino tinkama pašalpa virš 2,500 narių. 
LDS turi virš 6,000 narių; turi 170 kuopų po visą šalį. 
Bile kur gyvendamas gali but nariu.

Visi LDS nariai gauna laikraštį “Tiesą” dovanai. 
Kreipkitės į vietos LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

i

on.unviz.ua
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ROJAUS PASAKA.
-----------PAGAL K. MAKUSZYNSKĮ. — SULIETUVINO J. G. N. -----------

Tai buvo tas laikas, kuo
met gerasai Dievas sudarkė 
puikia’ paruoštą savo kūry
bos programą, sutverdamas 
moterį.

Nelaimė buvo tame, kad

—Kas ten atsitiko? 
Pribėgo lapė:
—Jaunas slonius pasigė

rė, tai pradėjo kvailioti.
—Kuris slonius?
—Tas, kuriam anąsyk

sutvertojas neturėjo su kuo savo uodegą išmušei iltį.
apie tai pasitarti.

Ištiesų! Ir genijai ir die
vai turi savo silpnybių, ku
rių vėliaus gėdisi, kuomet 
jiems kritikai parodo klai
dą.

Nustebimas rojui buvo 
neišpasakytas: rojaus an
gelai ir žvėrys žingeidžiai 
tėmijo per rojaus tankumy
nus, kaip gerasai Dievas ką 
tai dirbo. Visą dieną sėdėjo 
prie upės kranto ir iš dumb
lo ką tai lipdė-tvėrė, kas 
jam nelabai sekėsi, nes tan
kiai perdirbinėjo ir pataisi- 
nėjo. Pagaliaus nulipdino 
stevylą labai netobulą, neti
kusią ir i joki rojaus gyvū
ną nepanašią. Pastatė ją ir 
parėmė dviem ramsčiais, 
kad prieš saulę išdžiovinus. 
Nuplovęs savo rankas ir ge
rokai patrynęs jas apelsino 
lapais, kad užmušus dumb
lo nemalonų kvapą, jis sto
vėjo ir žiurėjo Į savo naują 
tvarinį.

Moteris išsižiojo prieš 
saulę ir garavo. Kai Dievas 
užsisėdęs ant laukiančio de
besėlio pakilo aukštyn, iš 
visų rojaus kampų pradėjo 
rinkties gyvuliai, kviesdami 
viens kitą prie to naujo tva
rinio.

Su riksmu ir klyksmu at
bėgo visa gauja beždžionių, 
daugiau ir mažiau apžėlu
sių, su baime ėjo prie mo
teries ir tėmyjo ją iš visų 
pusių.

šniokšdamas ir uždusęs 
išlindo iš rojaus upės hipo
potamas ir atsistojo prieš 
moterį, užrietė viršun nosį.

Dideliais žingsniais atbė
go žyrafa, paskui ją atsekė 
kupranugaris, kuris tuomet 
aklai į ją buvo Įsimylėjęs.

Iškilmingai atėjo liūtas, 
kaip koks komisijos patarė
jas: paskui jį lapė, kaip lai
kraščių reporteris, vėliau 
vilkai ir meškos.

Sulėkė pulkai paukščių. 
Riksmas pakilo neaprašo 
mas.

Viskas valandėlei apri
mo: kanuolių durnų apsup
tas, rėpliojo milžiniškas ro
jaus smakas piktai uodegą 
švaistydamas Į visas pusės, 
kur atsimušinėjo Į rojaus 
medžius. Bematant pasida
lė tarp susirinkusių žvėrių 
ir paukščių liuosa vieta, taip 
kad smakas, lyg koks ekse- 
lencija, galėjo prieiti labai 
arti. Pažiurėjus Į susirinku
sius, linkterėjo galva pir
mam gyvuliui iš kairės. Di
deliu žingsniu pribėgo žy 
rafa:

—Kame čia dalykas? — 
suraumojo smakas. Žyrafa 
linksmai pakreipė galvą:— 
Moters klausimas...

Beždžionė prilindo ar- 
* čiau. kad girdėjus kalbą.

—Tai čia ji?...
—Taip, ji.
Smakas atydžiai apžiurę 

jo dumblo stovylą.
—Cha, cha cha!—sukle 

gėjo beždžionės ir išbėgio 
jo į visas puses. Smakas 
žvilgterėjo:

—Sukyailiojot?
—Jos taip visuomet, ger

biamas pone. Beždžionės v- 
ra kvailas sutvėrimas.

Tuo tarpu prišliaužė kro- 
kodilius.

—Nelabai gražus gyvu 
lys, ta moteris...

Smakas, pažvelgęs Į ji ta 
rė žvrafai:

—Kas jis toks?
—Tas? Neverta nei sa 

kyt — krokodilius, tiesą 
pasakius, pusgalvis.

—Pastebėjau,—tarė sma 
kas. Tuo tarpu pasigirdo to
lumoje riksmas.

—Tas gyvulys?
—Tas pats.
Jaunas slonius, labai ma- 

onus, nors begalo kvailas, 
štiesų siuto — kvailiojo. Iš 
aužė strausui koją, kuris 
įasipynė jam po kojų, pas- 
:ui išsirovęs palmą švaistė- 
i po rojų gąsdindamas ne- 
altus gyvulėlius ir staugė. 

?arp susirinkusių kilo suju- 
imas. Tik smakas stovėjo 
nt vietos nesijudindamas, 
beždžionės sukėlė klyksmą, 
aukščiai sudarė peklišką 
horą, o slonius žengė tie- 
iai prie moteries, norėda- 
nas sunaikinti Dievo kuri- 
ii. Smakas spiovė ugnim ir 
uraumojo:

—Gyvuly!
Slonius stabtelėjo ir pa

turėjo:
—Pats gyvuly!

kišęs savo lupas prie jos lu
pų, ėmė pusti iš viso vieko.
Angelas atidžiai tėmijo, 
kaip moteris pradėjo pus
tės, lyg automobilio tajerai.

—Kruta! — suriko ange- 
as.

Išvaizda jos pradėjo tai- 
syties, tobulėti, ir vis darėsi 
gražesnė ir žingeidesnė.

—Na! — uždususiai tarė 
Dievas, — užbaigta. Ir už
čiaupė jai lupas, kad ipus- 
as kvapas neišeitų.

—Viešpatie! — prabilo 
angelas.

—Ko nori?
—Man regis, kad per

daug dvasios jai Įpūtei.
Krūtinė jos perdidelė.

Dievas mirktelėjo:
—Aš žinau, ką darau... ----------------------------------------------------------------------------
Angelui vis buvo neaiš- buvo pilnai patenkinta h tu gorila tankumyne!

■us toks Dievo sutvėrimas. džiaugėsi linksmai dainuo- Adomas pasiuto. Šoko 
Lr jis norėjo persergėti Die- dama. medžio, išrovė ąžuolaiti
vą. Bet išmintingas Dievas —Vyreli!—tarė ji kartą leidosi pas Jievą'
suriko: . _ Adomui.—Buk taip geras, Gorila šoko i artimiausia

—Moterie, kelkis! ištrauk uodegą tam povui, medi ir

h partijos J ud ašiai.

Pirmutinis iš kairės čia yra parodytas fašistų vyriausis 
vadas. gen. Franco, o toliau kiti galvažudžiai ir padegė
jai. Jie čia susirinkę išklausyti popiežiaus atsiųsto jiems 
palaiminimo.

VOKIEČIAI NEIŠSIŽADA 
KOLONIJŲ.

Nežiūrint to, kad po karo
„ ... .77................. iš Vokietijos buvo atimtos
Benediktui Vaičiūnui is vįsos kolonijos, vokiečių na- 

Alaskos. — tamsta, sakai cionalistai vis skaito tas ko- 
SKaitęs “Pathfinder y pa- Unijas Vokietijos nuosavy- 
sakojimą, buk to magazino be< Vokietijoj yra net “ko- 
bendradarbiai suradę M a- Jonijų ministeris,” kuris pe- 
-hingtono archyvuose kapi- reį^ sąvaitę pareiškė, kad 
tono Beringo raportą, rasy- “musu kolonijos pasilieka 
tą Rusijos carui 300 metu mu<u
atgal. Pagal ta raportą, ca-! I---- —-----------------------------
ras pasiuntęs Beringą ištirti LIETUVIŲ LAISVĖS MY- 
Azijos Rvtus, bet Beringo' LĖTOJŲ DRAUGIJA 
ekspedicijai pritrukę mais
to ir jis gryžęs atgal: bet 
grįždamas matęs ‘"ant mė
nulio dideli plotą žemės,”
todėl caras * liepęs Beringui 1 Q^,užLnsluu ~ pir™- p^eibininkasi r - , y 821 Prescott st., V\ aukegan, Ilk
Vykti 1 t? Vietą antį u kaltu, gazana Gahns—nutarimų rast. 
ir taip Beringas atradęs tso MeAiiater avė., Wauke«*n, m.
Alaska. Mums rodosi, kad Emilija Kernagis—turtų rašt.
-- i • „ i tŽO V ine Piace, U aukegan, III.šita Pathfmdeno pasaka K Vaitiekunas 1 kasierius. 
yra prasimanyta, nes pir- 72c — sth st., \vaukegan, m. 
mutinei Beringo ekspedici- Kasės Globėjai:
jai maisto nepritruko; jis
sugryžo iš jos tik dėl to, kad

REDAKCIJOS

ATSAKYMAI

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
' los. Mačiulis — uirmininkas,

906 Prescott St. \Vaukegan, III.

J. Petraitis, 1). Lauraitis.

1S
ir

Knygiai:
... „ _ K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
ickics žemes Į Rytus nuo Maršalkos:
Kamčatkos nesimatė. Gi an- j. sereikis, p. Vaitekūnas, 
troli Beringo ekspedicija Susirinkimai būna paskutini nedel-
pakhdo, Įstrigo į nežinoma uuonybės Svetainėje, Kamp. ir 
salą ir turėjo išbūti tenai vi- vuam* su.. m

Moteris atsikėlė. Ji buve kuris čia rėkauja visa savo girioje. Jieva apalpo, 
įuoga taip, kaip tikras Die- gerkle, 
zo tvarinys. Neprataręs nei žodžio, A-

—Tylėk! — suriko sma- begalinė, 
tas.

—Uodeguota beždžionė!
—atsakė slonius.

—Cha, cha, cha! — su
kvatojo beždžionės.

Minioje kilo pasipiktini- 
nas.

—Kad tai išgirstų Die
zas, — gražus dalykas...

Smakas atsistojo ir Įpy
kusiai kūlė uodega i žemę. 
lonius baubė, taip kaip rau- 
odamas numirusios tetos,
• nuolatos triuba kūlė Į že- 
nę.

—Gražus 
arė liūtas.

—Baisu! — sušuko pa
auga.

—Ūku... uku!... — suriko 
-pangas apuokas nežinoda- 
nas kame dalykas.

—Kur yra žmogus?
—Miega.
—Privalo ateiti ir pada- 

yti tvarką. Slonius, nors ir 
lidelis, bet smegenų turi 
naža.

—Cha, cha, cha! — su
klegėjo beždžionės, negalė 
lamos nieko naujo sugal 
*oti. Žvirbliai šokinėjo tarp 
usirinkusių ir džiaugėsi.
Prasidėjo pirmas skandalas 
irie moteries, kuri stovėjo 
tepasi judindama atsukta 
iries saulę. Slonius pasiry
žęs žut-but. drąsiai ruošėsi
kovą prieš smaką.
—Tai, didžiausia kiaulys- 

ė — pastebėjo pantera, — 
ie gyvuliai negerbia Įstaty- 
nų ir tvarkos.

—Kas tau galvoje? Ką 
au kenkia? — atkirto lapė.
—Tavęs čia niekas neliečia.
Jeigu jiems patinka, lai 
■kaidosi sau galvas.

—Man tas nepatinka...
—Nutilkit, žiopliai!—su

kiko varnas. — Ateina Die
vas ! — kas tai iš viršaus su- 
iko. Akies mirksny, pasi
tarė tuščia, visi išsislapstė 
—išbėgiojo pabrukę uode
gas.

Dievas žengė tvirtu žing
sniu, labai ko tai užsimąs- 
ęs ir be ūpo. Paskui ji žing
sniavo angelas ir rūpestin
gai lapuota šakute vaikė 
įuo jo muses. Prisiartinęs 
prie moters, Dievas giliai 
užsimąstė.

—Mano mielasai — tarė 
angelui, — apžiūrėk ją iš 
visų pusių, ar jau išdžiuvo.

Angelas, apėjęs aplink, 
arė:

—Išdžiuvo, bet nekruta.
—Tai niekis... Dar turiu 

:spraust jai dūšią.
—Ar apsimoka? — tarė 

tngelas, — labai prastai at
bodo.

—Kvailas!
Angelas paraudo.
Dievas uždėjo savo ran

ką moteriai ant galvos, kaž
ką pašnabždėjo, paskui pri-

draugiškumas,

są žiema. Jai pritruko mais- 
šakomis pasislėpė t0’ trečdalis jos žmonių iš

mirė ir numirė pats kapito
nas Beringas. Nors ŠĮ kartą 

noiejo buvo nasiekes Alas-

Jeigu Patrukęs 
iškirpkit Šitą

pravarde ir ad- 
85W Main 
s bus pri- 

ijų ju
si phol 
įpelba

l»u Kuriuo Lymphol yra vartojama su
mažinti patrūkimų, kurs suteikė nau
jų lengvumų, smagumų ir liuosybe. 

nriciucta tukftantiems kurie kentėjo per metus. 
I i Ne svarbu kaip blogai patrukęs,

Adomas iš karto

vezes.

’as.
—Pašauk 

Dievas.
Angelas švilpterėjo 

pirštus.
Sušlamėjo krūmai ir tuoj 

išlindo Adomas. Jis atrodė 
s ir labai sužvėrėję?

Dievo sutvėrimas.
—štai tavo vyras, Ado

mas, tarė Dievas. Dabar tu 
urėsi jo klausyti visą gyve
nimą. Palieku tave čia su 
tavo vyru. Pildyk mano Įsa
kymus.

Adomas, pamatęs Dievą 
kaž-ką suniurnėjo ir par
puolęs ant veido ėmė žlium
bti.

—Na, gerai jau, gerai,— 
tarė Dievas. — Atsikelk ir 
žiūrėk.

Adomas pasižiurėjo rau
donomis akimis ir pamatęs 
Jieva užsimąstė.

—Sutvėriau ją tau, žmo
gau, pagal paveikslą ir pa
našumą tavo. Truputį, ma- x ,
tai, man tas nepavyko, bet ant galvos buvo du papūgos 
su laiku tie netikslumai pa- -Parnai- Mandagiai apsidai- 
tys pasitaisys. Imk ją ir buk 
jos vyras.

Adomas maloniai žvilgte- 
’ėjo savo raudonomis aki
mis Į Dievą, o paskui Į mo
terį :

—Ar tai man ja sutvėrei, v3--- 
Viešpatie? Naktis bu\ o

—Taip, tau, žmogau.

per
---V- p V J v

Adomas nuėjo nurodyton
W. C. — Jūsų

didžiai tarė Adomui:
—Buk toks geras, mano

mielasai, nusuk sprandą tai xieto,n7. » . ,r —viešpatie. ^v*-^***vx.. - -
gražiai papūgai. _ —Moteris, kurią davei man tiltu mums nelabai aiš- rišu" dėvėjot. nepraleiskit šito išmė-

už pačia išdvkauia k * Nespausdinsime. gint veltui. Ar esat aukštas ir įie-
I t 1 ’ • * L t ' sas, arba žemas ir storas, ir ar turit

—Laoai nuvargęs buvau,, j. E Trakimui. — Ačiu 1} patrūkimų, šis stebėtinas pric- 
. kuomet ją tvėriau. Sudar- > isv/rnae “ * !a^s, ^1?r’t«Įi^.patnikimo. vietaspasipuošė sau galvą. Paskui !dau vieį| da)vką. Adomai, UZ

atleisk, tai mano kaltė... “KELEIVIO” DRAUGAI! trukęs.
Ir Dievas, uždėjęs savo Pasiūlykite Keleivį kiek* sumažinimui patrūkimo be jokių ri-

šventas rankas ant Adomo, vienam savo draugui. Tik $2 pfvsn,ot',»Is"
laimino jį. metams. 1g.sw Main st., Adams, x. y.

sušuko istorija apie shubą po Dėt-1 kaip senai jus turit, arba kaip sunku

Adomas paleido lazda ir 
papūga buvo užmušta.

Papūgos sparnais Jie va 

išsidažėraudonu bur, »ku 
veidus ir lupas.

—Šiandien suruošk cirką, 
Adomai.

—Taip, Jieva.
Saulutei pasislėpus už 

krūmų, jos vietą užėmė mė
nulis, kuris taip skaisčiai 
blizdėjo kaip klebono pli
kė. Rinkosi rojaus žvėris iš 
visų pusių. Atėjo beždžio
nės, liūtai ir visokiausi Die
vo sutvėrimai. Suėjo ange
lai ir maži angelukai.

Pagaliau, pasirodė ir Jie
va. Ji buvo graži. Paskui ją 
vilkosi ilga povo uodega,

re į visas puses ir su didele 
šypsena, atsisėdo. Prasidėjo 
cirkas...

Adomas pradėjo progra
mą: darė visokių keisteny
bių, kad tik patenkinus Jie-

neišpasaky
tai graži. .Mėnulis linksmai 

Adomas giliai nesišypso- žiurėjo Į žemę. kuri tuomet 
io ir mandagiai priėjęs prie 3am atroele - atp pajus ap- 
•Jievos paėmė jos ranką; bet auĮ=€s mišku. Tikrai puiki 
staga suriko ir griebėsi už roJau?. naktis. Kiek dziaug- 
blauzdos: smo V1?ai tvėn bai!

—Viešpatie, kanda! . ^?Y.a vąiksčiojo po rojų
__Kanda? ir įsižiūrėjus 1 mėnuli, du-
—įkando man i blauzda. ?a\°* Paskui ją sekiojo sena 
—Tai niekis, Adomai, nė- »kka 2°n]a; neramiai tnn- 

sibijok, dar neapsiprato. dama koją 1 koją.
Vienok nusiminė gerasai .-Kuf ^em? - palclau-

Dievas, kuris nori, kad vis- se JOSAJ1^a-1. . - ,
kas visuomet butų tvarkoj. . .*^nt kf»r. >ines palmo>, 
Čia vikrus angelas kas-žin • kur saule te
ką pašnabždėjo Adomui au
sin. Adomas sugriežė danti
mis ir prišoko prie Jievos.

—Aa! suvaitojo Dievas, 
—jau prasideda.

Adomas savo kumščia iš- 
mieravo Jievos nugarą, o ji 
puolė ant kelių ir bučiavo 
Adomo purvinas kojas. Po

ka. O kur tavo Adomas? 
—Jšėjo kaž kur.
—Ar tu jį myli?
—Vyras jis geras

kvailas — pa
tik

dškino Jieva.. 
Gorila išsišiepė ir pakasė 

Jievai nugarą, kas jai labai 
patiko.

Jieva pavtrtė savo akis
to, užsiliepsnojo tarp jų- taiP>.kafi U* ba pradėjo ka- 
dvieju meilė, o Dievas pa-' syDjai m,:- ą abiem ran 
laimino juos rankas iškėlęs kom.

—Skandalu;! — tarė mė
nulis, kuris visa tai gerai 
matė. Jis riktelėjo Adomui:

—Adomai’ Adomai! Ta
vo moteris išdykauja... ten

ir atsitraukė nuo jų, nes bu
vo labai pavargęs.

Adomas likosi vienas su 
savo žmona. Apžiurėjo ge
rai viens kitą. Jaunikis Jie
vai patiko. Ji mirktelėjo 
jam ir abu nuėjo Į tankumy- j Telefone: vadi si« 
nūs.

—O, galingasai Adomai!
Pagirtas bus vaisius tavo! O 
kuomet mėnulis tris kartus 
permainė savo sidabrinę 
šviesą, Adomas vaikščiojo

DAKTARAS
A. L. Graičunas

Physician and Surgeon 
Valandos: 8 iki 11 ryto,

C iki 9 po pietų.
nn rniu nuvarce^ ir išrodė > -‘^įo so. n lsted Street. po rojų nuvargęs ir įsrooe cnu ago, ill.
kaip po operacijos. Jieva gi į 1__
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“Keleivio” Kalendoriuje 1937 
metams yra aprašytos visos ši
tų teroristų paslaptys. Kaip jie 
verbuoja savo armijai naujokus, 
kaip jie žudo savo priešus, kaip 
jie ruošėsi padaryt Amerikoj 
perversmą ir pasigrobti valdžią 
Į savo rankas—viskas yra nu
šviesta “Keleivio” Kalendoriuj.

Tai yra begalo Įdomi istori-

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

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

X
X.

V
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KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

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

Milžiniškas Laivas Lėktuvams.

Šiurpus Vaizdas Fii-'KpvAPaKiKįv bylą
, ... '.KARIUOMENES teisme.Aans^- | Balandžio 8 ir 9 dd. Kau-

Pclicijos išmesta į gatve be- ,?e kariuomenės teismas vie- 
darbio šeimyna su vaikais. same pasėdyje sprendė ke-

tūrių Kovarsko. apylinkės 
oiliečių politinę bylą. Prieš 
turį laiką karuomenės teis
mas sprendė 50-ties Utenos 
miesto ir apylinkės piliečių 
bylą, kurių apie pusę ištei- 
•ino. o kitus žiauriai nubau
dė. Prie nubaustųjų prigulė- 
o ir šie 4 kovarskiečiai. Jie 
ipeliavo į vyriausį tribuno- 
ą ir tribunolas liepė kariuo- 

peržiurėt jų 
Taigi dabar 

r buvo jų byla iš naujo 
svarstoma.

Šį sykį kariuomenės teis
mas susidėjo jau iš kitų tei
gėjų ir nusprendė taip; VI. 
Gutauskas nubaustas ketu- 
iais metais (pirmą kartą

Vilkavišky, Naujoj gat
vėj, 31 kovo vakarą teko 
matyti šitoks vaizdas: ant
stolio ir policijos išmesti j 
gatvę gulėjo bedarbio P. 
baldai. Vakaras buvo šal
tas, temperatūra žemiau ze- 
io, o kokių septynerių metų 
mergaitė, basom kojom ii 
drebanti nuo šalčio, supo 
lopšy verkiantį kūdikį. Vai-Į įpenės teismui 
kutis buvo kokių 8 mėnesių \>y]ą iš naujo, 
ir labai verkė, matyt, alka
nas. Kitame lopšio gale į 
skudurus susuktas sėdėjo 
kokių 2 metų vaikas.

Lopšys buvo pastatytas 
purvynam į kurį jis jau bai
gė įšalti. Kai žmonės norėjo
supančią mergaitę paklaus- buvo nubaustas 8 metais),
ti, kur yra jos tėvai, ji pra
dėjo verkti. Verkė supėja, 
ir verkė jos supamieji.

Vakaras jau visai sutemo 
ir aplinkui susirinko daug 
žmonių, bet tų vaikų tėvų 
vis da nebuvo. Pasirodė, 
kad jie jieškojo kokios nors 
pastogės sau ir nelaimin
giems savo vaikučiams, bet 
niekas jų įsileisti nenorėjo.

Tai ve, kokie dalykai de
dasi tautininkų valdomoj ir 
kunigų laiminamoj Lietu
voj!

Rachmanas dvejais (buvo 
1) metais sunkiuių darbų 
kalėjimo, P. Čiukšys ir Š. į 
Reznikovičiutė išteis i n t i 
(buvo nubausti po 2 metu Į 
sunkiųjų darbų kalėjimo).

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS KLAIPĖDOS 

UOSTE.
Šiomis dienomis Klaipė

dos uoste kraunant į trauki
nį rąstus įvyko nelaimė, ku
rioj buvo sužeisti keli darbi
ninkai. Vienas jų rašo “L. 
Žiniose,” kaip tai atsitiko. 
Sako:

Prikrovus pilną šalandą 
rąstų, turėjo būti atvežta ki
ta šalanda. Bet kadangi va
gonuose rąstų nebuvo daug 
likę, tai prižiūrėtojas Kara
lius liepė krauti su kaupu, 
užkraunant denio kraštus 
be jokiu užkaiščių. Nors 
mes prižiūrėtoją perspėjo- 
me dėl galimų atsitikimų, 
bet jis į tai reagavo. Kadan
gi mes turėjome kablius at
kabinti, tai nuo viršaus rąs
tai pradėjo riedėti ir mes 
neišvengiamai buvome pri 
trenkti ir į vandenį įmesti. 
Mat, darbo tvarką nustato 
darbdavys, o ne darbinin
kai.

KUZMINAS KUZMINUI
SUSKALDĖ KIRVIU 

GALVĄ.
I Eigulių kaime Petras 

Kuzminas 8 diena balan
džio suskaldė kirviu savo 
broliui Ipatikui Kuzminui 
galvą. Jiedu senai jau nesu
tikdavo ir bylinėjosi. Ipati- 
kas nuvežtas Kauno ligoni-į 
nėn be gyvybės žymių ir pa-

z .s į x-,, ■, / j- j ■■■■. , 'x

Čia parodytas naujas Anglijos laivas karo lėktuvams ve
žioti. Jis tik ką pastatytas ir nuleidžiamas į vandeni. Jis 
yra taip Įtaisytas, kad ant jo sutilps 70 orlaivių, ir kiek
vienas galės nuo jo denio pak ilti ir vėl nusileisti. Laivas pa
vadintas "Ark Royal” vardu.

PLUNGĖJ SUIMTI KON į 

TRABANDININKAI.
NUO NAMINĖS DEGTI 

NĖS MIRĖ ŽMOGUS.

dėl ”,yssį?,sc.^vosi \Dovana Iš AmerikosBLIUZĖS SUSIMUŠĖ : 15 METŲ IŠKANDO JAM i ± a, ■
dvi marčios. vyriškumą. Grąžinta Atgal.

šiomis dienomis netoli5 Prieš 15 metų, vienas ūki-. 
Užuguosčio, Trakų apskr., ninkas Luokės keliu važia- Neturtinga moteris neturėjo 
viename kaime mirė pagy-Įvo į Telšius ir sutiko pil. Ž.,
venusi moterėlė Nauckunie-{kuris pastojo jam kelią, 
nė. Ji turėjo dvi marčias,!Prasidėjo grumtynės. Par-' “Keleiviui” prisiųsta iš 
kurios tarp savęs nesugyve-: virtę ant žemės jie ritosi ir kažin kokio Lietuvos laik-

109 litų tautininkams už
mokėti.

no. Velionė anyta gyveno 
pas vieną marčią. Jai mirus, 
marti velionę aprengė gra
žia bliuze, kurią paliko pati 
mirusioji. Atvykusiai į lai
dotuves kitai marčiai pagai
lo tokios bliuzės ir ji pradė
jo bartis su kita marčia, 
kam ta tokia pačia gerąją 
bliuze anytą apvilkus!. Pa
galiau dėl to abi marčios 
susimušė, kad net vyrai tu
rėjo jas skirti.

GRĮŽTANT IŠ TURGAUS
UŽSIDEGĖ VEŽIMAS.
Luokės miestely 8 balan

džio buvo nemažas turgus, 
taigi buvo progos ir išsigerti 
katalikiškai. Ir taip viena 
kompanija pusėtinai “apsi
švietusi” grvžo namo. Ratai 
buvo dideli, o kad patogiau 
butų sėdėti, buvo pridėta 
daug šiaudų. Važiuodami 
rūkė ir užkrėtė. Vežimas su 
šiaudais pradėjo degti, ark
liai pasibaidė ir pajutę iš

rezultate ūkininkas iškando raščio iškarpa, kad tūla “p. 
užpuolikui dalį lyties orga- A. š.” gavo iš Amerikos į- 
nų. Šis, pajutęs skausmą, vairių dalykėlių. Nudžiugo
paleido ūkininką 

Dabar, 9 balandžio Tel
šiuose abu grumtyninkai 
netikėtai susėdo prie vieno 
staliuko akis į akį ir pažino 
vienas kitą. Prasidėjo gin
čas. Ž. pareiškė, kad dabar 
atsilyginsiąs, nes esą jį vi
sam amžiui sukoliečijęs. 
Nutvėręs pagalį, smogė ūki
ninkui į galvą ir prasidėjo 
muštynes, kurias pavyko 
likviduoti tik policijai įsiki
šus: abu jie uždaryti į da
bokle.

ŽUDĖSI DĖL MEILĖS.
Grinkiškis. Balandžio 9 d 

E., jauna, graži, kukli mer
gaitė, grįžusi vakare iš dar
bo, savo bute išgėrė nuodų 
ir buvo savo draugių rasta 
be sąmonės.

Buvo iškviesta vietos dak-

itargse, kad gaus dovanų, 
tačiau neilgam buvo džiaug
smas. Kada ji nuvyko tų do
vanų pasiimti. Klaipėdos 
muitinės tautininkai parei
kalavo, kad už tas dovanas 
ii užmokėtų jiems 109 litus. 
Beturtė moteris pinigų ne
turėjo, ir beširdžiai tauti
ninkai tų dovanėlių jai ne
davė, bet grąžino Amerikon 
itgal.

Moteris net apsiverkė. Sa
ko, uždėjo tokią nežmoniš
ka pabaudą užtai, kad man 
biednai dovanėlių prisiun- 
ė!

tarė, kuri suteikė medicinos 
užpakalio karštį pradėjo į pagalbą, šiek tiek E. sąmo- 
smarkiai bėgti, tas padidi- nė buvo atgaivinta.
no dar ugnį ir įvyko visa 
katastrofa. Važiavę 3 vyrai 
ir-1 moteris apdegė rankas, 
kojas sudegino drabužius ir 
kitką.

atgaiv
Priežastis to viso esanti 

ta, kad E. prieš keliatą me
tu čia buvusio piliečio buvo 
mylima ir pati ji mylėjusi. 
Tačiau jam persikėlus į vie
ną didmiestį, jautėsi jo at
šalimas. Tik prieš keliatą 
dienų E. gavusi laišką, ka
me buvę pabrėžta, kad mei-

SINAGOGOJE RADO NE
LEGALIOS LITERATŪ

ROS.
Šiomis dienomis Arioga-Įlės ryšiai nutraukiami, dėl___ _ . i . Tt‘1 ’ nn 1 • dvllilo vi iv llVilii XX11 v_r V 1 JvJo iyicitti liūtį u UIYlUlIll.

_ __ - r- Plungės miestely vieną V ilūnai, įi akų aps. s. oje jog sinag0gOje policija rado vedybų su kita. Jautri mer-
sveikti jam nėra vilties. Pet- turgaus dieną buvo suimti apylinkėje labai pap įtęs neiegaĮįos literatūros. gaitė, nepakėlusi to, ryžosi
ras Kuzminas areštuotas. f U kontrabandininkai; vie-,namines degtu^ varymas Literatūra buvo paslėpta žudytis.

--------------- nas jų pardavinėjo is Olan-.ir jos genmas. Kad jos dau- sjn2g0gOje p0 sakvkla. Dėl --------------------------------------
SUGAVO SABALIU ŠEI- dijos įšmugeliuotį spintą, o giau jseitų n ji butų stipies- rastos literatūros daroma

MOS ŽUDIKĄ kitas, Vokietijos įšmuge-
BaETndžio 9 d. Klaipėdos liP°ltus žiebtuvėlius Tauti- 

geležinkelių stoty suimtas 11111 draudžia
Šabaliu šeimos žudikai Po- ziebtuyelius Lietuvoj par- 
vilas Žukas-Žukevičius, 18 davinėti, nes jie gadina 
metų amžiaus. Žukas, ma- degtukų trustui bizni, 
tyt, per Klaipėda norėjo pa

nė į ją dedamas net mėljna- į-vo^ Galimas daiktas, kad 
sis akmuo, kuns sveikatai atį žvalgyba ją padėjo.
labai kenksmingas. Neper- _______ J ___
senai Vilunu kaimo gyven- ....
to jas Stasys Dumelakas, v,s,ems u2S,eny gyvenantiems 
prisigėręs tokios degtinės, lietuviams „Lietuvos Žinios*

bėgti Į užsienį, bet jam ne
pavyko. žmogžudys iš Klai
pėdos atgabentas į Panevė-

UTENOJ SUGAUTI UK
MERGĖS VAGYS.

Balandžio 5 dieną Utenos
žį ir čia kriminalinės polici- Rąstely buvo suimti bro- 
jos kvočiamas. Vaclovas ir Juozas M-

__________ nai, kurie pardavinėjo Uk-
PER BIRŽŲ EŽERĄ NU- mel'gėj pavogtas drapanas. 

TIESĖ LIEPTUS.
Netoli Biržų, tuojau už 

ežero, Astravo dvare yra li
nų apdirbimo fabrikas “Siu- 

• las,” kuriame dirba

’abai susirgo. Buvo nuvež
tas į ligoninę, bet ir ten nie
ko nepadėjo ir jis mirė.

metams tik 6 doleriai.

KIDULIUOSE STEIGIA
MAS KNYGYNĖLIS.

Kidulių miestely, Šakių kraipos dienraštį 
apskrity, apylinkės kaimų 
ūkininkai nutarė įsteigti 

{knygynėlį. Prie to sumany-

Norėdami palaikyti ryšius su už
sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa-

JONIŠKIO APYLINKĖJ
LIEJAMI NETIKRI LITAI. ’mo prisidėjo Bunikių, Buni- 

Jcnišky ir apylinkėse pa-{kėlių, Liausiu ir Kriaušai- 
t______ _____  daug sirodė netikrų 2-jų litų mo- • čių kaimai.

Biržų miestelio darbininku, netu. Surašyti keli protoko 
Šiomis dienomis “Siūlas” lai ir pradėtos kvotos, 
nuo Biržų iki Astravui per

LIETUVOS

I
kuris metams tekaštuoja ūk 6 dole
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" Katr 

nas, Gedimino 38. Lithuania.

ežerą nutiesė lieptą ame 
viena kilometrą ilgio. Tuo

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ.
Šadunų dvare, Radviliš-

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Stakliškės. — Čia į Pažel- 

vės kaimą balandžio 2 d. 
buvo atvykęs pil. Juozas 
Lukša, kuris norėjo iškas
truoti savo eržilą. Bet nuo 
tos dienos jis kažkur dingo.

Pradėjus jo jieškoti, ba- 
andžio 6 d. jo lavonas buvo 
rastas miškely, kuris yra 
tarp Paželvės kaimo, Stak
liškių valse, ir Sobuvos kai
mo., Jėzno valsčiaus. Lavo
nas rastas su nukirsta galva 
•r perskrostu pilvu.

Įtariamas vienas Sobuvos 
kaimo gyventojas jau areš
tuotas ir vedamas stropus 
tardymas. Šioj apylinkėj 
jau buvo kelios žmogžudys
tės. Spėjama ar tai nebuvo 

I vieno asmens darbas.

Asmeniškai lydima 
■Didžioji VASAROS EKSKURSIJA'

Į LIETUVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BEREN C ARI A—BIRŽELIO -JONE 19 D.
(Y Išplaukia iš New Yorko tiesiai į Cherbourgą, o iš ten g.-lžk.

į Klaipėdą. Ekskursiją užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga.

VAŽIUOKIT
PER CUNARD ŠIAIS

METAIS

ROKIŠKY VYRAS IŠME
TĖ GATVĖN PUSNUOGĘ 

SAVO ŽMONĄ.
Balandžio 4 d. vienas siu

vėjas išmetė į gatvę savo 
jauną žmoną ir 7 mėnesių 
vaiką, ir pats bute užsiraki
no. Moteris išmesta ant gat
vės buvo pusnuogė ir alka
na. Ji net neturėjo nei cen
to nupirkti vaikui maisto. I 
Pasigailėjęs prekybininkas 
I. žekas tą moterį priglau
dė savo namuose. Vakare, 
kai siuvėjas buvo išėjęs į 
miestą, jo žmona per iš
daužtą langą įlindo į butą ir 
atsidariusi duris išsinešė sa
vo daiktus, nes vyras naktį 
rengėsi turtą parduoti ir iš
vykti kitur. Kaimynai pasa
koja, kad siuvėjas savo 
žmoną kiekvieną dieną mu
šęs, o kad ji nerėktų, įžabo
davęs virvę.

Policija šitokių dalykų 
nemato. Ji tik žiuri, ar netu
ri kas lapelio prieš Smeto
nos diktatūrą.

darbininkams padaryta di- kio vai., užregistruoti 7 su- 
delis patogumas, nes, liep- sirgimai dėmėtąją šiltine, 
tais einant, kelias žymiai su- Ligoniai atvežti į Šiaulių 
trumpėja. ” miesto ligoninę.

Uruguay'aus Lietuvių Dari.’-.iinkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį, I>ai 

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDEO. l’RUGUAY.

į Ekskursiją lydės plačiai žinomas ir nuodugniai kelionės reikalus ( 
ištyręs vadas p. P. BUKŠNAITIS.

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

Platesnių paaiškinimų teikia jums agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
:m BOYLSTON ST.

BOSTON. MASS.

ROKIŠKY KĖSINOSI IŠ
VOGTI krautuvę:

Vieną dieną Rokiškio gele
žies sandėlio savininkas 
ščuka pastebėjo, kad kažin 
kas ruošiasi vagystei. Jis va
kare pasaugojo sandėlį ir 
tikrai atėjo vagis, kuris tuoj 
buvo suimtas ir atiduotas 
policijai.

Del informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

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

JOHN SEKYS
<33 Park St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St., Worcejter Man

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St.. Monterio, Mass.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Detroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chlcago. 911.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Avė.,

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 AU Nations Bank Building 
1200 Canon St., Pittsburgh, Pa.

" DIDELE 
EKSKURSIJA

| LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Ncw Yorko

GEGUŽES 16 <1.. 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremenavene užti
krina patogią kelionę j Kauną 

ir Klaipėdą

HAMBBRG-AMERICAN URE 
RORTR GERMAR LLOTB

GB

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

Švietimo tikslui yra Įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustrui tas 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 raštu, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiem?.

Be to, "KULTŪROS" žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų Įžymiojo anglų rašy
tojo B. SHA'-V Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.’’

“KULTŪROS" metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metam? tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4: pusei metu $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žrnyčia

Y patingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai supranti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį". Adreauokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 18. Gegužės 5 d., 1937 m.Aituntas Puslapi*.

Bostono darbininkai šventė
Pirmos Gegužės dieną.
Pereitą subatą ant Boston 

.Comrnon susirinko apie 10,- 
Pasmerkė savo vyriausybę, 000 darbininkų pažymėti 
kuri priėmė nacių pakvie- Pirmąją Gegužės. Kalbėjo

TECHNOLOGIJOS 
DENTAI PRIEŠ 

ŠIZMĄ.

tuną.
Propagandos tikslais Vo

kietijos naciai ruošia viso-

socialistai, komunistai ir ki
ti darbininkų kalbėtojai. 
Ūpas buvo geras. Buvo nu-

kias tarptautines pramogas į šviestas kapitalistų teroras 
ir kviečia kitų šalių žmones prieš streikuojančius bat- 
jose dalyvauti. Šįmet jie yra siuvius Maine’o valstijoj ir 
sugalvoję minėti Goettinge- buvo renkamos aukos strei- 
no universiteto 200 metų su- kieriams paremti, 
kaktį, ir i tą fašistinį jomar- Iš vakaro Symphony sa
ką pakvietė beveik visus Įėję buvo suruoštas bendro- 
Amerikos universitetus. mis socialistų ii- komunistų 

Princetono ir Vale uni- spėkomis pasižmonėjimo 
versitetai šitą pakvietimą vakaras. Žmonių buvo pilna 
atmetė. Musų Harvardo uni- didžiulė salė ir Ispanijos 
versitetas da nesusitarė ši- darbininkų pagalbai buvo 
tuo klausimu, bet Technolo- sumesta nemaža aukų. Žmo- 
gijos Institutas nacių pa- nės klojo dešimtines ir pen- 
kvietimą priėmė ir pasisakė kines.
siusiąs savo atstovybę į ---------------
Goettingeną. Skulptorius Rimša išvažiuo-

Prieš šitokį nutarimą su- ja iš Bostono,
kilo beveik visi Technologi- Šią sąvaitę p. P. Rimša 
jos Instituto studentai. Lei- iau apleidžia Bostoną ir vy- 
džiamas jų laikraštis viešai ksta į AVaterburi. Paklaus- 
pareikalavo, kad Instituto tas, ar daugiau savo ku’-y- 
prezidentas Comptonas tuo- bos parodų Amerikoje jau 
jau atšauktu arba pakeistų, nebeturės, jis atsakė: “Yie- 
nes jis darąs gėdą visai i na paroda da yra ruošiama 
mokslo įstaigai. ■ Wilkesbarriuose, bet tai bus

Savo proteste tasai stu- i įau paskutinė.”
dentu laikraštis sako: ' Mums teko sužinoti, kad

•‘Mes priešinamės institu- * waterburietis Dr. Stanislo- 
to pozicijai dėl to, kad pri-' vaitis su savo žmona šią va- 
imdami nacių pakvietimą, sąrą ruošiasi apvažiuoti au- 
mes paremtume dabartinę tomobilium Ameriką, ap
švietimo būklę Vokietijoj... lankyti Yellovvstone Parką
Išstatydami Goettingeno į ir kitas įdomesnes vietas, ir 
pramogoj pirmaeilės Ame- kviečia ton kelionėn p. Rim- 
rikos mokyklos vardą, mesšą. Jeigu jokių kliūčių ne- 
užkištume plunksną už ke-' bus, tai musų skulptorius
purės švietimo gengsteriams'norėsiąs važiuoti. Be abejo- -----------
ir inteligentijos išdavikams, nes, šitokia kelionė jam bu- $50,000 streikuojantiems 

tu labai idomi. :-----

Jūsų pardavėjas moka brangiau už

picnncK
ALE

nes brangesnis jo darbininkas 
ir medžiaga brangiau kamuoja 

lint —

Radio programa.
Sekmadienį, gegužės 9 d., 

per W0RL stotį (920 kil.) 
nuo 2 iki 2:30 vai. po pietų. 
(1) Trijų žvaigždžių orkes
tra iš So. Bostono; (2) Ade
lė Mickevičiūtė, dainininkė 
iš Providence, R. I. (3) Pia
nu duetą paskambys Lilija
na Zabarauskiutė iš Mon- 
tellos ir Valentina Minkie- 
nė.

TeL Trobridgo 6330.

Dr. John
(REPiYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais 
aae 10 iki 12 ryta.

178 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv, 

CAMBRIDGE. MASS.

Ji
bet jus

pagal

brangiau nemokat!

Parodyk į Tų Kranų

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

Brevvec/ by hacf-ENRErFER & CO., INC Besvori Mčss $REWERS S'NCE

I
kurie dabar kontroliuoja 
Vokietijos mokyklas.”

Technologijos Instituto 
studentai sako, kad Ameri
kos mokyklos neprivalo da
lyvauti su profanais. kurie |reitą ė
degina ant laužu knygas.Į Bostone automobili ir leido- 
nepakencia kitokios nuo
monės ir nenrinažista žmo
gaus protui jokios laisvės.

Išsirandavoja Drugštoris.
Ant gražaus kampo Arthur ir In- : 

tervale Sts., Montviloje. Pilnai pri
rengtas, su fountainu, wall fixtures, 
show cases, carbonators, prescription • 
tables, ice cream tables, ir tt. Štimu i 
apšildomas. Išrandavojamas tik dėl I 
Registruoto aptiekoriaus. Kreipkitės 
pas: A. Casper, % Village Cafe,

Arthur st., Montello, Mass.

L STREET
LldVOR STORE

Parduodam geriausias įvairių rasių ■ 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 1
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor- ; 
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir i 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii j 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. :

Pašaukit SOU-th Boston 4147

MEDICINOS
Telefonas 21*24
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro.
147 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųaare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

195
PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnut Avė, 
Jamaica Plain, Mass.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

t
>i

Tel. So. Boston 2650. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo S iki 12 disnų 
Nuo 2 iki S rak.

NEDELI0MI8: 
iki l t po pieta 

tik susitarus.
Seredomia iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

2S1 BROADWAY, tarp C Ir D st, 
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAPFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĘ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

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

va-Basanavičiaus Kliubo 
karėlis.Maine’o batsiuviams.

United Shoe Workers of 
America unijos nariams 
Massachusetts valstijoj už
dėta $50,000 nepaprastų 
mokesčių streikuojantiems 

Levvistono ir Aubumo bat- 
si juo važiuoti. Sukdamiesi siuviams paremti. Reikia 
į Baxter streetą, jie sudaužė pažymėti, kad Massachu- 
3 kitus automobilius, paskui setts valstijos batsiuviai jau 
užvažiavo ant šaligatvio ir pinna buvo nusiuntę $15,- 
nulaužė vienam jaunuoliui 0^0 į Maine o valstiją.

Pavogė automobili ir be- 
mažko nesugriovė 3 namus.

Du jauni piktadariai pe- SOUTH BOSTON

Kateteri a
Prisipažino padegęs 45 

namus.
Lynne anądien buvo areš

tuotas tūlas Kenneth Robin
son, 26 metų amžiaus vyras, 
už namų padegimą. Polici
jai jis prisipažino sukėlę* 
Bostono apylinkėj 45 gais
rus, kurie pridarę $200,000 
nuostolių. “Aš negalėjau 
nuo to susilaikyti,” sako ji
sai. “Man baisiai patikdavo 
žiūrėt, kaip ugnagesiai le
kia su savo mašinomis ugni 
gesinti.” Šitoks ūpas pas jį 
paprastai užeidavęs, kai jis 
išsigerdavęs keliatą šnapsų.

WORCESTERY BUVO
SUSTREIKAVĘ AUTO

MOBILIŲ MECHANIKAI.
Pereitą sąvaitę Worceste- 

ry pasibaigė automobilių 
mechaniku streikas, kuris 
tęsėsi 8 dienas. Taikos su
tartis nustato 44 valandų 
darbo sąvaitę ir šitokias al
gas: 1-mos klasės mechani
kui 75 centai į valandą: 2- 
ros • klasės mechanikui 65 
centai į valandą, o padėjė
jui 50 centų į valandą.

koją. Norėdami pabėgti, jie 
atsimušė į namą priešingoj 
pusėj ir išgriovė pamatus: 
paskui atsimušė i kitą namą, 
o nuo čia nuvažiavo į Dor- 
chesterį ir nuvertė mokyk
los laiptus prie Columbia rd. 
Galų gale policija piktada
rius suėmė ir užrakino kalė
jiman.

Norėtu uždraust “sit-dov/n” 
streikus.

Massachusetts legislaturos 
senatorius Donald W. Ni- 
cholson iš Warehamo inešė

Be druskos žmogus grei
čiau pavargsta.

Harvardo universiteto 
mokslininkai surado, kad 
druska priduoda žmogui 
daug ištvennės sunkų darbą 
dirbant. Todėl jie pataria 
atletams valgyt pakanka
mai druskos. Ypač tas esą 
svarbu tiems, kurie daly
vauja bėgimo lenktynėse.

Naujokas automobiliuje už
mušė dviratininką.

Malvin Hoffman, 16 me- 
bilių, kad šioj valstijoj butų tų vaikėzas, da nemokėda- 
uždrausta darbininkams su- mas automobilium

paėmė tėvo masina 
ginti.” Ir kaip tik “

160 naujų advokatų.
Šiomis dienomis 160 nau- 

Lietuviu M. Žinyčios sa- jų advokatų, jų tarpe 16 mo
lėj pereitos subatos vakarą terų, priimta advokatų luo- 
Basanavičiyus Vyrų Kliu- P131?; kvotimus lai
bas buvo <nrenpres vakarėli ke 1S V1S0 4o8 kandidatai, oas buvo 'Uiengęs vakarėli. bet vog apįe trečdaliui pa_
Prie užkandžių ir muzikos Vyję0 juos išlaikyti. Kiti, iš
buvo ir kalbų. "Keleivio” sėdėję po keliatą metų uni- 
redaktorius S. Michelsonas versitetuose, dabar turės
kalbėjo apie Pirmos Gegu- jieškoti su kitais bedarbiais 249 BROADVVAY, 
žės reikšmę, o min. Kubi- kokio nors užsiėmimo prie South Bostone,
liūs aiškino darbininkams ^PA. SMAGI VIETA PASIVAIšINT
reikalą kovot už (Iemokrati- tlems- kw,ie !sl?,ke k™tl' Vi^ -. i. Mi-tih.
ją. Po kalbų buvo sumesta ™us- nes advokatų yra dau- V,wkų„StiprųrMudratų
apie S4.no aukų Ispanijos relkla; . Gerunų "
demokratijos gynėjams. . Lietuviams patartina leis- Gera miera, puikus parama- 

ti savo vaikus į mechanikus, vimas. Vakarais, specialiai pa-m • i • * 1 • • • * *
5 puikus kambariai ir 

maudynė. •
Štymu apšildomi, visi nau

jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku. 

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

TeL Univsrsity MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTI 
VALANDOS: »-« ir 74.

678 Maasachusetta Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Tai daug pigiau kainuoja ir ruošiami užkandžiai, 
pelningesnė profesija. Me
chanikų ir dabar trūksta.

Caroline Casper
Atidarėm Nauią 

MODERNIŠKAI ĮRENGTĄ
BEAUTY SALON

83 L Street, So. Bostone.
Turime didelį pasirinkimą PER- 

MANENT WAVE. Kainos nuo 82.00 
iki $7.00. Darba atlieka tik gerai pa
tyrę operatoriai. Galit paklaust tele
fonu. SOUth Boston 4645.

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentu 

317 E STREET 
(Kampas Bro*dway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Reikalingas Janitorius.
_ Turi bu- • ringas ir nepijokas.

Klauskit": K.,253 Broadwav, So.važiuoti, ; Bostone. ’ (g)
“išme-sėdus dirbtuvėse streikuoti.

Už šitokį “prasižengimą” 
lis siulo bausti darbininkus no.” tai tiesiai ant dviračiu 
po 6 mėnesius kalėjimo ar- važiavusio vaiko, ir ant vie- 
ba po $1,000 pinigais. Ir gė- tos u užmušė.

^secccocccsoooeosoosisosisoesooooooseeeeooąeeeeeooeec
pamegi-

dos neturi šitokius juoda
šimtiškus bilius rašyti!

ko Dorchestery, 
land road.

Nelaimė ivv-
ant Court-

Tunely sužeista 20 žmonių.
Pereito nedėldienio vaka

rą Bostono tunely, tarp 
Scollay skvero ir Park st.,

Nudažė raudonai istorinį 
akmeni.

Pereito nedėldienio naktį 
nežinomi šposininkai Ply-

DABAR
LAIKAS!

BAY VIEVY 
MOTOR SERVICE

JAU $10.000,000,000 IŠ
LEISTA PAŠALPAI.

Jei Kongresas užgirs be
darbių šelpimui da $1,500,- 
000,000, kurių Rooseveltas 
reikalauja, tai nuo depresi
jos pradžios federalinė val
džia bus iišleidus pašalpai 
daugiau jau kaip $10,000,- 
000,000. Iki šiol Kongresas 
yra paskyręs kovai su ne
darbu jau $8,840,000.000.

vienas gatvėkaris užbėgo iš. mouth’e nudažė raudonai 
užpakalio ant kito ir smar- vadinamai Į “Plymouth 
kiai susikūlė. Pažemy kilo Rock,” ta istorinį akmeni, 
panika. Abiejuose gatvėka- ant kurio išlipo čia pirmuti- 
riuose buvo apie 50 žmonių niai pilgrimai iš Anglijos, 
ir apie 20 jų buvo sužeista Patriotus tas pritrenkė kaip 

perkūnas. Raudonos spal
vas jie bijosi kaip žydas la-

arba smarkiai sukrėsta.
redak-

DARROW SUSILAUKĖ 
JAU 80 METŲ.

Adv. Clarence Darrow, 
pagarsėjęs kriminalinių by
lų specialistas ir didelis lais
vamanis, susilaukė jau 80 
metų amžiaus.

Lankėsi “Vilnies’ 
torius.

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” redakcijoj lankėsi drg. 
Andriulis, “Vilnies” redak
torius iš Chicagos, kuris da
bartiniu laiku važinėjasi čia 
su prakalbomis. Įvyko ilges
nis pasikalbėjimas dienos 
klausimais ir išsiaiškinta 
daug svarbių dalykų.

Pereitą subatą Charles 
upėj prigėrė du vaikėzai lai
veliais “štukas” berodyda- 
mi, • •

sinių.

EIDUKAS j
SIUVĖJAS

Persikėlė Į naują vietą »
322 BR0ADWAY 

(tarp D ir E)
Taisome vyriškus ir moteris-« 
kas drapanas ir narduodam» 
naujas. Kaina prieinamiausią.! 
Nepamirškit savo kriaučiaus.}
322 BROADWAY, So. Boston J

Visk; - brangsta, mes turim užpirkę daug SKAL
BIAMU MAŠINŲ, ŠALDYTUVŲ ir KARPETŲ 
VALYTOJŲ pinna pabrangimo, taigi, turite gerą 
proga įsigyt tas reikalingas mašinas PIGIAI ir ant 
LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

MOKSLO PABAIGA! A
Užbaigus mokyklą, atminčiai perkamos dovanos 
savo v aikams. Geriausios dovanos, tai Laikrodis, 
Žiedas, Rašoma Plunksna, ir daugelio 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, perdirbant iš senų į vėliausios 
mados labai pigiai. Darbas gvarantuotas.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

PASITARKIT SU

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

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

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR-GRADY*^st
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedėliom tik nuo 10—12.

TelephoM

So. Boston 
1058

Telefonas: SOU-th Boatoa 4649.
aeees«

s

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravimo riata: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrobus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

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

258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 448*.

Broektono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street,____________ Montello, Mass.




