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Tautų Lyga Pastatė 
Italijai Ultimatumą.

ARBA TAIKA, ARBA 
ALIEJAUS SANKCIJOS.
Tiktai Amerikos pelnagro- 
biai trukdo Ženevos spau

dimą prieš Mussolini.
Tautų Lygos taryba pa

statė Mussoliniui ultimatu
mą: arba baigti karą taikos 
keliu, arba Tautų Lyga pri
vers ji prie to aliejaus sank
cijomis. Šitoks ultimatumas 
buvo nusiųstas Italijai ši pa
nedėli. Laiko atsakymui 
duota Italijai 48 valandos.

Jeigu per šitas dvi paras 
Italija nesutiks karą baigti, 
tuomet Tautų Lygos komisi
ja aliejaus sankcijoms pra
dės svarstyti, kaip geriau 
tas sankcijas Italijai pritai
kyt.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Eden pareiškė, 
kad Anglija tvirtai stosianti 
už sankcijas. Naujas Fran
cuzi josi premjeras Flandin 
taipgi pasisakė už sankcijas.

Visa bėda yra tik su A- 
merikos kapitalistais, kurie 
siunčia Italijai aliejų nežiū
rėdami jokių sankcijų, bile 
tik gali gauti aukso. Nors 
Jungtiniu Valstijų valdžia 
vra pareiškus, kad jos pilie
čiai neprivalo kariaujan
čioms valstybėms parduoti 
daugiau karo medžiagos, 
kaip parduodavo ramybės 
laiku, tačiau pelnagrobiai 
to nepaiso—jeigu galėtų, už 
auksą jie parduotų ir savo 
purviną dūšią.

Bet nežiūrint ką Ameri
kos piniguočiai darys, ang
lai ir francuzai ši kartą jau 
pasiryžę veikti griežtai.

Ir šitoks jų nusistatymas, 
matyt, Italijos fašistus jau 
nugąsdino, nes Romos spau
da jau pradėjo rašyt, kad 
italai savo “unarą” jau ap
gynę, parodę savo “civiliza
cijos” viršenybę ir todėl ga
li iau baigti kara “garbin
gai.”

Madride Žmonės Už
degė 2 Bažnyčias.
Ispanijos žmonių neapy

kanta prieš Romos katalikų 
kunigiją yra tokia didelė, 
kaip tik jie pajunta daugiau 
laisvės, tuoj degina bažny
čias. Daugiausia bažnyčių 
buvo sudeginta kai keli me
tai atgal buvo nuversta mo
narchija. Dabargi, kai liau
dis laimėjo parlamento rin
kimus. bažnyčios vėl pradė
jo rūkti. Viena bažnyčia 
Madride buvo uždegta tuo
jau po rinkimų, o kitos dvi 
buvo užkurtos pereitą są
vaitę.

CHICAGOJ PANAIKIN
TAS VIDURINIS LAIKAS.

Nuo 1 kovo dienos Chica
goje visose oficialėse ir biz
nio Įstaigose laikrodžiai bu
vo pavaryti 1 valanda pir
myn, taip kad jie dabar ro
dys tokį nat laiką, kaip New 
Yorko, Bostono ir kitų mies
tu laikrodžiai Rytuose. Ta
čiau saulė Chicagoje vistiek 
tekės viena valanda vėliau, 
negu Bostone ar New Yor
ke. Tai kokiem galam rei
kalinga tas laikrodžių suki- 
nimas.

L. Atstatymo Bend
rovė Bus Likviduota.

Vasario 25 d. New Yorke 
Įvyko Lietuvos Atstatymo 
B-vės šėrininkų suvažiavi
mas, kuriame buvo atsto
vaujama virš 18,000 balsų 
ir nutarta bendrovę likvi
duoti. Tai reiškia, kad ben
drovės turtas bus išparduo
tas, apmokėtos visos skolos 

j ir likusieji pinigai, jeigu jų 
'kiek nors liks. bus išdalinti 
i šėrininkams. Strimaitis pa
liktas sekretoriauti ir dženi- 
toriauti toliau. Iš direktoriuj 
valdybos Strumskis buvo 
pašalintas, o jo vieton iš
rinktas kitas.

Likvidacija tęsis apie 3 
metus. Buvo išrinkta ir lik
vidacijos komisija, kuri 
duos patarimų valdybai lik
viduojant bendrovės turtą. 
Ton komisijon Įnėjo Dauž- 
vardis, d-ras Vencius ir 
Ambraziejus.

Gandai Apie Stalino 
Pašovimą.

Pereitą sąvaitę iš Stock- 
holmo buvo iššauktas Mas
kvon Dr. Herbert Oiivečro- 
na, garsus smegenų specia
listas. Buvo reikalaujama, 
kad jis skristų Maskvon or
laiviu, nes reikalas esąs be 
galo svarbus. D-ras Olive- 
crona išskrido specialiu lėk
tuvu. Todėl tarp švedų Stok
holme pasklydo gandas, 
kad Maskvoje kažin kas 
peršovęs.Staliną. Tačiau iš 
Maskvos dabar pranešama, 
kad Stalinas esąs visai svei
kas. Smegenų specialistas 
esąs reikalingas CIK’o sek
retoriui Akulovui. kuris 
čiuoždamas ant ledo krito 
ir persiskėlė sau galvą.

NEVV YORKE DEMONST
RACIJA PRIEŠ JAPONI

JOS MILITARISTUS.
Penkios organizacijos 

Nevv Yorke pereitą subatą 
suruošė protesto demonstra
ciją prieš Japonijos milita- 
ristus ir susirinko ties japo
nų ambasada įteikti save 
rezoliucijas. Prie ambasa
dos buvo pastatyta 200 rai
tų ir pėkščių policmanu. nes 
valdžia bijojo, kad demons
trantai nepradėtų daužyt 
ambasados langų. Bet riau
šių nebuvo. Demonstrantu 
delegacija Įnėjo ambasadon 
ir padavė savo rezoliucijas 
kuriose protestuojama dėl 
japonų karinių žygių Toli
muose Rvtuose.

ANGLIJOS STUDENTAI 
ATMETĖ HEIDELBERGO 

PAKVIETIMĄ.
Garsusis Vokietijos uni

versitetas Heidelberge grei
tu laiku minės savo 550 me
tų gyvavimo sukaktuves ir 
pakvietė į tas iškilmes dau
geli kitų Europos universi
tetų. Bet Birminghamo uni
versitetas Anglijoj atmetė 
šitą pakvietimą. Anglai stu
dentai atsakė, kad dabarti
nės Vokietijos fašistinė po
litika neleidžia jiems Hei
delbergo iškilmėse daly
vauti.

Akrono Darbininkų
Ultimatumas Vai- 

dziai.
Akrono mieste, Ohio val

stijoj. streikuoja Goodyearo 
sumos fabriku darbininkai. 
Kad neileidus darban streik 
laužiu streikieriai pikietuo
ja dirbtuves. Vietos valdžia, 
gindama stambaus kapitalo 
reikalus, puolė piketuojan
čius darbininkus ir pradėjo 
juos žiauriai persekiot. Uni
jų Centras Įspėja valdžia, 
kad ji susivaldytų, nes ki
taip Akrone bus generalinis 
streikas. Pereitą nedėldieni 
ivyko bendra miesto galvų 
ir unijos atstovų konferen
cija, kurioj Unijų Centro vi
ce prezidentas Blakenship 
pastatė valdžiai šitokį ulti
matumą: “Mes norim, kad 
ius suprastumėt mus aiškiai, 
kad generalinio streiko mes 
nenorime. Bet jeigu rytoj 
(2 kovo) ar kurią nors kitą 
dieną prieš'piketuojančių
jų eiles bus pavartotas koks 
nors smurtas, tai Akrone 
tuojaus bus apskelbtas ge
neralinis streikas!”

Šerifas Flovrer atsakė dė
siąs visas pastangas, kad iš
vengus smurto ir generali
nio streiko. Šitoj konferen
cijoj dalyvavo taipgi miesto 
majoras, policijos viršinin
kas, apskričio prokuroras ir 
federalinės valdžios atsto
vas.

Generaliniam streikui ve
sti yra jau paskirtas ir ko
mitetas. Jis susideda iš 25 
narių.

Kanada Uždarys
Kempes 1 Liepos.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Kanada nutarė už
daryti vadinamas šelpimo 
kempes, kuriose iki šiol bu
vo laikomi nevedę bedar
biai. Dabar papildomai iš 
Ottavvos pranešama, kad tų 
kempių uždarymas atidė
tas iki 1 liepos. Apie 10,000 
bedarbių iš tų kempių bus 
pristatyta prie darbų ant 
geležinkelių. Be to, nuo 1 
kovo bedarbiams kempėse 
bus jau mokama po 815 i 
mėnesį, vietoj iki šiol mokė
tų tik 20 centų Į dieną. Mo
kestis pakelta dėl to, kad 
bedarbiai kempėse pradėjo 
labai nerimauti.

30 VALANDŲ ĮSTATY
MAS ŠĮMET NEPRA

EISIĄS.
Kongresan yra Įneštas 

Blacko ir Connery kongres- 
manų bilius, kuris reikalau
ja įvedimo visoj pramonė; 
30 valandų darbo sąvaitės 
Bet šįmet jis nepraeisiąs, 
nes rinkimų metais Kongre
so atstovai nenorėsią bal
suoti už tokį įstatymą, ku
riam turčiai yra priešingi. 
Tačiau jeigu Rooseveltas 
bus išrinktas, tai sekančiais 
metais šis įstatymas lėkte 
pralėks, sako kongresma- 
nas Connerv.

EL PASO MIESTAS BE 
ELEKTROS.

EI Paso mieste, Texas 
valstijoj, pereitą sąvaitę su
streikavo elektros Įmonės 
darbininkai. Miestas liko be 
žiburių ir be gatvėkariu. Su
stojo taipgi visos mašinos, 
kurioms varyti reikalinga 
elektra.

Sovietų Submarinai
Prieš Japoniją.

Nardomieji karo laivai 
siunčiami i Vladivostoką

geležinkeliu.
Londono žini 'mis, pas

kutinėmis dienomis Sovie
tai pradėjo gabenti geležin
keliu nardomus karo laivus 
i Tolimus Rytus. Submarinų 
dalys padalomo.' Europos 

1 Rusijoj, paskui sudedamos 
i traukinius ir siunčiamos Į 
Vladivostoką, kur tie laivai 
sustatomi ir nuleidžiami 
vandenin.

Vladivostoke rusai turį 
jau 25 povandeninius lai
vus ir vis siunčia jų tenai 
daugiau. Tie laivai esą vė
liausio tipo. Jie gali netik 
povardeninėmis torpedo
mis priešą naikinti, bet turi 
da ir greitai šaujamą 5 ęolių 
kanuolę. kurią gali vartoti 
iškilę viršun.

Rusai esą Įsitikinę, kad 
submarinai vra geriausis jų 
ginklas prieš Japonijos lai
vyną. Pastatyti tiek didžių
jų karo laivų, kiek japonai 
turi, rusai greitu laiku nega
lėtų jokiu budu. Todėl savo 
pakraštį jie gali ginti tiktai 
submarinais ir orlaiviais. 
Todėl gabena ir orlaivius į 
Vladivostoką.

KARAS ANGLAMS KAŠ
TUOJA PO $2,500,000 

KAS MĖNESĮ.
Londono žiniomis, Itali- 

jos-Etiopijos karas Angli
jai kaštuoja kas mėnesį po 
82,500.000. Tai yra, tiek 
anglams kaštuoja užlaiky
mas karo laivyno Vidurže
mio juroj ir kitų pasiruoši
mų galimiems netikėtu
mams.

MIRĖ RUSŲ MOKSLI
NINKAS.

šiomis dienomis Maskvo
je mirė stambus rusų moks
lininką.'. Ivanas Pavlovas, 
kuris turėjo jau 86 metus 
amžiau.'. Jis buvo pripažin
tas kaip vienas gabiausių 
tyrinėtojų psichologijos sri
ty. Už savo nuopelnus mok
slui jis 1904 metais yra ga
vęs Nobelio dovaną.

ŠALNOS SUMAŽINO PO
TVYNIU PAVOJŲ.

U: ėjus tirpti sniegui, 
vakarinėse valstijose paši
lai ė didelis potvinių pavo
kus. Bet šalnos tą pavojų su- 
mažir . Vis dėl to Missouri 
upė Kansas valstijoj taip 
uatvir.■•. kad šimtai farme- 
iu turėjo bėgti iš namų. Gi 

Penitsv ivanijoj daug bai
mė' žmonėms įvarė pakilu
si Aiieuheny upė.

20 METU UŽ PADAVĖ
JOS UŽMUŠIMĄ.

Poughkeepsie miestely, 
Nevv Yorko valstijoj, per 
Nauju Metų rautą Edward 
~onn< v. būdamas girtas už
mušė viešbučio padavėją. 
Pereitą sąvaitę teismas nu
teisė i užtai kalėjiman nuo 
20 metų iki gyvos galvos.

NUMATO 20,000,000 BE
DARBIŲ UŽ 2 METŲ. 
Jeigu Amerikos fabrikan

tai nepadės federalinei val
džiai kovoti su nedarbu, sa
ko audėjų unijos vice-prezi- 
dentas Riviere, tai už 2 me- 
ų čia bus 20,000,000 bedar-

Kinderavičiėnę. JAPONUOS FAŠISTAI
IŠSKERDĖ MINISTERIOSLowell, Mass.—Oną Kin- 

deravičienę, 45 metų am
žiaus lietuve, ištiko tragin- 
ga mirtis. Tai buvo 24 va- __ _ _ . .
sario. Velionė gyveno su sa- NeW Yorke Sustrei-
vo šeimyna Kenwoode, apie f)žf>nitnrini4 mylios nuo Lowellio. Tą ’ KŪV0 ^ZeniUfrUU. 
dieną ji buvo Lowelly. Par-Į ŠĮ panedėlį New Yorke 
važiavus namo išlipo iš bu- apskelbtas generalinis dže- 
so ir ėjo skersai gatvę prie nitorių streikas. Kai kurie 
savo stubos. Gatve tuo tar- namų aptarnautojai metė 
pu smalkiai lėkė trokas ir savo darbą nelaukdami ofi- 
užmušė Kinderavičienę vie- cialaus streiko paskelbimo 
toj. Velionė palaidota 27 ir pereitą nedėldienį apie 
vasario. Šermenyse buvo la- 1,400 didžiųjų bildingų 
bai daug svieto, nes velionė Manhattane ir apie 400
buvo maloni moteris ir tu
rėjo daug draugų. Paliko di-
džiai nubudę vyras, du su- skaičiavimu, pilnas streikas 
nųs ir duktė. Po tėvais ve-'turėtų apimti 142,000 dže- 
lionė vadinosi Ona Baumi- nitorių, kurie aptarnauja

20,000 viešbulių, ofisų ir 
apartmentų. Streikas buvo

-------------- apskelbtas dėl to, kad namų
WALL STREETAS IŠPIR- savininkų organizacija atsi- 

KO KANADOS FIRMĄ, sakė tartis su dženitorių u- 
Wall Streeto piniguočiai nija dėl naujos darbo sutar- 

pereitą sąvaitę išpirko Ka

laite. Lai būna jai lengva 
Amerikos žemelė.

nados kapitalistų firmą 
“Associated Qualitv Can- 
ners, Ltd.,” kuri turėjo 14 
dirbtuvių ir dėdavo i skardi
nes visokius valgomus daik
tus. Šitam bizniui vesti Wall 
Streeto piniguočiai įkūrė 
naują kompaniją, kuri va
dinsis “Empire Foods Cor- 
Doration, Ltd.” Jos centro 
ofisas bus Toronto mieste.

ŠO-NUBAUDĖ NUOGĄ 
KIKĘ.

Paryžiaus teismas nubau
dė Amerikos šokikę Joan 
Wamer 200 frankų užtai, 
kad ji šoko vienam nakti
niam kliube vien tiktai “mė
nulio spinduliais apsirengu- 
d.” Teismas nusprendė, kad 
“mėnulio spinduliai” negali 
nieko uždengti, todėl šokikė 
nusidėjo moralybei ir turi 
but nubausta. Ji apeliavo į 
aukštesni teismą ir tenai jos 
bausmė buvo sumažinta iki 
50 frankų.

ŽMONĖS KELIAUSIĄ
ŽAIBO GREITUMU.
Igor Sikorskij, kuris 

Bridgeporte turi didelę or- 
’aivių dirbtuvę, pranašauja, 
kad už 10 metų žmonės jau 
keliaus orlaiviais per stra
tosferą. Pakilęs 40,000 pė
dų nuo žemės orlaivis galė
siąs lėkti 500 mylių į valan
dą, taip kad kelionė iš New 
Yorko į Europą tęsis tik a- 
pie 6 valandas.

ARABAI BRUZDA PRIEŠ 
FRANCUZUS.

Sirijos mieste Damaske 
pereitą sąvaitę susirinko 
10,000 arabų ir nutarė tęsti 
40 dienų streiką prieš fran- 
euzus, kuriems yra pavesta 
Sirijos globa. Po to mitingo 
Damaske įvyko sumišimų, 
kuriuose vienas asmuo buvo 
užmuštas ir 5 sužeisti.

SNIEGO GRIŪTIS UŽBĖ 
R£ TRAUKINĮ.

Idaho valstijoj pereitą są
vaitę nuo kalno nugriuvo 
daug sniego ir užbėrė ėjusį 
traukinį. Du žmonės buvo 
užmušti ir keliolika sužeista.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
’ TROKĄ.

Bostono priemiesty Med- 
forde traukinys sudaužė 
troką ir užmušė du juo va 
žiavusiu vyru.

Bronxe pasiliko be aptar
nautojų. Unijos vadų ap

ties.

LIETUVIS RISTIKAS
LAIMĖJO ČEMPUO- 

NATĄ.
Šį panedėlį New Yorke 

ėmėsi už ristikų čempijona- 
tą airių čempijonas O’Ma- 
honey ir Diek Shikat. Shi- 
kat airį nugalėjo ir atėmė iš 
jo čempijonatą. Šikatis 
yra tikras Prūsų lietu
vis, tik reklamos dėlei skel
biasi esąs vokiečiu. Jis gy 
vena Philadelphijoj.

NE DIDVYRIS, BET 
ŽIOPLYS.

Pereitą sąvaitę Graikijos 
karalius Jurgis važiavo au
tomobilium ir atsimušė į 
gatvėkari. Kadangi jis šitoj 
katastrofoj sprando sau ne
nusisuko, tai buržuazinė A- 
merikos spauda vadina jį 
“didvyriu,” kuris išliko gy
vas tik “ačiū savo dideliam 
budrumui.” Bet koks čia, po 
plynių, budrumas — atsimu
šti kakta į gatvėkari? Juk 
taip padaryti gali kiekvie
nas žioplys.

SUĖMĖ DVI KOMU
NISTES.

Los Angeles mieste buvo 
suimtos dvi moterys, kurios 
platino komunistinę litera
tūrą jurininkams ant karo 
laivo “Mississippi.” Jos yra 
kaltinamos “kriminaliniu 
sindikalizmu.”

PAKĖLĖ WPA DARBI
NINKAMS ALGĄ.

Viešųjų WPA darbų ad
ministratorius Massachu
setts valstijoj, Paul Ed- 
wards, šią sąvaitę paskelbė, 
kad jis nutarė pakelti dir
bantiems prie tų darbų be
darbiams atlyginimą 10 
nuošimčių. Prie tokių darbų 
šioj valstijoj dirba 108,000 
bedarbių ir tas algos pakėli
mas pridėsiąs jiems $6,000,- 
000 į mėnesį. Prie WPA 
darbų dirba nemaža ir lie
tuvių bedarbių.

Los Angeles priemiesty 
Hollyvoode šį panedėlį bu
vo išplėštas bankas. Bandi
tai pagrobė $6,100 ir pabė
go.

Berlyno žiniomis, Hitle
ris pradėjo rašyt naują kny
gą, kurioj jis išdėstysiąs sa
vo 3 metų kovą su žydais.

TAČIAU JŲ SUKILIMAS 
NUSLOPINTAS.

Jie norėjo prašalinti libera
linę valdžią ir pastatyti ka

rinę diktatūrą.
Pereitam “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad Ja
ponijoj įvyko parlamento 
linkimai, kuriuose didelių 
laimėjimų turėjo kairieji. 
Šitie rinkimai žymiai sustip
rino liberalinę Japonijos 
ministeriu kabinetą, kuris 
visuomet buvo priešingas 
akyplėšiškiems militaristų 
užsimojimams, ypač dide
lėms karo išlaidoms.

Taigi militaristai nutarė 
griebtis smurto. Slapta susi
tarę jie nakties laiku pasi
dalijo būriais ir puolė mini- 
sterių gyvenamus namus. 
Visų pirma buvo apsupta 
ministerio pirmininko Oka- 
dos rezidencija ir Okada 
buvo sušaudytas. (Vėliau 
betgi paaiškėjo, kad pats 
Okada pasislėpė, o sušaudy
tas buvo kitas valdininkas, į 
Okada panašus).

Paskui buvo apsupta iždo 
ministerio Saito rezidencija 
ir jis paskerstas.

Tuo pačiu laiku buvo nu
žudytas SavO RainuOSe Švie
timo ministeris gen. Vata- 
nabe, admirolas Suzuki, fi
nansų ministeris Takaši ir 
išdaužyta liberalų laikraš
čio “Asahi” redakcija.

Žinios sako, kad iš viso 
tą naktį buvo išžudyta apie 
100 visokių valdininkų.

žmogžudžiai buvo dau
giausia jauni karininkai, tie 
patys patriotai, kurie 1932 
metais nužudė premjerą 
Inukai.

Išsitepę nužudytų žmonių 
kraujais, tie fašistai užėmė 
Tokio mieste valdžios įstai
gas ir išrodė, kad jų bus vir
šus.

Bet paprasti kareiviai su 
tais žmogžudžiais nenuėjo. 
Valdžia sutraukė daug ka
reivių. pasišaukė laivyną 
prie Tokio, ir smurtininkai 
buvo apsupti. Tuomet val
džia jiems pasakė: pasiduo- 
kit, arba žūsite.

Fašistai nusigando ir pa
sidavė. Jų vadas, leitenan
tas Aošima, persiskrodė sau 
pilvą ir paleido žarnas, mir
damas hara-kiri mirtimi, 
kas pas japonus skaitosi 
“didvyriška” mirtis. Jo pati 
nusižudė tokiu pat budu. 
Bet 20 piktadarių, kurie va
dovavo šitoms žudynėms, 
yra suimti. Juos teis vyriau
sioji karo taryba. Kokia 
jiems bus bausmė paskirta, 
da nežinia.

NACIAI PASMERKĖ 5 
KOMUNISTUS MIRTI.
Pereitą subatą Berlyne 

‘buvo nuteisti mirt 5 komu
nistai už vieno nacio užmu
šimą. Visiems penkiems bus 
nukirstos galvos. Astuoni 
kiti buvo nuteisti kalėjiman 
nuo 3 iki 14 metų.

KINIJA PAŠAUKĖ VY
RUS ARMIJOM.

Londone gauta žinių, kad 
centralinė Kinijos valdžia 
Nankine paskelbė konskrip- 
ciją visoj šaly.
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SMETONA NORIS APSI
SKELBTI KARALIUM?

Šiomis dienomis tautinin- 
kų valdžia Lietuvoje užda
rė visas partijas: Socialde
mokratų, Liaudininkų, Krik
ščionių-demokratų, Jauni- 

ir

tikro butų komedija, jeigu 
tai nebūtų Lietuvos išjuoki
mas.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Kaip Nes Žiūrim į S. L. A. 
Viršininkų Rinkimus.

TAUTININKŲ DIKTATŪ
RA ŽEMINA LIETUVĄ.

Kalbėdama apie paskuti- 
mo Sąjungą ir Ūkininkų Į nį voldemarininku sąmoks- 
Vienybę su visais tų organi-iį prieš smetonininkus, “Tė- 
zacijų skyriais. j vyne” 21 vasario laidoj sa-

Pirma buvo tik sustabdy-■ ko:
tas tų partijų veikimas karo j 
stovio laiku, o dabar jau vi
sai jos panaikinamos.

Taigi Lietuvoje dabar 
pasiliko tiktai viena tauti
ninkų sąjunga, kuri suside
da iš žvalgybininkų ir kitų 
valdžios ramsčių. Krašto Į 
gyventojai jau neturi teisės 
j partijas organizuotis ir sa
vo reikalus ginti.

South Bostono “Darbi-' 
ninkas” dėl to sako:

“Vadinasi Lietuvos tauti
ninkų valdžia pradėjo perse
kioti opoziciją aršiau ir už carą. Ji atėmė laisvę ne tik orga-

“šiandien tarpe jų (tauti
ninkų) eina žūtbūtinė kova už 
pirmenybę valstybės gyveni
me. Net Lietuves priešų pa
gelba toje kovoje kviečiama, 
kaip valdžios oficiozas skelbia.

“Jei ši diktatūros šalininkų 
i tarpusavio kova neliestų Lie- 
j tuvos valstybės, tai tegul sau 

kovotų. Bet gi toki besikarto
janti suokalbiai prieš Lietuvos 
vyriausybę visam pasauliui 
perstato Lietuvą kaipo nenu
sistovėjusia santvarka valstv- 
bę.”

Reikia pasakyti, kad Lie-nizacijoms-partijoms. bet ir tuvą žemina ne vien tiktai visiems piliečiams. Spauda tu- savvtarpės tautininkų niau
ri dėti valdžios šmeižtus arba;tynės, bet ir jų skelbiamas užsidaryti. šiandien tik viena obalšiš, kad ‘lietuvių tauta tautininku partija turi laisve ^a nepribrendusi pati vai- veikti ir gyvuoti. Įdomu kada cy«s-_tautininkai uždės prez. Sme- Tėvynė rašo teisybę,
tonui karūna už tokius ‘didvy- kuomet ji sako:‘ iriškus’ darbus? Girdėt, kad jis -Ar galima tikėtis draus- 
pats yra pareiškęs pageidavi-j mingo valstybingumo iš Klai-mą, bet kol kas tautininkai neišdrįsta to pageidavimo išpildyti.”

Bet kodėl kitas reakcijos 
šėlimas prasidėjo kaip tik 
cabar, kuomet pradėta kal
bėti apie seimo šaukimą?

Tai veikiausia dėl to, kad 
tautininkai nori seimą su
šaukti vien tik iš saviškių.
Kad kitos partijos negalėtų 
savo kandidatų statyti, jas 
reikėjo uždaryti. Toks “sei
mas,” žinoma, bus nė šei
mas, bet gryna apgavystė.

Nors klerikalai iš princi
po nėra demokratijos ir sei
mo šalininkai, tačiau tauti
ninkų machinacijomis ir jie 
piktinasi. Jų “Draugas” 21 
vasario laidoj sako:

“Tautininkai, bijodami kri
tikos, pasmaugė spaudos lais-'tė jį į “pasaulinį lietuvių 
vę; bijodami savo organizaci-.kongresą” Kaune? Vietoj joms kompeticijos, ima smau-.to, p. Vitaitis balsavo už vi- 
gti netautininkiškas organiza- sas Skipičio rezoliucijas, 
cijas; bijodami kitų politinių kurių tikslas buvo paremti 
partijų įsigalėjimo, jas visai moraliai tautininkų diktatu- 
uždarė. palikdami laisvę veikti rą. Magaryčioms p. V itaitistik tautininku partijai.”

O 24 vasario “Draugas” 
rašo apie projektuojamus 
seimo rinkimus:

“Ir dabar jau, kuomet visai užgniaužta spaudos laisvė, kuomet visai uždarytos opozicijos partijos, kuomet pasiliko viena tautininkų sąjunga, saugu ruošti seimo rinkimų įstatymą ir skelbti rinkimus... Va-

Laikraščiai rašė. kad kai kuriose vietose Wisconsino valstijoj šią žiemą prinešta iki 20 pė
dų sniego, šis vaizdelis irgi buvo nutrauktas \Yisconsino valstijoj. Keliolika automobilių čia 
turėjo sustoti prie Hauserio farmes, kuri randasi prie pat vieškelio, ir išbuvo čia dvi paras,

Patartume “Sandaros” 
orakulams tokių rimtų spė
jimų patiems nedaryti, bet 
nueiti pas gerą burtininkę.

ORGANIZUOJASI FAŠIS- 
TU-KLERIKALŲ FRON

TAS?

Vi Laisvą Lietuvą Ir Lietuvybę.

Dar nekuomet SLA. istorijoj 
nėra buvę tekios piktos kovos 
už vadovybę, kaip šiais rinki
mais. Musų Susivienijimas pa
sidalijo i du priešingu abazu: 
vienoj pusėj stovi vadinamieji 
pažangieji, o kitoj—fašistai ir 
klerikalai. Kiekviena grupė turi 
išstačiusi savo kandidatų sąra 
šą. Kiekviena savo kandidatus 
giria, o kitus kritikuoja.

šitaip dalykams stovint, 
mums eiliniams SLA. nariams 
sunku susivokti, kurioj pusėj 
daugiau teisybės.

Taigi mes. eiliniai SLA. na
riai iš Bostono apylinkės, susi
rinkome anądien pasitarti, kaip 
mums vaduotis ir kurią pusę 
remti. Bešališkai ir nuodugniai 
viską išdiskusavę, nutarėm, kad 
nereikia tuščių kalbų ir agitaci
jų klausyti, bet reikia žiūrėti 
aiškių faktų. O faktus mes ran-Žmogus. tai lyg toji skruz- pasauli, trankytis po sveti- 

dė: dirbi, judi, naktimis ne- mus kraštus. Mes savo ne- dam štai kokius: 
miegi, teiraujiesi, skaitai, o priklausomoje Lietuvoje su-
pasižiurėk atgal, tai darbo tversime žemišką roją. 
žymė tokia maža, tokia Tad dirbkime visi iš šir- 
menkutė, kad net sarmata dies ir iš peties už laisvą

Ką nuveikė Bagočiaus-Mažuk- nos-Gugio vadovaujama 
Pildomoji Taryba?

pėdos krašto vokietininkų, 
kuomet pačios Lietuvos gy
ventojai net suokalbius daro 
savo vyriausybei nuversti ? 
Tik visos tautos neabejotiną 
pasitikėjimą ir pritarimą tu
rinti vyriausybė galės suval
dyti ir Klaipėdos krašto vokie
tininkus, ir atstatys Lietuvos 
valstybe pasitikėjimą -visame 
pasaulyje.

“Laikas Lietuvos valstybės 
vadams šitai suprasti. Laikas 
sušaukti tautos atstovybe— 
seimą ir pavesti jo valiai su
daryti tokią vyriausybę, kuria 
pasitikės visa tauta.”

Čia gerai.
Bet kodėl “Tėvynės” re

daktorius nepasakė to Lie
tuvos valdžiai į akis, kuo
met Susivienijimas nusiun-

nuejo pas Smetoną da ir 
konjako išsigerti.

O juk Smetonos diktatū
ra buvo tokia pat tuomet, 
kaip ir dabar.

Ar tai tiesa, p. Vitaiti?

“SANDARAI” NESISEKA 
SPĖTI.

“Keleivy” ir “Naujienose” 
tilpo Susivienijimo reikalais dinasi, kuomet jau visi sugru- straipsnis, kur tarp kita ko sti lyg silkės į statinę ir lyg buvo pasakyta, kadsilkės toj statinėj prislėgti- rinks tautos atstovybę, čia.! berods, nei aiškinti nereikia,! kas rinks ir ką rinks. Rinks vi-1 daus ministerio įgalioti žmo-' nės ir rinks tik tautininkų partijos narius, nes kitų partijii jau nebėra.“Tai yra tikros tautininkiš- kos komedijos! Bet už vis juokingiausia, kad tautininkai.

1. Visų pirma ji sumažino pati sau dienpinigius už suvažiavimus.2. Ji sustabdė komisijų suvažiavimus ir paretino savo suvažiavimus, kurie pirma suėsdavo tūkstančius dolerių.3. Ji atgavo Susivienijimui laisnį New Yorko valstijoj (prieHia ir “T Minti ” fn I Keleivis” anądien pa- St. Gegužio tas laisnis jau buvo
v^/v" -v i -z siūlė sumanymą šaukti A- sulaikytas),
j merikos lietuvių kongresą 4. Ji nepadarė nei vieno nuo-

Chicagos “Vilnis” 25 va- prieš draugus ir pažįstamus Lietuvą ir lietuvybę, 
rio laido i rašo: i pasirodyti. ' Dr. A. L. GraičGraičunas.sano laidoj rašo: ;pasirody> i
“Chicagoj jau organizuojasi i Štai, šiandien gavau net -....... ~

‘Visų Lietuvių Socialė Sąjun- tris laiškus: (1) Iš Detroito Chicaaiečiai Prita- 
ga.’ kur susibarė lietuvių fa- reikalauja lietuvių kalboje 
šistų ir klerikalų vadai, taip- knygos “Lyties klausime.” 
jau ir kaikurie Sandaros va- (2)1 Iš Pittsburgho reikalau- 
dai. Aišku, tai atžagareivių pa- ja platesnių žinių apie Lais- ■ 
stangos bendrą frontą sudary- vamanių Et. Kultūros Drau 
ti prieš socialistus ir komunistus.”

ria ‘Keleivio” Su
manymui.

kad raSvėian dažniau i Įnik •». —
tai reikštų, raščįns 5 ‘visokiais dinnc Lietuvos demokratijai ginti, stolingo investmento Susivienijimui.5. Prašalindama iš “Tėvynės” nenaudingus skyrius, ji,,,, ir- <rr i • sutaupė musu organizacijai™ Man labai patiko Kelei- —ir ne re- . , 1 - , , apie §4,000.00 į metus ant or-

laikraščio - iš vl° ^manymas saukti kon- spausdinimo. 
rašymo aš duonos nevalgau. ?ras8 ,Lle!įV'os ,at!": 6 ^ariu skaičiaus padidini-
Duoną pelnau iš gydytoja- M“-.'““*““?1’ m»i. ji suorganizavo Auksinio

„ . .. , , , . vimo, o ne iš rašymo straips- !re> visal Plan« į18" jubilėjaus vajų.
Paminėjęs, kad Lietuvos nių į laikraščius. Aš džiau- i 7. Apie §225.000 netikusių

Jei tai tiesa, tai remsiu, raščius visokiais dieno: 
kad atžagareiviai pameg- klausimais. i Dabar vienas Chicagos
dzioja pažangiuosius.Pirma • • j- u • lietuviu veikčiau mums ra-jie iš pažangiųjų išmoko Vw4ciaiS dienos klausi- xeiKeJa- mums ra
laikraščius leisti, o dabar ir mai8* Gerbiamasis, juk as
"'bendrus frontus” išmoks ^E^KIopedija 
organizuoti.

PRASTA POEZIJA.

so:

d aktorius

diktatoriai uždarė visas nar- __------ r_ giuva> jveivi manu
tijas ir pažabojo spaudą, kitas straipsnelis tamstą už- 
poetas Tysliava “Vienybės” įnteresuoia. Teisvbė. norė-
15 numery rašo

“Verčiau bloga, bet sava 
diktatūra, negu gera, bet sve
tima demokratija.”

Kitaip pasakius, tegul jau 
lupa mano kailį, bile tik sa
vas lupikas.

Kaip sau norit, bet tai ne 
poetiška dvasia. Netik ne 
poetiška, bet ir ne lietuviš
ka. Lietuvių liaudis sako ki
taip : “Kada savas šuva kan
da, tai daugiau skauda.”

Ketiname dabar 
šaukti veikėjų pasikalbėji- 
mą ir daryti atsišaukimą į KVgnzmių uvuif Imu-a

ant tokių vertybių, kad Susivie-

burna, tuojaus butų panaikinti 
balsavimai, ir musų organizaci
joj užviešpatautų tikra diktatū
ra. Mes turėtume tiktai mokes
čius mokėti ir tylėti, taip kaip 
dabar yra Lietuvoje, šitoks re
žimas reikštų Susivienijimui 
mirtį, nes kas gi norėtų prie to
kios organizacijos prigulėti?

Tai kas gi reikia daryti, kad nuo tokio pavejaus apsisaugoti?
Reikia remti pažangiųjų kan

didatų sąrašą: Bagočių, Mažukną. Gugį. Jurgeliutę. D-rą Sta- nislovaiti. Mikužiutę ir Miliauską.
Mes turim juos remti ne vien 

tik dėlto, kad jie stoja už demo
kratinę tvarką ir pilną laisvę 
Susivienijime, bet ir dėl to, kad 
jie pasirodė daug gabesni ir 
teisingesni organizacijos vedė
jai. negu buvę tautininkai, šitą 
parodo aukščiau paduoti faktai.
Kaip tautininkai nubankrutino kitas organizacijas.

Reikia pažymėti, kad tauti
ninkai palaidojo jau visas orga
nizacijas, kurioms jie vadova
vo. Jie palaidojo Tėvynės Mylė
tojų Draugiją; jie palaidojo 
Vienybės” bendrovę, kuri nu

nešė apie §32.000 Susivienijimo 
pinigų; jie palaidojo Resursino 
B-vę; jie išpustė Lietuvos At
statymo B-vę; jie pražudė Lai
vyno B-vę; jie palaidojo Baltic 
States banką New Yorke; jie 
palaidojo Universal Banką Chi
cagoj ; jie palaidojo “Lietuvos” 
laikraščio bendrovę ir visą eilę 
kitų. Kartu su tomis bendrovė
mis tautininkai pražudė apie 
§1,000,000 biednu lietuvių pini
gų. Ir dabar tik per plauką jie 
nepaskandino musų Susivieniji
mą !

Ar galima tokius graborius 
rinkti į SLA. viršininkus?

Mes sakom—NE! Mes turim 
remti pažangiųjų kandidatų

interesuoja. Teisybė, nore- visuomenę. 'nijimo vertė pakilo apie 200
čiau matyti visus brolius ir ‘ Kenoshos veikėjai (drg. tūkstančių dolerių.
seseris laimingais, patenkin- ^artj.na? ?r_kiti) taipgi kar-' Tai tik trumpu laiku nuveikti
tais gyvenimu; bet to aš ne-:stai šitai idėjai pritaria. užsibrėžti darbai.
galiu duoti. Laimę ir paten-1 D-ras Dundulis žadėjo a- O dabar pažiūrėkim:
kintą gyvenimą pats turi : pie šį sumanymą pasikalbę-1M davė susivienijimui tarti-
J“ li- S-U Rockfordo- nl- lietu-i ninku šeimininkavimas?
a ei as, nei kiti tau nedali vinis I
duoti. Vieną tavo ir mano Butų gerai, kad šį klausi- 1- Brooklyno tautininkų “Vie- 
priešą, podraug visos žmo- mą apsvarstytų visos musų nybei” jie sukišo apie §32,000.

draugijos ir kuopos, ku- 2. Devenui vienas prezentas 
rioms tik rupi Lietuvos žmo- duotas apie §30,000 sumai, o ki
nių laisvė. ^tas apie §20,000.

Keleivio" sumanymas,' 8 Kamarauskui Edwardsvil. 
suglaudus, buvo toks: Ka- “Gundyt* 18

nijos pnesą, kuris užstoja 
kelią prie gerbūvio, turim 
susitelkę krūvon, surėmę 
pečiais nuveikti! Tas prie
šas, tai kunigai, popai, rabi

šalin fašistai SLA. vairo!Lai gyvuoja laisvas ir demokratinis Susivienijimas!Pasirašo:EILINIU SLA. NARIŲ KOMITETAS RYTUOSE:J. Taurinskas.South Boston. Mass.S. Uždą v i nis,Haverhill, Mass.V. Pesliakas.E. Chelmsford. Mass.

ir šnipai nuo

“Jokio rimto ir naudingo darbo p. Vinikas nėra nuveikęs, tik giriasi ir intriguoja. Narių skaičius smunka, nariai apkrauti ekstra mokesčiais ir ‘Tėvynė’ sumažinta, nes gegužiniai paliko ištuštintą lėšų fondą.”
Šita straipsnio vieta labai 

nepatiko “Sandarai.” Bet taip begėdiškai elgdamiesi su negalėdama šitų faktų už- opozicija. dar drįsta kalbėti JPpčyt, ji non sumazmt jų apie tautos vienybę! Juk tai reikšmę, nors tuo, kad to yra vienybės išjuokimas! Ar ?traipsnip autorius esąs gali būti vienybė tarp tokių SLA. delegatųdviejų brolių, kurių vienas so- ®®Pirk™ej,,TO agentas ir tus, gerai pasipuošęs antrąjį ,®e jokios sarmatos jis kal- laiko užrišta burna, surištomis.^ina P- finiką... . .rankomis ir alkanu? Ir ak- . Bet ‘ Sandaros galvočiai liausiąs tautininkas pripažins. Y18?}. ..P1^1. burtininkai, kad tokia vienybė nėra jokia Spėti jie visai nemoka. Fak-vienybė, bet jos išjuokimas.” . cia. yra toks, kad to 
!straipsnio autorius nėra joks

Bet jeigu Smetona ištik- “delegatų supirkinėjimo a- 
rujų nori apsiskelbti antruo- gentas,” ir prie to da jis nė- 
ju Lietuvos Urachu, tai ši- ra JIS, bet JI, sena sanda- 
toks “seimas” kaip tik ir ga- riečių veikėja ir artima 
lėtų jį sostan įkelti. Čia iš- “Sandaros” kaimynė.

nai, žodžiu — dvasiškija! 
Ji sau rojų turi šioj ašarų 
pakalnėj, o tau ir man ir vi
sai žmonijai tik po mirties 
žada dangaus karalystę.

Butų labai gražų ir sveika 
visai žmonijai, jei tie kuni
gai, rabinai nužengtų į dan
gaus karalystę, o jau mes 
čia ant žemės patys pasi
stengtume rojų susitverti. Ir 
kuo greičiaus mes lietuviai 
oasiliuosuosime iš dvasiški- 
jos globos ir jų burtų, tuo 
lengviau mes atsikvėpsime, 
tuo greičiau prieisime prie 
rojaus ant žemės. Nereikės 
mums po dausas skrajoti.

Lietuvoje veikia Laisva
manių Etinės Kultūros Dr- 
įa. Jos skyriai plačiai išsi
plėtė po visą Lietuvą ir jau 
sudrebino netik musų klerą 
bet ir valdžios katalikišką 
aparatą. Oficialiai paskel
bė: “Nutilkit, štai jau ren
giame įstatymus sušaukimui 
seimo ir atstatymui teisėtos 
valdžios.” Matomai, valdžia 
durtuvu ir krapyla kaimie
čio nebeįveikia.

Vyrai, tik siųskim para
mą, pinigišką paramą, Laisr 
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijai, o kaimietis pra
regėjęs kas jo amžinas prie
šas, mokės jo atsikratyti ant 
visados.

Tada užtekės saulutė ir 
ba galvos linktelėjimu. Ir Lietuvos padangėj. Ir mums 
dėl to teismas davė divorsą. tada nebereikės klajoti po

NE TUOS JIS PASMERKĖ.
South Bostono “Darbi

ninkas” džiaugiasi, kad po
piežiaus organas “Osserva- 
tore Romano” pasmerkęs 
Įneštąjį Anglijos parlamen
tan bilių, kuriuo reikalauja
ma leisti daktarams lengvu 
budu marinti nepagydomus 
ligonius.

“Darbininkui” rodosi, 
‘kad to biliaus pasmerkimu 
“šventas tėvas” parodęs di
delį savo žmoniškumą, i O mums rodosi, kad šituo 
išsišokimu popiežius parodė 
didelį savo neišmanymą. Jis 
turėtų pasmerkti ne tuos, 
kurie norėtų paliuosuoti 
nuo kančių nepagydomus li
gonius, bet fašistų erštą 
Mussolinį, kuris skerdžia 
visai sveikus žmones.

dangi pereitą vasarą Lietu- SLA. įždo^Mak^eckui sukista
vos valdžios agentai buvo aple S2°*ooa: o Ru!*ams Ir 01' 
sušaukę Kaune “viso pašau- •šaus^ams aPie 
lio lietuvių kongresą,” kad 4 ,Iš.vlSj blclul^ams teu* 
moraliai paremtų tautinin- J-°
kų diktatūrą, tai Amerikos f425’00^, kurių apie §300,000 
lietuviai ateinančią vasarą jau f01"^02110^- 
turėtų sušaukti čia kongresį 5' teutininkl^ suva'
Lietuvos demokratijai pa
remti.

Toks kongresas,

ziavimai 1932 meteis kaštavo : Susivienijimui §10.073.80, gi 
“Kelei-metais — §8,907.15. (žiu-

manymu, galėtų įvykti rėk 'iniko raP°rt^ 38-tam 
viena ar dviem dienom,seim’?1^ _ , , .
orieš SLA. seimą Clevelan-! 6
de. Tuomet daugeliui dele- me^ls buvo 
^atų butų tos pačios kelio- ninkai UlP nugaspadonavo, kad n3<5 1932 metais jame pasidarė jau§11,480.00 deficito. (žiūrėk sekr. Viniko raportą 38-tam sei mui, 75 puslapį.)Tai tokie yra gryni faktai. Bet tai da ne viskas.

vio

TINGĖJO KALBĖTI, NE
TEKO PAČIOS.

Worcester, Mass. — Vie
nai mergaitei čia patiko 
“kauboisas” Ogilvie ir ji 
pakalbino ji tuoktis. Jis 
linkterėjo galvą ir jiedu su
situokė. Bet pereitą sąvaitę 
ji jau divorsavo jį. Teisme 
ji aiškino, kad per porą me
tų jis tik pora kartų su ja 
kalbėjosi. Šiaip gi į visus 
jos klausimus atsakydavo 
arba pečių truktelėjimu, ar-

ŽIAURIOS BAUSMĖS 
LIETUVOJE.

Sausio 28 d. kariuomenės 
‘.eismas. Kaune sprendė J. 
Matulevičiaus iš Alytaus by
lą. Žvalgyba kaltino Matu
levičių už komunistinę veik

Reikia saugotis
ir šnipų.

Mums, eiliniams
fašistų

SLA. na-
’ą ir teismas nubaudė jį už-'riams,. turi rūpėti da ir tai, kad 
‘ai 7 metais sunkiųjų darbų musų Susivienijimas nevirstų 
kalėjimo. Tuo tarpu gi Bir- fašizmo lizdu. Todėl mes nega 
žų dekanas Kuprevičius, ku- Km remti to “šleito.” kun, kaip 
ris iškoneveikė 11 metų pati “Vienybė” prisipažino, yra 
mergaitę einant jai prie pir- užgyręs šnipas Pilėnas ir kurį 
mos išpažinties ir apkrėtė ją remia vadinamas “Sargybos 
biauria liga, gavo vos tik komitetas,” nes tas “Seites’ 
pusantrų metelių belahgės, yra tikrai fašistiškas. Eina gan 
T tai dabar vaikščioja lino- dai, kad propaganda už tą “šlei- 
?as. tą” yra vedama Lietuvos žval-

Vadinasi, šventoj Lietu- gybos pinigais. Jei tas “šlaitas' 
voj biaurioti mažas mergai- laimėtų, tai musų Susivieniji- 
les yra mažesnis nusikalti- mas tuojaus butų paverstas rė
mas, negu komunistinį lape- akcijos įrankiu. Eiliniams nu
lį kam nors paduoti. nams tuojau butų uždaryta

LIETUVOS VALDŽIA RE
MIA KLERIKALIZMĄ.
“Lietuvos žinios” rašo:
Ministerių kabinetas sau

sio 28 d. posėdyje nutarė 
leisti išduoti nemokamai ir 
palengvintomis sąlygomis 
miško medžiagos bažnyčių 
ir maldos namų statybos ir 
remonto reikalams:

1. Rymo katalikų bažny
čioms ir kryžiams statyti bei 
remontuoti statybinės miš
ko medžiagos nemokamai 
ligi 30,000 litų ir paskolon 
penkeriems metams be pa
lūkanų taksos kaina ligi 
30,000 litų.

2. Rvmo katalikų bažny- 
tiniems trobesiams, prie
glaudoms statyti ir kapi
nėms aptverti statybinės 
miško medžiagos paskolon 
oenkeriems metams be pa
lūkanų taksos kaina ligi 
10,000 litų.

3. Kitų tikybų maldos na
mams statyti bei remontuo
ti ir kitiems jų tikybiniems 
reikalams statybinės miško 
medžiagos nemokamai ligi 
2,500 litų ir paskolon pen- 
keriems metams be palūka
nų taksos kaina ligi 2,500 
litų.

MOKYTIJŲ STREIKAS.
Jessup, Pa. — ši panedėlį 

čia sustreikavo visi mokyto
jai, nes miestelis neišmoks 
jiems algų. Kai kurie nėra 
gavę algų jau per 8 mėne
sius.

I
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Na 10. — Kovo 4 1936 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTIS CHICAGOJE.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į “
CHICAGOJE. i ŠIMTO PROCENTŲ AMERIKON Al !jiam? ^kad katalikai biznie- <^p^| ŽMONES 1

NIEKO NEVEIKIA 

NIEKAS NEPEIKIA

“Bendro Fronto” prakalbos, kinti, kad katalikas gali būt
Vasario 24 dieną Bridge- 

porte komunistai surengė 
“bendro fronto” prakalbas. 
Kalbėta apie vienijimąsi 
čklokos su žebraisiais komu
nistais. Žmonių buvo daug. 
Bet ar klausytojai išgirdo, 
ką jie tikėjosi- išgirsti iš 
“bendro fronto” aiškintojų, 
tai kitas klausimas.

Pirmiausia kalbėjo And
rulis. Daug sykių girdėjau 
Andrulį kalbant ir jisai vi
suomet ta pačia tema kalba 
ir tuos pačius klausimus ri
ša.

Antras kalbėjo Šarkiu- 
nas. Aiškindamas skloki- 
ninkų ir ščyrujų vienybės 
klausimą, Šarkiunas pareiš
kė, kad jisai turis vieną iš 
svarbiausių šiame momente 
uždavinį, tai suvienijimas 
visų progresyviu biznierių 
kovai prieš klerikalizmą. 
Už tokį drąsų ir sveiką Šar- 
kiuno nusistatymą, reikia 
jam duoti kreditą.

Juk dauguma biznierių 
yra laisvamaniai, tačiaus jie 
slepiasi, bijo viešai pasisa
kyti, kad jie yra laisvama
niai. Laisvo nusistatymo 
biznieriai susivieniję galėtų 
atlikti milžinišką kultūros 
darbą.

Yra keista, kad tūli musų 
laikraščių vadai yra laisva
maniai. bet iki šiol rodė 
prielankumą romiškai kuni
gijai.

komunistui ‘“Vilnis” pradė
jo daugiau pataikauti kuni
gijai, negu laisvo nusistaty
mo žmonėms, nors nuo ka
talikų ji negauna nei finan
sinės, nei moralės paramos.

Šarkiunas taipgi pareiš
kė, jog jisai dėsiąs pastan
gas surengti bendrą “Vil
nies” ir “Naujienų” pikni
ką ateinančią vasarą, kad 
sutraukus visus progresy
vius žmones į kovą prieš 
kunigiją ir fašizmą. Lietu
viškas fašizmas dabar Chi- 
cagoje ypač plačiai varo
mas tarp kunigų, tautinin
kų ir sandariečių.

Šarkiuno užmanymas yra 
sveikintinas. Žiūrėsim, kaip 
į tai atsineš musų progresy
viai dienraščiai.

Ant galo kalbėjo Prusei
ka, kalbėjo net dvi valan
das. Kaipo laikraštininkas, 
jis turėjo laikytis daugiau 
nuoseklumo, taktikos savo 
kalboje. Bet to nebuvo. A- 
pie tą patį klausimą Prusei- 
ka kalbėjo po kelis kartus, 
kas padarė kalbą labai nuo 
bodžia. Pruseika tą patį ga 
Įėjo pasakyti į vieną valan
dą laiko, ir nebūtų nuvargi 
nęs klausytojų. Bendro 
fronto Įspūdžiai pasiliko 
prasti

Jeigu ne Šarkiuno kalba, 
tai iš Andriulio ir Pruseikos 
kalbų klausytojai mažai ką 
geresnio ir naudingesnio 

Pavyzdžiui, “Vilnis” pa- butų išgirdę.
Komunarasstaruoju laiku pradėjo aiš-.

LMD. Minėjo Savo 33 metų Sukaktuves.

ŠIMTO PROCENTŲ AMERIKONAI 
IŠPLĖŠĖ BANKĄ.

St. Charles, Iii., šių metų!ką, tos organizacijos vadai 
sausio 31 d. buvo išplėštas Į paskelbė, kad reikia gintis 
bankas. Plėšikai pagrobė nuo radikalų, nes S:. Char- 
816,000. i les mieste radikalų esančios

Kai bankas buvo apiplėš- pilnos palėpės, užkampiai, 
tas, Chicagos plutokratu bažnyčios ir mokyklos. Vie- 
spauda ėmė rašyti, kad plė
šikai buvę ateiviai: kad net 
bankos darbininkai pažinę 
kelis plėšikus, kurie tikrai 
buvę komunistai; kad Chi
cagos budrioji policija jau 
tikrai susekusi, jog banką 
apiplėšė radikalai; kad po
licija jau žinanti, kas tie ra
dikalai yra, tačiaus plėšikų 
ne areštuojanti, nes norinti 
susekti visą radikalų lizdą.
Netrukus visi radikalai bu
sią suimti ir reikėsią nusam
dyti net kelis laivus juos de
portuoti. Tiktai tada Ame
rika atsikvėpsianti nuo ra
dikalų ir ateivių pavojaus.

Bet štai. vasario 18 dieną, 
ta pati plutokratu spauda 
praneša, be jokio riksmo, 
visai mažomis raidėmis, 
kad banką apiplėšė to pa
ties miestelio biznieriai ir 
vienas policistas! Plėšikai 
buvo šeši: trys iš St. Char
les šimto procentų patriotai, 
ir trys Chicagos mėlyno 
kraujo amerikonai!

Kas svarbiausia, šios šai- 
kos plėšikų yra vienas vigi
liantų organizacijos narys.
Vigiliantų organizacija yra 
Amerikos juodašimčių or 
ganizacija, kurios obalsis 
vra: saugoti piliečius nuo 
plėšikų, o labiausia nuo ra
dikalų pavojaus.

Kai St. Charles miestely 
suorganizavo vigiliantų šal

ti katalikai biznie 
na i nuėję į laisvamanių ar- 
bi. lįstų pramogas jau
čiasi “kaip namie.”

"Draugo” rašytojui atro
do, kad Rata 
visa širdžia jauči merr.

likai oizmenai

SENI ŽMONES, BET
DIDELI KOMEDIJANTAI!

. Dabar Susivienijime Lie-
pritana ir uz-.tuvių Amerikoje eina rinki- 

• narnamų parengi- komedijos; jose daly- 
kiavsia: ‘ Kodėl ;vauja jauni jr seni. Pasi-nvificpc ■ ’ Tr i > • • i

Šoko, Pittsburgh, Pa.
Vasario 23 d. Lietuvių 

Mokslo Draugystė savoje 
svetainėje minėjo 36 metų 
sukaktuves nuo savo Įsikū
rimo. Buvo surengtas gražus 
programas, kuris susidėjo iš 
prakalbų, dainų ir muzikos.

Kalbėtojais buvo S. Ba- 
kanas, J. K. Mažukna, P. 
Pivaronas ir taippat tarė po 
keliatą žodžių buvę draugi
jos pirmininkai: Juozas

didelį uosį ir jo prieglaudoj 
auganti mažą uOSeli, kuris 
užėmė nukirstojo didelio 
uosio vieta. Tuomi padary
damas prilyginimą, kad da
bartinis draugijos preziden 
tas A. Lelionis yra čia gimęs 
jaunas uoselis ir užima se
nio uosio vietą ir jam priseis 
atlaikyti visas audras, ku
rios lietė senąjį medį.

Kalbant apie tuos jaunus 
medžius, kurie užima senių 
vietas, reikia pasakyti, kadMoskeliunas, A. Vainorius, tonnV ir Tona-? Am bMD* xald-vboJ JauruJ\. Gutauskas n Jonas Am ;medžiu vra keiiatas, kurie

brozaitis kaipo vienas is «- ^į^Vniu vietas k serai 
TO narni ir nenuilstančių (lraugijos ,įbui djrba. -Jais 
darbuotojų. I . pirm A ^1^^ turto

Muzikavę programos dali sekretorius J. Samulevičius
pildė šv. Jurgio parapijos 
choras vadovaujant Mildai 
Virbickiutei-Brosky, North

ir kontrolės komisijos narys 
J. Saveikis.

Trečias iš buvusių prezi
Sidės L. D. Susivienijimo į ^entų kalbėjo V. Gutauskas 
jaunuolių choras, vadovau-jr ketvirtas A. Žvirblis. Abu 
jamas E. Gasiumenes, žy
miausias Pittsburgho lietu
vių smuikininkas Kazimie
ras Savickas ir Pittsburgho 
lietuvių mėgiamiausia dai
nininkė Laura Paulekiutė.

Programą vedė draugijos

prisiminė apie draugijos 
pergyventus laikus ir palin
kėjo LMD. gražios ateities.

Iš pirmųjų draugijos na
rių, kuris ir po šiai dienai y- 
ra valdyboj ir nenuilstan
čiai darbuojasi draugijos la-

pirmininkas A. Lelionis. £ui, ^i j Ambrozaitis. Jisai
Publikai buvo perstatyti 

keli senieji LMD. pirminin
kai ir dabartinė draugijos 
valdyba. Buvę darbuotojai 
buvo prisisegę po raudoną, 
o dabartiniai po baltą gėlę.

Pirmuoju iš buvusių pre
zidentų buvo perstatytas 
Juozas Moskeliunas, jisai 
šiai draugijai tarnavo apie 
14 metų kaipo pirmininkas. 
Trumpoj kalboj jis prisimi
nė draugijos pergyventus 
laikus ir jausmingai pareiš
kė, kad didžiausias troški
mas esąs kad draugija ir 
ateity tarnautų Pittsburgho 
lietuvių prakilniems reika
lams.

Antras iš buvusių prezi
dentu kalbėjo A. Vainorius. 
Jis keliais žodžiais pareiš
kė, kad draugijos ateitis 
priklausanti jaunajai kar
tai. Baigė kalbą su Mairo
nio eilėraščio žodžiais apie nių gaidžių.

ir pareiškė keliatą žodžių; 
prisiminė apie draugijos nu
veiktus geruosius ir prakil
niuosius darbus ir iš gilumo 
širdies linkėjo, kad draugi
ja ir ateity laikytus tų gra
žių tradicijų.

Ilgesnias kalbas pasakė 
S. Bakanas, J. K. Mažukna 
ir P. Pivarunas. Jų kalbos ir 
sukosi apie LMD. nuveiktus 
ir veikiamus darbus.

Muzikalė programos da
lis buvo tikrai gera, visi pro
gramoje dalyviai atliko sa
vo užduotis labai gerai.

Publika, kuri susidėjo iš 
LMD. narių, jų šeimynų ir 
draugų buvo daug ir visu 
programų buvo užžavėta.

Pasibaigus programai 
dauguma svečių susirinko 
ant antrų lubų ir į kliubrui- 
mį, tenai linksmai pasišoko 
ir vaišinos net iki paskuti-

BALTIMORE, MD.
Iš draugijų darbuotės ir 

apie medalius.
Skaičiau “Naujienose” iš 

Pittsburgho tokią žinią: 
“Vyrų vakarienė pavyko 
neblogai.” Rašoma, kad ten 
vyrai virė, kepė ir tarnavo. 
O musų Mindaugio draugy
stės narės moterys vasario 
2-rą dieną surengė šaunią 
vakarienę, kur viską mote
rys virė, kepė ir alų už baro 
pilstė, o vyrai tik valgė ir 
gėrė. Ir pasirodo, kad mote- 
rys moka geriau rengti ban
ketus, negu vyrai; jos netik 
mokėjo sukviesti daug sve
čių, bet ir padarė draugystei 
apie $200.00 pelno. Bravo, 
moterys!

SLA. 64-ta kuopa buvo 
rengus prakalbas 29 vasa
rio. Kalbėjo garsus kalbėto
ias, SLA. prezidentas adv. 
F. J. Bagočius. Netankiai 
mes galime girdėti tokių 
kalbėtojų, todėl žmonių su
sirinko daug ir jie buvo la
bai patenkinti.

Kadaise Maikio Tėvas sa
kė, kad reikės užvesti me
dalių fabriką. Kaip dabar 
atrodo, tai jis padalytų gerą 
biznį. Ve, musų mieste ne
senai gavo medalį buvęs 
kriaučius Nagornauskas ir 
kunigas Lietuvninkas. ' Na- 
gornauskui medali išsistora- 
vojo tautininkai; bet kas iš
sirūpino jį kunigui, to aš ne
žinau. Adv. Rastenis parašė 
Smetonai “prašeniją” — ir 
Nagornauskas dabar jau tu
ri medalį. Kaip tik Rastenis 
nuvyko į Clevelandą, tai 
ruoj ir “Dirvos” redaktorius 
Karpius gavo blekę. Išrodo, 
kad adv. Rastenis gali “su- 
bytyt” Maikio tėvą medalių 
biznyje.

Šių metų rengtose vasario 
16-tos iškilmėse medalį ga
vo teisėjas W. Laukaitis. 
Jam gal ir verta, nes per jo 
pasidarbavimą Marylando 
valstija pripažino vasario 
16-tą šventę. P. Žadeikis už
kabino Gediminą ir Mary
lando gybematoriui H. Ni- 
ce’ui. Žinąs.

nu žodžiu — už kicKvierz 
lempos stulpo niukso radi
kalas ir tyko, kaip greičiau 
išsprogdyt bažnyčias, mo
kyklas, apiplėšti krautuves, 
bankus ir tt.

Plutokratu spauda daug 
rašė apie tų vigiliantų veiki
mą ir džiaugėsi, kad dabai 
St. Charles miestelyje ne
reikėsią užrakinti namų, 
krautuvių ir bankų durų. 
nes į vigiliantų organizaciją 
priklausą šimto procentų 
amerikonai, kurie nepavog 
tų nei adatos nuo milionie- 
riaus.

Dabar paaiškėjo, kad vi
giliantų šulas padarė planus 
apiplėšti banką!

T. J. Kučinskas.

LYNN, MASS.
Sudegė Juozas Degesiunas.

Vasario 21 d. ištiko ne
laimė seną musų apylinkės 
žuvininką J. Degesiuną. Jis 
gyveno Saugus kaimely, ne-į 
toli nuc Lynno. Kaipo senas 
žuvininkas turėjo nedidelę, 
šlubelę, buvo nevedęs ir vie- • 
nų vienas joje gyveno. Iš ne
sužinotos priežasties nakties' 
metu užsidegė jo stubeiė ir 
Juozas Degesiunas joje su
degė.

Velionis buvo senas Lyn
no gyventojas ir veiklus 
žmogus, jis buvo vienas iš 
Lynno Lietuvių Kliubo or- 
ganizatoriij ir kiek tik galė
jo diibo kad viskas butų tei- 
~ingai tvarkoma. Pagelbian; 
kitiems rimtiems vyrams, f 
šiandien Lietuvių Kliubas' 
labai puikiai susitvarkęs, j 
Jam mirus daugelis jo pasi-i 
ges kaipo rimto ir nenuils-J 
tančio veikėjo. Iš Lietuvos 
velionis paėjo iš žvigždėnų 
kaimo, Daugų parapijos. 54. 
metų amžiaus. Į Ameriką 
atvažiavo jaunas ir apie 40 
metų išgyveno šioje šalyje.' 
Artimų giminių Amerikoje 
rodos neturėjo, o jeigu ir tu
rėjo, tai jo draugai nežino, i

Sužinoius apie Juozo mir
ti, atvažiavo iš Nashua,' 
N. H. Aleksandras Degesiu
nas (jis vadinasi Degasis), 
su dviem sunais, viena? iš jų 
yra advokatas, kad palaidot 
velionio kūną. Bet tuo rei-' 
kalu rūpinosi vietos šv. Ka
zimiero draugystė, prie ku
rios Juozas prigulėjo.

Aleksandras Degasi? iš 
Nashua, liko velionies turto 
apėkunu. Jeigu yra artimes
nių velionio giminių Ameri
koje ar Lietuvoje, gali krei
ptis pas draugystė? pirmi
ninką A. Berželioni. 25 
Camden st., W. Lynu. Mass. 
Jis paaiškins teisingai viską 
apie velionio palikimu?. Bet 
kiek liko jo turto, iki šiol su
žinot da neteko.

Feliksas Bacevičius.

S. S. PITTSBURGH. PA.
“Pamokslas” katalikams 

biznieriams.
Kunigų “Draugo” num. 

37 Pittsburgho skyriui tilpo 
korespondencija, parašyta 
tūlo prabaščiaus, bet be pa
rašo. Korespondentas išdro
žia tikrai kunigišką “pa-, 
mokslą” Pittsburgho katali-j 
kams biznieriams dėl remi-' 
mo laisvamanių pramogų. !

Pittsburgho prabašteliam 
mat nepatinka, kad katali-J 
kai biznieriai nepasitenkina 
vien kunigų ir davatkų ren
giamomis “kard parėmis,” 
bet nueina ir į kitų pramo
gas, kurių kunigai neglobo- 
ia. Pikta dvariškiem? tėve-

nors prieš kokią partiją ko
votų; jis dabar užtaria pa
žangiųjų kandidatus todėl, 
kad tautininkai begėdiškai 
juos šmeižia. Aiškinant kun. 
Valadkai tautininkų melus

naesus.. Ir taiko, kad 
i .o: svarbiausioji arų komo

-n£’ • '’judžiausiai ant “komo” už- iš jų “bokšto,” gal nenorom 
nesus ipi atimas, mynė kun. Valadka p-nui'jis pataikė skaudžiausiai 

Strimaičiui, kad visos jo ant korno užmint didžiajam 
praeities suktybės šešku pa- Strimaičiui, ir kaip jis iš to 
kvipo. Negalėdamas jis skausme atsipeikėjo, tai vi- 
niefco padaryt kun. Valad- sas “tautiškas bokštas” nuo 
kai, užsikuopė didis tauti- Schuylkino beprotnamio iki 
ninkas ant savo “Sargybos Lietuvos Atstatymo Bend- 

ourgho lietuviai: Bokšto” ir per “Vienybės” rovės pakvipo dideliu tau- 
vra vaišinami | triubą paleido tautininkiškų tišku šešku. Kiek atsikvė- 

pamazgų siurblį ant visų, pęs p. Strimaitis, kaipo di- 
kurie nešoka ilgojo Strimai- delio bokšto štaršas dže- 
eio griežiamą klumpakojį, nitorius, parašė ištikimiems 
Daugiausia ant kun. Valad- tautininkams prikazą, kad 
kos. Strimaitis “Vienybės” nei vienas didžios dva- 
15 num. rašo, kad kun. Va-'sios tautininkas neklausytų 
ladka su ta pačia burna ba- kun. Valadkos pamokslų, 
nanas valgo, degtinę geria neleistų savo vaikų į pamo- 
ir pamokslus sako. Ir su-kas ir tt. ir tt.
prask žmogau to “bokšti-! Gaila, kad p. Strimaitis 
ninko” mandrybes. Nei negali girdėt kun. Valadkos 
prarastvose Miehaldos tokių pamokslų ir matyt jo nu- 

’ mandrybių nežinota, kokias veiktų darbu. Aš Strimai- 
žino Schuylkino beprotna-įčiui da kartą patariu pažiu- 
mio auklėtinis. Strimaitis iš.rėt tą pačią “Vienybę,” į tą 
savo mandrybių sužinojo,'patį 15 numerį, ant paskuti- 
kad kunigai su ta pačia bur-inio puslapio, kur yra daug

blo^o m “bedieviškus dole-’na Seria’ val~°, - ir paveikslų, tenai jis galės pa-
* - lūs sako. Už tokias mandry- matyt ir Scrantono tautinės

bes Smetona turi skubintis bažnyčios paveikslą. Tai

• / ikiškų įsitikinimų 
nebr;:ni mas, pavojingas 

’n i įsitikinimais žaidi- 
a ir net žemo “gešefto’

vieni kitiems ir 
užmina. Skau- 

ant “komo”
p-nui • jis

tokiais ‘komplimen-

en cieitc, kad jie, kaipo 
lietuviai, paremia lietuviš
ku? parengimus ir su visais 
nori gražiai sugyventi!

Jei tie biznieriai eitų į 
vetimtaučių parengimus, 

tai Pittsburgho prabaštė- 
liai tokių “pamokslų” nesa
kytų. Bet kada nueina pas 
saviškius, tai jau blogai.

Tai ve, kokie “patriotai' 
yra tie musų dvasiški tėve 
liai! Kuomet laisvamaniai v 
atsilanko i parapijų paren
gimus ir palieka tenai po 
keliatą dolerių, tai musų ku 
nigai nemato tame

rius ima mielu noru. Tai 
kodėl gi katalikai negalėtų 
nueiti pas laisvamanius? su medaliu.

Strimaitis nori, kad kun.
kun. Valadkos pamokslai 
ir jo pastangos tą gražią 

” bažnyčią ištobulino.
Lawrence kun. Valadka

“Draugo” rašytojas
savo “pamokslais” pa-, . .

rečio, kad jis yra didelis> sa- i Dmnkais, 
vamylis, nutolęs nuo
taus mokslo ir prastas Strimaičiui «tai kokiaiKun- vaiaoKos uiusun erius. Biznierius, “am btnmaitiui štai KOK14 ul.je<,iauclos ūkisĮroda duosiu: kun. Valadkai priegiauuue ūkis,_ 

kaipo tautinės bažnyčios daugiau negu bažnyčia Is 
kunigui visi žmonės vra Iv- i bažnyčios parapi jonai duo- 

ir niekad man neteko 'n°s nevateys, o ukeje, ne- 
kad kun. Valadka spėkų seneliai, eales

kiai? .! Valadka veiktų vien su tau 
listlIS turi

tai da
Grįžtant iš Indijos, 

laivo “Bombay” buvo ras
tas negyvas Pittsburgho fa
brikantas E. D. Frohman.

gus 
girdėt,

NAUJA! 3

Naujoje 1936 
(Turbolator)

EASY
Skalbtuvėj

NAUJA TOBULA 
SKALBTUVĖ PIRMĄ SYKJ 
Už MAŽIAU NEGU $100.00

Ši nauja EASY skalbia
moji mašina skalbia VISUS 
drabužius ir VISUOMET. 
Jos vėliausi pagerinimai ly
ginasi garsiajai EASY Spi. 
ralator mašinai. Ją perkant 
galima sutaupyti nuo $40 

$50.00.i:<i
nauja PUIKI skalbia

moji mašina yra varoma 
šeštarnėmis — išaliejuota ir 
akiai uždaryta. Mašina eina 
labai tykiai. Parsiduoda tik 
už S49.50.

Ti«ose Edisono Shopoee ir 
pas Elektrikinios pardavė
jus a t b a Kontraktorim

Dy Ierius.

savų dienas baigti. Taigi, p. 
Strimaiti, Valadka, tai ne 
tavo “bokštas.”

K. S. Januiaitis.

ZONUOSE
SKALBIA

NEREIKIA
ĮMOKĖTI

Edison Service Klijan- 
tams duodama jsimokėji- 
taui. Maža priedir.ė mokes
tis imant įsi mokėjimu i.

The Edison Shops
39 Boylston Street, Boston 

ir kitose 32 parankiose vietose 
Atdara 8:30 iš ryto iki 5:15 vak. kasdien, ir šeštadieniais.

TORONTO, KANADA.
Aukos Kupiškio Liaudies 

Namui.
Toronto kupiškėnai ir ne- 

kupiškėnai, atjausdami kul
tūrinį darbą Lietuvoj, suau- 
kavo $14.50 Liaudies Na
mui, kuris manoma greitu 
laiku pradėti statyti Kupiš
ky.

’ Aukavo šie asmenis: po 
1 dol O. J. Indreliai ir B. A. 
Kavoliunai; po 25c. S. Sas
nauskas, V. Dagelis, A. Kal- 
mer, A. Kudrezoff, G. Plė
nis, K. Šimonis, J. Broga ir 
J. černauskas; po 15c. neį
skaitoma; po 10c. Petraitis; 
po 5c. Laurinaitis ir J. Dek- 
snis. Kadaisia egzistavusi 
KBKA. Toronto kuopa au
kavo 10 dolerių.

Tokiu budu susidarė 
$14.50, kurie jau yra pasiųs
ti į Kupiškį K. Ječiaus var
du. Visiems aukavusiems 
tariu ačiū kupiškėnų vardu.

A. S. Kavoliunas.

PITTSBURGH, PA.
P. Grigaitis kalbės.

Šiomis dienomis teko su
žinoti, kad d-gas Grigaitis 
Naujienų” redaktorius pra

džioje kovo važiuoja į rytus 
su prakalbų maršrutu.

Kovo 14 d., d-go Grigai
čio prakalbos įvyks Pitts
burghe, Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj, 142 
Orr st., pradžia 7:30 vai. va
karo.

Įžangos jokios nebus.
Apie d-gą Grigaitį kaipo 

kalbėtoją, turbut, nereikia 
nieko aiškinti, visi žino, kad 
Grigaitis yra žmogus moky
tas ir reikalus Logiškai iš
aiškina. Pittsburgho lietu
viams bus įdomu pasiklau
syti Grigaičio kalbos. Tai 
nepaprasta proga, todėl ne- 
užmirškim kovo 14 dienos, 

S. Bakanas.
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Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO.' BOSTON. No. 10. — Kovo

Sveikatos SkyriusPasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Literatūra, Politika 
Ir Mokslas. Si skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

SIS TAS APIE 1935 METŲ KNYGAS jo ir perijodinė spauda, kuri nuolat ir l>e 
LIETUVOJE. pertraukos gvildeno šį klausimą ir skaity-į

tojams noroms nenoroms kalė mintį: skai-: 
Kad literatūroje mes smuktume :r eitu- tykite lietuvišką knygą. Daug reikšmės tu-; 

me atgal—to primygtinai teigti nebegali- rėj0 didelis knygų atpiginimas ir paga
nia. Bet ir šį sykį reikia susitarti, kaip apie ’iau knygų loterijos, kur žmogus už nedi- 
knygas kalbėti: kokybišku ar kiekybišku <]elę pinigų sumą įsigijo nemaža knygų. Į
atžvilgiu Pirmuoju atžvilgiu labai džiau

nuslepiame kokybini musų literatūros au- a ^toiama tokiom s briauna^
girna. Tai atsitinka dažnai su pavieniu lei- baznai JR va.ksciojama tokiomis briaunomis, kur iš abiejų pusių smekso bankrotas.

• , • .. . .. , , - nepasisekimo. Galimas daiktas, kad di-asiekimus, nusistotjti bendro pasiugeji- di Pjį sunkumai jau nugalėti, ledai p,a- 
,no laipsni, - pirtnykais _ entuziazmas ,auJžti ; juo , į> genau «>k-
T •'s&'vuK SU r sis. Labai norėtis., kad šie meSi musų li-

trukuma.s Sunku. ..'beveikt negalima, nu- teraturai butų našesni ne tik kiekybiškai, 
rodt-t. bent vien, kurnu is didžiųjų ir ma- kiek kokvbiškai. Joną. Šimkų.,

įzujų formų, kuns butų tobulas visais at- J
žvilgiais.

Apsčiai šiais metais susilaukėme naujų KAS YRA PSICHO-ANALYZĖ?

—Tegul bus pagarbintas, —Tėve, jeigu tu man ne-
Maike! įtiki, pasiklausk kitų. Airiai

—Labas rytas, tėve! ir italai yra labai karšti ka- 
—Ar žinai, vaike, kad talikai; pasiklausk jų, ką jie

originalių romanų. Didžiuma jų atstovau
įealistiniai konstruktyvinę kryrptį Ma- senaj išvystytas būdas žmogaus pasamo- 

tvt, rašytojus bus vis dėlto paveikusi kn- • k . - , , - r
t'ikk ir recenziios ta krvutimi Dasukti ne« nei tirtb Matote’ psichologai yra nustatę, Uka ie?enzl2?r a^TP,- .P ,1’- kad mes turime du proto skyrių. Vienas jų 

yra veiklus, akylus, sąmoningas ir vadina
si sąmonė. Antras gi susideda iš pergyven-

dar ne taip senai daugelis musų rašytojų 
tai krypčiai nepritarė.

Psichc-analyzė yra palyginamai da ne-

Reikia atsiminti, kad realistinis žanras tų ir užmirštų įspūdžių, peveiklus, nesą
moningas ir vadinasi pasąmonė.

Kad geriau šitą dalyką supratus, paim-
rašvtojui yra sunkiausias, čia nėra vieto: 
lakioms ir neoažabotoms fantazijoms, čia 

ketvirtį morėiaus““‘pripuo.a ^piV“^ SSi£ ™ i b-ili viekas įtikinama ir bent meniškai
švento Kazimiero švente? rą? Jie tau atsakĮs, kad to- ^alu. Realistinio romano rtito.t,un būt & Mistiko geresnis b- ji iŽekė-

—Na, tai kas? . kio šventojo danguje visai ■ "</ I*****“’ " w> ano. Jonas dėl to apsirgo dvasiniai.
—Tą dieną, Maike, Lie-nėra. ,epitetais, trigubais palyginimais ir kit. į0 kunas sveikas> bet dvisia serga, jam

tuvoje seni žmonės eina gy’- —Jeigu taip, Maike, tai Musu rašytojams tai sunku tobulai at- niekas nemiela, nesinori net gyvent, 
vačių gaudyt. kodėl musų kunigai pastatė likti. Juk daugelis tik savo kūrybos pra-

—Aš pirmu kartu apie Čikagos stokjarduose šven- džioje: savęs nesuradę nei formoje, nei 
tai girdžiu, tėve. ,to Kazimiero seserų maka- stiliuje. Iš to tas nepaprastas nevieningu-

—Jes, Maike, aš pats ei- dėmi ją? mas viename ir tame pačiame kūrinyje.
davau jų gaudyt.

—O kam jas gaudyt?

Šitos jo ligos priežastis yra aiški, nes jis 
ją žino; vadinasi, ji priklauso jo sąmonei. 
Tekią ligą nesunku ir išgydyt, tegul tik 
prie Jono prisitaiko kokia gražuolė, čia

RI DOS IR BALTOS ODOS 
PLĖTMĖS.

Rašo Dr. A. Yuška.

sergančiu norėdami pasigydė. 
Gydymas sulyginamai yra ne
sunkus. Galima vartoti natrum 
hyposulphitum ištarpy., arba

Tarp daugelio odos ligų kai kitoki^ O^olių tai ligai pri
kurtos buna limpančios ir pavo-' Ulkintl> ir ^ugumoje oda su- 
jingos žmogaus sveikatai, o ki? normal* Pil
tos nelimpančios ir nekenkia Dar >’ra tokių atsitikimų, 
sergančiam. Odos ligos paeina ^a(l žmogaus kūne pr.trūksta 
nuo daugelio priežasčių; nuo medžiagos, iš kurios pigmentas 
sistemiškų ligų, nuo užnuodyto pasidaro. Tokiu atveju ant odos 
kraujo, nuo gendančių viduri- atsiranda baltos plėtmės, tai yra 
nių organų; nuo netinkamo savotiška liga vadinama vitili- 
maisto, nuo chemikalų, nuo šal-ĮKro. \ itiligo visados buvo, iš da- 
čio, nuo karščio ir nuo užsinuo-įbes ir dabar yra. nepagydoma 
dijimo bakterijomis arba kito-|b&a- Gydytojai yra vartoję įvai
kiais nuodais. Taipogi rudos irir*as K.vdu°les *r visokiausias 
baltos odos plėtmės, kurios ne-; priemones gydymui tos ligos, 
kenkia sergančiam ir nelimpa;bet nei vieno ligonio r.epasise- 
kitam, kiek yra žinoma, paeina bė išgydyti. Keli metai tam at- 
nuo neveiklumo arba per didelį Kai Dr. H. \\. Frances, kuris
veiklumą kai kurių liaukų. 

Sveiko žmogaus apdangalas.
patsai turėjo baltas pietines ant 
odos, rūpestingai visokiais bu

tai yra oda, turi rusvą spalvą,1 bais tyrinėjo tos ligos priežastį, 
bet vienas žmogus buna rudes- Jis specialiai egzaminavo visus 
nis, o kitas baltesnis. Odos spal-įbuno narius ir patėmijo. kad jo 
vos skirtumas priklauso nuo to Į Pilvelyje arba skrandyje truko 
kiek odoie yra rudų dažų. vadi- į hydrochlorinės rukšties, kurios 
namų pigment’ų, kuriuos paga-įpas sveikus žmones visados yra 
mina kai kurie kūno organai į mažas nuošimtis. Tad jis nu- 
arba liaukos. Jei odoje tų rudų įsprendė ištirti skilvio nenorma- 
dažų arba oigmento nebūtų, taiįbšką padėtį manydamas, kad tai 
žmogaus oda butų balta kaip gab buti priežastis vitiligo li- 
sniegas, ir visi žmonės butų bal- gos. Jis sumanė atpildyt. truku- 
ti arba baltai rausvi. Bet taip-mą vartodamas tinkamą dožą

liekarstvų, Maike. tu mane balamutytum 
Tą dieną sugauta kirmėlė turju užsibrėžęs gerą darbą
!UV įaPai Jpdete _dėl tos makademijos pada- 
ir Kazin Komą KVaraoą ture 
tum, o išgerk tokios 
nės, tai busi sveikas 
krienas.

—Tai yra tamsių žmonių 
prietaras, tėve.

—Kodėl prietaras?
—Todėl, kad gyvatė nė

ra joks vaistas. Paėmęs to
kios biaurybės žmogus gali

tu paklausk jų, tėve. . Didelis musų^ojųjurtaių formalinis Psicho.analP,ž nereikalinga* 
—Maike, as nenoriu

menui laikai senai praėjo ir vien kas nemiela, jį kankina melancholija bet 
kzU kodėl, JIS pats nežino. Tai reiškia, kad tos

_O kokie gi pas tave p’a- kuriančios nfeko naujo, arba pripuolamai bet jo tėvo ar protėvio pergyventos bėdos. 
* paliečiamos ir neiškristalizuojamos. Mes Ir štai, čia iau reikalinga psicho-analy-

metaL. kaiP ta ^akademija -r jaį turėsime nauja idėją, naują kryptį, būdą tai ligai prašalinti, 
yra atidalyta, taigi švento pa£auiįnė literatūra kitko moko.
Kazimiero seservs anvaiks-

^ig.yu.yt. ’čioia jubilėjų. Kad tas Mes žinome, kad musų valstybė nedide-
Maike, reikia ivykig butŲ vožaesnįs, aš lė ir kad jai padidėti galimybių nėra. Žo- 

zmoti, kada kokią gyvatę buvau nusistatęs pagauti džiu, nėra kalbos apie plėtimąsi, o tik apie
pagauti Lietuvos žmones per šv. Kazimiera žalti ir kilimą. Tas pat reikėtų atsiminti ir musų . . , .
žino. lai per šventą Kazį- tai makademiiai rašytojams: jiems reiktų stengtis kilti i vegijoj, pereitą sąvaitę prašneko apie po-mierą, kada jos pirmu kartu ,kX jubilėi^va prezentą' kuįbbs aukštumas, o nssitiesti į platu- litinius kalinius Sovietų Rusijoj. Jis gavęs
išlenda iš po sniego. Tegul šv. Kazimiero seserys mas. Galima lentynas ir sandėlius, užvers- iš patikimų šaltinių žinių, kad “režimas

—° ką čia Kazineras ga- vžpj]a j j šnapsu. tai turės ti knygomis, bet galime neturėti kuo pasi- prieš politinius kalinius yra baisus.”
h su tp vate turėti. 'geru liekarstvų nuo gumbo, didžiuoti. (čia mums prisimena ir Cleve- Trockis kalba ne apie baltagvardiečius

—AlaiRe. man Deda su: _ . . lando “Diivos” redaktoriaus Karpavičiaus ir kįtus fcentrevoliucionierius, bet apie
“literatūra, kurios niekas neskaito.— ,uos kalinius, kurių pasišventimas ir išti-
Kcd.) . kimybė Sovietų Sąjungai negali būt abe-

\ is dėlto, jei pernai romanas buvo gau- -otina. Vienintelis jų “nusidėjimas” esąs
era< tu Bet Kai tu naoar man ?iai ir kartais, v.isai vyku>‘ai atstovauja- įįk tas> ka<j “jįe kritikavo valdžios biuro- eia.. . |tų.~ net Kai tu naoar man mas tai nOveles kone pamirštos. Vieno ki- k-ratiia ”

daug apie prisnekejai tokiu dalyku, tai to rinkinio pasirodymas yra niekniekis pa- Trockis D"duoda šitokius faktus- “Ne-
ji žinai r as nežinau, ką daryti. Jeigu iv<rįnus su knv«, tiražu To Driežas- , ?\OCRls .P-GUoua shokius laktus. įse

šiur Maike kad ži- šventas Kazimiera^ ištikru- m U Knygų tiražu, io pneza. j b atvaziavo pas mane iš Sovietų
—biur Maike, Kan zi- šventai rvazimieras įsuKru cių yra ne viena, bet ju gvildenimas—nau- qaį„nan<5 r>r Anton Ciliaa buvę*. T,«rn«lanau! Ir kaip gi nežinosiu,1jų nėra musų tautietis, tai ,-a tema > ^ąjungosLn. Antonviiiga,Duvęs.jugosia-

iuk musų Ščesly vos Smer- tokį pi ezentą neužsimokėtu IJudni reikalai sudramatinę kurvba. 
ties Sušaldė yra apsirinkusi,tenai siųsti... žinai, ką, as Kai kas -ia mėgma kaltę suversti teatrui. 
jį savo patronu. • nueisiu pa? zakristijoną ant pefc tat dalimi neteisinga. Iš niek-

^etjtai-a neP?r<?do, o odos. .... . niekio teatras nesulipdvs šedevro. Tai pa-
tėve, kad tu žinotum jo bio-: —Gali eit, teve. Gal pa - - -

greičiau nusinuodyt, negu KazimieroJ seservs aDvaikš. 
išsigydyt.

tavim, kad tu tuos aukštus —Tu įžeistum tenai visas
moks’us eidamas visai atsi-.davatkas, tėve. 
tolinai nuo musų tautiško ■ —O aš mislinu. kad gevas
gyvenimo ir nežinai kas bu- žaltys joms labai susigady-
vo šventas Kazimieras. 

—O tu, tėve, ar
i9

grafiją.
—O kas tai do per daik

tas Maike, ta big... big...? į 
—Biografija, tėve, tai

įsimatysime kitą sykį. rodo nenusisekę Valstybės teatro bandy
mai.

KANADOS TIRTAI.
Imant atskiromis provincijo- -K are

iai yra psichologijos sritis.

LEONO TROCKIO BALSAS.
Leonas Trockis, kuris dabar gyvena Nor-

vijos Komunistų Partijos vadas, kuris iš
sėdėjo daugiau kaip penkeris metus So
vietų kalėjime ir dabar buvo ištremtas už
tai, kad kritikavo Kominterno vadovybę.” 

Protestuodamas prieš kalėjimo rėžimą,
Ciliga buvo atsisakęs nuo valgio, sako 

Moru poeziia pastaruoju laiku pasida- ir°ck’?, bet kalėjimo prižiūrėtojai pradė- 
įė laba’ rami, kone giesmėmis virto. Ji pa- .io maitinti jį prievarta. Nusižudyti jam ne- 

monotoniška. vienoda, be jokio Ie!do.
žmogaus gyvenimo ir jo nu- mi;' Kanados turtai pagaf i923 veržimosi ir maišto. Jos gvvvbė kito nieko Tūkstančiai komunistų kurie buvo nrie- 
veiktu darbų nurašymas. i----- nenori, kaiu ramumo. O tai jau yra senėji- šingi augančiai nelygybei, titulų kannin-

—Na, o tu, Maike, ar turi 
tokį aprašymą apie šventą! 
Kazimierą?

—Aš neturiu, tėve, bet aš, 
skaičiau apie jį lenkų Ency- 
klopedijoj Powszechnoj.

—O kas tenai parašyta?
—Tenai parašyta, tėve, 

kad tas lenkpalaikis, kurį tu 
vadini “šventu Kazimieru,” 
buvo kilęs iš lenkų ir austrų 
kraujo. Jis buvo nenorma
lus vaikėzas, silpnaprotis, 
lenkai neturėjo kur jį dėti, 
todėl paskyrė Vilniaus val
dytoju ir tenai jis pakratė 
kojas.

—Ar tu manęs nefulini, 
Maike?

metų statistiką buvo tokie:
Alberto* nrov $2 406 000 000 mo pozvmis. Kaip greit spėjama pasenti! kams įvedimui ir didėjančiai sauvalei, bu- Britu Ko.u.hijoj Nį ka geriau kokybiniu atžvilgiu ir su, vo,prašalinti iš Kompartijos ir sugrusti į
Manitobo.j .... 1.970.000.000 tam vadinama, vaiku literatūra. Chresto- A1j1T1US- ... v j j v
New Brunswick 788.000.000 mali joms trupinių prisigaminome, bet išti- . YF arLmi Lenino bendradarbiai,
Ontario ......... 10.628,000.000 sai neturime nei vieno kurinio, kuris butų , ’P ^Kamenevas m Zino_yj.eyas’_^a._ar Wa
Nova Scotia .. 911,000.000 pavyzdys musų vaikų literatūrai. laikomi kalėjime neva už teroristinį dar-
anų v a ovuviči .. J7xi,wv,wv iiiu.^u v<xinų me: <xlui a i. . • •• a -• • i * i * jPr. Edward Sala 164.ooo.ooo Bet užtat kiekybiškai pereitais metais b^.su kur,u0 pedu neturėjo nieko bendra
Quebec ..........  8.265.000,000 mes galime pasididžiuoti. 0 jeigu taip, tai Kamenevas buvo Politbiuro pirminin-
Saskatcheuan.. 3,074.000,000 išeitu, kad musu skaitytojas nubudo po ii- kas. Dabar jis sėdi vienoj celėj su penkiais
Yukon .............. 17.000,000 g0 miego, ir nubudo tokiais sunkiais kri- kitais kaliniais. Iš pradžių jis buvo nuteis-

----------------  zio laikais! Leidėjai leidžia kurinį po ku- tas kalėti 5 metus, o pernai jam pridėjo da
Viso lab3 $30,840,000,000 rinio, savą ir verstinį. 5 metus.

-------------- I Jieškant šio pagerėjimo priežasčių, rei- Trockis sako, kad Sovietų valdžia išvir-
SUDEGĖ 100 KURKINŲ. kia prisiminti musų inteligentijos prieaug- to į tikrą biurokratiją, kuri su darbinin- 

Sudbury apylinkėj šį pa- H- iaunają kartą, kuri nemoka kitų kalbų, kais visai nenori skaitytis. Kuo daugiau ji 
nedėlį sudegė pas farmerį kaip lietuviu. O skaityti ji skaito daugiau, biurokratėja, tuo daugiau darbininkai ją 
Davisą kurkiu perykla ir negu senoji karta. Šia kryptimi gerėjimas kritikuoja, o kuo daugiau jie kritikuoja, 
100 išperėtų kurkinukų. 4 turės permanentiškai didėti. Daug prisidė- tuo aršiau ji juos persekioja.

hydrochlorinės rukšties be jo
kio pertraukimo kasdi?ną per 

arba odai gelbsti pagaminti (dvejus metus. Pasekmė to, viti- 
daug pigmento, tai yra rudujųihgo arba baltos plėtmės nuo jo 
dažų, dėlto žmonių odos spalvos:kūno odos visai pranyko ir per 
buna skirtingos. Vieni baltesni. į aštuonis metus neatsikartojo. 
kiti net visai buna juodi, tai i Tokiu budu Dr. Frances pasek- 
priklauso nuo to, kokiame kli-įmingai išgydė dar tris savo pa
mate gyvena. į cientus.

Dėl kai kurių priežasčių ret-1 Sutraukoje galima priminti,
*1 1111. • « a i «

nėra. Kadangi saulės šviesos 
spinduliai turi didelę įtaką odai.

karčiais pasitaiko, kad baltųjų 
žmonių oda pagamina perdaag 
rudų dažų arba pigmento, dėl te 
atsiranda ant kūno negeistinos 
rudos piėtmes. Nors tos rudos 
plėtmės žmogaus sveikatai ne
pavojingos ir kitam nelimpa, 
bet jei jos yra kur nors ant vei
do, ant kaklo arba ant rankų, 
tai gražumo dėliai niekas jas 
nemėgsta nešioti. Jei negydo
ma. tos rudos plėtmės gali pasi
likti per daugelį metų arba visą 
amžių. Didelis nuošimtis ta liga

kad ant odos rudos plėtmės pa
siduoda atsakančiam gydymui, 
o baltos plėtmės. jei ir išgydo
mos, tai reikalauja rūpestingo 
gydymo per ilgus metus Dėl to 
lauksime, gal kam pasiseks su
rasti lengvesnį būdą gydymui 
tos liges. Nes dabar žinomas 
būdas reikalauja per il<ą laiką 
vartoti gyduoles ir laikas nuo 
laiko turi buti išimtas iš skilvio 
ir išegzaminuotas maistas, kad 
patikrinti kiekį hydroc ilorinės 
rukšties.

PATARIMAI FARMERIAMS.
Kaip pasidaryti šiltadarži arba inspektą.

Kas nori turėt ateinančią va
sarą ankstyvų daržovių, tas tu
rėtų jau šią ar ateinančią sąvai
tę pasidaryti šiltadaržį arba. 
kaip amerikonai sako, “hotbed” 
rasodai pasėti. Lietuvoje tokius 
šiltadaržius vadina “inspek- 
tais.”

Jie daromi šitokiu budu: pa
ima paprastų lentų ir sukala 
baksą be dugno, lyg ir kokį rė
mą. Lentos turėtų būt apie 10 
colių pločio. O bakso didumas 
gali būt kekių 5 pėdų ilgio ir ko
kių 3 pėdų pločio. Gali būt ir di
desnis ir mažesnis — koks kam 
parankiau.

Tuomet parenkama šiltadar
žiui tinkama vietelė kur nors 
užvėjoj ir prieš saulę. Sniegas 
nuvaloma ir pridedama šviežio 
mėšlo apie 5 ar 6 colius storio 
sluogsnį. Jo klojama pora pėdų 
plačiau, negu baksas. Mėšlas 
gerai suminama kojemis ir už
pilama ant jo geros žemės. Ant 
viršaus dedamas baksas ir jo 
sienos iš lauko taip pat apdeda- 
mos mėšlu. Baksas tada užden
giama stiklais. Galima vartoti 
tam tikslui senus langus. Jeigu 
tokių langų turima, tai geriau
sia pagal jų didumą ir baksą sukalti.

Uždengus baksą stiklais, ra- 
sodų da negalima sėti, bet rei
kia palaukti, pakol mėšlas per
kais. Po stiklu padedama ant 
žemės termometras. Pakol kar
štis kils aukštyn, sėklų nereikia 
sėti. Bet kai jau pradės kristi 
žemyn ir nukris iki 90 laipsnių, tuomet imkit ir šekit

į šitokiam šiltadaržy sėklos 
greitai sudygs ir turėsite anks
tyvos rasodos.

Dabar jau laikas sėti kopūs
tų. tomeičių ir salotų rasodas. 
Kai oras pakankamai atšils, ra- 
soda bus jau didelė ir ją galima 
bus sodinti į daržą.

Galima šiltadaržiuose dabar 
ir agurkų pasodinti. Agurkus 
irgi galima vėliau persodinti į 
atvirą daržą, tik reikia atsar
gumo, kad nesujudinti agurko 
šaknų. Tuo tikslu žemė gerai su
liejama vandeniu, kad nebirėtų, 

i ir augalas iškeliama kastuvu su 
į visom žemėm, ir nuo Kastuvo 
nenuimant nešama tieski į dar
žą ir atsargiai įdedama į pirma 

| paruoštą duobelę, šitaip perso- 
idintas. agurkas prigis ir anksti 
■duos vaisių.
i Beje, da vienas svarbus da
lykas prie šiltadaržių. Kai pa

psėtos sėklos pradės dygt; ir aug
ti. tai saulėtom dienom stiklai 
reikia iš vienos pusės truputį 
pakelti, kad įneitų švieži) oro ir 
kad nepasidarytų perdaug karš
čio. Pakėlus stiklą iš vie io šono. 
kuris toliau nuo saulės, galima 
pakišti kokį pagalį ar akmenį, ir 
taip per dieną palikti. Vakare, 
kai saulė jau leidžiasi, stiklus 
uždaryti. Laistyt reikia dažnai. 
Kas turi laiko, mėšlo ir senų 
lentų, lengvai gali šitokį šilta
darži įsitaisyt i.

PITTSBURGHE PAGERĖ
JO PLIENO DAR3AI.
Pittsburgho žinion is, pe

reitą sąvaitę darbai plieno 
dirbtuvėse pakilo dviem 
nuošimčiais. Apie t ek pat 
pakilę ir kiti darbai.
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įvairios Žinios.
KELEIVIS, SO. BOSTON. __

Alkanos Stirnos Eina i baguuti.
Penktas Puslapis.

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS POPIERAS.

Žiauraus Vokiečių už pragaro masinos 
. v ,v. nt SIUNTIMĄ NUBAUDĖ 8 Žmogžudžio Byla. ! metais kalėjimo.

•?

x. . . . , SausioSvenno teismas, svarsty- r..Q^jrt£5
“o =>, 
amžiaus, bylą kaltinamo 
siuntus pragaro mašiną nu-

30 d. Kauno apy- 
teismas sprendė

Seefeldo, kuris nužudė 12 
berniukų, bylą, iškelia vis 
šiurpesnių įvykių. Liudyto
jų parodymu, Seefeldas į vai 
riose Vokietijos vietose bu
vo įsiviliojęs į mišką ir kitas 
nuošalias vietas apie 40 mo
kyklinio amžiaus berniukų. 
Visi jie turėjo buti nužudy
ti. Tačiau tik 12 iš jų tebuvo 
lemta mirti baisia mirtimi, 
o kiti buvo laimingesni. Liu
dytojai konstatavo ir dau
giau mėginimų įsivilioti vai
kus į nuošalias vietas, bet 
daug kartų Seefeldo pastan
gos liko be pasėkų. Žudyto
jas jaunus berniukus vilio
davo pažadais, dovanomis ir 
pakvietimais pasivaikščioti. 
Daugelis nekaltų vaikų ir 
pakliūdavo į Seefeldo bai
sias pinkles. Tik tie vaikai 
netapdavo jo aukomis, ku
riuos tėvai buvo įspėję.

Šiurpas apėmė visą Šve- 
rino teismo salę, kada vie
nas ekspertas patiesė ant 
stalo kruviną skarą, kuri bu
vo rasta Seefeldo kuprinėje, 
jį suėmus. Ant skaros matėsi 
baisios dėmės. Tačiau žmog
žudys mėgino gintis, kad ši 
skara esanti ne jo.

Vienas liudytojas, pas ku
rį savo laiku Seefeldas taisė 
laikrodį, pasakojo prieš teis 
mą, jog Seefeldas jau ir ta
da jam atrodęs turįs baisių 
sadistiškų palinkimų, žmog
žudys skundęsis dėl savo 
rūpesčių ir pareiškęs, kad 
daug geriau esą skirtis su 
gyvenimu. Laimingiausi esą 
tie žmonės, kurie mirštą da 
būdami vaikais, žmogžudys 
sušukęs į liudytoją: “Ką ma
nai, kokį baisų rūpestį ir 
skausmą aš su savim nešuo
si, kaip saldu butų mirti ko
kio nors miško vienumoj...” 
Po to žmogžudys kalbėjęs 
liudytojui apie nuodus, kurie 
esą baisus, bet kurių joks 
gydytojas ir jokia vaistinė 
nežinanti.

žudymo tikslu
Buvo taip: 1928 m. ame

rikietis Tamulevičius nusi
pirko Vendžiogalos valsčiu
je ūkį, bet jam ūkininkauti 
nesisekė ir jis ūkį pardavė 
Lisauskams už 20,000 litų 
išsimokėtinai. Lisauskai 4 
metus mokėjo ir įmokėjo 
9,000 litų, bet atėjus kriziui 
toliau nepajėgė mokėti. Ta
mulevičius buvo sukalba
mas: jis 4,000 litų padarė 
nuolaidos, tarpininkavo, 
kad Lisauskai Žemės banke 
gautų paskolos, pratęsė mo
kėjimo teiminus, bet nieko 
iš to neišėjo: Lisauskai nie
ko nemokėjo ir Tamulevi- 
vičius iš jų ūkį atėmė.

1935 m. rugsėjo 12 d. Ta
mulevičius gavo paštu siun
tinį. Perlaidoje buvo rašo
ma: “Priminimui Amerikos 
laikų siunčiu dovaną.”

Tamulevičius siuntinį 
parsinešęs namo norėjo ati
daryti, bet pastebėjęs, kad 
patraukus dėžutės dangtelį 
tempiasi iš vidaus kažkokia 
viela, įtarė esant negerą ir 
siuntinį perdavė policijai 
Tamulevičius tuojau įtarė, 
kad siuntėjas yra niekas ki
tas. kaip tik Lisauskai.

Šį siuntinį tiriant paaiš
kėjo, kad tai pragaro ma
šina.

Konradas Lisauskas pri
sipažino Tamulevičiui pra 
garo mašina siuntęs iš Kar
mėlavos pašto. Adresą už
rašius jo jaunesnė . sesuo 
gimnazistė.

Teisme Lisauskas ašaro
damas ilgai aiškino, kaip 
į tą laiškų dėžutę įtaisęs 
pragaro mašiną, kaip siun
tęs, kaip jo sieloje buvus il
ga kova dėlto — siųsti ai’ 
nesiųsti, o kai pasiuntęs, ke
tinęs pranešti apie tai adre
satui. nes nenorėjęs jo už-

r-
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l Daugelis mano. kad prašant savo fotografijas 2^x3 col. di- 
pirmujų popierų reikalaujama džio.
atvažiavimo į Suv. Valstijas pa- Bet kurie yra atvažiavę į 
liudijimo, ir prašo patarimų, Suv. Valstijas po birželio 29 d., 
kur toki paliudijimų gali gaut.; 1906 metais, tie turi pridėt ir 
Tikrenybėje tokių paliudijimų pinigišką perlaidų (money or- 
pačiam jieškot nereikia. Į derį) $2.50, vardu Conimissio-

Norint gaut pirmas popieras,1 nėr of Immigration and Natu- 
reikia padaryti taip: Reikia ralization. Ir pagal paduotas 
gaut iš bile Natūralizacijos ofi
so blankų, vadinamų Form 
A-2213. Atsakius ant visų pa
klausimų, nunešt tų blankų sa- kuris yra reikalaujamas 
vo distrikte į Immigration and prašančių pirmų popierų.

Anglijoj šįmet irgi buvo sunki žiema. Sniego prisnigo taip daug, kad alkanos stirnos ėjo 
prie automobilių ir ėmė maistų iš žmonių rankų, kaip parodyta šiame vaizdely. Ši nuotrauka 
buvo padaryta Richmondo parke.

Ko Trūksta Sovietų 
Mokyklai.

Nesenai įvyko Saratovo 
srities aukštesniųjų mokyk
lų mokytojų suvažiavimas

Roselando Lietuvių Laisvamanių Pasvei
kinimas J. Šliupui.

aplikacijoj informacijas natū
ralizacijos valdininką patys 
išgaus atvažiavimo ceitifikatą, 

nuo 
Tas

Naturalization ofisų. Jeigu Na- certifikatas jau bus da s natu- 
turalizacijos ofisas toli, ta blan- ralizacijos rekordo, kv.-ie nori 
kų galima nusiųst paštu. Siun- tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
čiant paštu, reikia pridėt dvi čiais.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugų Juozo Ancukai- 

cio ir Vinco Pače^os—Jono sunaus; 
prašau atsišaukti arba kas žino kur 
jie randasi meldžiu pranešti jų ant
rašų, už kų busiu labai dėkingas.

Karolius Pačesa,
Box 57, Wilsonville, III.

LIETUVOJE SUĖMĖ 3 
ŠNIPUS.

Šiomis dienomis Ukmer
gėj buvo suimtas tūlas Leo
poldas Bormanas, kuri žval
gyba nužiūrėjo šnipinėjant 
svetimai valstybei, tik ne
skelbia kokiai. Eidama iš
gautais iš jo prisipažini
mais, paskui žvalgyba su
ėmė da du šnipu: WalterĮ 
Baumgartelį Kaune ir Wil- 
helmą Hintzą Tauragėj. 
Sprendžiant iš pavardžių, 
jie turi būt Hitlerio šnipai. 
Ar ne įdomu, kad fašistai 
šnipinėja fašistus.

( mušti, o tik pagąsdinti. Ta
čiau keršto jausmas jį nu
galėjęs ir jis nepranešęs ad
resatui.

Kai Karmeliavos pašto 
valdininkas paklausęs^ kas 
čia yra, Lisauskas atsakęs, 
kad* stiklas, tada valdinin
kas užrašęs: “Atsargiai.”

Teisiamasis paskutiniame 
žodyje bjaurisi savo baisiu 
darbu ir prašo pasigailėti.

Kauno apygardos teismas 
Lisauską nubaudė 8 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

CHOLERA SMAUGIA
SIAMO GYVENTOJUS.
Žinios iš Bangkoko pra

neša. kad Siamo karalystėj 
siaučia cholera. Kas sąvaitė 
krinta po 100 žmonių.

Roseland, III. riais visų civilizuotų kraštų
Chicagos priemiesčio Ro- P.įliJ$iaį

Saratovo srities komunistų; selando lietuvių laisvama- m^/i^cTk^ įvedima ir at-
partijos komiteto sekreto- į nių kuopa P^lunte/r1 uUkirimą bažnyčios nuo vals- 
rius Vareikis pasakė didelę Jonui Šliupui pas\eikinimą 
kalbą, nurodydamas, kad Lietuvon jo 75 metų sukak : * 
tinkamai švietimo darbą pa- ties proga ir pridėjo 325.00 Mes esame pasiryžę veik- 
statyti Sovietuose esančios auką Lietuvos laisvamanių ti netik tarpe Amerikos lie 
reikalingos penkios sąlygos, draugijai. tuvių, bet ir visais galimais

“Pirma__reikia duoti mo- Reikia pažymėti, kad Ro- budais padėti savo broliams
kyklai gera patalpa. Bet jei selando laisvamaniai gj vai i Lietuvoje. Šia proga ir siun- 
mokvkloje nėra malkų, jei veikia, auga nariais.\asario-čiame §25.00 Tamstos va- 
mokvkloje sugriuvo pečius, 11 d. susirinkime laisvama-i dovaujamai Etinės Kultūros 
jei nėra stiklų languose, tai uių kuopa nutarė sušaukti i Laisvamanių Draugijai. Pi- 
švietimo darbas negali buti masinį mitingą dėl Būt-Į nigus skiriame laisvoms ka- 
tinkamai atliekamas. O Sa- kaus-Stilsono išlaisvinimo, 
ratovo krašte, kaip tik taip Tam tikslui išrinkta ir ko- 
yra, mokyklos neturi malkų misija, kurion inėjo J. Ju- 
ir pečių ir stiklai languose kelis ir A. Maziliauskas, 
išdaužyti. i šiame susirinkime prie

“Antra — negalima* su- laisvamanių vėl prisirašė 5 
kurti jokios mokyklos, jei nauji nariai. Kuopa vis au- 
nėra vadovėlių, ir jei vado- ga ir laisvamaniai stiprėja, 
vėliai pakeičiami kiekvieni _ /
metai, arba 3 kartus per me- ■ Pasveikinimas,
tus. O pas mus taip ir yra: Pasiųstas d-rui Šliupui 
vadovėlių nėra. pasveikinimas skamba taip:

Trečia — turi buti mok- Didžiai gerbiamas dr. 
slo programa mokyklose, o šliupe!
pas mus mokyklose iki šiol. Sveikiname Tamstą 75 
dirbama be jokios progra- metų amžiaus sukaktuvių 
mos. ... proga ir linkime ilgų metu.

“Ketvirta — turi buti tin- Mums tikrai linksma svei- 
kamai paruošti mokytojai, kinti Tamstą kaipo seną 
Musų mokytojas dažnai ne- aušrininką ir nepailstama 
pasiruošęs, mažai raštingas, švietėją bei kovotoją dėl 
Atlyginimas už darbą jam žmogaus proto išlaisvinimo. 
iŠm.°PeXS sti1 tamstos i.CT meta veikia
mokyklinę drausmę. Pas 
mus iki šiol viešpatauja tvar
ka, kurią įvedė vadinamo
sios “naujosios mokyklos”
^‘ApiT naująją mokyklą'g?1*' savo mintis laisvai reik-
netenka kalbėti kol neri ‘Zvadovėliu, kol rusų kalbos £ S
dėctvmas vra beraštiškas JeigU siandien PneskofjS nemoka mo^a^laisvamanius nebėra vart°-

ir kova su visokios rūšies 
prietarais nenuėjo niekais. 
Šiandien lietuviai laisvama
niai nebėra taip niekinami, 
kaip jie buvo praeity. -Jie

Pajieškau ONOS SIDABRIENĖS, 
po tėvais pravardė Lukauskaitė, gy
veno Milwaukee, Wis. Prašau atsi
šaukti, jieško jūsų sesutė.

Valerija Bertulienė
27 Wellsford st., Brockton, Mass.

pinems, kurių labai trūksta 
Lietuvoje.

Su pagarba,
Roselando Laisvamanių 

Kuopa:
Stanley Vitkus, pirm. 
Antanas Jocius, rast. 
Step. Dombrauskas, ižd.

Pajieškau broliu JUOZO DAU
KANTO ir jo draugo Jono Stuparo. 
11 metų atgal abudu gyveno Detroit, 
Mich. Nuo to laiko nežinau kur jie 
yra. Brolis paeina iš Kauno gub., 
Tryškių miestelio. Prašau jj patį at
sišaukti arba kurie žinot kur jis gy
vena, malonėkit pranešti, už kų bu
siu dėkinga. Mrs. P. S tu kas, (0)

R. F. D. 1, Plaistou", N. H.

Pajieškau brolio JURGIO BILS- 
KIO, sesers Onos Bilskaitės ir švo
gerio Antano Rimkaus, visi gyveno 
Cincinnati, Ohio; dabar nežinau kur 
jie yra. Prašau greit atsišaukti, turiu 
daug žinių iš Lietuvos. (0)

Antanas Bilskis
2127 Ballou Avė., Scranton, Pa.

APSIVEDIMAL
REIKALINGA MOTERIS.

Esu našlys, turiu savo stubą ir vie
nas gyvenu, senyva mergina arba 
našlė kad ir su vienu vaiku galėtų 
gyvent dykai. Jeigu patiktume viens 
kitam, galėtume apsivest. Plačiau 
paaiškinsiu laišku ar ypatiškai. 

Anthony Tuh
2009 Jackson st., Scranton, Pa.

LIETUVOS PIENINĖS KE
LIA BALIUS IR VĖJAIS 
LEIDŽIA VISUOMENĖS 

PINIGUS.
Šiaulių apskrity įeina 

paprotį rengti balius. Antai 
kai kurios Šiaurės Lietuvos 
pieninės, gerai baigusios 
metus, iš bendrovės kasos 
paskiriančios po kelis šim 
tus litų baliui. Alaus patys 
pasidaro, sviesto yra pieni
nėj, o pinigų reikia tik be 
konui ir degtinei nupirkti.

Esamomis žiniomis Pašvi
tinio bendrovė baliui pasky 
rus 1,000 litų, Linkuvos ben 
d rovė 500 litų, Lauksodžio 
bendrovė 300 litų ir tt. Pir
mųjų 2-jų bendrovių baliai 
jau įvykę, o trečioji dar ren 
giantis

Į balių esą sukviečiami 
bendrovių val-

Pajieškau Partnerio
Merginos suaugusios ar našlės į 

Cleaning and Dyeing Business. Vie
nas negaliu apsidirbti. Biznis eina ge
rai, išdirbtas per 18 metų ir gražioje 
vietoje. Kreipkitės ypatiškai arba 
laišku sekančiu adresu: (1)

SPOTLESS CLEANERS 
193 Court St., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS PATYRĘS DARBI
NINKAS ANT FARMOS. 10 dolerių 
j mėnesį mokama; darbas ant visa
dos. JOE. PUNDIN, (2)

R. 6, Charlotte, Mich.

Parsiduoda Gera Farma
Su gerais budinkais, 36 akeriai ge

ros žemės, yra gero miško, netoli nuo 
miesto; yra visi įrankiai. Parsiduo
da labai pigiai. Mainyčiau mieste 
ant namo. Priežastis pardavimo, pa
aiškinsiu per laišką. Kam reikalinga 
prašau atsišaukti, geras pirkinys.

MRS. MARY SLASS (0)
P. O. Box 344, Danielson, Conn.

n.^1 j jamag smurtas įr iu susirin- Kaimyninių
apie besimo'.kimai nebėra ardomi, tai tik dybų nariai, valsčiaus ponai

SUGAVO PINIGŲ DIR
BĖJUS. _________________________

Akron, Ohio.—Du jauni i NEPARDUODA SAVO BALSO 
vyrukai buvo areštuoti už! 
dirbimą netikrų pusdolerių.1 
Jie padarydavo taip pana-1 
sius į tikrus pinigus, kad ir' 
bankų darbininkai sunkiai 
pažindavo skirtumą. Vienas 
lietuvis gavo keliatą tų pus-J 
dolerių ir pranešė policijai, 
kuri pradėjo jieškoti, kas 
juos dirba, ir meistrus su
gavo.

kančiuosius.”
“Za Komunističesko ie 1 ’
Prosvieščenije” 1936 

m. sausio 30 d. I

Farma Visai Už Dyką
75 akeriai geros žemės, budinkai, 

15 karvių, 2 arkliai, mašinos, gra
žaus miško. Kas pirks kas ant farmos 
yra, tam farma liks dykai. Jeigu ku
rie norėtų mane užlaikyti, leisiu gy
vent, įnešt nereikės, 1935 m. įneigų 
per mėnesį $175. Senas vyras.

A. Pechkis < 1)
R. F. D. 2, Farmington, Me.

“TROCKIS MELUOJA,” 
SAKO MASKVA.

Kelios dienos atgal Troc
kis paskelbė pasaulio spau
doj, kad jis gavęs iš Sovie
tų Rusijos žinių apie “bai
sų politinių kalinių gyveni
mą” komunistų kalėjimuo
se. Maskva dabar pareiškė, 
kad “Trockis meluoja.”

Nupigintos Knygos.
NAUJAS SZAVIZROLAS abai juo
kingas aprašymas jo gyvenimo,
172 puslapiai ................................ 40c.
Naujos dai not apie karą ir jauni
mą .................................................... 25c.
Nauja Pranašystė Mikaldos iš Sa-
bos, puikios pranašystės...........25c.
Paslaptis lošimo kazyrom. Kas per
skaitys šią knygelę, nepraloš. 25c.
Sapnų Knygelė, išguldymas tap. 25c. 
Gyvenimas girtuoklio su 1* pa
veikslų ir vissos dainos apie gir
tuoklius............................................... 25c.
Spėjimai laimės ir planetos..........20c..

Kas prisius $1, nusiųsiu v sas minė
tas knygas. Kurie norėsit gaut bile 
vieną arba kelias iš minėtų knygų, ga
lite prisiųst Paštos ženklais. Iš Kana
dos štampų nepriimu. (-)

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth St-, So. Bo: ton, Mass

SVARBI NAUJIENA DĖL
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazellio SPECIAL 
HERBS K. A. Tik ką naujai iš
rastos. Toji gyduolė gerai vei
kia. Suvalnina kad ir kiečiausius vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuose, valo kraują, stab
do galvos skaudėjimą ir galvos svai
gimą. Reguliuoja šlapumą, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių, 
neprilyginamai geresnė už visas ki
tas arbatas. Ji padarys to <į darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus st.grąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 (olerį, ar
ba 12 pakelių už du dolerit. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių >lvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Rejmatizmi Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pa.-iunčiame 
per paštą visur. I Kanadą ;.asiunčia- 
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL'S BOTANICAU CO, 
Botanic Druggists 

26 W. BRO A DW A Y.
SOUTH BOSTON, MASS.

Jieškau darbo ant farmos.
■Tūrių 16 metų patyrimo, nasidarau 

visus medinius įrankius, gerai pri
žiūriu gyvulius, teisingas. Norėčiau 
gaut darbą pas laisvų pažiūrų far- 
merj. Našlės farmerkos, kurioms rei
kalingas gaspadorius. aš tekiai vie
tai tinkantis. Klauskite laiš.tu.. (0 

A. RAGAUSKAS. R. R. 1,
% H. Waliquist, Buchanan, Mich.

HARTFORDE SIAUČIA 
INFLUENZA

Pereitą sąvaitę Nevv Bri- 
taine ir Hartforde žmonės 
pradėjo labai sirgti influen- Štai

NUBAUDĖ KOMUNISTŲ priešais — kunigais.
LITERATŪROS PLA- Į Mums ypač malonu, kad 

TINTOJĄ. i Tamsta ir Lietuvoj vedi ko-
S. Grinfeldas, šiaulietis, 1^. su, >fos minties prie-

platinės komunistinę litera-;^1®’ alp į11 ' turą. Sausio 30 d. karinome- ’ftl .gyvendamas. Geluvoj 
nės'teismas Kaune Grinfel-!k!e,lkal-lz™as •'la,-,g 'f Ji 
do bvla sprendė ir ji nubau-^1-?®?5 sakn,s: lod?1n,.als'v2 
dė pusketvirtų mėtį sunkiu- """‘"t® tn'
jų darbu kalėjimo. vot del ‘»k«i dalyką, ku-

Tą pačią dieną kariuome
nės teismas sprendė ir kau
niečio Reingoldo bylą, kal
tinamo taip pat už komunis
tišką darbą. Reingoldas nu
baustas 6 mėn. paprasto ka
lėjimo.

kad Tamsta ir kiti j ir kiti gerbiami asmenys.
laisvos minties pionieriai j --------------
vedėte atkaklią kovą su ar-1SESERYS NUŠOVĖ SAVO 
šiausiais laisvo protavimo BROLĮ.

Ramošių kaime, Skaisgi
rio vai. VI. Jaras gyveno su 
dviem savo seserim. Jaras 
buvęs senbernis. Seserys nu
tarę juo nusikratyti ir paim
ti valdyti 34 ha ūkį. Šiomis 
dienomis Jaras pro langą iš 
medžioklinio šautuvo buvo 
nušautas.

Policija išaiškino, kad Ja
rą nušovusios jo seserys.

neuyorkietė Mrs. Lillian 
za. Insurance kompanijos Ulrey, kuri turi labai gerą 
sako, kad ių ofisuose beveik kontralto balsą, bet už pinigus 
neliko darbininkų — beveik jo neparduoda. Viena radio 
visi serga. West Hartfordo kompanija anądien siūlė jai 
mokyklose iki 21 vasario su- $500 į savaitę, bet dainininkė 
sirgo 1,123 vaikai, New Bri- tą pasiūlymą atmetė. Ji dainuo- 
taino mokyklose taipgi arti Ja >r per radio, bet vien tik lab- 
25 nuošimčiai vaiku nebe- karingiems tikslams, o ne biz-
atema. mui.

i

KUNIGŲ DIDŽIUMA
PRIEŠ ROOSEVELTĄ.
“Literary Digest” žuma- 

no pravesta ankete tarp A- 
merikos kunigų parodo, kad 
apie 70 nuošimčių kunigų 
Roosevelto politikai prie
šingi, o apie 30 nuošimčių 
jam pritaria. Šitoks rezul
tatas gauta iš 21,606 balsa
vusių dvasiškių.

Sveikatos Aodrauda Nusilp- 
nėjusiems Žmonėms Apie 

3c. Dienoj
NUGA-TONE rodė esąs sveikatos 
apdrauda daugeliiu : .silpusių vyrų ir 
moterų. Tai tikras to ikas, kuris gel
bsti gamtai, kad suv orinti nusilpnė- 
jusius organus. Atrodo, kad visas ku
nas reaguoja šį sti-U tina trytmenta 
Jaunystės dvasia grįžta nusilpu- 
siems ir seniems NUGA-TONE sti- 
muluoja nervus, raus ‘nis ir nusilpu
sius organus, kurie nerangus ar
ba tik dalinai aktyv.- Nervingumas 
pašalinama, nes NUGA-TONE turi 
gyduoles, kurios veikta kaip tonikas į 
nervu sistemą šį Ukrą toniką par
duoda visi aptiekoriai su garantija 
sugražinti pinigus nepatenkintiems 
rezultatais Pilno mėnesio trytmentas 
už Vieną Dolerį. Gaukit bonką šian
dien. Nusistebėsite ką ji jums pada
rys.

Nuo užkietėjimo ; ikit—UGA SOI,
— Idealų Liuosuot 'ją vidurių, 25c.
ir 50c.

Massachusetts valstijos 
politikieriai reikalauja $3,- 
000,000 kovoti su liga, kuri 
naikina vinkšnas (elms).

Nuo Reumatisltų Skausmų
reikalaukit ritamf pasauly

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia qreiiq ir tikrą 

palengvinimą

R U B IT

■

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

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

KELEIVIS
253 Broaduay, So. Boston, Mass.

į

i
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SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI NI O sprogimas Detroite. įfa; Laukiniu Asilų Tėvynė. 
MUSŲ GERŲ DRAUGŲ.

Gerb. “Keleivio” Admi-' mus lanko. Manome, kad jis 
nistracija! Malonėkite man lankys mus ir ateityje.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

i .uo šio laiko siuntinėti “Ke 
leivi” nurodytu čia adresu. 
Iki šiol aš buvau nuolatinis 
‘ Sandaros” skaitytojas, o 
pastaruoju laiku ir “Naujo
kos Gadynės.” Bet kadangi 
“S.” jau nuėjo po velniais. 
t dabar ir “N. G.” pradėjo 
kažin kur krypti, tai aš nu
tariau nutraukti su tais laik- 
įaščiais visus reikalus, o jų 
'■'ieton užsirašyti “Keleivi.” 
jYš skaitydavau “Keleivi’’ ii 
pirma, tik neturėjau užsira
kęs, o pirkdavau atskirais 
numeriais ant “news stand.” 
Dabar gi Įsirašau reguiia- 
įėn “Keleivio” armijon ir 
noriu prisidėti prie vyčių 
generolo štabo. Nuo šio lai
ko tegul ir Maikio tėvas bus 
musų Fort Sheridano gene- 
į alinio štabo narys.

Vojennnoslužaščis Š. J., 
Fort Sheridan, III.

Sveikinu “Keleivi” iške
liavus jau 30 metų ir linkiu 
keliauti da dešimti kartų 
tiek. Mums visiems smagu 
ir linksma, kad musų myli
mas “Keleivis” toks stiprus 
ir galingas. Gaila, kad aš 
negaliu jam gauti nei vieno 
naujo skaitytojaus, nes čia 
mes tik du lietuviai iš viso 
esame ir abudu skaitome 
“Keleivi.”

Jūsų, Stanley Cotton, 
Rayford, W. Va.

Gerb. “Keleivio” Admi
nistracija! Sveikinu jus su
silaukus 30 metų sukaktu
vių ir linkiu susilaukti du
syk tiek. Aš užsirašiau “Ke
leivi” 1922 metais, kaip tik 
atvažiavau iš Lietuvos, ir 
manau, kad “Keleivis” yra 
geriausis ir teisingiausis 
darbininkų laikraštis. Aš 
nemanau Su juo skirtis kol 
jryvas busiu.

E. S. Zylionis.
Meriden, Conn.

Aš seku visus “Keleivio 
.ubilėjaus sveikinimus, bet 
nedaug matosi pageidavi
mų, kad “Keleivis” virstų 
dienraščiu arba nors du kar
tu į sąvaitę eitų. Yra laik- 
i aščių, kurie “Keleiviui” 
negali prilygti iš jokios pu- 
fės, tačiau jie eina po du 
kartu Į sąvaitę, kainuoja po 
L3.50 metams. Taigi už toki 
laikraštĮ, kaip “Keleivis,” 
Idekvienas mielai duotų $4 
metams, jei galėtų ji gauti 
< u kartu Į sąvaitę. Aš skai
tau ji jau nuo 1907 metų 20 
balandžio ir nemanau su 
juo niekad skirtis. Baigda
mas ŠĮ laišką, sveikinu “Ke
leivio” leidėjus ir linkiu 
jiems ilgu metų ir geros 
sveikatos, kad ateity galėtų 
cla energingiau kovoti su 
tamsybe ir prietarais, negu 
kovojo per 30 metų. Ir norė
čiau susilaukti tos dienos, 
kada “Keleivis” lankytų 
mane kas diena. F. Shultz

Glen, N. Y.

Siunčiu Maikiui $2 ant 
knygų ir kartu sveikinu visą 
“Keleivio” štabą baigiant 
jau 30 metų gyvenimo ir 
darbininku švietimo sukak
tuves. Linkiu, kad “Kelei
vis” gyvuotų d a ne 30 metų. 
bet šimtmečius.

Jule Lendraitienė, 
Wo?cester, Mass.

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija! Prisiunčiu $2 ir 
podraug sveikinu Jūsų šta
bą 30 metų sukaktuvėm, lin
kėdamas geriausios kloties 
ateičiai, “keleivi” mes skai
tom seniau, bet buvom ne
kuriam laikui su juo persi- 
skyrę. Bet geresnio laikraš
čio lietuvių kalboj nesura
si om, todėl gryžom vėl prie 
“Keleivio” ir jau du metai 
kaip Maik;? su Tėvu vėl

Mot Kazlauskas,
Methuen. Mass.

Laiškai Maikiui Su 
Tėvu.

Jau pulkas metų kaip mes su 
tavim kalbamės. Daug visko per 
tą laiką mes pergt venom: vai- 
•:ų. revoliucijų, buntu. smulkų 
r linksmybių. Daug lietuvių tu 
plaukiai su savo pasakoms iš 
vairių sviete kraštų. Sveikinu 
avė ir visą "Keleivio" štabą šia 
'0 metų jubilėjaus proga ir lin- 
’.iu. kad “Keleivis“ švęstų jubi- 
ėjus ir su ateinančiomis lietu-
ių kartcciis-
Bet sei. tėve. neik daugiau ro- 

’os klaust pas zakristijoną ir 
amiršk Smetonos medalį: įsi- 
yk armobiia arba rapleną ir 
radėk mane lankyt nors du 
artu i sąvaitę. Kai papasakosi 
augiau apie šio svieto zbitkus, 
ai gausi daug frentų. kurie iš- 
>irks tau tikietą vandravoti pc 
isą pasauli.

Nepamiršk, seni. ką aš tau 
akau. Lig pasimatymo, še tau 
aduoau pusę tuzino dolerių ir 
ankyk tuos naujus draugus. 
:urie Įstojo Į “Keleivio” armiją. 
—Petras Bičiūnas. Noruood. 
Mass.

Rašau jo blogarodijai šitą 
tromatą ir Įdedu 2 rubliu: vie
tą rubli Maikiui ant knygų, c 

’dtą seniui ant batų. Be to, įde- 
iu 25 kapeikas ant Kalendo- 
iaus. Maikis su tėvu lanko ma- 
įe jau 25 metus ir aš nenorė
jau. kad jiedu mane pamestų. 

Tik norėčiau duoti seniui vieną 
odą: laikytis geriau prieš Mai
no kritikas. Paskutiniais lai
tais visai jau neatsilaikai. Ma- 
yt, ar snapso jau nebegauni išs
igert, ar škaplerių gal jau ne- 
.enešicji. kad nebegali apginti 
avo vieros artikulų. Su pagar 
>a. Ant. Shimkunas. Lawrence. 
Mass.

Aš maniau, kad man teks jau 
persiskirt su Maikio Tėvu. nes 
au du metu e3u ligonbuty ir 
nano doleriai visai išsibaigė. 
3et ačiū draugams, kurie mane 
parėmė. Taigi še tau, tėve. dvi- 
•ublinę ir laikykis drūčiai, kad 
Maikis neišvestų tavęs iš doros 
kelio. Kas tai matė, kad kiauši 
lis vištą mokytų. Laikykis, sė
li! Taipgi pasveikink nuo ma 
tęs “Keleivio” štabą ir palin- 
kėk, kad jie susilaukė jau 30 
metų jubilėjaus. — P. Louis. 
Zerone. N. J.

Sveikas-gyvas. tėve ’ Kaip 
vlini po Krismų ir kitų šven- 
ių? Manau, kad turėjai neblo

gą “good time.” Siunčiu tau 3 
ublius, kad turėtum už ką išsi- 
agiriot. — S. Neever. Y'aubau. 

3. C., Canada.

Štai. tėvai, nors tu vandra- 
oji po svietą jau 30 metų. bet 

ir tu nukeliauji Į Eddystoną. 
Pa., aš nežinau. Taigi prisiun 
iiu tau du rubliu ir pusę. kad 
nuvyktum ir tenai prižiūrėt pa- 
ėtką. Nunešk taip jiems tenai 
.•ieną Kalendorių, o kitą man 
irisiųsk. Gi už kitus patarčiau 
.au nusipirkti gerą bibliją, ba 
vyčiai jau pradeda smarkiai iš 
avo vaisko rezignuoti ir neuž- 
Igo tu liksi generolas be armi
jos. ščeslyvos Smerties škaple
rių tada neužteks; reikalingas 
bus da ir raštas šventas. — T.
Tiesa. Gary, Ind.

Prisiunčiu $2.00 ir patariu 
vyčių generolui nusipirkti kny
gą “Stebuklai ir Paslaptys,” tai 
gal jis tada nekvaršins Maikiui 
galvos savo “cudaunomis vieto
mis.” Su pagarba. A. Lučkus. 
Mt. Carmel. Pa.

Prisiunčiu 2 doleriu ir pra
šau. kad Maikis su savo Tėvu 
lankytų mano namelius be pa
liaubų. Taip pat linkiu seniui su 
vaiku ir visam “Keleivio” šta
bui ilgiausių metų. — Frank 
Digrys, Gilbertville, Mass.

Detroito priemiesty’ River 
Rouge anądien Įvyko spro
gimas. kuris apgriovė kelia- 
tą namų. Policija sako, kad 
sprogo žibinamasai gazas, 
kuomet nuo dideliu šalčių 
sutruko vamzdžiai.

ATVYKSTA Iš LIETI VOS
švedų Amerikos Linijos gar

laiviu Drottningholm, kuris at
plaukia i New Yorką iš Švedi
jos. atvažiavo sekanti lietu
viai:

Ona Laukaitytė i Bostoną,
Jonas Veževičius Į Brooklyną,
Petronėlė Bubniutė ‘ Ply- 

mouth. Pa.
Mary Batz (Badytė) i Athol.
Jonas Laureekas.
Irena Grigaitienė. į New Yor-

k«i, •
Mike Yinsky ir Anastazija 

Vinskienė i Montreal.
Y. P. Mučinskas.

LIETUVIŠKI

REKORDAI

VIENAS
3 REKORDAI UŽ $1.00
nviz 4 7 PAKELIS ADATŲ SU UI KOŽM rekordu.
L’ž « u pakavimą nieko nerokucjame. 
Persiuntimo lėšas apmoka pirkėjai.
Į KANADĄ Mažiau 6-šių Nesiunčia- 
ne ir Persiuntimo Lėšų Neapmokame.
14014—Klausyk mylimoji ir Burdin

gierius praktikuoja, žiūronas 
ir grupė.

‘.4021—Pas motinėlę ir Gaspadinės 
bankietas. Žiūroną.- ir grupė

■ 4024—Nepamiršk manęs, polka ir 
Per Vilnis, valcas. Instr. trio.

’ 4025—Sėdžiu ir Pas močiutę augau.
Krasauskienė ir Valteriutė.

14029—Lir.ominis ir Užgavėnės. 
Žiūronas ir grupė.

14041—Gėlynas ir Deimantas, polkos.
Lietuvos kaimo orkestrą

14042—Užmiršai tėvų kapus ir Laivy
ne. Jonas Butėnas, barit.

3001— 7 Pačios ir Daktaro daina. S. 
Rimkus ir Budriko akord. or.

3002— Meilės karalaitis ir 4 ratai. 
Pazerskis ir Budriko akord.

26038—Josiu Jomark. ir Teka upė. 
Jor.3s Butėnas, baritonas.

16048—Varguolis ir Kad Galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

26074—Ant kiemelio poi. ir Pas malū
nėli vale. Kariškas benas.

26080—Godeles ir Urėdas maiše.
Kriauciunas ir Vanagaitis.

26085—Tėvynės polka ir Ku-ku vale.
Tarptautinė orkestrą.

26086—Nauja polka ir Bučkio vale.
Tarptautiška orkestrą.

26087—Bernuželi nevesk pačio; ir Si
biro tremtinis. J. Olšauskas.

2609—Agotėlės vai. ir Linksmas jau
nimėlis polka, šokiu orkestrą.

26092—Ant marių krant. ir Prirodino 
seni žmonės. J. Butėnas.

26095—Lc-ver.drelis ir Grybai. Marė 
Strcmskier.ė ir Petraitis duet

26096—Močiutės vai. ir Lietuvaitė pi. 
Armonika ir klarnetas.

26097—Gaspadinė ir Jena- pas Rožę. 
Stasys Pilka.

25098—Alutis ir Žemės rojus ir Bar
borytė. Stasys Pilka.

26099—Amatninkų daina ir Obuolis. 
Petras Petraitis.

25102—Karės laikų ir Didmiesčio 
polkos. j. Sasnauskas.

26106—Ar žinai poika ir Mano tėve
lis vai. Sarpaiiaus orkestrą

26107—Džiaugsmo vai. ir Kraičio pi. 
P. Sarpaiiaus orkestrą.

16169—Kur tas šalt. ir Prirodino se- 
r.ižmonės. M. Petrauskas.

16173—Čigonai ir Vakar vakarėlį. 
Budriko radio orkestrą.

16192—Ėjo Mikas ir Trauk, simniški, 
polkos. Dirveiio orkestrą.

'.6200—Eiva boba pupų kult ir Seni 
duok tabokos. Jonas Butėnas.

16204—Polka “Jovalas"’ ir 1-2-3-Brr.. 
Kupletai. Liet. dramos artist.

16239—Dziedukas ir Tykiai, tykiai. 
Vyru oktetas.

.6248—Saulelė raud. ir “Nesistum
dyk” polka. K. Petrauskas.

16261—Studento sap. ir Svetima pa
dangė. S. Paura- ir Giraitis.

16263—Vargonininkas ir Atbulinis. 
Vincas Niekus.

16273—Kaukazo vaizd. 1 ir 2 dalis. 
Lietuvos viešbučio orkestrą.

16293—Tekėk dukra ir Ar aš ne jau
na. K. Menkelioniutė.

PINIGUS SIŲSKITE išPIRKDAMI 
MONEY ORDERį

JOS.F.BUDRIKJnc,
3417 S. HALSTED ST„

CHICAGO, ILL.
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA MUZI- 
KOS. RADIO IR RAKANDU KRAU

TUVĖ CHICAGOJE.
Nedėlio uis leidžiama lietuviški pro
gramai iš stotie* WCFL. Chicago* 
laiku noo 5 iki 6 vai. vakare. Minėta 
stotis yra galinga ir pasiekia 1000

mylių noo Chicagos.

Šis vaizdelis parodo Mirties Kloni tarp Californijos kalnų, 
kur laukiniai ; šilai yra vienintelė gyvybė. Anais laikais, kuo
met iš rytinių valstijų žmonės keliavo Į Californiją jieškoti 
aukso kalnu, d; ug jų tenai nuo troškulio ir bado žūdavo, o jų 
asilai palikdat klaidžiot be jokios globos, čia nufotografuoti 
asilai yra anų asilų ainiai. Nors Mirties Klonis yra sausiausia 
ir karščiausia vieta visose Jungtinėse Valstijose, nors žmogus 
tenai negali rasti jokio augalo, tačiau šitie laukiniai asilai, ka
žin kokiu tai : esuprantamu budu. susiranda sau maisto ir gali 
gyventi.

Kas Mums Rašoma.
Pittsburgh. Pa. — Pitts

burgho lietuviai šįmet minė
jo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą dviejose sa- 
'ėse — draugijos susirinko Į 
LMD. salę kaip 8 vakare, o 

įmigai savo apvaikščioji- 
mą atliko po pietų Piliečių 
Salėj. Draugijų apvaikščio- 
jime kalbėjo Gasiunas, Ma
žukna, Schultzas ir Pivaro- 
nas. Be to, jaunuoliai gra
žiai padainavo ir pagrojo. 
Publika susidėjo iš visokių 
srovių, bet nuotaika buvo
Iraugiška ir jauki.

Pas kuniginius buvo tru- 
)utĮ kitaip. Tiesa, aš tenai 
i-uputi pavėlavau, tai ne

mačiau, ar jie pradėjo su 
poteriais, ar be. Kai nuėjau, 
.ai Federacijos prez. Tam 
kevičius jau rietė spyčių. 
lis kalbėjo apie Lietuvos 
’aukus, pievas, raistus ir 
miškus, žodžiu, kalbėjo a 
nie viską, kas tik lietuviška, 
tik apie blusas nieko nepa 
-akė. Paskui kalbėjo kažin 
koks jaunas vykuras. Jis kai 
ėmė maišyti žirnius su ko- 
nustais, tai mano galva kad 
:r nevisai glumna, ale nega 
ėjau suprasti, ką jis norėję 

pasakyt. Dažnai minėjo 
’nezaležninkus.” Beje, kal

bėjo ir pirmininkas Vaišno- 
rius. Jis išgyrė Smetonos 
valdžią, kad stipriai laikosi. 
Aš net nusigandau. Sakau, 
dievuliau tu mano, kad tik 
nebūtų taip, kaip su nabaš- 
tinko Mikės valdžia, kuri 
abai drūčiai laikėsi, ale ne
atsilaikė, amžiną jai atilsi. 
0 Bulevičius tai visai kitaip 
kalbėjo. Jis nupeikė kuni
gus, kad angliškai gerai ne
mokėdami, o pradeda jau 
angliškus pamokslus sakyti. 
Lietuvoj sakydavo lenkis 
kai, o čia angliškai. Parapi 
įų mokyklose vaikus irgi 
angliškai monkina. Sako, 
lietuviai sudeda pinigus, o 
airišiams pažitkas. Na, tai 
kur čia teisybė? Žinoma, 
kad teisybės nėra. Užtai 
Bulevičius maladec. Gal už
tai kunigai neduos jam ir iš
rišimo... 0, jes, vos tik ne
pamiršau, kad ir kun. Mi- 
sius sakė pamokslą. Jis kal
bėjo apie “verdantį puodą.” 
Mano kaiminka neiškentė ir 
sako: “Reikėtų jį pati tame 
puode pąvirint, ba ir jis an
gliškai pamokslus kreveizo
ja. Ma gdė.

Kas galėbį patarti, kaip
sulaikyti plaukų slinkimą? 
Jaunam vaikinui, 19 metų 
amžiaus, slenka plaukai ir 
oda niežti. Nežinom kas da
ryt ir kokia tos ligos prie
žastis. Manom, kad užsi
krėtė kerpant plaukus. J. Z.

Iš Pietų Amerikos.
Urugvajuje 9 lietuviški 

laikraščiai.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” sako, kad Urugvajuje, 
nedidelėj respublikoj, kuri 
guli i rytų šiaurę nuo Ar
gentinos, yra ėję jau 9 lietu
viški laikraščiai.

Girdi:
Gal kas ir nepatikės, kad 

Urugvajaus lietuvių koloni
ja, su apie 10,000 lietuvių 
turėjo ir dabar tebeturi tiek 
daug “laikraščių,” tikriau 
sakant perijodinių leidinių 
—visokių lapelių.

Bet faktas palieka faktu, 
nes nuo 1930 m. Urugvajuj 
ėjo šie lietuviški laikraš
čiai: (1) Socialistų “Naujo
ji Banga”; (2) komunistų 
“Proletaras”; (3) Kapo- 
čiaus^Štabinsko “Tribūna”; 
(4) kun. Radžiaus “Urug
vajaus Aidas”: (5) kom. 
“Raudonoji Vėliava”; (6) 
Gumbaragio “Išvakarės”; 
(7) Štabinsko “Vaidinto
jas”; (8) kom. “Darbas” ir 
f 9) štabinsko ir Ko. “Lietu
viška Pareiga.”

Pirmas ir vienas iš rim
tesnių, kaip jis tik pasirodė 
ir išėjo keliatas numerių, tai 
buvo “Naujoji Banga.” Bet 
vėliau prasidėjo tarpusavės 
rietenos tarp to laikraščio 
’eidėjų, nes vieni iš jų troš
ko garbės, kiti gvoltu veržė- 
’i Į to laikraščio redakto
rius. o dar kiti norėjo pasi 
daryti sau asmenini biznį. 
Be to dar išsi vėlė kai kurių 
nebos ir taip po keliato nu
merių tas laikraštis pavirto 
vien kai kurių leidėjų asme
nišku gynėju, bet ne pažan
gios visuomenės laikraščiu, 
kokiu jis iš syk pasirodė ir 
dėlto vėliau niekas jo neno
rėjo skaityti. Tiesa, jis ir 
dabar dar eina, bet..

Apie kitus aš čia daug ne
kalbėsiu, nes jie didžiumoje 
buvo leidžiami vien vietos 
sektantų, arba atskirų asme 
nų beverčiai lapeliai, ku
riuos jie patys redagavo ir 
patys juos tik ir skaitė, nes 
juose būdavo rašoma sek
tantų fanatiški įsitikinimai, 
arba vedimas sąskaitų su 
=au nepatinkamais, ypač pa 
žangiaisiais, asmenimis, kur 
kartais būdavo nepasigailė
ta net šlykščiausių žodžių, 
kad tik savo priešą geriau 
ištvojus. Kvailiausias iš vi
sų tai “daktaro” Štabinsko 
ir Ko. hitleriškos minties 
“Pareiga,” kuris dar tik pir
mam numeriui išėjus, jau 
spėjo išvadinti vietos lietu
vius mulkiais, kaimo Jur
giais ir kitokiais.

Dalis minėtų laikraštėlių 
išmirė, nesulaukdami nei 
vienų metų savo amžiaus, 
kiti vos tik užgimę po kelia
to numerių pasirodymo, o 
sąvaitinių nei vienas jų ne
buvo ir dabar nėra.

Ž<-d> nas lietuviška: angliškos ir an?- t 
liškai lietuviškos kalbą. Sutaisė A. Į

Lalis. Ati dalį- vienoje knygoje.
Psl. 1274 Grąžąs tvirti apdarai $16 00 ‘

Lengvas Budas Išnokti Angliškai.— |
Karkins reikalingiausių žodžių ir •

pasikalbėjimą Si kr.ygu sutaisyta taip , 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greiai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jie&kant, važiuojant kur nors. nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- 
-.daakutį, pas kriaučių ir ’t Su fone- 
išku ištarimu ir gramatika. Antra 

padidinta ir pagerinta laiJk. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusl. 55............... 35c
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberiandą. 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
ašo apie visas musų pasaulio žmonių 

tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti CLi-
•ago, II!. pusi. 667, Gražiuose au
linio apdaruose............................. $4.00

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliueionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 3214 m............... 25c
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
liai aprašyta apie Ryiną. Lietuviškas
• ertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 
-ago, 111. 1909, pusl. 432. Drūtai 
apdaryta ........................................... $2 50
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903. pus! 209. Gražiuo
se audinio apdaruose......................$1.50

Materiališkas Istorijos Supratimas. 
Lapeliai iš prcletariškos filosofijos

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
.vairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
<ainuojama. Medega imta iš Greilichc. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

Trumpa Senobės Istorija. Paga! prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

ŠiS’Tas Iš Muzikos 
Srities.

CHICAGO, ILL.
Muzikališkų vakarti ir radio 

programų Chicagoj e yra duoda
ma labai daug. apie visus apra
šyti butų perdidelis darbas. 
Man norisi pakalbėt tik apie 
vaizdingiausius programus, ku
riuos duoda musų žymus biznie
rius Juozas Budrikas. iš galin
gos WCFL stoties. Iš jos girdi
ma gerai ne vien Chicagos apie- 
linkėsė, bet ir už 1,000 mylių 
nuo Chicagos.

Patartina Budriko programų 
pasiklausyt tolimesnių vietų 
lietuviams. Muzikos mėgėjai 
išgirsit puikios muzikos, dainų 
ir vieną iš ilgiausių ir Įdomiau
sių dramų ‘-‘Makalą.” kurią rašo 
ir vadovauja K. Jurgelionis. Ji 
tęsiasi jau apie keturi metai. 
Budriko programą galite girdėt 
kas sekmadienis kaip penktą 
valandą vakaro. Chicagos laiku 
iš WCFL 970 kilociklių.

Kiek Budriko programai ir 
“Makalų” vaidinimas suintere
suoja žmonės, liudija kad ir tas 
faktas: Aną sekmadienį buvo 
surengta svetainėje kontestas 
muzikantų ir dainininkų ir buvo 
vaidinama vienas aktas “Maka
lų” šeimos, tai susirinko tūks
tantinė minia žmonių, o dauge
lis nebegalėjo įsigrūsti į svetai
nę ir grįžo namo. apgailestauda
mi, kad negalėjo matyt taip 
puikaus vakaro. Kaimietis.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Tos. Mačiulis — Dirmininkas.

906 Prescott St. Waukegan. III.
J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st, Waukeg*n, I1L
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister avė., Waukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt

720 Vine Place, Waukegan, III.
K Vaitiekūnas — kasierius.

726 — 8th St., Waukegan, III. 
Kasos Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

G. Grinius, J. Skripka.
Suairmkimai būna paskutini ket

vergą kožno mėnesio, 7:30 ▼akare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta^ Waukegan, HL

Lietuvos RespufcUkof Istorija iv Žeai-
tap;».—Šitas veikalas parodo, kaip 

įuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buto apskelbia respublika. 
Bridėtas didelis spalvuotas žemlapū 
naredo dabartinės Lietuvos rubežiua 
r kaip šalis yra padalyta į apakti* 
dus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina .... Sl.Of 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t

\r Bevo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvuocs prastoj 
>avo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur 'as vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvar.o jeodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonė3? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griuvu. Mokslas ir 
mokslas r.uo pradžios iki galo. Kai
na ...................................................... 25e.

Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, drutkos ir kitų panašiu da
lyku ? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................ ................. 15c
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų Gotiškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Totvsend Fo‘, D D., su
lietuvino Ferdinand de Saraogitia 25c
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1)' Neužsitikintis Vyras;
<2j Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.................................  15c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė merginą Oną Aumui’er. Su 
paveikslais. 16 pus!....................... 10c.
Eilė3 ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
35 pus.............................   ctc.

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms 'r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusl. 32 ...............................................15c

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.: kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knygą stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apcaruose _____$1.25

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos
(Dalis U). Šutai-ė Antanas Lalis. 

čia rasi visus anglis <us žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ............................... $8.00

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina .............................    25c
Piršiys Suvadžiotoias. Vieno veiksmo

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrri ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina........................... 25c.

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaya, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusl. 1086. 
Kama $7.00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, seimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukia. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... ........................ $3.00
Stabmeldiška Lietuva ii Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 nu, pasi. 32.......................... 10e
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KAS OtfflElI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

NEPAPRASTAS TIKINČIŲJŲ ŽMONIŲ
TAMSUMAS.
Arba kaip Kruonio davat- į greičiausia atsiprašyti kle- 

kos siuntė kailinius i dangų.boną, su kuriuo Čiupas bu-
Kruonio miestely gyvena!}’?8. susWkes- J«i 

“burtininkė” Adelė Stepo-1 kleboni* neataprasysiąs, 
navičiutė, pagarsėjus reįė-1 P™““™ Steponavičiūte,
jimais, sapnais ir spėumais. ^'.tu0Jaa mlrslf,vaikas- 
Ji sakosi galinti kalbėtis su ■ Tapau Ciupas klebono ne
mirusiais ir sužinoti, kaip i,tMP.rase' °J0 valkas sve1' 

nasanlvip avo,!- kas kaip ridikas.
Be Steponavičiūtės kalti

namąja buvo patraukta ir 
Domicėlė Dalykienė, kuri

jie aname pasaulyje gyve 
na, ko jiems trūksta. i

Kruonio apylinkėje gyve
na p-lės Mitkiutės, kurių tė
vas prieš kelerius metus mi
rė; esą mirusių ir daugiau 
jų giminių. Taigi “burtinin
kė” Steponavičiūtė vieną
syk ir sako Mitkiutėms: 
“Jus nežinot, aš sapnavau 
jūsų tėvelį... Aš su juo kal
bėjau ir jis skundės labai, 
kad jus jį užmiršusios, nie
ko neduodate. Sako, jums 
dėl to negali sektis...”

Kai Steponavičiūtė pa
kartojo ir antrąsyk apie 
“pasimatymus” su mirusiu 
Mitkum, tai prietaringos ir 
religingos Mitkiutės patikė
jo ir per Steponavičiūtę pra
dėjo siųsti dovanas i aną 
pasaulį, kad tik jų tėvui ir 
kitiems giminėms pomirti
niame gyvenime butų ge
riau. Mitkiutės pradėjo duo
ti skalbinius viršutinius rū
bus, ilgais aulais batus ir 
net apmuštus kailinius, c 
apgavikė Steponavičiūtė vis 
sakė, kad tuos daiktus ji 
perduodanti į aną pasaulį 
Mitkiučių giminėms.

Juo tolyn, juo Steponavi- 
č utė liūdnesnes žinias gau
davo iš ano pasaulio apie 
Mitkaičių gim'nes. Sako, 
mirusieji giminės nepaten
kinti, nes per prastas dova
nas duodate. Girdi, įniru
siems dovanas reik duoti ge
resnes ir meilesnes. Ir Mit
kiutės stengėsi iš paskuti
niosios.

Toks gyvųjų su mirusiais 
“bendravimas” tęsėsi apie 
ketvertą metų. Mat, Stepo
navičiūtė Mitkiutėms pasta-* 
tė tris sąlygas: (a) dovanas 
duoti tik pinigais arba daik
tais; (b) dovanos turi būti 
meilios ir

“Jauna” Porele.

žiomis dienomis Californijos 
našlę Jessie Lipsey. Čia telpa jų 
bet abudu krūvoj—jauna pora.

gubernatorius Merriam vedė 
atvaizdai. Kiekvienas senas.Steponavičiūtę mokiusi ir 

skatinusi.
Kaišiadorių apylinkės tei

smas Steponavičiūtę buvo 
nubaudęs 3 mėn. kalėjimo, 
bet nuo bausmės lygtinai at
leido, o Dalykienę išteisino. 
Steponavičiūtė padavė ape- 
’iacijos skundą ir Kauno 
apygardos teismas tą apga
vikę išteisino.

Turbut dėl to, kad į šitą 
burtų raketą buvo įmaišyti 
kunigai.

22 KROKIALAUKIO 
ŪKININKŲ BYLA.

Vasario 20 dieną kariuo
menės teismas sprendė 22 
Krokialaukio ūkininkų by- 
ą dėl buvusio ūkininkų 
streiko prieš valdžią. Kuo 
'i pasibaigė, da neturime 
žinių.

Ši byla panaši Gražiškių 
apylinkės neramumų bylai, 
<uri kariuomenės teismo jau 
išspręsta. Krokialaukiečiai 
be ko kita taip pat kaltina
mi už rengimąsi paleisti su- 
mtą asmenį.

Vasario 19 d. kariuome
nės teisme buvo sprendžia
ma A. Rukuižos byla, kalti
namo tuo, kad Pandėlio a- 
oylinkėje platinęs ūkininkų 
tarpe atsišaukimus, ir V. 
5eškaičio platinusio atsi
šaukimus Žeimelio valsčiu
je.

DARBININKŲ MIESTAS 
BUS UŽ GELEŽINIŲ 

VARTŲ.
Kauno miesto savivaldy

bė už geležinių vartų, prie 
Ukmergės plento, iš žemės 
reformos fondo nupirko 106

(c) svarbiausia! ha žemės. Pirkimo pardavi- 
niekam apie tai nesakyti, I mo aktai jau sudaryti. Ta- 
nes tuo galima įnirusiems! rne sklype savivaldybė nori 
pakenkti. Mitkiutės taip ir įsteigti darbininkų koloni- 
darė. Pagaliau ‘‘burtinin-. įą: žemę išdalinti sklype- 
kė” Steponavičiūtė taip įsi- liais, namelius statyti miš- 
drąsino, kad vienąsyk pa- kuose ir pastatytus parvež- 
reiškė, jog Mitkiutės turin- ti. Namukai ir žemės skly- 
čios jai duoti pilną pragyve- pai darbininkams butų duo- 
nimą ir išlaikymą. Taip sa- darni išsimokėjimui per ke
kes ir Žiežmarių pralotas,»liata arba kelioliką metų. 
kai atvažiavęs į Kruonį pas Tai butų kovojama ir su bu- 
kleboną. 'jų krizių, nes darbininkai

Mitkiutės buvo jau nusi- žmogui Kaune butą pasi
tarusios duoti apgavikei ir samdyti vis dar brangu, 
pragyvenimą, kad tik gimi- Bet darbininkų kolonijos 
nėms danguje butų geriau.. pasisekimas kelia abejoji- 
Kitokios išeities jos visai mų dėl to, kad kolonija no- 
nematė, nes taip buvę ir pa- rimą įsteigti tame miesto 
ties Žiežmarių praloto paša- krašte, kur nėra nei vienos 
kyta. 'didesnės pramonės įmonės

Tačiau atsirado žmogus, į arba fabriko, kur darbinin- 
kuris tas sufanatizuotas kai dirba.
merginas pamokino netikė
ti pasakoms apie užgrabinį 
gyvenimą, nes tokio gyveni
mo nėra ir toji “burtininkė” 
negali su numirėliais susiži
noti. Sako, netikėkit to
kioms kvailystėms nes kas 
mirė, su tuo jau viskas pasi
baigė. Sako, ta “burtinin
kė” jus apgaudinėja.

Ir laisvamanio žodžiai įk
vėpė Mitkiutėms proto. Jos 
supyko ant “burtininkės”
Steponavičiūtės ir padavė 
policijai skundą, 
iškvotė

IŠ DIDELIO DEBESIO 
MAŽAS LIETUS.

Rudenį kaikuriuose laik
raščiuose buvo rašyta, kad 
Ukmergėje prie statomo 
per šventąją gelžbetoninio 
tilto per ištisą žiemą turės 
darbo apie du šimtai vietos 
darbininkų. Tuo tarpu nuo 
pradžios tilto statymo dar
bų iš viso apytikriai turėjo 
nuolatinio darbo 30 žmonių 

, ir tai neilgam. O pastaruoju
Policija; laiku prie tilto statybos nuo- 

pralotą, kleboną, Hat dirba maždaug 5 žmo- 
Mitkiutes, Steponavičiūtę ir nės. Prie tokio darbo tempo, 
kelis liudytojus. Byla atsi-(koks vra dabar, vargiai ar 
dūrė Kaišiadorių apylinkės kiltas šimet bus užbaigtas.
teisme. ___________

Paaiškėjo, kad “burtinin- Norima prijungti Ketur- 
kė” Steponavičiūtė prana- valakių valsčių prie Gižų 
šaudavo ir kitiems. Antai, valsčiaus. Bet gyventojai 
pil. Ciupui ii patarė kuo nepritaria.

TRIUKŠMINGAS MIŠKO i ĮDOMI BYLA DĖL ŽVĖ
RIŲ NUO-

KALVARIJOS ŪKININ
KAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ ROMANOVU

MALŪNĄ.

KAIP KILO LIETUVOS ŽEMES ŪKIS.
(Ištraukos iš atcr. Vazalinsko rap.)į Lietuvos sąlygomis, savi

ninkai, turintieji iki 5 ha,
:ų Kalvarijoj yra di- . Lietuva yra, tur būt, pats iajįom’j sklypininkais, nuo 

?<-• įanovų vandeninis: tipingiausias Europoje ze 5 100 hėktarų — ukinin-
- t t-> moo nL’m Lrv«ietoo I i nnti’in - . _ - _ _ c .1926 m. Romano- m®s ukio kraštas. Ji neturi 

a malūną pirko iš že- natūralinių žaliavų pramo- 
formos valdybos. nei> neturi didelių miestų, 

i T ninkai nusiskundžia, netur! nei didelių miškų plo- 
:ad ciėl to malūno vandens tų, kuriuose galima butų 

1 1 nto iie turį didžiu verstis išimtinai medžiokle.
; j nes negali nusau- Tik nedidelis jos pakraštis 
r i : : \u. 400—500 ūki- prieina prie juros, kur nedi- 

ninku Įgaliota delegacija delis skaičius žmonių ver 
va m’o 4 d. tuo reikalu lan- čiasi žuvininkyste

kais (5—15 hektarų yra 
smulkus ūkininkas: 15—50, 
vidutinis, o 50—100 stam
bus). Gi virš 100 hektarų, 
tai jau dvarininkas.

Lietuvos dirvožemiai nė
ra visai vienodi, bet daugu
mas jų priklauso vadinamų
jų jaurinių dirvožemių tiir laivi-

Žemės ūkio ministeri- ninkyste. Iš žemės ūkio be-ipui. Nedaug Lietuvoje yra 
prašydami vyriausybę siverčiančioji gyv entojų da- | lengvu arba su laidžių po- 
:i žygių, kad malūno pis sudaro apie 75 nuoš. viso

’ ■•.r.dens horizontas butu su- gyventojų skaičiaus, 
mažintas.

Pagal įstatymą, jei van- žemės ūkis buvo neorgani- 
dtns horizontas naujai nėra zuotas, savyje užsidaręs,

kės 
joj, 
danu

PADARYTŲ 
STOLIŲ.

Laumakių kaimo, Gruz
džių vai. gyventojas K. Ba-

dirvių dirvų. Todėl labai 
didelė Lietuvos plotų dalis

Prieš didijį karą Lietuvos turi per drėgną dirvožemį, 
kuri, norint produktmgiau 
išnaudoti, reikia daugiau ar

pakeltas, bet toks nuo senu mažai reikalų turėjo su ki- mažiau nusausinti. Apytik- 
laikų, tai ūkininkai vandens tais verslais ir dar mažiau; ™ąi apskaičiuojama, kad 
horizonto sumažinimą gali su kitais kraštais. Iš ūkio Lietuvoje nusausinimas rei- 
iš malūno savininko tik iš-1 būdavo parduodami tik ja- i kalingas apie 3,800,000 haPIRKIMAS.

Žagarė. Vasario 3 d. Ža
garėje vietos gyventojų rei
kalams įvyko viešas miško _
pardavivas. Buvo parduo- ■ gužas padavė Šiaulių apy-
dama apie 185 vienetai. Iš Įlinkės teismui skundą prieš --------- , ----- . . .
pat rvto daug žmonių prisi-; miškų departamentą, nusi- Nesenai iš kažkur čia atsi- sudeginta trobesiai, rekvi- 
rinko valsčiaus savivaldy- skųsdamas, kad jo lauke bastė tūlas Aleksas Girštau- zuota ir išplauta gyvuliai,

mo salėje, miško žvėrys - elniai ir da- tas. kuris pradėjo fabrikuot šia imtasi pagrindinių nu-
ovvjru. .TCtos giri- mėliai — padarę didelius skundus ir duot patarimus smarkiai sumažėjo pąseny 1 ‘

ninkas ir pranešė kad par- nuostolius, sumynę ir nuėdę teismo reikalams. Atkandęs uerliai. Apytikriai
davimas esant labai daug pasėlius. Kadangi miškų de- dantį į kai kuriuos nepasi- apskaičiuojama, kad žemės 
žmonių, ’teismo salėje nega- partamentui priklauso miš- sekimus, nukreipė visą savo ukiui. karo sudaryti nuosto
li būti vykdomas ir įvyks ki- kai, rašo skundėjas, tai jam išmintį į mokyklos vedėją, 1121 S!eke l,2o0,00V,PW litų. 
no salėje. Visi žmonės, kas priklauso ir visi tuose mis- prieš kurį buvo padavęs ke- Atstačius nepriklausomą 
tik gali greičiau, subėgo į kuose gyveną žvėrys ir pau- liatą skundų. Netekęs kant- valstybę, Lietuvoje buvo su
kino salę. Bet galų gale bu-' kščiai, todėl už padalytus rybės mokyklos vedėjas pa- sirupinta žemės ūkio pakė- 

nuostolius departamentas siskundė Kėdainių apylin- Hmu.
kės teismui. Teismas Girs-; Svarbiausios ūkio pakėli- 
tautą patupdė mėnesiui už mui priemonės buvo žemės 
grotų. reforma (dvarų parceliaci-

vo nutarta, kad pardavimas, 
vyks P. Bridžio salėje, ir vi- turįs atsakyti. Kadangi miš- 
si vėl bėgo ten, nes kiekvie- kų departamentas taikiu hu
nas norėjo patekti arčiau du nesutinka nuostolius at- 
pardavėjų. Apie pusę valan-Į lyginti, tai Baguza prašo is 
dos laiko prie salės palau- departamento jam atiteisti 
kus, buvo atidarytos durys '^0 litu.
ir, šonkauliams tratant, su- 
•'igrusta į ridų. Čia prasidė
jo kišenių ir balsų mėgini
mas. Buvo baisiausiai var
žoma ir, be to, dar iš kiek
vieno nupirkusio mišką bu
vo imama 20 centų už salę.

TUŠČIAS MERKINĖS 
TURGUS.

Merkinėj (Alytaus aps.) 
turgai įvyksta trečiadie
niais. Seniau turgaus dieną 
sunku būdavo praeiti, pra
važiuoti. Bet nuo Nauj’ų Me
tų čia įvesta rinkos rinklia
va, ir tas žymiai atbaidė 
turgaus lankytojus. Dabar 
turgavietėj vos keli vežimai 
matyti. Ūkininkai turgavie
tės vengia, užtat pilni “za- 
vulkai.” Vengdami rinkos 
rinkliavos, atsivežtus pro
duktus stengiasi skubiai 
parduoti. Žinoma, tuo pasi
naudoja landesni perkup- 
čiai.

LIETUVOJE DA YRA NE
PARCELIUOTU DVARŲ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Lietuvoje yra da 
20,000 hektarų neparceliuo
tos dvarų žemės, kurią Stei
giamas Seimas buvo nuta
ręs išdalinti bežemiams.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšics smulkius pu- 

sigarsinimns, kaip tai: pajiefiku- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį nž sykį. No
rint tų patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, nž sekančius sykius 
skaitome 2c nž žodį nž sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2c 
nž žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus riminių arba 
drangų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc nž žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokesti.
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pirkti.

ŠUNADVOKAČIAMS 
NESISEKA.

vai, linai, ir kai kas dar už- P^tui, t. y. du trečdaliai vi- 
augindavo pardavimui ark- 50 krašto. Tad šis reikalas ir
lių.

Karo metu Lietuvos že-
Stasynė, Kėdainių vals. mės ūkis labai nukentėjo:

ja, kaimų išskirstymas vien 
Šakių apskr., Kudulių a- kiemiais) ir nusausinimai.Uopoličlzm mičlzn pę_ —_ _ J*_______ 1* a — "Y

Liudytojų parodymais, 
žvėrys daro nuostolius ne . .
tik Bagužui, bet visam kai-i J- Sakalauską 
mui.

buvo vienas iš pirmųjų, ku
riuo teko susirūpinti žemės 
ūkio įstaigoms, nes atskirų 
ūkininkų iniciatyva atlikti 
bent kiek didesnius darbus 
nebuvo imanoma. Pirmiau-

sausinimo darbų: upių ka
nalų reguliavimo, magistra
lių griovių kasimo.

Žincma, pradėjus dau
giau rūpintis gyvulininkys
te, nebuvo užmirštas ir lau
kų ūkis, kurio produkcija 
visuomet, tur būt, liks visos 
žemės ūkio produkcijos pa
grindu. Todėl dabar Lietu
vos žemės ūkis eina prie ga
mybos įvairinimo. Pastarai
siais metais vėl padidėjo 
grudų ekspertas, daugiau 
^usirupinta linų auginimu. 
Tačiau gyvulininkystės pro
dukcija, tur būt, visuomet 
sudarys eksporto pagrindą.

Prisiuntė Liet. Pas. 
Inf. Skyrius.

pylinkėj, Karališkių miške žemės reforma palietė iš 
medis griūdamas užmušė viso apie 560,000 ha žemės. 
Karališkių pieninės vedėją Išparceliuotoje žemėje įkur

ta apie 37,000 naujų ūkių, o 
: taip pat jąja papildyti 25,-Uruęuay'aus Lietuvių Darbininkų 

Socialistinės Minties Laikraštis 000 mažažemių ūkių. Dalis 
žemės buvo panaudota įvai
rioms viešosioms įstaigoms, 

ir 65 i ,.Peir.a du oartu1,Tlr Lygiagrečiai su stambiųjų
... , . . . , ilzia Lrue. Soc. Part. Liet. skyrius. ..htus teismo ir bylos vedimo į naujoji banga Sst= YsJs&m- ukiu parceliacua ėjo ir kai

Apylinkės teismas, byla
išnagrinėjęs, nusprendė: ’ iš “ V/H/Rnnnn mišku denartamentn K Ra- iMŪUįUJl MIIIIJUmiškų departamento K 
gružui atiteisti 350 litu

išlaidų.
Regis, tai pirma tokia by

la Lietuvoje. Miškų depar
tamentas padavė kasaciios 
skundą vyriausiam tribūno 
lui.

Biblija Numaskuota.

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

C. Parajruav No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

Kalendorius
Gatavas.

mu skirstymas viensėdžiais. 
Iki 1934 m. pabaigos vien
kiemiais išskirstyta 1,159, 
000 ha ploto. Tuo budu šis 
darbas jau eina prie pabai
gos.

IŠPLĖŠĖ UTENOS VAR
TOTOJŲ BENDROVĘ.
Į vartotojų bendrovės 

krautuvę Utenoje nakties 
laiku įsilaužė vagys pinigų 
jieškodami, bet išnešė tik 
keliasdešimts centų ir šiek 
tiek prekių.

T
“Keleivio” Kalendorius

YRA darodyta iš biblijos: mPtams iau gatavasKad Biblijos pareiškimai yra prie-; melams J au gatavas.
iinjri vienas kitam. .Jis susideda is 96 puslapių

Kad Dievas jrundė kariauti, žodyti - mnkdiškn <4r»in<5-žmanes, platinti nemoralybę. pilnas mOKSllSKų Straips
Dešimts Dievo prisakymų už;vir- nių. Statistikų, Visokių pa-

Bibfijo7nDievasU:datnešė pagiežą, mokinimų ir patarimų. Gau- 
skurdą. neapykantą šeimoj, terorą sįai iliustruotas ir gražiai 
Uiš ki?ųnbibi.jųtay™' darodyta. kad padarytas. Prašome užsisa-darodyta, ki
buvo 36 Dievo sūnus.

Katalikai pasivogė rąžančių nuo
oagonų, dabar juos vadina bedieviais. 
Ir daug kitų darodymų.

Pagelbėkrt išleisti šią knyga. Pri
sidėjusių vardai bus atspausti knygo
je. Kaina 1 doleris. Apdaryta. Knyga 
spaudoje. (-)

T. J. KUČINSKAS.
751 W. 35-th Stpeet. 

CHICAGO. ILL.

kyli tuojau. Kaina “Kelei
vio” skaitytojams 25c. Kas 
“Keleivio” neskaito, tiems 

50 centų.
Tiems, kurie jau užsisakė, i 

Kalendorius tuoj bus išsiun
tinėtas. Administracija.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

PapooSta daugeliu spalvuotų puikių paveikslą, 223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
deklamuot viekuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINišKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiaa^ia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.KAINA TIK $1.00.Audinio apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nnsipirkęs tą kn?gą pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
reaą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra popafiaros Mokslo, Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių literatūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą. todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. Lietuvoje, tik $2.00.
Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithnania.
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Aštuntas Puslapis.

V

Vietinės Žinios
TRIUKŠMINGAS SIUVĖ-; Dr. Grigaitis kalbės South 

JŲ STREIKAS. Bostone ir Norvvoode.
Daug sužeistų ir areštuotų.

Pereitą sąvaitę Bostone 
sustreikavo 4,000 moterišku 
rūbų siuvėjų. Darbdaviai 
tuojau pradėjo jieškoti 
streiklaužių, o tokių visuo
met atsiranda. Bet streikie
riai pastatė prie dirbtuvių 
savo budėtojus, “pikietais” 
vadinamus, kad streiklau
žių neleistų. Tuoj pribuvo 
policija ir pradėjo pikietus 
žiauriai stumdyt ir vaikyti 
nuo dirbtuvių. Šituo elgesiu 
policija sukėlė riaušes, o 
riaušėms prasidėjus, ji puo
lė streikierius mušti ir areš
tuoti.

Praėjusį ketvergą, kaip 
tik prasidėjo streikas, poli
cija suėmė 17 pikietų, bet 
skebų neėmė nei vieno. Bet 
didžiausias riaušes policija 
sukėlė pėtnyčioj apie Wa- 
shingtono ir Kneelando gat
ves, kuomet ji pradėjo iš pi
kietų eilių rankioti “komu
nistus” ir varyti juos šalin.
Pikietuotoiai pradėjo pro
testuoti prieš tai ir prasidė
jo riaušės, per kurias polici
ja suėmė 16 streikierių.

Buržuazinė spauda skel
bia, kad patys unijos virši
ninkai prašę policijos, kad 
į? išvytų “komunistus” iš pi- 
kietuotojų tarpo. Kaip poli
cija gali pažinti, kas komu
nistas, kas ne, to nepasako
ma.

Dėl policijos žiaurumo 
užprotestavo net ameriko
nų kunigas Ensworth Reis- 
ner. Jis sako, kad policija 
gabena darbdaviams ske- 
bus ir darydama iiems kelią 
stumdo niekuo nekaltus žiū
rėtojus.

Gubernatorius mėgino
darbdavius su strei kieriais __  .
sutaikyt, bet nieko is to ne- ..
išėjo, nes darbdaviai griež- rl imas-
tai atsisako pripažinti uniją. Ateinantį penktadienį. 6 

'kovo, 8 valandą vakaro, 
“Keleivio” name yra šau
kiamas bendras South Bos
tono ir Cambridge’aus so
cialistų kuopų susirinkimas. 
Reikia pasitarti dėl rengia
mų drg. Grigaičiui prakal
bų ir kitais su tuo surištais 
klausimais. Todėl visi drau
gai prašomi būtinai atsilan
kyti paskirtu laiku, lygiai 
kaip 8.

LSS. 60 ko. komitetas.

“Naujienų” redaktorius. 
Dr. P. Grigaitis, atvažiuoja 
i Bostono apylinkę 19 kovo. 
Socialistu organizacijos šio
je apylinkėje rengia jam ei- 

! 'ę prakalbų.
South Bostone Dr. Gri

gaitis kalbės 2<i kovo.
Norwoode socialistų 133 

kuopa prakalbas rengia 21 
kovo. kaip 7 subatos vaka
re. Prie prakalbų nonvoo- 
diečiai turės da ir koncertė
li. P-lės B. Šargaliutė ii- B. 

i Večiutė padainuos, p-lė M.
. Mučinskaitė pagrieš smui
ką, A. Grigunas pagros a- 
kordioną. komikas J. Vi- 
šinskas padainuos, p. Vis n- 
skienė pianu akompanuos, 
o p-lė E. Truškaustytė pa
deklamuos. Vakaras bus lie
tuvių salėj, 13 St. George 
avė.

Cambridge’aus socialistų 
organizacija irgi norėtų 
draugą Grigaitį pas save 
turėti, bet jie da nori šiuo 
klausimu pasitarti su South 
Bostono 60 kuopa, kas butų 
nėriau — prakalbos, ar ban- 
kietas. Tuo tikslu šio penk 
tadienio vakarą įvyks abie
jų kuopų susirinkimas "Ke
leivio” name.

Lavvrence’o draugai taip- 
Įgi buvo pasiryžę svečiui 
prakalbas suruošti ir buvo 
jau paėmę salę 22 kovo die
nai. Bet draugas Grigaitis 
dabar mušė telegramą, kad 
22 kovo dieną esanti pa
skirta Detroitui. Taigi da
bar išrodo, kad Lavvrence 
prakalbos negalės įvykti, jei 
bent draugai galėtų jas te
nai surengti 19 kovo.

Tikrina automobilistų do
kumentus.

Paskutinėmis dienomis 
policija tikrina automobilis
tus, ar turi laisnius ir regist
racijos kortas. Ant kelio su
stabdo automobilį ir paro- 
rodyk dokumentus. Keno 
dokumentai tvarkoj, tam 
prilipina prie stiklo raudo
ną ženkleli su raidėmis 
“OK.”

t

KELEIVIS. SO. BOSTON.

BOSTONO LIETUVIŲ RADIO PUSVALANDŽIO GRUPĖ.

Iš kairės į dešinę stovi: Praną- Kriaučiūnas, kornetistas; Valentina Paltanavičiu
tė Minkienė, pianistė; Steponas Minkus, programo vedėjas; artistė Ona Kubilienė, 
daininkė; Stasys žekevičius, Vyta. to Didžioja Universiteto teisių fakulteto asisten
tas; Irena Paltanavičiutė, smuikini: kė. ir Longinas Buinis. smuikininkas.

Kaip Bostcno lietuviai mi- Po jo kalbos, artistė Ona j 
nėjo per radio Lietuvos Kubilienė sudainavo "Kur 

nepriklausomybę. bakūžė samanota.” Tai bu- 
. ,. vo kulminacinis programos

punktas, nes sujaudino klau
sytojus iki ašarų.

Tą sąvaitę radio stotis ga-

Bostono
pusvalandžio vedėjai pp.
Minkai 16 vasario puikiai 
naminė jo per savo pusva-
■andį Lietuvos nepriklauso- tuviai K vis mj |Vi._
n-yoe. šventę. Programai didžiausi patenkinimą dėl 
tspildyt buvo pakviesti gę-)g radĮ/p,.ogl.amo5. * 
nausi musu meno talentai iri Įgik J ML

vo šimtu- laišku, kuriais lie-

No. 10. — Kovo 1 d., 1936 m.

DRAUGIŠKA VAKARIE
NĖ SU IŠKILMINGU 

PROGRAMŲ
Įvyks Nedėlioj, Kovos-

March 8 d., 6:00 vakare,'
Lietuvių M. Žinyčios salėj. 
Programą išpildys šie asme
nys: p. A. Borisienė grieš 
armonika, broliai Ložiskiai 
skambins ant gitarų, L. Bui
nis, Jr. grieš smuiką, ir bus 
dainų ir juokingų dialogų. I 
Vakarienė bus skani ir įvai
ri visais budais. Prašom at
eiti laiku. Įžanga labai pigi. 
Kviečia visus ateiti Lietuvių 
M. Žinyčios Komitetas.

3 dideli kambariai
Visais naujoviškais įrengi

mais, gerai ištaisyti, apšil
dyti garo šilima. Labai pa
rankus švariai šeimynai. 
“Keleivio” name,
253 Broadvvay, So. Bostone.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandom: 2-1 ir €-9 

Nedėliomis ir šventadb niaJa 
nuo 10 iki 12 rytu

278 HARV ARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central ekv 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefono 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA'TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuc 7 iki 8 'akare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

kalbėtojai. Kaip 9:30 iš di
džiulės WHDH radio sto
tie' suskambėjo Lietuvos 
himnas, kuris plaukė iš čia 
gimusių jaunuolių krūtinių. 
Ta‘ buvo p. Adolfo Krušo 
vadovaujamas Montellos 
Vyrų Choras.

Po to. stoties pranešėjas 
paaiškino angliškai, kad 
Lietuva ir lietuviai po visą 
pasauli švenčia 16 vasario 
diena kaip

PP-
kams, čia gimusiems jau
nuoliam.'. kurie sugebėjo 
duoti tokį gražų radio pus
valandį oro bangomis. 

Ilgiausių metų pp. Min-
kams! Reporteris.

Vietoj vaistų, paėmė nuodų.
Helena Kennedy. kun gy

vena prie 637 Seventh st., 
___South Bostone, pereitą ne

savo nepriklau- dėldienį buvo nuvežta ligo-

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį lie

tuvių radio pusvalandžio 
programa Bostone bus to
kia;

1. Pagros žemaičių orkes
tras iš South Bostono.

2 Seserys Kaskevičiutės 
iš Lavvrence’o sudainuos 
duetą. Akompanuos pianis
tė Ona Vaitkunienė. Boles
lovas Petrukevičius pagrieš 
ant smuiko.

3. Ignas Kubiliūnas iš So. 
Bostono padainuos. Pianu 
akompanuos Elena Žukaus
kaitė.

4. Mykolas Petrušaitis iš 
South Bostono pagrieš kor
netą solo.

Programos pradžia 9:30 
vai. ryto. Reikia klausyti 
ant 830 kilociklių.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET

(Kampas Broad»ay) 
SOUTH BOSTON', MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimai didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET,

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, R<xn 22 

BOSTON' Telef. Lafayet .e 2371 
arba Somerset 204 4-J 

Specialistas Kraujo, In’utų ir 
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Bosto. i 2660. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik 9 vak. 
NEDfiLICMIS:
iki 1 v. jo pietų 

tik au. itarua.

Seredomis iki 12 di« nų. 
Ofisus “Keleivio” n: me.

261 BROADVVAY, tarp C ir D et, 
SO. BOSTON, MASS.

somybės paskelbimo šventę.
Choras sudainavo da šias 

dainas: “Vilniaus Kalne
liai." "LietuvosKareivėliai” 
Ir "Pažiūrėkit. Broliai.”

South Bostono instrumen
tų kvartetas, kuris susideda 
iš Valentinos Minkienės, 
Irenos Paltanavičiutės. Lon
gino Buinio ir Prano Kriau
čiūno, žavingai pagriežė 
“Kriputi,” "Valcą." “Sukti
nį" ir "Klumpakojį.”

Gražią ir gerai tai dienai 
pritaikytą kalbą pasakė p. 
Stasy? žekevičius, Lietuvos 
universiteto teisių fakulteto 
asistentas, kuris dabar stu
dijuoja Harvardo universi
tete.

ninėn užsinuodijusi. Ji sa 
kosi paėmusi nuodų per 
klaidą. Jai skaudėjusi gal
va ir ji paėmusi kažin kokių 
pilių, manydama, kad tai 
vaistai. Nurijusi tas pilės ji 
nuėjo bažnyčion ir tenai ap
sirgo. Nuvežta ligoninėn ji 
tuoj mirė.

Gatvekaris susikūlė su 
troku.

Ant Neponset avė., Dor- 
chestery, didelis trokas ir 
gatvekaris prasilenkdami 
užkabino vienas kitą šonais 
ir labai išgąsdino žmones, 
kurių apie 20 buvo gatvėka- 
ry. Kai kurie sužeisti langų 
stiklais.

Adv. Bagocius sugryžo iš
SLA. Tarybos posėdžių.
Šį antradienį SLA. prezi

dentas adv. Bagocius sugry
žo iš Nevv Yorko, kur jis da
lyvavo SLA. Pildomos Ta
rybos posėdy. Posėdy buvę 
padaryta daug įvairių nuta
rimų, tarp kita ko nutarta ir 
“Tėvynę” padidinti, nes fi
nansinė Susivienijimo pa
dėtis jau žymiai pagerėjo.
APDRAUSKIT PAS MUS.

Sutaupysite 23 nuošimčius. 
Apdraudžiame namus nuo ugnies

W. E. LINDSEY. (-)
753 Boylston St., Boston. Mass

Tel. KEN-more 1645.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
409 Windsor Street,
(Prieš lietuvių bažnyčių.)

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 takare
202 HUNTINGTON A 'E, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklo:--) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broaduay, So. Boston, Mass.

Reikalauk

Vienintelis Elius 
kuris

Visuomet Patenkina!
Reikalauk kad jums Elių Įleistų iš oficialio PICKWICK krano.
Jūsų pardavėjas turi PICKWICK Bonkose—2 už 25c. (tik už alų).

Ere'vecl by HAFiLNREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS S»NCf 1870

■HM—

South Bostone buvo su
imtas ir antras plėšikas, da
lyvavęs RKO teatro apiplė
šime. Lietuviukas Matkevi
čiukas dėl to plėšimo yra 
laikomas kalėjime be kau
cijos.

A. J. NAMAKSY
* Real Estate & Insurance

Telephone 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hvdraulic Brekais.

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS

Office Tel. So. Boston 0948. 
Res. 231 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

- I

FOR MORE HEAT 
LESS COST — 
BURN ANTHRACITE

’blue coal*
America’t Finest Anthr^ite

P
H
O
N
E

Hig-hlands

834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON.
BATCHELDER WHITTEMORE

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. I.aidoja ant visokių kapinių. 

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

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

Brocktono ofisą*:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

jo, Nervų ir Kroniškų Ligi. Kurie 
kenčiat nuo rheumatizmo, -kaudulių, 
alserio, sutinimų arba bile kokių nors 
odos ar galvos ligų turi pasitarti nie
ko nelaukiant. Atminkite, pasitari

mai patarimai ir patarna
vimai visiems pei šį mėne
sį bus duodama dykai.

DR. GRA DY
327 TREMONT ST. 

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai. 

Taisymo ir demonstravimo vieta: 1 HAMLIN STREET Kamp. East Eighth St. SO. BOSTON, MASS.

DR.MARGER1S i
Gydytojas ir Chirurgas '

Valandos: 10—2; 
Sekmadieniais: 16 -11

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Tel. Univen ty *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST! 
VALANDOS: »-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SK’ ĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Buk Moderniškas!
Jus busit labai patenkintas, kada mes jūsų laik

rodį perdirbsim Į vėliausios ir moderniškos midos.
JUMS NEREIKĖS PIRKT NAUJO.

Jūsų šliubinį žiedų iš plataus ir senos mados, mes perdir >sim j 
siaurų ir išpiaustytų su gražiais raštais pigiai ir gerai.

TURIME GRAŽIAUSIOS MADOS LAIKRODŽIŲ IR IEDŲ 
PIGIAI IR GERŲ.

Parduodame Radios ir Oil Burnerius Geri .usių 
Kompanijų; Viską Gvarantuojame.

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSI ON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
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