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ŠIĄ SAVAITĘ TADTV LYGA 
TEISIA VOKIETIJA-

Lenkai Skerdžia
Po to, Lygos taryba mėgins Žydus.

sustabdyti Italijos karą Radomo gubernijoj sudau- 
Etiopijoj. žXta 600 žydiškų krautuvių.

Amerikos žinių agentūra 
Associated Press praneša iš 
Varšuvos, kad pereitą są

HITLERIS BUSIĄS PA
SMERKTAS.

Kuomet “Keleivis” eina Į 
spaudą, Londone renkasi 
Tautų Lygos taryba Vokie
tiją teisti. Ji yra kaltinama 
tuo, kad įvesdama savo ar
miją i uždraustą Pareinės 
zoną sulaužė Versalio ir Lo- 
carno sutartį. Tarybai yra 
pasiūlyta bendra Francuzi
jos ir Belgijos rezoliucija, 
kuri šitą Hitlerio žygį pa
smerkia. Manoma, kad re
zoliucija bus priimta vien
balsiai. Į šitą Lygos tarybos 
posėdį yra pakviesta ir Vo
kietija, tik ji, kaip kaltina
moji valstybė, negali turėti 
balso.

Hitleris reikalavo, kad ši
ta Londono konferencija 
kartu svarstytų ir jo pasiū
lymą “25 metų nepuolimo 
sutartį,” kurią jis norėtų į- 
piršti Europai vietoj Locar- 
no sutarties. Bet šitas jo rei
kalavimas buvo atmestas.

Apie pabaudas Vokieti
jai dėl minėtų sutarčių su
laužymo kol kas nebus kal
bama, nes pabaudoms prie
šinga Italija.

Pasmerkusi Hitlerį, Ly
gos taryba šią seredą imsis 
Italijos karo klausimą sprę
sti. Norima būtinai tą kruvi
ną fašistų avantiūrą Etiopi
joj sustabdyti.

Įdomu pažymėti, kad 
Londono konferencija žy
miai atšaldė įkaitusį Fran
cuzijos karingumą. Franeu
zai jau buvo nusistatę imtis 
ginklo prieš Vokietiją, jei
gu ii tuojaus neištrauktų sa
vo kariuomenės iš Pareinės 
zonos. F raneuzų valdžios 
nusistatymas buvo toks: 
“Karas vis vien neišvengia
mas. Šiaip ar taip, į du metu 
Vokietija vistiek mus už 
puls. Taigi sumuškim ją da
bar, pakol ji da nėra sustip
rėjus, kad išvengus didelio 
karo vėliau.” Bet šaltesni 
anglai franeuzus perkalbė
jo. Rusai irgi norėjo tuojaus 
Vokietiją “suvaldyti,” bet 
kai dabar išrodo, iš juodo 
debesio lietaus tuo tarpu ne 
bus.

vaitę Trzytoko miestely, ne
toli Radomo, lenkų tauti
ninkai ir klerikalai įtaisė di
delį žydų pogromą. Apjakę 
tautine neapykanta patrio
tai pradėjo vaikščioti gau
jomis po miestelį ir rėkti: 
“Muškim žydus. Sakoma, 
tad 3 žydai buvo užmušti ir 
keliasdešimts sužeista. Be 
to, išdaužyta arba sudegin
ta apie 600 žydiškų krautu
vių.

Varšuvoj irgi pikta agita
cija vedama prieš žydus. A- 
pie 3,500 studentų Varšuvos 
Politechnikoj išmetė iš mo
kyklos visus žydų tautybės 
studentus, paskui užsibari
kadavo mokykloj ir pareiš
kė neisią iš tenai, pakol ne
bus numažintas mokesnis 
už mokslą.

Audėjai Pradeda

Maine9o Valstijoje 
Areštuota 15 Sukčių.
Šelpdami bedarbius, jie vo

gė valdžios pinigus.
Pereitą sąvaitę Maine’o 

i valstijoj areštuota penkioli- 
ika ERA valdininkų, kuriem 
(buvo pavestas bedarbių šel
pimo darbas.

Raidės ERA reiškia E- 
mergency Relief Administ- 
ration, lietuviškai tariant — 
greitosios pašalpos adminis
tracija.

Pinigus šitai pašalpai 
skyrė federalinė valdžia iš 
VVashingtono, o pašalpai 
skirstyt kiekvienoj valstijoj 
buvo organizuojamas apa
ratas. Į tuos aparatus pate
ko profesionališki politikie
riai arba jų sėbrai, kurie 
"kartu yra ir profesionališki 
grafteriai. Todėl dabar pra
sideda areštai.

Mokėdami bedarbiams 
pašalpą, tie sukčiai naudojo 
bedarbius savo tikslams, 
taisė sau daržus, malevojo 
ir remontavo savo namus, 
dėjo cementinius takus, o už 
medžiagą ir už darbą mokė
jo valdžios pinigais.

Negana to, jie pirko be
darbiams prasčiausias dra
panas, o kainas rašė kuo 
aukščiausias. Ir “šelpiemu- 
jų” bedarbių prirašydavo 

knygas daug daugiau, ne

Maskva Mato Didelį 
Karą Europoje.

Knrn
Reikalauja trumpesnių dar

bo valandų ir algos mi
nimumo.

Audėjų unijos vadai pe
reitą sąvaitę turėjo New 
Yorke pasitarimą ir nutarė 
reikalauti trumpesnės dar 
bo savaitės ir algos minimu
mo. Šią sąvaitę unijos virši
ninkai turės šiuo klausimu 
pasitarimą su Rooseveltu 
Washingtone ir prašys jo 
kad jis paragintų Kongresą 
išleisti tam tikrų įstatymų 
audimo pramonei suregu
liuoti. Unijos pirmininkas 
McMahon sako: “Mes pa 
matėm, kad fabrikantai vi 
sai tuo nesirūpina, taigi nu 
tarėm paimti šį reikalą į sa
vo rankas, kad užtikrinus 
sau ateiti.”

gu ištikrujų buvo šelpiama.
1 <XI p airsiuutu via ii

John A. McDonough, vy
riausis ERA administrato
rius Maine’o valstijai.

AMERIKOS VOKIEČIAI
ŠAUKIAMI KARIUO

MENĖN.
Pereitą sąvaitę Vokieti

jos konsulatai Amerikoje 
paskelbė, kad visi vokiečiai, 
gimę 1914, 1915 ir 1916 me 
tais ir dabar gyveną Jungti 
nėse Valstijose, privalo tuo 
jaus registruotis konsula
tuose kariuomenės tarnybai. 
Šito įsakymo nepaklausę, 
jeigu vėliau parvažiuos Vo 
kietijon, bus baudžiami pi
niginėmis pabaudomis ir 
kalėjimu.

33,000 STREIKIERIŲ
NEW YORKE GRĮŽO 

DARBAN.
Namų aptarnautojų strei

kas New Yorke pasibaigė 
kempromisu iš abiejų pusių. 
Jų unijos galva Bambrick 
sako, kad padaryta sutartis 
esąs “didelis darbininkų 
laimėjimas.” Streikas tęsė
si apie dvi sąvaitės. Kol 
streikas tęsėsi, plutokratų 
spauda skelbė, kad strei
kuoja “apie 4,000 žmonių,” 
o kai dabar streikas pasi
baigė, tai rašoma, kad “dar
ban sugryžo 33,000 streikie
rių.” Streikavo, mat, ne vie
ni tik dženitoriai, bet eleva
torių operuotojai, elektro
technikai, kambarių tarnai 
ir kiti.

Apvogė Detroito 
Miestą.

Knygų vedėjas prašvilpė
$349,000 ir paskui nu

sišovė.
Detroite pereitą sąvaitę 

buvo rastas savo namų skle- 
oe su peršauta galva jau ne
begyvas miesto knygų vedė 
jas Harry M. Tyler. Ant 
greitųjų padalyta jo vestų 
knygų revizija parodė, kad 
miesto pinigų bankuose yra 
$349,000 mažiau, negu kny 
gose užrašyta. Miesto iždi
ninkas dabar sako, kad tuos 
pinigus Tyleris turėjęs pa
vogti ir kad veikiausia dėl 
to iis nusišovęs.

Bet miesto majoras Cou 
zens sako, kad Tvleriui tu
rėjo padėti ir kiti, nes jis 
vienas nebūtų galėjęs tokios 
vagystės nuslėpti. Eina tar
dymas.

Vokiečiai pulsią Francuzija 
ir jos šalininkes.

Vokietijos armijos žygis Į 
Pareinę, tai pirmutinis žing
snis į karą, sako Sovietų Ru
sijos autorizuoti rašytojai. 
Vyriausis “Izviestijų” re
daktorius Kari Radek. kuris 
visuomet reiškia oficialę 
Sovietų valdžios nuomonę, 
rašo tame laikrašty, kad 
jeigu Vakarų Europos vals
tijos nestos tuojaus bendru 
frontu prieš nacių judėji
mą, tai karas kils greičiau, 
negu bendrai yra manoma.

Komunistų partijos orga
nas “Pravda” irgi neabejo
ja, kad karas greitu laiku 
apims visą Europą. Vokie
čiai esą geriau karui pasi
ruošę, negu pasaulis žino, ir 
jie pulsią iš karto kelias val- 
tybes, kurios turi sudariu

sios su Francuzija draugiš
kų sutarčių, būtent, Čeko
slovakiją, Olandiją ir, žino
ma, pačią Francuzija. Tuo 
tikslu vokiški militaristai ir 
pradėjo traukti savo spėkas 

uždraustą Reino zoną.
Francuzijos pasienin.

Užimdamas Pareinę, Hit
leris pasiūlė Europai 25 me
tų nepuolimo sutarti. Rusų 
manymu, tas jos pasiūly
mas, tai tik durnų leidimas 
kitiems į akis. Ką tokia su
tartis gali reikšti, kuomet 
naciai laužo vieną sutartį 
paskui kitos. Jie taip jau 
lengvai gali salaužyt 25 me
tų nepuolimo sutartį ir pra
dėti puolimą dar šiais me
tais.

5.000 ŽMONIŲ AKYVAIZ
DOJE SUŠAUDĖ 30 KI

NIEČIŲ.
Kinijos mieste Peipine 

anądien buvo sustatyta 30 
pasmerktų mirti kiniečių ir 
visi sušaudyti 5,000 žmonių 
miniai žiūrint. Sakoma, kad 
pasmerktieji buvę vagys ir 
plėšikai. Viešai juos žudy
dama, valdžia norėjusi Įspė
ti, kad visiems taip bus. ku
rie bus sugauti vagiliaujant

ANGLIJOJ BUS PAKAR
TAS PAČIOS ŽUDIKAS.

Pereitą sąvaitę Manches- 
terio mieste, Anglijoj, buvo 
nuteistas pakarti Dr. Buck 
Ruxton, kuris pasmaugė sa 
vo žmoną, supjaustė jos la 
voną ir išmetė jį revinon, 
kurią žmonės tenai vadina 
“Velnio maudvne.”

KAPITALISTAI NETURI 
KUR DĖT PINIGŲ.

Šiomis dienomis Wash 
ingtono valdžia paskelbė, 
kad jai reikės pasiskolint 
trumpam laikui $1,250, 
000,000. Bematant kapitali 
štai pasiūlė jai 7 kartus 
daugiau, negu reikia.

KRUVINAS ĮVYKIS 
ŠVEDIJOS TEISME.

Nykopingo mieste, Švedi- 
ioj, šį panedėlį advokatas 
Willen nušovė prokurorą, 
vieną liudininką ir paskui 
pats nusišovė. Sakoma, kad 
šitam advokatui buvo sumi
šęs protas. Jis atėjo teisman 
su trim revolveriais ir visus 

Itris iššaudė.

FARMERIAI-DARBIE-
ČIAI KURS TREČIĄ 

PARTIJĄ.
Kovo 27 dieną St. Paul 

mieste susirinks Minnesotos 
Farmerių-Darbiečių Fede 
racijos suvažiavimas, kur 
busiąs padėtas pamatas tre
čiajai partijai. Naujos par
tijos vardu jau busiąs pasta
tytas ir kandidatas šių metų 
prezidento rinkimams. Bus 
kviečiamos prisidėti ir kitos 
progresvvės grupės.

VALDŽIA UŽSAKĖ 512 
MOTORŲ LĖKTUVAMS

VVashingtono Karo De
partamentas pereitą, sąvaitę 
užsakė Wright Aeronauti 
cal korporacijoj Patersone 
512 naujų motorų kariuo
menės lėktuvams. Tie mo
torai turės po 9 cilinderius, 
po 1,000 arklių jėgos ir kaš 
tuos išviso $3,850,000.

Prasidėjo Didelė 
Politinė Byla.

Austrijos fašistai nori nu
žudyt 30 socialistų.

Šį panedėlį Austrijos so
stinėj Vienoj prasidėjo 30 
socialistų byla, kurioj kleri- 
kališkai-fašistiška valdžia 
kaltina juos “valstybės iš
davimu.” O tas “valstybės 
išdavimas” yra tame, kad 
jie dalyvavo Čekoslovaki
jos socialistų konferencijoj, 
kur buvo svarstomi budai, 
kaip geriau kovoti su fašis
tišku brudu.

Šita byla yra susidomėju
si visos Europos darbinin
kija. Beviek visų šalių so
cialistų vadai nusiuntė savo 
protestus fašistiškai Austri
jos valdžiai dėl jos kėsini
mosi ant tų 30 socialistų gy
vybės. Anglijos Darbo Par
tija nusiuntė net savo atsto
vą į teismą, kad tėmytų, 
taip bus vedama byla.

SLA 367 KUOPOS BAL
SAVIMAS.

Port Chester, N. Y.—Vie
tos 367 kuopa balsavo už 
SLA. viršininkus šiaip:

Į prezidentus, Bagočius 
gavo 40 balsų, čepanonis 
javo 2.

Į vice prezidentus, Ma
žukna—40, Šalna—2.

Į sekretorius, Jurgeliutė
2, Vinikas—0.

Į iždininkus, Gugis—40, 
Lopeta—2.

Į iždo globėjus, Mikužiu
tė—42, Miliauskas—42.

Į daktarus kvotėjus, Sta- 
nislovaitis—10, Mikolainis 
_ 9

Ispanijoje Degina Baž
nyčias ir Vienuolynus.

BANGORO GYVENTO
JAI GELBĖJOSI VAL

TIMIS.
Penobscot upė Maine’o 

valstijoj nuo smarkių liūčių 
taip patvino, kad į 36 valan
das Bangoro miestas pavir
to ežeru. Žemesnėse vieto
se gyventojus teko gelbėt 
valtimis. Per langus žmonės 
lipo tiesiai į valtis.

PRASIDEDA KRUVINI 
SUSIRĖMIMAI.

ETIOPAI NUŠOVĖ ŽE
MĖN ITALŲ ORLAIVĮ.
Pereitą nedėldienį Etio 

nijoj buvo nušautas žemėn 
italų karo orlaivis su 5 ita
lais. Lėktuvas nukrito italų 
pusėj, bet visi 5 lakūnai už
simušė.

PA-PLIENO DARBAI 
GERĖJO.

Pereitą sąvaitę plieno 
fabrikų gamyba pakilo iki 
60 nuošimčių. Mėnuo atgal 
ši pramonė dirbo tik 51 nuo 
šimtį.

APIE HARRISBURGĄ SU
NAIKINTA 50 NAMŲ.
Harrisburg, Pa. — Perei

tą sąvaitę pakilus Susąue- 
hannos upei, ledai sutriuški
no ir nunešė 10 namų šioje 
apylinkėje, o 40 namų buvo 
apgriauta, jų pamatai iš
plauti arba prinešti dumblo.

SPROGIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Netoli Wilkes-Barre, Pa., 
Lehigh Vallev anglių kom
panijos kasykloj, 11 vasario 
vakare įvyko iki šiol neiš
aiškintas sprogimas, kuris 
3 žmones užmušė ir 2 sužei
dė. Tarp sužeistų yra An- 
thony Laskovski, kuris tun 
but lietuvis ar lenkas. Jis 
labai apdegęs ir vargiai pa
sveiks.

11 žmonių buvo užmušta ir 
40 sužeista kuomet minia 

puolė kareivines.
Laimėjusi parlamento 

rinkimus, Ispanijos liaudis 
nori išnaikinti visus reakci
jos lizdus. Žinios iš Madri
do sako, kad iki 10 kovo 
dienos buvo padegta arba 
apdaužyta jau 27 bažnyčios 
ir vienuolynai. Kai kurios 
padegtų bažnyčių buvo už
gesintos, kitos gi sudegė iki 
pamatų.

Pažymėtina, kad naciškų 
vėliavų Ispanijos liaudis 
taipgi nekenčia. Cadizo 
mieste prieš Vokietijos kon
sulatą buvo įtaisyta didelė 
demonstracija, langai iš
daužyti, nacių vėliavos su 
svastika nuplėštos ir sunai
kintos. Valdžia palaiko ne
rimo stovį, kad nedavus 
minioms perdaug įsisiubuot.

Žinios iš Madrido šį pa 
nedėlį sako, kad didelių su
mišimų buvo Logrono mies
te. Didelė demonstrantų mi
nia padegusi 7 vienuolynus 
ir bažnyčias, išdaužiusi 4
/ločiniiiiii ni'froniaapiiii PPnU

rus ir sunaikinusi atžagarei- 
viško laikraščio spaustuvę, 
o paskui puolusi kareivines, 
norėdama paimti į savo ran
kas artileriją. Kariuomenė 
tam pasipriešino ir prasidė
jo iš abiejų pusių šaudymas, 
per kurį 11 žmonių buvę už
mušta ir 40 sužeistų.

Po šitų įvykių kariuome
nės vadovybė pastačiusi 
premjero Azanos reikalavi
mą, kad jo valdžia padary
tų riaušėms galą, kitaip ka
riuomenė paimsianti tvar
kos palaikymą į savo ran
kas.

Azana tuomet pasišaukė 
Socialistų Partijos vadą 
Largo ir pareikalavo, kad

kė, “lai gyvuoja armija,” 
vis dėl to kareiviai juos iš
vaikė ir dagi apšaudė.

Sakoma, kad prezidentas 
Zamora, kuris yra klerika
las, jau padavė savo rezig
naciją.

Darbininkų bruzdėjimas 
Ispanijoj labai nugąsdino 
dvasiškiją. Iš Madrido, Se- 
vilės, Malagos ir kitų mies
tų kunigai, vienuoliai ir da
vatkos bėga pulkais. Palie
ka turtus ir nešasi užsienin.

si

Italai Vėl Pradėjo 
Karą.

Roma buvo jau paskelbu- 
kad visi karo veiksmai

Etiopijoj esą nutraukiami ir 
tuoj busiančios pradėtos 
taikos derybos. Bet kai tik 
Vokietijos žygio į Pareinę 
kilo triukšmas ir pasaulio 
akys nukrypo į Europos į- 
vykius, italai vėl pradėjo 
Etiopijoj skerdynes. Žinios 
sako, uniformuoti Mussoli
nio žmogžudžiai pradėjo 
puolimą trim frontais ir jų 
orlaiviai bombarduoja di
delius Etiopijos plotus. Rei
škia, mokina puslaukinius 
etiopus “krikščioniškos ci
vilizacijos.”

SOVIETŲ AMBASADOJ 
AREŠTUOTI 3 ŠNIPAI.

Sovietų ambasadoj Tokio 
mieste japonų valdžia areš
tavo 3 japonus tarnautojus. 
Ambasadorius Jurenevas 
užprotestavo. Suimti japo
nai buvę jo vertėjai. Bet ja
ponų valdžia sako, kad jie 
buvę šnipai ir teikdavę So
vietų ambasadai žinių apie 
japonų armijos paslaptis.

PARAGVAJUJE AREŠ
TUOJAMI KOMUNISTAI.

Žinios iš Pietų Amerikos 
sako, kad pereitą subatą ir
nedėldienį Paragvajuje bu 

jis patartų socialistams de-1v0 suimta daug veiklesniu-

3EMIESTAS PASILIKO 
ŽIBURIŲ.

Norwich, Conn. —| 
30,000 gyventojų miestas 
oereitą sąvaitę buvo visai 
be žiburių, nes pakilusi She- 
tucket upė užliejo elektros 
įmonę.

šis

KASYKLOSE SUMAŽĖJO 
DARBAI.

Orams atšilus, Amerikos 
kasyklose susilpnėjo dar
bai. Pereitą sąvaitę minkš
tųjų anglių iškasta 8,702,- 
000 tonų prieš 9,970,000 
tonų pirmesnę sąvaitę. Kie-(rytas.

monstracijų nekelti. Largo 
atsakė, kad socialistai riau
šių nekelia, o demonstraci
jų uždrausti negalima, nes 
tai butų varžymas darbinin
kų laisvės. Tarp Azanos ir 
Largo įvykęs labai aštrus 
susikirtimas. Po to Largo iš
leidęs socialistams patari
mą niekur demonstracijų 
nedaryti, paaiškindamas, 
kad toks esąs valdžios rei
kalavimas.

Pereitą nedėldienį Madri
de pirmu kartu susirinko 
naujas parlamentas. Laiki 
nuoju pirmininku paskirtas 
seniausio amžiaus narys, 
admirolas Carranza. Ko
munistų atstovas Uribe tuo 
met atsistojęs paprašė, kad 
Carranza sušuktų: “Lai gy
vuoja respublika!” Bet Car 
ranza yra monarebistas ir 
atsisakė respubliką pasvei
kinti. Tuomet kairieji atsto
vai pradėjo giedoti revoliu
cijos himną, “Intemaciona 
lą.” Dešinieji pradėjo kelti 
lermą ir posėdis buvo uždą

jų komunistų. Juos depor
tuosią Argentinon. Parag
vajuje nesenai įvyko per
versmas. Ginkluoti karinin
kai smurtu pagrobę valdžią 
apskelbė “totalitarinę vals
tybę,” kas ištikrujų yra mi- 
litariškai fašistiška diktatū
ra.

VOKIEČIAI TURĮ 2,470,- 
000 KAREIVIŲ.

Franeuzų generolas Nies- 
sel apskaičiavo, kad vokie
čiai galį pastatyti gerai iš
lavintą 2,470,000 kareivių 
armiją. Dabartiniu laiku ši
tos spėkos esą paskirstytos 
šiaip: 1,200,000 rudmarški- 
nių milicininkų, 620,000 re- 
guliarės kariuomenės, 300,- 
000 pasienio policininkų, 
200,000 vyrų darbo stovyk
lose ir 120,000 militarizuo
tos policijos.

tujų anglių gamyba Penn- 
sylvanijoj da daugiau nu
krito. Pereitą sąvaitę kietu-

Tuo pačiu laiku Madrido 
gatvėse pasirodė didelė gau
ja fašistų ir pradėjo platinti

ių anglių buvo iškasta 850,- kurstančius savo lapelius. 
000 tonų, o sąvaitę prieš tai Kareiviai liepė jiems išsi- 
—1,590,000 tonų. j skirstyt. Nors fašistai šau

JAPONIJOS NAUJA VY-
RIAUSYBĖ MILITARIS- 

TŲ ĮTAKOJ.
Koki Hirota sudarė nau

ją Japonijos ministerių ka
binetą. bet turėjo prižadėti 
militaristams, kad užsienio 
politika bus griežtesnė, ne
gu iki šiol buvo. Kitaip, mi
litaristai’ butų vyriausybei 
priešingi.
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TRIUKŠMINGAS “NAUJOS GADYNES 
ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMAS.

AR GALI BUT VISOS
TAUTOS VIENYBĖ?
“Lietuvos Žinių” 36-tame 

numery rašoma apie tą 
“tautos vienybę,” kurią tau 
tininkai norėtų įpiršti gy
ventojams partijų vieton. 
Girdi:

“Pas mus dau;? kalbama, 
dar daugiau rašoma apie vie
nybę, susiklausymą, susitelki
mą, sugyvenimą.”

To norėtų valdžia.
Bet “Lietuvos Žinios” pa

brėžia, kad kumščia vieny
bės nepadarysi. Vienybei 
reikalingos tam tikros sąly
gos:

“Vienybė įmanoma, kai jai 
yra realus pagrindai: kai, pir
miausia. juo mažiausia vieny
bei priešingu priežasčių, kai 
juo mažiausia politinių ir sc- 
cialekonominių skirtumų; kai. 
antra, juo daugiausia vieni
jančių priežasčių, kurias kil
niausi žmonijos protai išreiškė 
trumpą laisvės, lygybės ir bro
lybės formule, žinoma, apie 
šios formulės absoliutiškumą 
nei netenka kalbėti; tekalbęti- 
na nors apie minimumą, apie 
sąlygas, kada tatai gali reikš
tis, sakysim, taip. kaip reiš
kiasi Anglijoj, Švedijoj, Čeko
slovakijoj ir panašiai.

“Nesant to, negali būti nei 
rimtos kalbos apie vienybę. 
Vokietijos pseudovi e n y b ė 
mums ne pavyzdys. Hitleriška 
vienybė yra jėga palaikoma: ji 
subyrės, kai tik tas mechaniš
kas saitas nutruks.”

O ar Lietuvoje yra rea
laus pagrindo tautos vieny
bei?

Liaudininkų dienraštis 
sako, kad į šitą klausimą 
geriausi atsakymą davęs 
Lietuvos moters inteligen
tės teismas kuris šiomis die
nomis Įvykęs Karininkų Ro- 
movėje. Visi to teismo daly
viai, kaip kaltintojai taip ir 
gynėjai, pripažino, kad lie 
tuvių tauta jau suskilusi Į 
klases, ir kad toliau spraga 
tarp turčių ir beturčių daro
si vis didesnė ir didesnė. 
Esą—

“...inteligentiškumas ma
tuojamas tarnaičių skaičiumi; 
tariamos inteligentės biją ran
ką prie darbo prikišti, kad 
‘nesuteptų’ savo to inteligen
tiškumo. Dėl tokio motinų vi
dujinio tuštumo vaikai pasida
rą egoistais nuo mažų metų. 
Jie ir Lietuvą pradeda mylėti 
egoistiškai. Dažnai esą vaikas 
nuo mažų dienų išauga melo 
atmosferoj.

“Inteligentai nenori, kad jų 
vaikai draugautų su žemesnio 
luomo vaikais, nesusitiktų su 
vaikais iš liaudies. Inteligen
tės motinos bijo liaudies mo
kyklos...

“Viena išdidumo pagauta 
musų aukštosios visuomenės 
šeimos dukrelė mokykloj pa
reiškė nesėsianti i vieną suolą 
su ubago vaiku...

“Dažnai vaikai auginami 
šovinistais, jiems skiepijama 
artimo neapykanta.”

Tai šitaip elgiasi tie, ku
rie nuolatos bubnįja apie 
“tautos vienybę!”

Kokia gali but vienybė 
tarp darbo klasės ir jos pa
razitu?

BUVĘ “PASAULIO KON
GRESO” DALYVIAI 
GAUNĄ PINIGŲ?

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” (Nr. 6) rašo:

“Nors pasaulinis lietuvių kongresas praėjo senai, bet dabar tik sužinoma, kas iš jo pasinaudojo. Visi atstovai, kurie tik per kongresą plojo rankomis už Smetonos diktatūrą, buvo apdovanoti Draugijos Užsienio Lietuviams Remti pinigais. Kiekvienas toks ‘tautiškas’ atstovas gavo po 950 li-

tų grynais pinigais. Taip pat 
gavo po tokias sumas ir musų 
‘atstovai’ iš Brazilijos. Gal kas 
pamanys, kad, tai buvo apmo
kėta tik kelionės išlaidos? Nie
ko panašaus. Kelionės išlaidas 
apmokėjo tie, kas tuos atsto
vus siuntė.”

Jeigu tai tiesa, tai ponas 
Smetona visgi “džentelmo- 
aiškai” už aplodismentus 
tžmoka. Žinoma, ne jis tuos 
□inigus uždirba. Jie suren
kami iš valstiečiu.

ANGLIJOJ TIK PER
PLAUKĄ NENUŠLUO
TA KAPITALISTINĖ 

SISTEMA.
Darbo Partijos atstovas 

VV’ilfred Paling. buvo įne
šęs Anglijos parlamentan į- 
štatymo sumanymą, kad ga
mybos ir susisiekimo srityse 
butų panaikinta privatinė 
nuosavybė ir visos tų sričių 
Įmonės pavestos visuome
nės nuosavybei.

Sumanymas buvo bai- 
suojamas 11 kovo dieną ir 
liktai 21 balso didžiuma bu
vo atmestas.

KAIP VOGĖ YČO KOM
PANIJA.

Vasario pabaigoje Kaune 
prasidėjo Martyno Yčo ir jo 
partnerių kriminalinė byla 
dėl išeikvojimo “Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban 
ko” pinigų.

Martynas Yčas tuomet 
buvo Lietuvos finansų mini
steris prie laikinosios Sme
tonos valdžios. Tą banką jie 
buvo įkūrę Vilniuje 1918 
metais. Bankas iššleido 5,- 
000 šėrų, kurių pusę paėmė 
Smetonos valdžia.

Kadangi tai buvo pirmu
tinis ir vienintelis nepri
klausomos Lietuvos bankas, 
tai indėliai plaukė gausiai ir 
1920 metais pasiekė jau 20,- 
000,000 auksinų.

Tikrieji banko šeiminin
kai buvo Martynas Yčas, jc 
brolis Jonas Yčas, Jurgis 
Alekna, Adomas Prūsas, 
Saliamonas Banaitis ir kiti 
stambus tautininkai.

Bet pagyvavęs kiek laiko, 
bankas sugriuvo. Valdžia 
pradėjo daryti jo knygose 
reviziją ir paaiškėjo, kad 
banko pinigai buvo stačiai 
vagiami, dokumentai klas- 
tuojami ir kitokios šulerys- 
tės daromos.

Štai pavyzdis: bankas pa
siskolina iš tūlo Volpės pini
gų namams pirkti ir duoda 
jam vekselį 115,830 dolerių 
sumai, prižadėdamas 60 
nuošimčių palūkanų už 3 
mėnesius laiko, tuo tarpu 
kai kitiems duodamas pa
skolas bankas sau ėmė tik 
po 18 metinių nuošimčių.

Arba štai kitas pavyzdis: 
banko knygose įrašyta, kad 
bankas pirko Ukmergėj sau 
namus ir užmokėjo 82,358.- 
62 litų, bet išštikrujų tokių 
namų Ukmergėje visai nėra.

Toliau, knygose įrašyta, 
kad bankas pirko “Lietuvos 
statybos bendrovės” šėrų už 
37,500 litų, kurių vertė pasi
rodė tik 7,000 litų.

Nupirkta kažin kokio Al- 
phonso Schick’o šėrų už 2,- 
000 litų, o į banko knygas į- 
rašyta, kad nupirkta už 
25,000 litų.

Bet įdomiausis yra pa
ties M. Yčo transakcija. Ji
sai “pasiskolino” iš banko 
17,000,000 markių, kuomet 
markės kursas da stovėjo 
aukštai, o sugrąžino lietu
viškais pinigais... 1 centą!

Užtai gi dabar ponas Y- 
čas su savo sėbrais pasodin
ti kriminalistų suolan. Ko
kia jiems bus užtai bausmė, 
pamatysime vėliau.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

(1) čia matyt nauji Tautų Lygos rūmai, kurie buvo nupirkti už $10,000,000 prie Lema- 
no ežero, netoli Ženevos, Šveicarijoje. (2) Alesander V. Dye, naujas Komercijos Departa
mento užsienio prekybos biuro direktcriu?. (3) Liberijos sostinės vaizdelis prezidento į- 
vesdinimo išškilmių metu.

BROOKLYNO TAUTI
NINKAI LEISIĄ LAIK

RAŠTĮ.
Vienas tautininkas rašo 

YVorcesterio lapely, kad šio
mis dienomis Brooklyne bu
vęs sušauktas tautininkų su-; 
sirinkimas pasitarti apie sa-j 
vo laikraštį. Esanti jau ir! 
“akcininkų bendrovė“ tam’ 
reikalui sudalyta.

Jis rašo: 1
“Šį susirinkimą atidarė lai

kinas šios bendrovės pirm. J. 
Sagys. Raštininkas Vincas 
Trainaitis, šiame susirinkime 
po truputi apibudino busian
čio laikraščio svarbą. Kapitalo 
jau yra sudėta...”

Tautininkai vieną laik
raštį Brooklyne jau turi ir 
tas jau du kartu bankruta
vo. Taigi aišku, kad kitam 
tokio raugo laikraščiui dir
vos Amerikoje nėra. Jis ga- • 
lėtų iššsilaikyti tiktai Lietu-' 
vos fašistinės valdžios fi
nansuojamas.

Bet kam čia reikėtų nau
jo laikraščio ir Lietuvos fa- 

jšistams, kuomet ir “Vieny
bė” gana ištikimai jiems 
tarnauja!

UOŠVIS ŽENTUI PIRŠ
LY S.

P. Pečkys “Naujienose” 
rašo: *

“Ponas Skritulskis iš New 
Britain, Conn.. per ‘Vienybę’ 
ir ‘Sandarą.’ labai naiviai per
ša savo žentą adv. Lopatą j 
SLA. iždininkus. Nejaugi adv. 
Lopatai taip jau trumpa, kad 
jam net uošvio piršlybos rei
kalingos ? Jei jau taip riesta ir 
iš savo profesijos negali išsi
versti, tad lai ponas Skrituls
kis pats jam pri gelbsti, kaip 
kad uošviui ir priderėtų, pagal 
lietuvišką paprotį pasogą žen
tui suteikti. Bet imtis piršly
bų. žentą piršti į SLA. iždinin
kus, tai jau ponas Skitulskis 
turėtų sarmatytis.”
Pastaba labai vietoj.

75 METAI NUO BAU
DŽIAVOS PANAIKI

NIMO.
“Naujienos” pastebi, kad 

šiomis dienomis sukako jau 
75 metai, kaip Rusijos im
perijoj, taigi kartu ir Lietu
voje, buvo panaikinta bau
džiava.

Prieš 75 metus Lietuvos 
liaudis da neturėjo žmo
gaus teisių. Klebonai ir 
dvarponiai lupo žmones bi
zūnais kaip gyvulius.

Šiandien baudžiavos jau 
nebėra ir buvę tuomet bau
džiauninkai jau turi sukurę 
nepriklausomą Lietuvą. Vi
sa tai pasiekta revoliucinės 
kovos keliu.

Bet šita kova da nepa
baigta. Da reikia nusikra- 
kyti saviškiu jungu.

Paremkime Lietuvos Laisvamanius.
Ne sykį ir ne du sykiu, pa

kartotinai per paskutinius 
penkius mc;us kreipiau ger
biamų skaitytojų dėmėsi į 
Lietuvoje veikiančią “Lais
vamanių Etinės Kurturos 
Draugiją.” Negalima pasa- 
sakyti, kad skaitantieji laik
raščius nebūtų kreipę į tai 
dėmesio. Jie kreipė dėmėsi 
ir daugelis užsiprenumera
vo draugijos organą “Lais
voji Mintis.” Kiti dar dau
giau padarė: jie įsteigė sa
vo gimtos vietelės vardu 
kliubus ir atėjo su pinigiška 
parama saviesiems Lietuvo
je. Tas kilnus darbas atnešė 
apčiuopiamų vaisių. Kai ku
riose vietose, ačiū amerikie
čiams, kurie suteikė pinigi
nę paramą, Įsisteigė Laisvas 
kapines, knygynėlius, su
rengta paskaitų ir prelegen
tai net iš Kauno buvo par
traukti.

Tokia amerikiečių prak
tiška parama pridavė ūpo ir 
noro dirbti Lietuvos Etinės 
Kultūros Draugijos sky
riams. Tačiau gaila, kad ne
visi skyriai buvo amerikie
čių pinigiškai paremti. Daug 
skyrių dar iki šiol laukia pa
ramos nuo savųjų iš Ameri
kos. Aš neabejoju, kad ir jie 
susilauks: bent chicagie- 
čiai lietuviai nežada tąjį 
taip svarbų reikalą užmir
šti.

Pastebėta laikraščiuose, 
kad organizuojasi rokiškė
nai, uteniškiai, telšiškiai, 
panevėžiškiai ir tt., ir kaip 
tik susitvarkys ir pradės 
funkcionuoti, tuoj padės 
saviškiams Lietuvoje kultū
ros darbą dirbti.

Kitas pagirtinas veiks
mas — ar nebus tik kilniau- 
sis — tai Roselando Laisva
manių kuopa, kuri nors ne
senai susitvėrė, bet jau di
deliais darbais pasirodė: 
sušelpė laisvamanį kun. X. 
Mockų; surengė eilę pa
skaitų, ir pirmutinė pasvei
kino 75 metų sukaktuvių 
diena D-rą Joną Šliupą, pa
siųsdama $25.00 auką lais
vų kapų reikalams; ji atsi
dėjusiai remia ir Chicagos 
tautiškas kapines ir nepa
miršo užsiprenumeruoti “L. 
Mintį.”

Tai Chicagos lietuvių dar
buotė. O kurgi kitos koloni
jos? Kur Baltimore, Phila
delphia, Bostonas, Brookly- 
nas, Pittsburghas, Detroitas, 
Clevelandas ir šimtai kitų 
lietuviais apgyventų koloni
jų? Jei jau negalima suteik
ti piniginę paramą savo 
gimtai vietelei Lietuvoje, 
tai tikrai galima suorgani
zuoti laisvamanių kuopą, 
kaip Roselando laisvama
niai padarė ir jau spėjo nu
veikti gražių, apčiuopiamų 
darbų.

“Wake up,” kitų koloni-

ijų laisvamaniai! Kitaip vie- 
Jtos klebonai suvalys jus 
' bažnyčion ražančiaus gie- 
' dori ir sugrįš tie laikai, kuo- 
' met į laisvamanį žiūrėta 
kaip į kokį prajovę —belze
bubą !

Kiekvienoj lietuvių apgy- 
ventoj kolonijoj turėtų ne- 
vilkinant susitverti laisva
manių kuopa. Tokia kuopa 
neįkainuotą naudą neštų ne
tik vietos lietuviams, bet ir 
Lietuvos piliečiams. Ačiū 
amerikiečių laisvamanių to
kioms kuopoms, Lietuvos 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugija susilauktų pi- 
nigiškos paramos. Jų orga
nas “Laisvoji Mintis” padi
dėtų; draugija, turėdama 
pinigų, prigelbėtų silpnės-olzi’inom o icricfzii ori- iJizvilio onviiamo
knygynėlius; laisvas kapi
nes ir tt.

Tad šiokiu ar tokiu budu, 
bet patartina Amerikos lie
tuviams laisvamaniams vei
kti : ar tai laisvamanių kuo
pas kurti, ar Etinės Kultūros 
Draugiją remti.

Mums niekas kitas neat
eis pagalbon: mes patįs tu
rime susirūpinti, jei norim 
sau ir savo broliams ir sese
rims Lietuvoje pilnos lais
vės šviestis ir kulturėti.

Dr. A L. Graičunas.

Patriotizmas Reiš
kia Fašizmą.

Harvardo universiteto 
mokytojų sąjunga išleido 
brošiūrą apie privalomą 
mokytojų priesaiką, kurią 
patriotizmu prisidengę re
akcininkai pernai Įvedė 
Massachusetts valstijoj. Da
bar mokytojų ir kitų švietė
jų organizacijos reikalauja, 
kad tas juodašimtiškas įsta- 
ymas butų atšauktas, nes 
iis įžeidžia mokytojų profe
siją. Kadangi Hearsto gel- 
tonlapiai šitą įstatymą karš
tai gina, kaip reikalingą pa
triotizmui palaikyti priemo
nę, tai mokytojų sąjunga 
minėtoj brošiūroj pareiškia, 
jog Hearsto patriotizmas y- 
ra niekas kitas, kaip tik 
priedanga fašizmui. Visi re
akcininkai ir visi diktatoriai 
šlykščius savo tikslus visuo
met dengia patriotizmo 
skraiste, sako mokytojai. 
Taip daro Mussolinis, taip 
daro Hitleris ir kiti fašistiš
ki demagogai.

VEŽIKAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

Pereitame “Keleivy” ra
šėm, kad Rhode Islando val
stijoj sustreikavo trokų veži
kai. Dabar tenka pranešti, 
kad streikas jau atšauktas, 
nes kompanijos išpildė vi
sus vežikų reikalavimus.

Vienybė tarp sklokos ir ko
munistų Centro Biuro ne

įvyko.
Brooklyne 7 ir 8 kovo die

nomis ėjo “Naujosios Ga
dynės” šėrininkų suvažiavi
mas. Svarbiausis klausimas 
buvo — vienytis ar nesivie
nyt su oficiale Komunistų 
Partija.

Kaip žinome, “Naujoji 
Gadynė” yra gimus iš ko
munistų skilimo. Atsimetęs 
nuo oficialės partijos ir nuo 
jos organo “Laisvės,” Pru- 
seika su keliais savo vien
minčiais pradėjo organi
zuoti opoziciją, kuri tarp 
lietuvių yra žinoma “Sklo
kos” vardu. Pruseikai vado
vaujant, sklokininkai įkūrė 
ir savo laikraštį—“Naująją 
Gadynę.” Per penkeris me
tus jisai akėjo “centrabiu- 
rius” arba “bimbinius” ko
munistus, o anie akėjo Pru- 
seiką.

Dabar Pruseika padarė 
su Bimba kovos paliaubas ir 
pradėjo tartis apie vienybę. 
Su savo sklokininkais nepa
sitaręs, Pruseika juos pa
metė ir nuėjo pas bimbi
nius. Paskui jis pradėjo 
kviesti, kad ir kiti sklokinin
kai tą patį darytų. Kilo tada 
klausimas, kas daryti su 
“Naujaja Gadyne,” į kurią 
yra įdėta nemaža pinigų.

Taigi šitą klausimą ir rei
kėjo šiame suvažiavime iš
rišti.

Prieš pat suvažiavimą, 
Pruseika ir Bimba surengė 
prakalbas ir susikvietė eili
nius sklokininkus, kad pa
agitavus juos prie vienybės. 
Pirmą spyčių išrėžė draugas 
Kuodis, reikalaudamas vie
nybės, bet nepasakė, kodėl 
jis pabėgo iš “Naujos Gady
nės,” tik kvietė visus skloki
ninkus eiti į vienybę. Paskui 
perstatė pakalbėti Paukš
tienę. Toji pasakė, kad jus, 
eiliniai nariai, nesuprantate 
politikos; jus esate teisingi, 
geri, bet politikos nežinot; 
mus politika tokia, kaip de
mokratų ir republikonų — 
kova už vadovybę. Mes plie- 
kėm bimbukus, o jie mus 
pliekė; bet šiandien jau nu- 
kvitinom, nes jie pasirodė 
gabesni ir drutesni. Taigi 
neatlaikėm ir pasidavėm, 
bet jie pas mus atėjo ir pa
kvietė vienybėn. Tad drau
gai, jau laikas eiti vienybėn 
ir kovoti prieš kitą priešą.

Antras kalbėtojas buvo 
Bimba. Jo kalba buvo gera. 
Baigdamas jis pasakė: 
“Mes darėm daug klaidų, 
bet netik komunistai; klydo 
ir sklokininkai ir visi kiti. 
Bet šiandien, gyvenkim vie
nybėj ir kovokim visi lygiai 
prieš bendrą priešą.”

Po Bimbos atėjo Prusei- 
kai eilė. Pasidėjęs cigaretą, 
jis pradėjo pasakot savo ke
lionės įspūdžius. Nekurie, 
girdi, klausia jo susitikę, 
kaip einasi ant pakutos pas 
Bimbą? Sakau, labai gerai. 
Tik bėda, girdi, su socialis
tais, kad jie nešasi savo no
sis užrietę per aukštai, kam 
galinga, skaitlinga, milioni- 
nė komunistų partija pa 
kvietė juos vienybėn? Sa
ko, bet “Keleivio” Michel
sonas jau pritaria, labai gra
žiai kalbėjau su juomi Bos
tone. Su Grigaičiu kalbėjau 
valandą ir pusę; jau ir Gri
gaitis sukalbamas, tik bėda, 
kad da nesutinka su Rusijos 
diktatūra. Taip viskas butų 
O. K.

Pruseika pasakė dar apie 
skloką, ko pirma niekad ne
pasakodavo. Girdi, skloka 
buvo visą laiką silpna, vos 
tik apie 500 narių ir jai nėra 
galimybės toliau gyvuoti, 
todėl reikia vienytis su ko- 
munistais.

Subatoj, 7 kovo, įvyko 
“N. Gadynės” šėrininkų su 
važiavimas. Susirinko daug 
iš tolimų kolonijų šėrinin

kų; sako apie 150 delegatų. 
Man einant į salę, Siurba ir 
Paukštienė klausia, kur tu 
eini. Sakau, žinių gauti, nes 
iš “Keleivio” ir “Naujienų” 
korespondentas. Jiedu ne
norėjo manęs leisti, bet vie
nas sklokininkų įleido. Ta
da Cibulskienė ėmė rėkti, 
kam įleido Lavinską, “ke
leivinį,” o neleidžia Sasnau
skienės. Jai atsakyta, kad ji 
nešėrininkė.

Atidaro susirinkimą. Pir
mininkas Kriaučiukas pa
sveikino atstovus ir pakvie- 
:ė nekuriuos delegatus pa
sakyti, ką jie turi šiam su
važiavimui. Prasidėjo kal
bos: vieni akėja Pruseiką ir 
Kuodį, kam jie pabėgo ne
laukę suvažiavimo; kiti gi
ria, kad tai drąsus revoliu- 
ionieriai, jei pabėgo į “ben
drą frontą.” Po to eina pir
mininko rinkimas. Skloka 
remia Burkę, o Pruseikos 
kompanija—Kreivėną. Bur- 
kė gavo 93 balsus, o Kreivė
nas — 45. Bimbinė linija 
prakišo. Skloka ploja. Lini
ja baubia. Pradėjus skaityti 
raportus, sklokininkų di
džiuma ploja, kad raportus 
priimti, o Pruseikos-Bimbos 
mažuma baubia. Triukšmas 
taip įsisiūbavo, kad net sa
lės langai barška.

Didži ūmai nenusilei- 
džiant, komunistų mažuma. 
38 žmonės, sukilo ir išeina 
iš suvažiavimo. Vienas išei
damas da pasakė: “Pasima
tysim teisme.”

Salėje liko 112 atstovų. 
Tyla, ramu ii- raportai pri
imti. Nutarta su kaziona li
nija nesivienyt. Vadinasi, 
Pruseika su Bimba pralai
mėjo.

Suvažiavimas pasibaigė 
ant rytojaus 8:20 vakare. 
Vakarienė buvo labai links
ma, gyva, nes jau nebuvo 
triukšmadarių.

“Laisvė” 9 ir 10 kovo sa
ko, kad socialistai suskaldė 
jiems skloką. Girdi, sociali
stai pirkę šėrus iš vakaro 
prieš suvažiavimą. Na, pri- 
rodykit man nors vieną so
cialistą, katras turi tokį Še
rą pirkęs po 15-tai vasario; 
aš duosiu po dolerį už kožną 
tokį socialistų šėrą. Ne so
cialistai suskaldė jus, bet 
jus patys.

Frank Lavinskas.
Redakcijos prierašas: Se

kančiame “Keleivio” nume
ry įdėsime kito savo kores
pondento įspūdžius iš to su
važiavimo. Jis žiuri į tą sa- 
vytarpę komunistų “revo
liuciją” iš kito matimpunk- 
čio ir duoda sveikų patari
mų socialistams, kokios po
zicijos jiems laikytis komu
nistų ir sklokininkų link.

Trumpos Žinios.
Budapešte, Vengrijos so

stinėj, tarp vengrų fašistų 
vado ir dviejų laikraštinin
kų Įvyko dvikovė karininkų 
kasinoj. Pirmutinis laikraš
tininkas suraižė kardu fa
šistui kaktą, o antras nukir
to jam ausį. Mescer buvo iš
šaukęs tuodu laikraštininku 
dvikovėn už kritiką. Pasiro
dė, kad laikraštininkai gali 
sukirsti fašistą netik plunk
snom, bet ir kardais.

Kari Radek rašo Mask
vos “Izviestijose,” kad Hit
leris ruošėsi pulti Sovietų 
Rusiją. Jis nusiuntęs dalį 
kariuomenės Prancūzijos 
pasienin tik dėl to, kad nu
kreipus pasaulio akis nuo 
tikrojo savo tikslo Rytuose, 
kur esą daromi pasiruoši
mai prieš Sovietų Sąjungą.

New Bedfordo mieste, 
netoli Bostono, tūlas Hy- 
man išmušė $50 vertės lan
gą, kad galėtų pavogti už $4 
degtinės.

. f* I’
tibtrniiii ___
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU
DEL STRIMAIČIO SIELOJIMOSI. Ižas Sustabdė Laivus Cape Cod Kanale.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE
Dėl mano pareikšštų min

čių Susivienijimo reikalais, 
p. Strimaitis taip susinerva
vo, taip užsirūstino, kad, ro
dos, SLA. yra pilniausia jo 
nuosavybė, apie kurį kiti jc 
nariai neturi jokios teisės 
nei pagalvoti.

Tamsta Strimaiti, būdami 
vienos organizacijos nariai, 
mes turime konstituciją, ku
ri pripažįsta man taip kaip 
ir tamstai lygias teises. Pa
gal ją, bet ne pagal tamstos 
ar kito užsispyrėlio instruk
cijas, mes tvarkome SLA. 
reikalus.

Bandykime žmoniškiau 
dalykus gvildenti, kad iš to 
butų ne kolionės, bet rimtos 
diskusijos. Paimkime kad ir 
jūsų “Sargybos komitetą.” 
Jeigu jis butų turėjęs nors 
kiek daugiau nuoseklumo 
tai šiandien mes neturėtu
me jokių diskusijų SLA. rei
kalais. Juk pažangieji norė
jo vienybės. Jie norėjo susi
tarti kompromiso keliu ir 
pastatyti tokius kandidatus 
į SLA. valdybą, kurie butų 
visiems priimtini.

Bet p. Strimaičio kompa 
nija sušaukė saviškių kon
ferenciją Brooklyne; pasta 
tė savo fašistinį kandidatų 
sąrašą ir pradėjo juos rekla
muoti per savo spaudą kaip 
busiančią SLA. valdybą. 
Tai yra faktai, kurių jus ne
galit nei paslėpti, nei užgin 
čyt.

To pasėkoje, jus leidžiat 
laikraštuką “Sargybą,” ku
rio pagalba siekiate savų 
anksčiau nustatytų užsimo
jimų. Ar tai yra pateisina
ma? Pažangioji pusė jokių 
specialių laikraščių tam ne
įsteigė. Ji deda pastangas 
šiuo SLA, iubilėiaus laiko- 
tarpiu priraššyti kuod au
giau narių. Nori padidinti 
Susivienijimo šeimyną. Gi 
“Sargyba” tik pletkas sklei
džia ir demoralizuoja SLA 
narius. Jums neapeina, ar 
SLA. gyvuos, ar ne. Jums 
tik rupi pasigaut jį savo 
kontrolėn. Jeigu jus tiek 
dirbtumėte už prirašymą 
daugiau prie SLA. narių, tai 
aš tikiu, kad jūsų pusė dau 
giau balsų surinktų saviems 
kandidatams, negu dabar 
kuomet jus vedate asmeniš
kų šmeižtų propagandą.

Ponas Strimaitis savu ra 
štu man bando pasakyti 
kad tai, ką aš pareiškiau, y 
ra labai didelis ir atsako 
mingas mano prasikaltimas 
—lygus kun. Žebrio nužu 
dymui. Kažin, ar tik p. Stri 
maitis galėjo protaut tuos 
žodžius rašydamas? Nes ne 
suprantu, kaip blaivu protu 
žmogus taip piktžodžiautų.

Ir šitoks neatsakomingas 
protas turi pretensijų kriti 
kuoti kitus ir vadovauti or
ganizacijai !

Kaip galima prie Susivie 
nijimo pritraukti čia augusį 
jaunimą, kuomet tenai blaš
kosi tokie išgverę tipai?

Čia, p. Strimaiti, yra svar
bus klausimas. Mes, jauni 
žmonės, nesam papratę gy
venti tokiomis intrigomis ir 
tokia nekultūringa kova, 
kokią jus keliate Susivieni
jime. Jaunimui nerupi jūsų 
“izmai” ir “ybės.” Jauni
mas jieško gražių pavyz
džių ir kilnių idėjų, o ne 
purvų drabstymo.

Strimaitis man prikiša ir 
vyskupą Hodurą, kam aš jo 
klausau. Taip, aš vyskupą 
Hodurą pažįstu ir seku jį. 
Bet kas gi tame blogo? Lie
tuviai stovėtų daug aukš
čiau, jeigu Strimaičio vieto
je turėtų Hodurą.

Taip p. Strimaiti, pagal
vok gerai, o ir pats prieisi 
prie to, ką aš sakau. Aš kal
bu nuoširdžiai ir su gerais 
norais. Aš nei vieno mano

d į augo ar priešo užgauti ne
noriu. Jeigu aš Tamstai pa
teikiau skaudžion vieton, 
tai nepamiršk, kad Tamsta 
per savo nešvarią “Sargy
bą” daugiau užgauni žmo
nes, negu dabar Tamsta esi 
užgautas. Paimkim, pavyz
džiui, ALTASS reikalus. 
Skundiesi, kad Grigaitis pa- 
azitu Tamstą pavadino. 
Pagalvok Strimatii, ir at
simink, kad nats sau toki 
pavadinimą iššaukei. Kai 
mes dėjome antrajam skri
dimui po 25 dolerius ir dau
giau, kad užbaigus Dariaus- 
Girėno žygį, tai Tamsta su 
avo kompanija agitavai, 

kad žmonės tam darbui ne
aukotų. Nesidrovėjot net va
dinti mus “apgavikais,” 
kuomet mes nieko neapgau- 
dinėjome, o Tamsta apžer
gęs Atstatymo Bendrovės 
likučius jau baigei valgyt. 
Taigi parazito epitetas tam- 
-tai buvo visai vietoj.

Kai aš pastačiau Tamstai 
klausimą, ar yra šiandien 
gyva nors viena bendrovė, 
kurią Tamsta ir kiti tauti
ninkai vadovavot, tai Tams
ta atsakai, kad štai, “Vieny
bės” Bendrovė gyvuoja. O 
tuo tarpu ir pats gerai žinai, 
kad ta bendrovė senai jau 
padžiovė savo kailiuką ant 
tvoros. Dabartinė “Vieny 
bės“ kompanija yra visai 
naujas padaras ir neturi nie 
ko bendra su buvusia “Vie
nybės” Bendrove, kuri su
ėdė apie 32,000 Susivieniji 
mo pinigų. Taigi Tamsta, 
Strimaiti, meluoji per akis.

Antras klausimas, kur 
šiandien yra Tėvynės Mylė
toju Draugija, kuriai tauti
ninkai vadovavo? Tamsta 
aiškini, jog ši draugija turė
jusi mirti dėl to, kad išmirė 
ios gerieji nariai. Reiškia, 
kol buvo geru narių, draugi 
ja gyvavo, o kai tik prie jos 
vairo atsistojo p. Strimaitis 
su savo “sargybos komite
tu,” draugija tuoj užvertė 
kojas. Tas kaip tik ir pa
tvirtina mano nuomonę, 
kad Tamsta, Strimaiti, moki 
tiktai marinti ir laidoti on 
ganizacijas, o ne vadovauti 
joms. Dėl to mes ir sakome 
Tamstai: “Šalin nuo Susi
vienijimo!”

Kun. M. Valadka.

Štai kaip išrodo Cape Cod 
tą kanalą, tarp Bostono ir New

kanalas, kuomet tenai suižo i 
Yorko buvo visai nutrauktas.

Susisiekimas laivais per

Mirę ir sergą lietuviai.
Šiomis dienomis čia mirė 

Juozas Marčiulaitis; palai
dotas Lakeview kapinėse. 
Mirė taipgi Veronika Šal
kauskienė ; palaidota šv. 
Kalvarijos kapinėse. Po jos 
liko duktė, Ona Michallish, 
gerai žinoma veikėja vietos 
politikoje. Šiuomi reiškiu 
poniai Michallich užuojau
tos.

Be to, mirė Zenonas Li- 
nauskas, 50 m. amžiaus; 
Jurgis Levanavičius. 59 me
tų, ir Monika Romaitytė, 18 
metų.

SLA. RINKIMŲ 
KREGŽDĖS.

'džia galutinai uždarė visa? Fitchburgą, Mass., o trečia
opozicijos partijas (liaudi
ninkų, ūkininkų, knkščio-

------- - . nių-demokiatų, ir socialde-
SLA. 207 kp. Manch este-; mokratų partijas), pamin- 

y, Conn., turėjo centro vir- dama po kruvinu batu žmo- 
šininkų rinkimus 8 kovo. gaus ir piliečio teises; 
Kuopa*nėra jokios partijos^ Todėl Philadeiphijos 11 
Įtakoj ir kuopos vadovybėj• organizacijų, draugijų ir 
yra rimti, bepartyviški as-»Rliubų delegatai, susirinkę

pasilieka kol kas Gardnery.
Senas burdingierius.

menys. Fašistai ir sargvbi- 
ninkai labai norėjo užka
riauti tą kuopą sau, bet be 
jokių pasekmių. Prieš rinki
mus vietiniai veikėjai, Bi-'

į bendrą konferenciją vasa
rio 16 d., 2 vai. po pietų. 735 
Fairmount avė., vienbalsiai 
nutarė:

1. Mes reikalaujame, kad
rieta^ ir Tvaronaitis, rimta1 i Lietuvos žmonėms butų grą 
naaiškino visų kandidatų žinta žodžio, susirinkimu ir 
kvalifikacijas, ir pasekmės '.spaudos laisvė.
buvo sekančios: . 2. Mes reikalaujame, kad
Prezidento urėdui: į Lietuvos piliečiams tuojaus

Ba?očir< 27 butų grąžinta teisė slaptu
Rastenis .7ZEE7.T.“.. 0 ^7““ ^ki«

; valdžią, kuri atsakytų dau- 
Vice-prez. urėdui: gumos žmonių reikalams, ii

Mažukna .................. 21 'kad butų atsteigtas Seimas.
Šalna ..........................  6

LAIVRENCE, MASS

Dvejos šermenys.
Šių metų 20 vasario mirė 

Bronė Kvedaravičiūtė, susi 
laukus vos 23 metų am
žiaus. Pusė metų atgal mirė 
jų šeimynos tėvas. Ją tiek 
paveikė tėvo mirtis, kad nuo 
to laiko ji mažai tedirbo ir 
dabar, palikusį savo seną 
motiną, nuėjo pas savo tė
velį. Skaudi šeimynai ir gi 
mimėms nelaimė. Daugelis 
reikšdami užuojautą jai su- 
siuntė daug gėlių ir gausiai 

'atsilankė į velionies laidotu 
ves. Palaidota Lawrence’o 
tautiškose kapinėse.

Gi 23 vasario mirė Juozas 
Stankus, Lietuvos Vytauto

SLA. 14 kuopos sekreto
rius p. Verbyla apsirgo Su
sivienijimo politikos liga. 
Kai tik ateina į kuopos susi
rinkimą, jį tuoj apima dide
lis karštis. Kartais tiek įsi
karščiuoja, kad pradeda 
skaityti kelių mėnesių senu
mo protokolą, ir skaito, pa
kol kas nors jam pastebi, 
kad tai senas protokolas. 
Liga labai ypatinga, nes 
kaištis pas ligonį pakįla 
daugiausia tada, kada kas 
nors Dradeda kalbėti apie 
adv. Bagočių ir p. Mažukną, 
kad tai geri kandidatai į 
SLA. viršininkus. Savo opo
nentus p. Verbyla visuomet 
vadina “tamsuoliais,” o pats 
toks didelis “šviesuolis,” 
kad kuopos gaunamų laiškų 
negali tinkamai peiskaityt. 
Vos pirmą “atdelieniją na- 
rodnos” išėjęs, o nori jau 
kitus mokinti. Daug nau
dingiau butų pačiam pasi
mokinus.

! 3. Mes reikalaujame, kad :prjegjau(jos jnamįs. Velio-
Sekretoriaus vietai: Y?S1. valstiečiai, visi ant’.ta- n;? buvo 68 metu amžiaus,

Vinikas sistimai politiniai kaliniai ’ -r > •
Juraeiiutė.................... 6 butų tuoJaus paliuosuoti.jurgenuie .................... o, Nutarta? kad ši rezoliuci-

Iždininko vietai: !ja butų pasiųsta Lietuvos
Gugis ......................... 19 valdžiai ir lietuvių spaudai.
Lopeta .............   S i

Iždo globėjai:
Mikužiutė ................. 25 Į
Mockus.......................  16
Miliauskas .................. 8i
Zalatorius ................... 5

Komisija:
J. Bender, 
Pilėnas.

M. Žalei,

LAWRENCE, MASS.
Kovo 22 čia kalbės “Kelei

vio” redaktorius.
Lawrence’o lietuvių so

cialistų kuopa surengė 
“Naujienų” redaktoriui drg. 
Grigaičiui prakalbas 22 ko
vo dieną.

Bet aplinkybės taip susi
dėjo, kad draugas Grigai
tis pas mus pribūti negalės, 
nes tą dieną ir Detroite jam 
prakalbos suruoštos.

Todėl, draugo Grigaičio 
vieton, į Lawrence’ą atva
žiuos kalbėti drg. Michelso
nas, “Keleivio” redaktorius 
iš Bostono. Jis kalbės ta pa- 

J čia tema, kaip ir draugo 
Grigaičio buvo žadėta, bu- 

Jent, “Kokia turi but darbi
ninkų valdžia — diktatoriš- 

!ka, ar demokratiška?”
Taigi visi Lawrence’o lie

tuviai yra kviečiami susi
rinkti 22 kovo į Lietuvių Pi
liečių Kliubo salę, 41 Ber- 
keley st. Prakalbos prasi- 

1 dės 2 valandą po pietų.
Drg. Michelsonas aiškins 

taip pat ir apie Amerikos 
Lietuvių Kongresą Lietuvos 
Demokratijai ginti. Tai yra 
vienas svarbiausių dienos 

i klausimų ir mes turime jį 
raiškiai suprasti. Gali but, 
I kad ir mes^ Lawrence’o lie- 
Į tuviai, turėsime į tą kongre
są važiuoti.

Taigi visi prašomi į šias 
prakalbas.

Rengimo Komisija.

Gardnerio Moteris 
Apėmė Karštis.

Daktaras kvotėjas: . ______
Mikolainis .................... 23 Gardner, Mass.— Nors iš
Stanislovaitis ................... 3 gjos kolonijos nesimato ži-
Valybus............................ 1; nj^ bet mes da neišmirę.
Aišku, kad šiuose rinki-Į Šįmet turėjom labai šaltą ir

muose jokia partija arba ko
mitetas nediktavo, o davi-

' gilią žiemą, sirgo daug žmo
nių. O moterys pradėjo sitg-

niai parodo, kad pažangieji 
kandidatai turi nariuose di
delio pasitikėjimo. Fašistiš
kų “sargybininkų” agitacija 
jiems netik nepakenkė, bet 
dar pagelbėjo, štai, nomi
nacijose adv. Gugis buvo 
gavęs tiktai 5 balsus, o da
bar net 19; “sargybininkų”

ti nuo karščio. Kitos tur: jau 
didelius vaikus, bet ima ir 
apserga. Tikros komedijos. 
Vienas lietuvis, dirbęs prie 
dažų, neteko sveikatos, tai 
pačiutė susitarė su kitais ir 
padavė jį į beprotnami, kad 
negalėtų išeiti. Bet už dvie
jų dienų jos pačios brolis

remiamas Mockus nomina-! nuvažiavo ir įseme žmogų.
cijose turėjo 29 balsų, o rin
kimuose tiktai 16. Tik gai
la, kad rinkimuose dalyva
vo vos 27 nariai, kuomet 
nominacijose buvo 35. Rin
kimai yra svarbesni kaip 
nominacijos, todėl nariai 
turėtu budėti. Tvėrėjas.

REZOLIUCIJA LIETU
VOS VALSTIEČIŲ IR 

DARBININKŲ REIKALU.
Kadangi Lietuvos vals

tiečiai, negalėdami panešti 
gyvenimo sunkumų ir gin
dami savo ukius nuo varžy
tinių ir patys save nuo bado 
ir skurdo, turėjo reikalauti 
didesnių kainų už savo pro
duktus ;

Kadangi Smetonos val
džia šitą valstiečių kovą nu
slopino ginklo pagalba, ke
liatą valstiečių paskersda- 
ma ir šimtus sugrusdama į 
kalėjimus; ir

Kadangi Smetonos vai-

Kita kumutė išsiprašė iš sa
vo vyro $60 daktarui ir iš
važiavo neva į Worcesierį 
gydytis. Bet traukinys ją 
nuvežė į New Yorką, į tikrą 
tautišką įstaigą Meškuičių 
užeigą. Tris ar keturias die
nas ten “pasigydžiusi,” su
grąžo namo be cento. Vyrui 
sakj, kad reikėję daryt “di 
delį opereišiną.” O trečia 
moterėlė reikalauja divor- 
so, nes vyras neteko darbo. 
Žodžiu sakant, moterys pas 
mus pradėjo spiesti kaip bi
tės pavasari- Nuo šalčių at
sirado karštis.

O su darbais pas mus yra 
taip: kai kurios dirbtuvės 
dirba neblogiausia, tik bė 
da, kad nedaug dirbtuvių 
beliko. Vienos jų užsidarė, 
o kitos pabėgo nuo darbi
ninkų unijų. Viena nemaža 
dirbtuvė, kuri dirba vai
kams vežimėlius, išsiskirstė 
i 3 dalis. Vieną dalį iškėlė i 
New Yorko valstiją, kitą Į

l

kilęs nuo Žemaitijos. Jo lai 
dotuvės irgi buvo įspudin 
gos, prisirinko daug žmo
nių. Mat, daugeliui buvo į- 
dGmu, kaip Tautinės para
pijos prieglauda laidos tokį 
neturtingą senelį. Bet jis 
palaidotas buvo gražiai. 
Prieglaudos direktoriai, ži
nodami kad velionis neturi 
nei šeimynos, nei artimų gi
minių. suteikė jam tokį pas
kutini patarnavimą, kokį 
suteikia šeimyna savo miru
siam nariui. Kun. Valadka 
pasakė velioniui gražų pa
mokslą, pabrėždamas Prie
glaudos Namų svarbą ir pri
durdamas, kad jam malonu 
yra matyti tokį didelį būrį 
žmonių šito senelio laidotu
vėse. Tokie seneliai dažnai 
vra laidojami tik vieno gra- 
boriaus palydėjimu.

Ištikrujų, pagirti reikia 
Lawrence’o tautišką parapi
ją. kuri įsteigė savo sene 
liams tokią prieglaudą. Nuo
pelnas už tai priklauso kun. 
Valadkai. O bet gi pažiūrė
kit. kaip tūli žmonės, kurie 
nieko gera lietuviams nėra 
nuveikę, kaip pavyzdžiui 
Strimaitis, nedorai kun. Va
ladka šmeižia per savo fa
šistišką “Sargybą” ir “Vie
nybę.” O paklauskit, ką jie 
gera lietuviams yra padarę? 
Vi et o i atsakymo iš jų susi- 
lauksit tik purvų,

Aš, kaipo prezidentas ši
tos įstaigos, kviečiu Law 
rence’o ir apylinkės lietu
vius dėtis prie musų dirba
mo naudingo darbo ir au
ginti tą įstaiga, kuri ne vie
nam gali suteikti pastogę ir 
nušluoti ašaras. Musų tiks
las yra ne laikyti tą prie
glaudą vien tautinės para
pijos ribose, bet padaryti ją 
plačia visuomenės įstaiga, 
kur dtirys butų atdaros vi
siems musų apylinkės lietu
viams.

Antanas Matulevičius, 
Vytauto Prieglaudos pirm.

šalta žiema jau baigiasi 
ir tuoj prasidės piknikai. 
Taigi, kurie turėsite kokių 
pranešimų apie rengiamus 
piknikus ar kitokias pramo
gas, kreipkitės prie manęs, 
o aš patarnausiu padubda
mas tai į laikraščius. Mes 
žinom, kad skelbimai ir 
pranešimai visuomet apsi
moka. Visuomenė negali ži
noti, ką kuri draugija vei
kia, jeigu nėra apie tai pa
skelbta spaudoje.

Kovo 4 dieną SLA. 14 kp. 
laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Buvo skaityti ir pri
imti keli raportai. Seniau 
buvo nutarta reikalauti, 
kad prezidentas Bagočius 
aa rodytų kokius tai iš Cle- 
’elando jam rašytus laiškus.

gi šiame susirinkime ir 
puvo perskaitytas atsaky
mas nuo p. Bagočiaus. Mu- 
3ų politikieriai po šio atsa
kymo labai apsimalšino ir 
zėl viskas bus tvarkoj. Tik 
musų Susivienijimo reikalų 
specialistas Praškevičius vis 
dar nenutyla. Vis ką nors 
tokio turi pranešti. Šiame 
susirinkime jis pareiškė, 
kad dabartinė Pild. Taryba 
(jis turi minty prezidentą
Bagočių ir vice-prezidentą 
Mažukną) šįmet laiškams ir 
telegramoms išleido jau 
penkius šimtus dolerių. 
Klausimas, kas jam tokius 
“sekretus” praneša. Bet ka
žin, ar jis galėtų išskaičiuo
ti, savo razumeliu, kiek laiš
kų galima už penkius šimtus 
dolerių pasiųsti. O vis dėl to 
jis kelia tokius klausimus 
susirinkimuose. Žinoma, 
rimti SLA. nariai tokių vai
kiškų kalbų neklauso.

Piliečių kliubas veikia.
Nors ir gavėnios laikas, 

šokių niekas nerengia, bet 
diubas šį-tą suruošia. Kovo 
5 d. surengė “Bingo” vaka
rėlį su dovanomis prie stalų. 
Ir publikos prisirinko gana 
daug. Tai vis šiokia tokia 
salei pagalba. Ir žmonės tą 
atjaučia, parengimus remia.

Juozas Olšauskas jau pra
dėjo mokinti visuotiną cho
rą, kuris iš sykio susidėjo iš 
30 narių. Manoma, kad 

eitu laiku prisidės dau
giau ir sudarys milžinišką 
chorą. Tokio mums labai 
reikia.

Kurie lietuviai turi bankų 
knygutes ir nori gauti visus 
savo pinigus, tai prašau 
kreiptis prie manęs, o aš pa- 
sirupinsiu, kad pinigus gau 
tumėt. (Čia musų korespon
dentas kalba, turbut, apie 
uždarytus bankus, nes ki
taip kiekvienas gali savo pi 
nigus išsiimti.—Red.)

Pradėjus automobilių 
laisnius pardavinėti, atsida 
rė daug stočių, kuriose gali 
ma laisnius gauti. Vienos tų 
stočių viršininke miestas pa
skyrė lietuvę Oną Michal
lich. Toji stotis randasi po 
numeriu 10125 St. Clair 
avė. Jeigu kurie lietuviai tu
rėtų kokių keblumų, gali 
kreiptis į ponią Michallich, 
o ji pagelbės.

Rengianties prie ežerų 
parodos ir darant visokius 
skelbimus, miesto majoras 
iškėlė pietus visiems svetim
taučių laikraščių redakto
riams. Reiškia, nori kad tie 
daugiau parodą garsintų, 
nes žino, kad he garsinimų 
nieko negalima nuveikti, 
niekas nenusiseka.

Lorain miestely ugnis su
naikino Lorain viešbutį, še
šiasdešimts svečiu turėjo 
bėgti gatvėn antrą valandą 
nakties. Nuostolių padaryta 
už apie $100,000.

L. K. Darželio sąjunga 
rengia kortų vakarėlį, kurio 
pelnas eis darželio įrengi
mui. Šis vakarėlis įvyks 28 
kovo, Lietuvių salėj. Lietu
viai turėtų jį paremti.

Trys lietuviai jau pasi
samdė vietas busiančioj e- 
žerų parodoj. Vieni parda
vinės alų, o kiti donacus su 
kava. Pasirodo, kad ir musų 
žmonės nesnaudžia: jeigu 
tik kur yra proga, tuoj ir pa
sinaudoja. Dar ne pervėlu, 
yra ir daugiau progų.

Keliatas vietos lietuvių 
projektuoja eiti į naują biz
nį. Manoma sudaryti kor
poraciją pinigus skolint au
tomobilių pirkėjams. Ir prie 
to dedasi patyrę žmonės. 
Lietuvių čia yra pasiturin
čių, ir daugelis jų jieško 
vietos pinigams įdėti. Jeigu 
šis planas pasiseks, tai vė
liau parašysiu plačiau.

Trįs maskuoti vyrai api
plėšė Morris-plan Banką ir 
pabėgo su $1,200. Tuoj bu
vo pašaukta policija, bet 
plėšikai nepagauti.

Jonas Jarus.

VAŽIUOJA AMERIKON
SODININKYSTĖS MO

KYTIS.
Žemės ūkio rūmų valdyba 

nutarė rūmų tarnautoją arg. 
Rimkų sodininkystei studi
juoti komandiruoti į Jung: 
Amerikos Valstijas. Rūmų 
valdybos nutarimą žemės u- 
kio ministeris dar turi apri- 
buoti.

DIDELIS TRANSPORTAS
MĖSŲ IŠ LIETUVOS.
Šiomis dienomis atėjo iš 

Akcinės Bendrovės “Mais
to” didelis transportas mė
sų, kurias užpirko Nevvarko 
Trečiokas, Pittsburgho Lie
tuviu Vaizbos Butas ir kiti.

ŠOVĖ PER LANGĄ.
Keturvalakiai. Anądien į 

Geisteriškių seniūno gyve
namą butą naktį buvo palei
sti keli šūviai, bet niekas ne
sužeista. Įvykis tiriamas.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Filosofija ir Menas.
Jėzaus Kristaus Smogikai. ! < ,v.otanas pas senovės vokiečius buvo 

v maždaug toks pat dievas, kaip pas lietu-
A>ba tikyba pagal valdonų kurpalį. vius Perkūnas.—Red.)

Hitleris. paėmęs valdžią, uždarė Vokie- Rudmarškinių vadams reikia žiaurumu 
rijoj laisvamanių sąjungas, o save paskel- užnuodyti vokiečių tautą prieš visa, kas 

; bė “pozityvių krikščionim” nepaž\ mėda- yra nevokiška, savo busimom avantiūrom, 
mas, kuriai tikybai jis priklausys. Mokyk- -^r ta^ pasiseks?

Sveikatos Skyrius
Si skyrių ved*

AMERIKOS U ETŲ VIU DAKTARU DRAUGIJA.

KVĖPAVIMAS PER BURNĄ. 1
Rašo Dr. Bložis.

! lose įvedė privalomą tikybos mokymą ii 
atnaujino religinę priesaiką. Staiga atsi- 

. rado “tikrosios vokiečių tikybos” — Vota-1 
no kulto — apaštalų, kurie pradėję kovą 
prieš esamas protestantų ir kataliką tiky

Atpasakojo Andrius.

Autarkija ir Lietuvos Ūkis.
Tokia tema dr. Juodeika padarė Ekono 

'bas. Prasidėjo kunigų areštai, tikinčiųjų mistų sueigai Kaune pranešimą. Europa 
dai bininkų sąjungų uždarymas ir teismai esanti suskilusi į dvi dalis: pramonės kra-
vienuolių už spekuliaciją valiuta. Laikraš
čių antgalviai skelbė: Krikščionis išvalyti 
iš Sport-palasto! ŠuViai į Falchaber kar
dinolo rumus! Meiseno vyskupas areštuo
tas!

Pasaulis nustebo: Iš kur staiga tokia re
liginė kova?

Vokiečių imperialistai jau Didžiojo ka
ro metu panaudojo Dievą savo sąjungi
ninku. Ant visų kariškų diržų ir ginklų 

’ mirgėjo “Got mit uns.” (Dievas su mu- 
I mis). Pralošus karą,

i liko nepopuliarus. Ir todėl rudmarškinių 
vadai, jieškodami ekonomikoj ir politikoj, 
anot jų žodžių, “radikalaus naujo,” turėjo 

! surasti ir “radikaliai naują” tikybą, kuri 
geriausiai atatiktų jų planus.

Prieš 30 metų mirusio filosofo Nitsches 
idėjos geriausiai patiko jų numatomų už
kariavimų dvasiai. Bet remtis vien filoso- 

—Tegul bus pagarbintas,, kardinolas ją laimindamas f į ja vieno filosofo, ir dar neaiškios gent- 
vaike! pasakė: “Eikit drąsiai ir kartės, rodėsi silpnoka. Todėl Į pagalbą

—O kaip tavo sveikata, nieko nebijokit, nes kartu buvo paimta tautiniai vokiečių padavimai 
tėve? su jumis eis ir Kristus!” Ir apie pagonišką dievą Votaną ir pasakišką

—Sveikata butų da ne- šiandien, kuomet kun. Knei- Nibelungo didvyri Zigfridą. Iš šio šiupinio 
šlekčiausia, Maike, tik ant žis kalba prieš karą, tai Ita-jgimė “naujųjų vokiečių z pagonių” moks- 
dušios nelabai gerai. lijos kunigai laimina Mus-pas.

—Turbut perdaug jai solinio fašistus, kad drąsiau; \itsches idealas buvo “Viršžmogis,” 
alaus įpylei? ; žudytų etiopus. Popiežius]stiprios valios? galingas žmogus, nęsiskai-

—Ne, Maike, aš turiu ki- dumia svietui akis, kad ka-jlantis su nieku siekiant užbrėžto tikslo, 
tokį trobelį. Ve, kunigas rui jis esąs priešingas, ta- xitsche kovojo su religija, nes jos skelbia- 
Kneižis parašė mano vy- čiau savo kunigų iš Musso- mos dorvbės: artimo meilė, užuoj 
čiams pamokslą, kad vainos linio armijos neatšaukia. * ------  -
nereikalingos. Tą pamokslą Na, tai dabar pagalvok, tė- 
“Darbininkas” išdrukavojo ve, ko yra vertos kun. Knei- 
ir tenai žodis žodin pasaky- žio pasakos?
ta taip: “Visi žmonės yra —Maike, aš mislinu. kad 
pono Dievo vaikai, rokuo- tu perdaug kunigus kriti-
jaSj visi vienos pamiiijOS kuoji. Jiik kunigas nekaltas, __
memberiai, todėl faituotis jeigu valdžia paima jį vais-Į uutoTs’uoksmu'reikalavimams, 
jiems nevalia, bet turi gy- kan ir liepia paraką pašven-
vent kaip broliai ir seserys, tint. Gal jis ir labai nenori i _ _ . _ .
Valuk to ir karalystės turi vainos, ale negali pasiprie-; vada:—Rozenbergas ir Liudendorfas. Nit- 
broliškai gyventi. Vainos šint, ba ant vainos baikų nė-pckę jie vadina: “Šventuoju vokiškos įė- 
yra uždraustos!” Na. jeigu ra: načalstvos nepaklausei.'gos šaltiniu. Bet jie pasisavino iš jo idė- 
taip, tai pasakyk, Maike, ir tuoj gali tave pas Abrao-JŲ tik pirmąją dalį — “Viršžmogį. "Ka-

svarbu kvėpuoti per nosį, o ne 
burną. Nosis yra savo rūšies 
koštuvas. Jos viduje esantys 
plaukai ir gleivė įtraukiamą orą 
lyg ir iškošia. Dulkės, visokie 
nešvarumai ir kartais net ligų 
perai yra sulaikomi nosyje ir 
nepraleidžiami į plaučius. O tai 
reiškia, jog žmogus, kuris per 
nosį kvėpuoja, visuomet įtrau
kia tyresnį orą. Visai kitoks rei
kalas yra su tais žmonėmis, ku
rie kvėpuoja per burną. Per 
burną kvėpuojant dulkės ir kiti 
nešvarumai nėra sulaikomi ir 
įsigauna į plaučius. O tai, žino
ma. kenkia sveikatai.

Tas paaiškinimas visai pa
tenkino Negalienę. Bet jai į 
galvą atėjo dar kitas klausimas. 
Nedrąsiai ji pradėjo:

—žinote, ponas daktare, aš 
norėčiau sužinoti, ar visi dantų 
gydytojai nusimano apie ton- 
silus? čia visai nenoriu nieko į- 
žeisti. Mano pažįstama prašė 
apie tai pasiteirauti. Mat, daly
kas tas, kad jos vaiką dentų gy
dytojas vis siunčia pas medici
nos daktarą. Girdi, jo tonsilai 
esą nesveiki.

Daktaras užtikrino, kad at
skirti sveiki tonsilai nuo ne
sveikų, dantų gydytojui nėra 
sunku. Be to dar pridūrė, kad 
tasai dantų gydytojas visai ge
rai pasielgė patardamas vaiką 
vesti pas medicinos daktarą. 
Esą nesveiki tonsilai galį daug 
nemalonumų padaryti, todėl 
juos būtinai reikia gydyti.

Ona Negalienė užėjo pas dan
tų gydytoją, kad apžiūrėtų dan
tis. Kai daktaras baigė darbą, 
tai Negalienė paklausė, kodėl 
kai kurie asmenys kvėpuoja per 
burną.

Daktaras atsisėdo į krėslą ir 
pradėjo aiškinti:

—Tai labai svarbus klausi- ( 
mas. Tenka pasakyti, jog yra 
kelios priežastys, dėl kurių žmo- į 
nės kvėpuoja per burną. Kada 
žmogus turi perdaug didelius j 
tonsilus. vadinasi, kada tonsilai 
yra nenormališki, dėl įdegimo; 
patinę, tai kvėpuoti pasidaro j 
sunku. Tas pat galima pasakyti 
apie adenoidus. Kai jie patins
ta, tai kliudo kvėpuoti per nosį. 
Kartais ta kremzlė, kuri dalina 
nosį į dvi dalis, dėl užgavimo ar 
kurios kitos priežasties lieka 
pasukta iš normaiiškos vietos. 
Tuo atveju kvėpavimas per nosį 
irgi pasidaro sunkus.

Ona pasisukinėjo krėsle ir 
lyg kažko susimaišė. Tačiau 
įsidrąsinusi ji vėl paklausė:

—Ar yra bet koks skirtumas 
kvėpuoti per burną ar nosį? Juk 
ieigu įtraukiama į plaučius ty
ras oras, tai nėra skirtumo, kaip 
tai padaroma? Plaučiams juk 
visvien, pro kur įsigauna tyras 
oras.

—Ne visai taip, — pareiškė 
daktaras. — Tamsta pasakei, 
jog plaučiams reikia tyro oro. 
Tai visai teisinga, štai kodėl ir

štai jr žemės ūkio kraštai. Jai konkuruoja 
Jungtinės Valstijos, Japonija, Pietų Ame
rika ir Indija. Pramonėjanti Sovietų Rusi
ja auganti dideliu milžinu, ji greit pasida
lysianti visai nepriklausoma. Ten žemės 
ūkio aukos pakėlusios pramonę. Tai bu
siąs Europos ukiui baisus konkurentas.

Be to, Europoj gręsiąs išsigimimo pavo
jus, nes čia baltosios rasės prieauglis žy
miai mažesnis už kitų rasių. Šiandien esąs 

. ne ekonominis krizis, bet struktūrinio po-
toks sąjungininkas i)U(jžio ūkiškas persilaužimas. Tautos ūkio 

mokslas tampąs gyvenimo ugdymo moks
lu. Tautiniai ir politiniai momentai esą 
svarbiausi veiksniai ūkio srity. Vyraujanti 
organiškoji ūkio politika. Nacionalė ūkio 
politika jau turinti savo pobūdį.

Lietuvos likimas, kaip paeinantis nuo 
pasaulio ūkio politikos, reikalingas esąs 
daugiau supramoninimo ir surišimo su ma
žesnėmis valstybėmis. Laisvo pasaulio u- 
kio vargu sulauksime, o Pan Europai nesą 
ko dėti vilčių. Tačiau ir laisvosios Europos 
ūkis Lietuvos ukiui nieko gero negalįs 
duoti, nes užmuštų musų pramonę. Tada 
musų prieauglis, jaunimas, turėtų emi
gruoti ir tautai butų dingęs. Be to, smuktų 
miestai pakirsdami kultūrą ir civilizaciją.

Lietuvos ateitis esanti pramonėje. Drau
ge su materiale kiltų ir dvasinė kultūra. 
Kur yra daugiau tarp žemės ūkio ir pra
monės pusiausvyros, ten krizis mažiau jau
čiamas (Francuzija ir kt.). Autarkija ne
santi vien užsidarymas, bet tautos ūkio 
pirmavimas prieš pasaulio ūkį. Lietuvą 
reikėtų daugiau elektrifikuoti ir plėsti 
chemijos dirbinių pramonę.

Prelegentui iškėlus tiek daug klausimų, 
sueigą nus’statė diskusuoti tik pirmąją 
pranešimo dalį, o Lietuvos ūkio klausimus 

Pirmoji rūšis—tai grynieji pagonvs. JuiPa^^° kitai sueigai. Diskusijose dalyva
vo : ekon. Budrys, dr. Bučas, prof. Šalčius, 
prof. Jurgutis, ekon. Pažemeckas, prof. 
Rimka ir kiti.

Dauguma oponentų labai paabejojo dėl 
tariamosios struktūrinės ūkio formos kei
timosi, nes, be Sovietų Rusijos, aiškios u- 
kiškos ideologijos ypatingų naujų formų, 
kitur sunku esą rasti. Daugiausia tik poli
tikierių Šukiai. Taip po karo apie 1919 m. 
buvęs šūkis socializacijos, apie 1924 m. ra
cionalizacijos, o apie 1930 m.—autarkijos. 
Bet pačioj autarkijoj nesą nieko naujo, o 
kaikuriose valstybėse jau nuo šitos autar
kijos visas autarkiškas ūkis braškąs. Au
tarkija, tai ne kas kita, kaip atgaivinamas 
merkantilizmas. Bet jo padariniai buvę 
liūdni, nieko geresnio nesulauksianti ir 
autarkija. Juk importas su eksportu turįs 
balansuctis; sustojus vienam, sustos ir ki
tas. Labai paabejota, ar visada pramonė 
išnaudoja žemės ūkį ir ar visada ji pelnin
gesnė. Apie geltonąjį pavojų daug buvę 
kalbėta ir rašyta jau šio šimtmečio pra
džioje, bet nei dėl jo. nei bendrai dėl ky
lančios pramonės. Europos likimui nesą 
tokio pavojaus kaip prelegentui atrodo. 
Jei tik praeisiąs politinis psichozas, ūkis 
greit atsigausiąs. Tačiau kai viskas stato
ma ant nacionalės ir politinės kortos, tai 
galįs atsirasti naujas Napoleonas ir kardu 
su ugnimi įkurti Pan-Europą.

užuojauta ir 
gerumas, gali suminkštinti ar net sulaužyti 
“Viršžmogį.” O vis dėl to jis pripažįsta, 
kad religija valdžiai reikalinga, nes: 
“Krikščionių banda lengviau valdyti, ne
gu nekrikščionių.” Šį Nitsches dvilvpišku- 
mą vykusiai panaudojo fašizmo vadai, Su
kurdami naują trijų rusių tikybą, įvairių

APIE SODĄ IR JO PRIEŽIŪRĄ.

kas man daryti? Juk jeigu mą nusiųsti, 
vainos nebus, tai aš, kaip —Bet ar tu žinai, tėve. 
vajauno stono žmogus, bu- kad Romos katalikų dvasin
siu jau nereikalingas. Vvčių kija pati yra karus organi- 
vaiskas taip pat nereikalin- zavusi, kuomet popiežius 
gas. Na, tai pasakvk, Mai- turėjo didesnę galybę. Juk 
ke, kur mums dabar pasi- jo krvžeiviai ir Lietuva ne 
dėt?

—•Kad jus

ras musų dorybė” — sako Liudendorfas. 
-Jie paneigia žmoniškumą, krikščionybę ir 
gerbia tik žiauru riterį, vokietį-arietį, ku
ris siekia “vokiečių garbės” vidujiniam 
gyvenime prieš savo priešus baisiu teroru, 
o į išorę plečia vokišką ekspansiją bom- 
banešiais, dujom ir bakteriniu karu. Jie

sykį apiplėšė. Taigi tavo pa-i prakeikia visa, kas tik žmoniška ir demo- 
nereikalingijsaka, kad kunigai yra ka-1 kratiška.

neišlaikotai tiesa, tėve. Bet nusiminti rams priešingi, 
dėl to da nėra reikalo. Pa- kritikos, 
šauly yra daug nereikalingų: —Uskiuzmi, Maike, jei-
dalykų, o tačiau žmonės gu ant šito punkto aš pada- 
juos palaiko. Todėl palai- riau misteiką. Bet ar tu mis- 
kys jie ir tave.

—Man rodos, kad tu,
Maike, nesupranti šito rei
kalo vožnumo. Neužmiršk, 
kad šitaip kalba Rymo ka
talikų kunigas Kneižis, o io
žodžius patvirtina katali- butų tokie galingi, kaip jie 
kiška gazieta, taigi čia ne silpni, jie tuojaus apskelbtų

Bet Vokietijoje yra žmonių, kurių taip 
lengvai neįtikina šios “praktiškos” religi
jos kilmė. Šiems “inteligentams” yra su
kuti as prof. Gaierio vadovaujamas “vo
kiečių religinis judėjimas.” Tokių esą apie 

Gini, kad ir šiandien Rymo : 300.000. .Tie taip pat kovota su žmonišku- 
katalikų kunigai pritartų ši-Įmu ir dievina, vietoj Kristaus, “skaidrųjį 
tokiam razbajui, kaip seno- šiaurės didvyrį vokietį—įkūnytą heroišku- 

(vės kryžiokai darydavo? 'mą." Jų pseudo filosofas Bergmanas sten- 
—Jie netik pritartų, tėve, girsi rasti savo tikybai “mokslišką” išaiš- 

bet labai to nori. -Jeigu iiejkinimą. Ikišiol jų skelbti išaiškinimai mig
loti. Bergmanas laikrašty “Nordland” ra
šo: “Pasaulis yra didelis uosis, amžinai 
augantis ir žaliuojantis, — jo šaknis švęs-baikos. Jeigu pasakyta, kad karą Meksikai ir Rusijai.

vainoms turi but galas, tai Juk jie be jokios sarmatos.tu vandeniu laiko Norna (likimo deivė), o 
taip ir turės but, ba dvasiš- reikalauja, kad Roosevelto (šakose sėdi Dievas Votanas.” Arba: “Mes 
ka asaba šventų savo žodžių valdžia eitų Meksikon ginti nenorim tikėti į Kristų, mes norime patys 
ant vėjo juk nemėtys ir sa-.vienuolynų ir vyskupų dva- buti “Krislais.”
vęs ant juoko nestatys. (rų. O ką tai reiškia, jeigu 

—Netikėk, tėve, ką kun. ne karą?
Kneižis kalba ar rašo. Kad ' —Na, tai denkiu, Maike,
ir šventi jo žodžiai, bet jie kad tu man taip gražiai tą 
nieko nereiškia. reikalą išviroziiai.

—Maike, bedieviškai ne- Kneižio pamokslas jau buvo 
kalbėk. Kaip gi šventi žo- mane nugąsdinęs. Aš misli- 
džiai gali nieko nereikšti? 'nau, kad man šiur jau reikės upės idėios artimos dviem pirmutinėms 

—.Jie neturi reikšmės dėl pasidėt savo šoblę į muzic-jK, ,^;ci°n.vbę jie pripažisja reikalinga, bet 
to, tėve, kad jie paremti ne jų. Gal nori, kad cigarą už- tiktai apva’yta nuo “blogumu”—-tai yra

O tretieji yra reicho vyskupo Miulerio 
vadovaujamieji “vokiečių krikščionys.”

Jie save vadina “Jėzaus Kristaus smogi- 
Kunigo!^a-S-” ši tikyba yra skirta tiems vokie

čiams, kurie įstoję i rudmarškinius, nedrį
stų išsižadėti krikščionybės. Bet ir šios

principu, bet upu. Užėio fund.včiau?
tam kunigėliui ūpas paple
pėti apie karą. ir iis nušne-

-Ne, tėve, aš nerūkau. 
—Na, tai ir gerai, Maike.

kėjo, kad kariauti nevalia. Nikelis liks mano kišeniuje. 
Bet tegul tik kįla karas, jis O dabar gudbai. Mano su
pate eis šventint paraką ir menė bus jau spakainesnė.
laimint kareivius.

—O iš kur tu žinai. Mai
ke, kad jis taip darys?

—Aš žinau iš to, tėve,
kad dvasiški ia visuomet 
taip elgiasi. Kai Amerikos 
kariuomenė per pasaulinį 
karą važiavo iš Camp De- 
vens į Francuziją, tai pats

—Iki pasimatymo, aėv'

WORCESTERY NUSIŽU
DĖ GYDYTOJAS.

Šiomis dienomis Worces- 
terio ligoninės gydytojas 
Dr. Ellis persipiovė rankų 
gyslas ir mirė nuo krauja- 
pludžio.

nuo žmoniškumo. Trumpai: jie tiki Į Kris 
tų, bet apvelka jį į rudus marškinius ir 
duoda į rankas šautuvą su durtuvu. Jų vie
nas filosofu sulygina Kristų su vokiečių 
didvyriu: “Kristus kovojo su žydais, tai y- 

!ra Įrodymas, kad jis turėjo buti ne žydas, 
bet germanas, arietis.”

Trečiojo reicho vadai išdidžia daug pi
nigų, norėdami įniršti vokiečių tautai šia 
trijų receptų tikybą. Per radio duodamos 
Votano pamaldos. Igidžiami propagandi
niai laikraščiai, plakatai ir knygos. Visa 
tai iki šiol atsimušdavo į opozicijos fron
tą, kuris nors ir užgniaužiamas, bet nėra 
jau toks mažas Vokietijoj.

KUR YRA LAIMĖ?
Kas jieško laimės po mirties, 
Tasai tik apsigaus;
Vos jis negyvas išsities—
Jau nieko nebejaus.

Kas mano laimę rast geismuos, 
Tasai apviltas bus:
Trumpai jausmai jam tebanguos, 
Bežiūrint jie pražus.

Tik tam, kuris drąsiai kovos, 
Paskirta ją regėt:
Jis gali kristi be galvos,
Bet gali ir laimėt. Janonis.

MES UŽ LAISVĘ...
Mes trokštame laisvės, už laisvę kovojam, 
Už laisvę žmoniios visos...
Negaila mums nieko ir viską aukojam! 
Laimėt—ar negrįžt iš kovos!...

Janonis.

KAS DARYTI ŽIEMĄ. KAD VASARĄ NEBŪTŲ KENKĖJŲ
Norint gauti iš sodo naudos, 

turėti daug geru ir sveikų vai
sių. neužtenka tinkamai vais
medžius tręšti, bet dar reikia 
nuolatos kovoti su sodo kenkė
jais. Daugumas musų sodų yra 
taip užpulti kenkėjų, kad pava
sarį dar visai neišsprogus la
pams. nugraužia lapus ir žiedus 
Užpulti kenkėjų vaismedžiai 
skursta ir, žinoma, naudos ne
duoda.

Sodo kenkėjus išnaikinti nė
ra taip lengva. Mažai padeda 
pavasrį bei vasarą purškimai su 
įvairiais nuodais. Kenkėjus ga
lima išnaikinti tik tuomet, kuo
met bus vedama kova visais me
tų laikais.

Labai svarbu, kad soduose 
nebūtų laukinių medžių bei krū
mų, giminingų vaismedžiams, 
kurie turi bendras ligas ir ken
kėjus. Todėl soduose reikia iš
kirsti visus giminingus medžius 
bei krumus. pavyzdžiui: jievas, 
šermukšnius, šliaudras (cra
tegus). Taip pat reikia iškirsti 
laukines obelaites ir kriaušai
tes. Laukiniuose vaismedžiuose 
veisiasi visi kenkėjai vabzdžiai 
ir grybeliai, kurie gadina ir kul 
turinius vaismedžius, šermukš
nių uogose gyvena kandės šer
mukšninės (Argyresthia conju-A
gelia). Kuomet ant šermukšnių 
logų nebūna, ši kandis deda 

kiaušinėlius ant obelių, kur iš
siritęs vikšrelis įsigraužia į o- 
buolį. Gadina obuolius panašiai 
kaip ir vaisėdis obuolinis, skir
tumas tik tas, kad kandės šer
mukšninės vikšreliai buna ma
gesni ir obuoly jų buna daug. 
Crategus duoda prieglaudą bal
iukui šliaudriniui. Jų vikšreliai 
nemoja susuktu~.se lapuose, ku- 
ie kybo iki pavasario vaisme- 
Ižiuose. žiemą, kuomet vaisme- 
Ižiai be lapų, jų lizdus galima 
jerai stebėti, todėl neatidėlio- 
ianf reikia juos surinkti ir su
deginti.

žiemą ir anksti pavasarį dažnai pamatome ant plonų šakučių žiedo pavidalo apjuostu ver- piko žieduotojo kiaušinėlius. Atidžiai reikia apžiūrėti vaismedžius ir pastebėjus jų kiauši

nėlius. šakutę su visu žiedu rei
kia nuplauti ir sudeginti.

Kartais pamatome susitrau
kusius vaisius, kybančius vais
medžio šakose. Tokius vaisius 
būtinai reikia surinkti ir sude
ginti. čia buna gana pavojinga 
epidemijos pobūdžio liga, kuri 
paeina iš grybelio Monillia fruc- 
tigena. ši liga gadina obuolius, 
kriaušes, vyšnes, čerešnes ir 
slyvas. Apninka jaunus ir nuno
kusius vaisiuš. Užpulti jauni 
vaisiai nustoja augę. sudžiūsta 
ir kai kurie laikosi medžiuose 
iki pavasario.

Tai nepatingėkim žiemą liuo- 
sesniu laiku, kovokime su ken
kėjais. o iš to turėsime daug 
naudes. Be to, atsiminkim, kad 
vasarą kovojant su įvairiais 
kenkėjais, vartojant įvairius 
nuodus, padarome nemažai iš
laidu. Mok. Br. L-čius.
SEIMININKĖMS

PASISKAITYTI.
BUROKĖLIŲ BARŠČIAI SU 

GRYBAIS.
Išvirti vandenyje keliatą rau

donų burokėlių. Atskirai užkai
sti vandenį. įdėti vieną svogū
ną. kelis pipirus, lapelių, porą 
morkų, petruškų. keliatą džio
vintų grybų, druskos ir pavirin
ti apie valandą laiko. Tada gry
bus išimti, smulkiai supjaustyti, 
pridėti svieste ar alyvoj čirškin
tų svogūnų ir sumaišyti grybus 
su svogūnais į vieną masę.

Suminkyti nedaug tešlos iš 
miltu, vandens ir vieno kiauši
nio. Plonai ant stalo iškočioti ir 
supiaustyti mažais keturkam
piais gabaliukais ir padaryti iš 
grybų kaldunėlius.

Perkošti sriubą ir tada sudėti 
smulkiai pjaustytus virtus rau
donus burokėlius. Pastatyti šil
toje vietoje, tik kad nebeužvir- 
tų, nes kitaip nustos s: vo rau
donos spalvos. Pridėti si lig sko
nio acto bei burokų j ugšties, 
druskos ir keliatą šaukštų Sme
tonos. Į nedidelį randeli įką įpil
ti truputį tų barščių ir užkaisti 
ant vandens, kad užvirtų. Tada 
sudėti kaldunėlius ir truputį pa
virinti. kol sukils į aukštą. Tą
syk supilti į barščius išmaišyti 
ir duoti į stalą.

f
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Anglų Socialistai Ir kolchzuose vis dar
* * DAUG “KLASINIŲ

PRIEŠŲ.”
Lietuviu komunistų orga

nas “Raudonas Artojas” ra
šo:

Mickevičiaus-Kapsuko var
do kolchoze galutinai nelik
viduoti klasiniai priešai.

Monarchija.
“Petit Parisien” kores

pondentė aprašo savo pasi
kalbėjimą su Anglijos so
cialistų lyderiu Herbertu 
Morrisonu.

Jei darbo partija Angli- Kartais jie da veikia. Anks- 
joj patektų į valdžią, tai čiau buvęs farmos vedėjas 
Morrisonas numatomas ka- žala Antanas farmos gyvu-
bineto pirmininku.

Apie mirusi karalių Jurgi
V Morrisonas pastebi, kad 
jis buvęs vienas iš karalių 
griežčiausiai besilaikančiu

lių pagerinimu nesirūpino. 
Žala ėjo ir veterinorio pa
reigas, bet gyvuliai dvėsė ir 
farma ėjo blogyn.

Taipgi karvių šėrikai da-
konstitucijos. Jis buvęs, tie-lbar eina Žalos keliu. Tama-1 a • w w i t • rr-i vsa, konservatyvių pažiūrų, 
bet niekada nesistengęs jų 
savo ministeriams primesti 
ar savo nuožiūra pakreipti 
norima kryptimi valstybės 
reikalus.

Jurgis V atjautęs darbo 
žmonių vargą ir stengęsis ji 
kiek galėdamas palengvinti.

šių dienų socialistai esą 
praktikais ir jiems visai esą 
nesvarbu, kokiu vardu vadi
nasi valstybės galva.

Neturtas juk esąs ir res
publikose ir monarchijose. 
Socialistų tikslas esąs toks 
visuomenės organizacijos 
būdas, kad neturtas ir ne
teisėtumas išnyktų, nežiū
rint visai valdymo formos

Pokarinė Europos padė
tis patvirtinanti anglų sočia 
listų nuomonę.

Jei kai kuriose Europos 
monarchijose po karo pasi
reiškė diktatūros, tai dėl 
monarchu apsilenkimo su 
konstitucija.

Hitleris paėmęs -valdžią 
tik dėl nedovanotino Hin- 
denburgo nuolaidumo, nors 
jis buvo prezidentas, o ne 
karalius. Kaip respublika, 
taip ir konstitucinė monar
chija neapsaugotos nuo dik
tatūros įsigalėjimo.

Yra respublikų pav. Jung
tinės Valstijos, kur prezi
dentas turi daugiau teisių, 
kaip Anglijos karalius.

Socializmas, žinoma, pri
taria respublikoniškai idė
jai, bet reikią atsiminti vie
ną: anglai niekada nemėgs
tą apsiriboti teorijomis. O 
ypač politikoje.

Anglijos karaliai — kon
stitucinio loiališkumo pa 
vyzdys. Anglijoje yra kara
liai, o valdo kraštą parla
mentas.

Juk apie Anglijos parla 
mentą sako: “Parlamentas 
viską gali padalyti. Jis tik 
negali vyrą paversti mote 
rimi.”

Anie Anglijos karalių to 
nesakoma.

Kariuomenės Skraidymo Mokykla. Apie Moteries Protą.

"T ; Bfis

<sr
'ISZ-.rį

šauskas Juozas ir Tamašau
skas Jurgis, kurie anksčiau 
buvo apdėti invidualiu mo
kesčiu, paskiau išbėgiojo.;
Sustiprėjus kolchozui jie vėl; Šis vaizdelis parodo Amerikos kariuomenės skraidymo (nu
grįžo Malkovon ir už kiek kyklą Texas valstijoj, ties Randolpho miesteliu, 
laiko buvo priimti į kolcho-1
zą. Kolchozo valdyba Ta
mašauskus paskyrė farmos 
gyvulių šėrikais.

Kuomet karvės reikalin
ga šerti per 4—5 valandas, 
tai Tamašauskai šerdavo 
per 9—10 valandų. Taip an- 
tikolchoziniai elementai

/Š LIETUVOS ĮVYKIŲ.
Ūkininkų streikai nesi

liauja.
(Laiškas iš Sintautų apielinkes.)

Musų ūkininkai pradeda
......... _ ,- ikovot smarkiau, jau stoja supnziurejo gyvulius. ’noliciia ir/ valdininkais iŽala Antanas už blogą I)Ol^ija n, valdininkais } 

muštynes. Vasario 16, 1936darbą išmestas iš kolchozo,
o Tamašauskai nuimti nuo , , - - ~ .
darbo ir ju vieton pastatyti *
geriausi udarnikai, kurie at-į“kmmkai sus eme 
liks savo pareigas gerai.

m. Šakiuose

Ar jis lygus vyro išminčiai,
ar ne?

‘Raud. Artojas” Nr.
eija. Buvo taip: 

Streikininkai

PAJIEŠKOJIMAI APSIVEDIMAI.

donienė, po tėvais Navickiutė, paeinu 
_ .. _. Raseinių apskričio. Šimkaičių vai.,Per amZlUS ėjo ginčai dėl Naukaimio kaimo. Aš apsivedžiau

moteries orotišku g-abumu Wiscon8‘no valstijoj ir sugyvenom moiei its piousnų gauuiuų. du sunų ir dvi dukUris. vyriausis sū
domos katalikų oaznyčia nūs Jonas, 28 m. amžiaus, vasario 19, 

: visuomet moterį niekino. į*?5 “• P8laidotJls Baitimore, 
iCf laiką kunigai nepri- terys gyvena kitoje valstijoje, aš pa- 
pažindavo net dusios mote- lik“ viena liudėti mirusi« mylimo

Pa au PIUIVIII. D I Pajieškau apsivedimui merginosPAJIEŠKAU GIMINIŲ. Ona Rau-!ar^ našlės nedaro skirtumo tautos ir
amžiaus. Aš esu 36 metų, vidutinio 
Ūgio, darbą turiu, bet reikalui prisi
ėjus galėčiau bile kur .apsigyventi; 
negirtuoklis, kaslink gražtmo esu 
tikras, nepabrokysite. Musų mieste
lyje nėra našlių nei augusių mergi
nų, o senbernių daug. (3)
J. A., P.O. Box 24, Kenosha, Wis.

EUROPA SKOLINGA
AMERIKAI ARTI 14 

BILIONŲ.
Jungtinių Valstijų iždas 

paskelbė pereitą sąvaitę, 
kad Europos valstybės sko
lingos šiai šaliai $13,670,- 
087,391. Užvilktų mokėji
mų dabartiniu laiku yra su
sidėję jau $1,049,795,092. 
Paskutini terauną skolos 
dalių nemokėjo Amerikai 
jau nei viena šalis, išskyrus 
;ik Suomiją. Net Angli j'a 
atsisakė mokėti. Francuzija 
jau senai nebemoka.

Pajieškau vyro apsivedin ui, nuo 
50 iki 65 m.; aš esu našlė. 60 metų. 
Rašydami laiškų prašau pri siųst sa
vo paveikslų. A. W. { (3)

53 Markei Street, Paterson, N. J.

REIKALINGAS DARBININKAS
ANT ŪKĖS. Pastovu- darbas geram 
vyrui ant visados. Nemo&ntį išmo
kysiu. Kreipkitės šiuo adresu:

J. TAUCHUS
R. 3, ScottvilĮe, Mich.

unaus Jono, kuriam tegul buna leng- 
va šios šalies žemelė. (3)

Mrs. Ona Raudonienė
113 S. Parkin st., Baitimore, Md.

riškei. šventraštis sako, kad 
moteris netaip buvo ir su
tverta, kaip vyras. Vyrą se
nis Dievas nulipdęs iš molio 
pagal savo
nepasakyta, kaip jis be 
veidrodžio galėjo savo iš
vaizdą matyti), o moteriškę 
jis nukrėtė kaip jam pasi
taikė.

Paskui šventraštis d a ap
šmeižė moterį, buk ji pasi
davusi velniui ir pražudžiu
si vyrą—Adomą! (Čia ver
ta Įsidėmėti šventraščio au
torių logiką: pagal Dievo iš
vaizdą ir išmintį sutvertas 
vyras davėsi silpnaprotei ir 
bedušei moteriškei pražu
dyti! Pašėlusiai butą jo iš
mintingo !)

Nors šventraščio pasakos 
apie moterį yra labai žiop
los, vis dėlto jos buvo įkal 
tos su tikėjimu į tamsių žmo
nių galvas ir tarp tikinčiųjų 
iki šiai dienai pasilieka nuo 
menė, kad protiškai mote
ris negali but lygi su vyru

Aną vakarą man teko net 
per radio girdėti kažin keno 
kalbą, kad moteris nekuo- 
met negali išmokti automo
bilium važiuoti taip gerai, 
kaip vyras. Statistikomis e- 
są Įrodyta, kad po 30 metų 
amžiaus negali įprasti auto
mobilį valdyti.

Išeina, vadinasi, kad pro
tiškai ji stovi žemiau už vy
rą.

Bet štai, sekantį rytą pa
imu laikraštį ir matau juodu 
šriftu padėtą žinią: “Moks
lininkas randa, kad moteriš
kės protas lygus vyro pro
tui.”

! Šita žinia paduodama iš 
P •. - į Maskvos ir skamba taip:

“Bechter o v o Instituto
i Protui Tirti direktorius Osi- 

7; povas raportavo šį vakarą 
kad nėra jokio

Pajieškau JOZEFOS CZYPLIS,
i«vai7da Innrs P° Uvais Kopaczewska, paeina iš išvaizdą vnurb Kalvarijos miesto, Suvalkijo-. Čyplis 

paeina iš Kriviškių kaimo. Paskui ji 
apsivedė už Juozo Danbrovskio ar 
Dobrovolskio (lenko) ir gyveno Win- 
chester, Mass. arba Worcester, Mas. 
ir turėjo drabužių storų. Su pirmu 
vyru jos sūnūs Jonas Czyplis dabar 
29 metų. Kas pažį.->ta, tokių šeimynų, 
prašau pranešt jų adresų, už tai bu
siu labai dėkinga. (3)

Mrs. S. Stefanowich 
1249 Osgood st.. No. Andover, Mass.

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

R. 6, Charlotte, Mich.

Pajieškau Onos Grenelienės po tė
vais pravardė Ona Norkaitė, Kalvių 
kaimo, Akmenės vaisė. Apsivedė Ry
goje. Turėjo sūnų ir dukterį, sunaus 
vardas Lionginas Alditonas, o dūk- i 
terš — Aleksandra. 1910 metais at-1 
važiavo į Amerikų—Detroit, Mich. ' 
1912 metais persikėlė į Buffalo, N.Y. 
Ji pati lai atsišaukia arba kurie ži
not kur ji randasi,
jos adresų, yra 
vos. William Kazlauskas (4) 

47 Vine St., Middleboro, Mass.

Pajieškau Pusininko
Našlė moteris, turiu 30 akerių far- 

ntų arti prie Y'orko. Prašau at
sišaukti tik tt), kurie myli gyventi 
ant farmos. Vieta gera ir nebrangi.

P. S. (2)
469 Marcy avė., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Vištų Farma
_ - ___... 40 akerių—700 d., labai gražioje
ASI’ k-** AS^U .Pr?"e,stl vietoj, prie šteito kelio, netoli didelių 
svarbi žinia is L.etu- Klauskite wr laišką.

J. DERMĖITIS,
R. 3, Box 208, Caro, Mich.

vadai suklydo. Kai kas tiem 
streikieriam aukojo daug 
pinigų, davė po kelis šimtus 
litų už jų vargą. Pleciškių 
vienas vyras (pavardę išlei- 
džiam) sako, surinko aukų 
1,500 litų, o dabar jis gavo 
valdišką tarnystą. Mureikų 
(R—) ir taip padarė, tai 
juos valdžia tuojaus paleido 
iš kalėjimo. O kurie val
džiai nepasidavė, tie ir da- 

visą Šakių bar sėdi kalėjime.

Augustas Zaklauskas, pajieškau 
draugo. Tikros jo pravardės nežinau, 
vadindavom jj JUOZAS 5KABER- 
DUKAS, paeina iš Marcinkonių. Ne
žinau ar jis gyvas ar miręs. Prašau 
atsišaukti, kas žino kur jis randasi, 
malonėkit pranešti jo adresų. (4)

August Zaklauskas 
74 Cottage st., Bridgewater, Mass.

per Lietuvos 
šventu 

su poli

apskritį kvietė į Šakius pri
sidėti prie tos šventės. Tuo
jaus po pietų ūkininkai pra-

Ūsų Moleika, turtingas 
vyras, jis stojo už streikie-

v rius, tai jis ir dabar sėdi ka- dėjo mite prie valdybos tei ka(,
namo, o kiek vėliau atvaz.a- prie-valdžios. Sako,
v.° ?. sjreikie- R d bKaisiai kankinai visa’
nų is Vilkaviškio ir Manam-. negalima pa-
poles. : nt:

Privažiavę prie valdybos 
namo sušuko ura! ura! Mi-

Pajieškau brolio SIMANO KAU- 
ŠIO, paeina iš Suvalkijos, Barberiš- 
kių valsčiaus, Marinkos dvaro. Pirm 
10 metų jis gyveno Torrington, Conn. 
Nuo to laiko mes nesuėjom nei nesu- 
sirašom. Atsišauk brolau tuojaus, 
kurie žinote kur jis randami prašau 
pranešti, busiu labai dėkingas, nes 
labai norėčiau hrolį surasti. Torring- 
tone yra daugiau mano giminių ir 
pažįstamų, prašau ir juos atsiliept.

John Couch, (3)
R. 1, Custer, Mich.

TIRS TOWNSENDO JU
DĖJIMĄ

Kongręsas

nia garsiai atsakė valio!
Minioje viskas buvo ramu.
Vos pasigirdo publikos va
lio, iš antro namo išsivertė 000 ištirti Townsendo veda 
policininkai ir parubežio mą agitaciją už senatvės 
milicininkai ir pradėjo muš- pensiją. Manoma, kad jis' 
ti žmones be jokios atodai- išnaudoja senus žmones,

KALTINA AUTOISTUS 
UŽ TAŠKYMĄ PURVO.
Kuomet gatvės šlapios ir 

purvinos, automobiliai smar 
kiai važiuodami dažnai ap
taško praeivius purvais. 
Fitchburgo (Mass.) polici
ja pereitą sąvaitę sulaikė 15 
tokių automobilių ir nusiun
tė jų savininkų vardus auto
mobilių registracijos virši
ninkui Goodwinui, patarda
ma, kad atimtų iš jų lais
nius.

ros. Mušė kur papuolė ir traukdamas juos į savo__te.i- -
kam papuolė. Šautuvais su- “kliubus” ir imdamas po 25 ^?^}™° J’aroato __

OMSKE SUIMTI KOMU
NISTAI, KRITIKAVĘ
STALINO KALBAS.
“Pravda” praneša, kac 

Omsko autokelių institute 
“likviduota grupė trocki- 
ninkų.” kaltinamų kontre- 
voliuciniu veikimu. Kontre- 
voliucionierių tarpe buvę 
instituto komunistų komite
to sekretorius Popovas, jo 
pavaduotojas Tioplych. par
tijos organizatorius Fiodo
rovas, komunistai Percevas 
ir Antonovas ir kiti. Pasku
tinieji trys buvo premijuoti, 
kaip atsižvmėję darbinin
kai. Visi jie platinę “prieš- 
sovietiškus anekdotus,” iš
juokdavę paties Stalino kal
bas ir leidę visokius gandus. 
Komunistas Serebriakovas 
kritikavęs Stalino kalba a- 
nie stachanovicčių judėji
mą.

Vietos srities komitetas į 
tokį šių komunistų veikimą 
net nereagavęs.

VOKIEČIAI JAU STATO 
ARMOTAS PAREINĖJ.
Iš Koelno pranešama, kad 

Įnėjusi Pareinės zonon vo
kiečių kariuomenė tuoj pra
dėjo statyti sunkiąsias ka- 
nuoles prieš franeuzus. 
Daug ginklų vokiečiai turė
ję tenai paslėpę da nuo pa
saulinio karo. Viena kanuo- 
lių baterija buvusi paslėpta 
Koelno skerdykloi ir tik da
bar buvo išrišta aikštėn.
FARMERIŲ SMUIKININKAS.

štai
riausis

Eugene H. Staples, ge- 
smuikininkas iš visuRAKANDAI PABRANGS.

Rakandų fabrikantai New 
Yorke nutarė pakelti ra
kandų kainas 15 nuošimčių, taurę. Jis gyvena Dixfielde.

Parsiduoda 2 Šeimynų 
Namas.

Su visais naujoviškais įrenginiais,
4 ir 5 kambarius. Geroje vietoje, 

ainyčiau ir ant mažos farmos. 
Kreipkitės šiuo adresu;

STANLEY' STAČIUKAS 
129 Malboro Street, Chelsea, Mass.

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.

Parsiduoda Gera Farma.
Žemė lygi, be kalnų, su dideliu pu

šynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
arti. Labai paranku su šeimyna. Gy- 

46 akeriai že
mes, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
melžiamų karvių, bulius ir kitos au
ginamos; yra žųsų ir turkių, vištų, 
kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— - ---- 121

&

Pajieškau brolio VINCO ZINEVI- 
ČIAUS, paeina iš Suvalkijos, Seinų
parapijos, Podgavenencų vienkiemio; vent galima iš pieno, 
pirmiau gyveno Scranton, Pa. Pra
šau broli atsišaukt. kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešti, labai 
busiu jums dėkinga. (3)

Mrs. Antosė Zinevich
225 N. Olive st., Los Angeles, Calif.

Pajieškau brolio LEONO TOLI- 
VAISOS, Užvenčiu parapijos, Dang- 
vietų sodos, paskutinį kartų persisky- 

a Chicagoje 1931, birželio 27; pa
skutinį laiškų gavau 1933, iš Chica- 
gos 20 Display avė. Gaila man kad 
nežinau kur tu esi. Taipgi pajieškau 
Stankevičiaus iš Minneapolio, Minn. 
Sakė jo jauniausių dukterį auginat. 
Brolis Leonhs neskaito lietuviškų 
laikraščių. Kas žinot kur jis randasi
prašau man pranešti.

Antanas L Rimkus
8554 Maxwell avė., Detroit, Mich.

maus svirti^. V it jjtz nae
V. KAVALIAUSKAS,

Nashua Street, Shirley, Mas*.

Žiliems Plaukams!
Vartokit Jūsų plaukams Valortone. 

Ji duoda naturališkų spalvą pražilu
siems plaukams. Neturi jokio kvapo, 
nei riebalų, nesutepa, nenusitrina. 
Nekenkia garbinavimą, Marcei ir 
permanent darymą. Plaukai palieka 
žibantys ir minkšti. Specialiam per

jai, buk moteriškės protas 
yra žemesnis kaip vyro.

; “Šis raportas yra parem- 
KON tas 500 žmonių smegenų 
u ’ studijomis, kurios buvo ve

damos šiame institute per

skaldė galvas, nulaužė ran- centus įstojimo.
kas ir kojas. Daugybę žmo- - -------------
nių baisiai sumušė, daugelis ISFĄNUOJ AFDAUŽY 
nepasveiks. Daug ūkininkų
šoko prieš policiją gintis,
Sd^šalto S. ^abn $a<iiz° mie5te Osipovas sako,
mai. sann yaiazia, ^ann lspanai darbininkai is- kad negalima atskirti, ar 
kraugeriai, jeigu mes nelai- daužė vokiečių konsulato smegenįs yra vyro, ar mote- 
mesime, laimes vokiečiai, langug įr nupJė?ę fašistiškas;iškį 1 ’
šalin neprašyta valdžia. vėliavas sunaikino jas. Be

Apie 50 žmonių baisiai to, demonstracijoj buvo su- Motorizuota japonų ka- 
sužalojo, gatvė pasipylė degintos 4 bažnyčios ir vie- riuomenė iš Mandžiuko pe- 
kraujais; sako, 50 nuvežė į nuolynai.
ligoninę, kiti mirė vietoje.!

TAS VOKIETIJOS 
SULATAS.

Pajieškau FRANO BRUŽINSKO, 
paėina iš Lietuvos Slabadų kaimo, i 
Sakių apskričio. Jisai gyveno Carfin, I sitikrinimui S2.00 pakietas t k už 51
uko tijoj. 1913 metais išvažiavo į Ka- 
nadų.' Prašų u atsišaukti jį patį, kurie 
žinote kur jis randasi, meldžiu pra
nerti jo adresų, liž kų tariu širdingų ačiU- (5)

JUOZAS ULINSKAS
Minden, W. Va.

Užsisakykit šiandien ir sutaupykite 
51.00. Jeigu nepatenkina, pinigus 
grųžiname.
VALORTONE HERB CO., Dept. 4. 
Box 305, CLINTON, INDIANA.

reitą sąvaitę užėmė Vidun 
nėj Mongolijoj Palingmiao 

Policijos sužeidė nedaug.‘REIKALAUJA, KAD VAL- miestą. Tuo budu japonai į- 
bet šautuvų gatvėje matėsi. DŽIA PAIMTŲ GINKLŲ steigė da vieną strateginę 
daug sudaužytų. ! FABRIKUS. poziciją arčiau Rusijos pa-

Tai taip, broli, dabar pas į Senato komisija, kuri per sienio. Maskva dėl to labai 
mus. Karo nėra, bet ukinin- 2 metu tyrinėjo ginklų ir susirupinus.
kus skerdžia jų broliai poli- • amunįcijos gamybą Ameri-
cininkai.

Tų streikierių yra 
kių, kiti ūkininkams ir val
džiai tarnauja. Bet tokie ne
ilgai tarnaus; jie kada nors(k“g 
galvas padės. Proklamaci-j

(k°je» patiekė Senatui rapor- 
mso- tą, patardama, kad valdžia 

paimtų į savo rankas visus

N ervuota*—Susierzinęs ? 
Štai Greita Pagelba

c Kam buti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE suteiks greitų pagelbų

jose paaiškina daug šnipų 
arba špiegų, kurie bus nužu
dyti. Tuos valdžia apsau- 
g°ja-Ant rytojaus po to mūšio ,lawkdami ^ukit
Šakiuose paleido daug rau- herbs k. a. Tik ką raupai
donų proklamacijų ukinin- Toji 1’%du.ol£; -rai. vc!'rT , . . . • kia. Suvalnina kad ir k.-ciausius vi-

i kamS. Ir ūkininkai rengia durius. Reguliuoja ir tais» vidurius, 
rikiuotę eiti i Kauna. Kaip staMo skalijimus Pc. . T-s - j- "TOtine ir šonuose, valo kraiją. stah-; OUS, tHl TlCZinia. i asirooe do galvos skaudėjimą ir palvos svai- 

į daug isakvmu. kas mokės šiap . . gelbsti, J i" v Kerai aei inkstų lipu ir strėnų skau-.mokesčius, t3S Ryvybę pa-'dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių.
'dės. Ir kad pašauks eit į ko- neprfyginamm geresnė už isas ki- 
’ 1 . . r itas arbatas. Ji padarys tokj darbą.
V^, neVHllH 3lSlS<lkyt. < kokio joki kita gyduolė iki šiol nppa

! Musu streiko vadai, kurie darė-. .Garantija: pinigu- Igrųžinsi
, ,. mp. teigu mms nepagelb- - Be to, jibuvo paimti J kalėjimą, tai labai pigiai kainuoja. tiktai 25c. ui
kai katruos paleido ant p®nki pakeliai už i dolerį, ar. .. tt i-j if . ba 12 pakelių už du doler ;. PakeliaiŠventes Kalėdų. Mušt. ne VI- j vidutiniško didumo. Už 2-' ealit pa-
PUS mušė, kitus mušė bai- bid*ryt geriausiu gyduo.K-i kv°r- 

. . c» j • i • .tas ir daugiau. Taipgi tur .ahai pe-Su VHdaiS valdžia apsi-iru vaistų nuo Rejmatizirišiai 
ėjo švelniau

Pajieškau JOKŪBO STEPONAVI
ČIAUS, gal gyvena Maine ar New 
Hampshire valstijoj. Jis man labai 
reikalingas. Kas žino kur jis randas, 
prašau pranešti, arba pats lai atsi
šaukia. Mrs. J. Steponavičienė

Adams Rd. R. F. D. 1
East Brookfield, Mass.

Pajieškau brolio Jono Kunčiaus, 
jisai apleido Waterbury, Conn., 1912 
metais. Prašau atsišaukt jį patį, ku
rie žinot kur jis randasi, malonėkit 
pranešti jo adresų, busiu labai dėkin
gas J. Kunčius (4)

124 Kelsey st., New Britain, Conn.

r Skaidmų Pečiuota ar Sutarusių1 
Muskulų Praialinimui

rrihalaukit visame pasauly 
pagarsėjusioANCHORPAIN-EXPELLERIO

kuris suteikia greitų ir tikrų 
pe lengvinimų

ginklų ir amunicijos fabri- Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikia akstinu visai nervų siste 
mai. Nervingumas daro žmones er- 

. ziais ir nemaloniais. Suvaldykit savoSVARBI NAUJIENA DĖL nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio trytmentų už Vienų Do-

TŲ, KURIE SERGA IR 
NORI PASVEIKTI.

šoS Ssmi“*?3 P°n>'rotine’ erįmjerTezu?taU?TepaUtenk,i;są j£ų 
laukdami gaukit Kaze”.?, SPECIAL p,n,ira.1 b.us .P.arį?o<,aJ!r

Neurab
(matomai Čia fc’i08’ Nervų-Išgasčio. Pa unčiame 

, ,, • ij~- - • Per paštų visur. I Kanada asiunči*.kalba apie valdžios snipus, me 5 pakelius už 51.25. T ;gu? ira- 
Maine’o farmerių. Jis turi jau kurie buvo prisiplakę prie iš kaln Adresu<>-
78 metus amžiaus ir už geriau- streikuojančių ūkininkų.—
sį smuikavimą laimėjo anądien Red.), kitus mušė baisiai.

Ale, nekurie streikierių

kitę taip:
KAZELL’S BOTANK V 

Botanic Druggists 
26 W. BROAIDV AY. 

SOUTH BOSTON, MASS

CO,

garantuoja visi aptiekoriai. Neatidė- 
liokit — gaukit bankų šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių, 25c
ir 50c.

Nupigintos Knygos.
NAUJAS SZAVIZROLAS labai juo
kingas aprašymas jo gyvenimo,
172 puslapiai ................................ 40c.
Naujos dainos apie karų ir jauni
mą ..................................................... 25c.
Nauja Pranašystė Mikaldos iš Sa
li s, puikios pranašystės ........... 25c.
Paslaptis lošimo kazyrom. Kas per
skaitys šių knygelę, nepraloš. 25c.
Sapnų Knygelė, išguldymas sap. 25c. 
Gyvenimas girtuoklio ,su 15 pa- 
veik-'lų ir vissos dainos apie gir
tuoklius................................................ 25c.
Spėjimai laimės ir planetos.......... 20c..

Kas prisius $1, nusiųsiu vi^s minė
tas knygas. Kurie norėsit gaut bile 
vienų arba kelias iš minėtų knygų, ga
lite prisiųst Pastos ženklais. Iš Kana
dos štampų nepriimu. (-)

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth St-, So. Boaton, Mass

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 j 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 
mušiu 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

KELEIVIS253 Broadway, So. Boston. Mass.
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Į^as Mums Rašoma ■ CHICAGO, ILL. Mokinasi Praktiško Darbo.

Pasikorė jaunas lietuvis.
Dunmore. Pa. — Šiomis 

( ienomis čia pasidarė sau 
j alą Jurgis Konradas, 28 
netu amžiaus lietuvis. Jisai 
susibarė su namiškiais ir iš
ėjo kažin kur. Vėliau jo se
sers vyras Malus rado jį sa
vo garaže pasikorusį. Kūnas 
buvo palaidotas Throop 
miestelio kapinėse. Keista, 
kad tokią mirtį pasirinko 
sau ne koks laisvamanis, 
bet tikintis katalikas. Liko 
r.uliudę tėvai. 3 broliai ir 4 
seservs.—F. S.

ŽagarieČ£< Kliubas pasiun
tė Lietuvon $85 aukų lais

vom kapinėm.
_______________________ i,
—------------------------ --------- Žagariečių Kliubas prieš
ninkas nemoka skaityt, tai Kalėdas buvo surengęs čia 
padavė juos sekretoriui pa- balių steigiamoms Žagarėje 
aiškinti, o sekretorius liepė laisvoms kapinėms paremti
sukišti ta šlamšta i krosni

o. k

Išvartė paminkius ant 
kapinių.

Kamsask, Sask., Canada.
—Musų miestely įvyko da 
negirdėtas vandalizmas. 
Kovo 3 naktį nežinomi pik
tadariai išvartė protestonų 
kapinėse visus paminklus, 
padarydami apie $10,000 
nuostolių. Policija jieško 
kaltininkų. Yra paskirta 
$250 dovanų tam, kas iš
duos piktadarius.—Sakalas.

Vaistas nuo plaukų slin
kimo.

Viena “Keleivio” skaity- 
oja klausė, kaip sulaikyt1' 

olaukų slinkimą. Kiek man 
žinoma, tai geriausis vaistas 
yra nafta. Jei plaukai da 
lėra nuslinkę, tai nafta juos 
ustiprins ir slinkimą sulai
žys. Kai suvilgysi plaukus 
u nafta, tai greitai reikia 
iltu vandeniu ir muilu juos 
šplauti ir gerai iššukuoti, 
eigų nėra naftos, tai gali
na ir kerosir.ą pavartoti.

M. Dumblauskas

Prašo atvaizdų SLA. 
albumui.

SLA. vadovybė yra su
maniusi išleisti SLA. 50 me
tų jubilėjaus albumą, Į kurį 
norima sudėti ir kiti lietu
viškų įstaigų, kliubų, chorų, 
orkestrų ir šiaip visuomenės 
veikėjų atvaizdai. Todėl 
komisija prašo, kad visos 
tokios grupės ir asmenys 
nusiųstų jai savo atvaizdus, 
pridėdami pinigų klišių pa
darymui: pavienio asmens 
klišei $5; grupėms, užimt 
ketvirtadalį puslapio, $10; 
už pusę puslapio, $15; už 
visą puslapį, $25. Adresuo
ti: SLA. Albuno Komisija, 
307 W. 30-th st., New York, 
N. Y.

Du Jonai.
Guelph, OnL, Canada. —

Lies du Jonai čia imam iš 
-Amerikos po laikraštį, aš 
“Keleivį,” o mano draugas 
—Clevelando mazgotę “Dir
vą.” Sukišę kojas po stalu 
aną vakarą sėdim ir skai
tom pasaulio žinias. “Kelei- 
vis” rašo, kad Ispanijoj pa
leista 30,000 politinių kali
nių, o “Dirva” rašo, kad pa
leista 30,000 “plėšikų.” Mu
du pasiūtom: mano draugas 
tuoj sudraskė “Dirvą” į sku
tus ir trenkęs į žemę sako: 
“Duok man ‘Keleivį’ pa
skaityt.” Ištikro, sunku su
prast, kaip žmonės gali 
skaityt tokią mazgotę, kuri 
kovotojus už laisvę drįsta 
vadinti “plėšikais!”

Iš Scrantų padangės.
Scranton, Pa. — Užgavę 

nių vakarą, 25 vasario, lie
tuvių tautiška parapija bu
vo surengus koncertą su va
kariene. Solistai ir choras 
naujo vargonininko vado
vaujamas gražiai padaina
vo. Buvo ir muzikos. Žmo
nių prisirinko virš 300. Va
karienę moterys pagamino 
gerą ir svečiai buvo labai 
patenkinti. Ten buvęs.

Laiškas iš SLA. 254 kuopos
Madison, III. — Kaip sau 

norit, negalima ilgiau tylėti, 
kuomet fašistai per savo 
“Vienybes” ir “Sargybas 
agituoja už tokius klerika
lus, kaip Lopeta, o tautiškos 
bažnyčios kun. Valadką, 
kuris iš širdies dirba lietu
vių labui, negražiai iš- 
kolioja. Nejaugi “Vie 
nybė” ir kiti fašistlapiai iš
sinėrė iš visokios gėdos, jei
gu jie nesidrovi svaidytis ši
tokiais piemeniškais “argu
mentais?” Strimaitis pri
siuntė glėbį šitokių šmeižta- 
lapių ir musų kuopos pirmi
ninkui; bet kadangi pirmi-

AKRON, OHIO.
Lietuviai atjaučia savo 

draugus.
Juozas Verseckas, kuris 

labar gyvena Clevelande. 
buvo anąsyk su savo žmona 
tvažiavęs i Akroną draugų 
r giminių aplankyti. Griž
am jiems atgal į Clevelan- 
!ą atsitiko nelaimė: nak- 
ies laiku Verseckas nepa- 
ėmijo, kad šalia kelio du 
'.monės sustoję taiso padan 
tą. Jis juos suvažinėjo. Iš
gąstis taip sumaišė jo p»otą, 
zad jis nepagalvojo, jog ne 
aimės vietoj reikia sustoti. 
Tis nuvažiavo nesustojęs, ti
žiau buvo susektas ir pa
rauktas teisman. Sužinoję 
;pie tai jo draugai Akrone 
abai apgailestavo, o ypač 
'o moteries su mažais vai
kučiais, kad nereikėtų jiems 
nukentėti, jeigu teismas 
zunkiai Versecką nubaustų. 
Teismas buvo sausio mėnesi 
r nubaudė Versecką $1O( 
pabauda. Kadangi drg. Ver- 
eckas yra skaudžiai depre
sijos paliestas, tai tokia pa
bauda jam buvo sunkiai pa 
keliama. Dėlto geri jo drau- 
:ai susirinko pas draugus 
Mockus ir nutarė paremti 
Iraugę Verseckienę. Tam 
ikslui buvo išrinktas komi- 
etas iš 4 asmenų: S. Moc

kus, J. Išganaitis, A. Pope 
ko ir J. Milickas. Jie perėjo 
z>er lietuvių stubas ir parin
ko aukų. Aukavo šie drau
gai:

J. Išganaitis ir J. Milickas po 
55; N. Trumpickas $1.50. Po $2 
lavė: S. Mockus. B. Verseckas 
5. Sasnauskas. F. Jankauskas 
7. T. Neverauskas. Mr. & Mrs 
J. J. Hollish. L. Lawrence ir J 
Versiackas Jr. Po SI: J. Stalio- 
aitis. A. Bukulienė, G. Krik 
iukaitis, P. švelnis, K. Praspa 
iauskas. L. Glinckas. L. Rokas 
•/. Darulis, J. Ramoška. V. Va
siliauskas. J. Garejonis, J. Sli 
/inckas, J. Lukoševičius, A. Pa 
ionis, J. Sabastinas. E. Sajetie- 
lė, P. Ražiukas, M. Galdikas, A 
Aleknavičius, A. Mockevičius 
P. Sideris. J. Januška. M.* Poška 
J. Stragauskas, A. Vasiliauskas 
P. Kazlauskas, J. Salasavičia 
A. Rudis ir vienas, kuris prašė 
vardo neskelbti. Po 50c.: J. Do- 
minikaitis, M. Yenickas, B. Y'a 
ašius. J. Apšiega. J. Grigas, J 

Terminas. J. Voveris, J. Vėbras 
A. Lumpinckas, P. Savickas, M 
Subačius, A. Beskov, J. Matuko- 
iis, M. Venskunas. J. Kičas, K 
Baublis, K. Norkus ir P. Barau 
skienė. Po 25c.—S. Tamašaus
kas. A. Smaliukas, A. Dudonis 
P. Yurgelis, J. Janavičienė, A 
Bernotavičius ir J. Kazlauskas 
•J. Jocis 15c. Viso — $67.40.

Visiems rėmėjams komi
tetas taria širdingą ačiū.

Juozas Milickas.

Pelno iš baliaus liko $35. 
Už laimėjimo tikėtus surin
kta $3.30, tai pasidarė $38.- 
30. Atsirado dar daug geros 
valios rėmėjų, kurie padėjc 
šią sumą sudaryt. Pavyz 
džiui, p. Juškas davė salę 
pigiau: žagariečiai muzi
kantai neėmė jokio atlygi
nimo: o biznieriai, kaip p. 
V. Žikas iš Ciceros, parėmė 
valgomais daiktais; p. Ste
ngas ir p. J. M. Paugas taip
gi neatsiliko. O nariai su
metė da ir aukų pinigais. 

Aukavo po $2 šie: O. Luko- 
enė. Geras žagarietis, R. S. 

Girėiai ir M. A. Jokūbaičiai; pc 
$1 aukavo: J. Bakaitis. K. Si- 
monavičiai. B. Paulauskienė. A. 
Ramasauskienė, L. Burba, E. 
teligas. E. Merich, J. Jonkus,

O. Stasiūnienė, M. Ascila, ž. 
Vaičiulienė. A. Niprokas, F. Pu- 
trienė. E. Bitinienė. J. Yuška. 
J. B., P. Vaitekūnas, O. Drigo- 
tienė, P. Burbienė. A. Burba. K. 
Ambrozas. R. šaltmierienė, K 
Jesutis, J. Bijanckas, B. Luinis.
P. Stankus. K. Keturakienė, D. 
Lukšas, J. Mockevich. K. Danta,

Danta. W. Danta. J. žalis, A. 
Vaitekūnas ir P. Butvilas; po 
50 centu davė: D. Adomaitienė.
J. Adomaitis. P. Arlauskas, K. 
Miestauckas, M. Adomaitis ir
K. Vaškelis: po 25 centus: V 
Briedis ir O. Luberckienė; smul
kių surinkta 20 centų.

Viso aukų surinkta $46.- 
70. Pridėjus prie to $38.30 
baliaus pelno, pasidaro $85. 
Aukų rinkimo komitetas da
bar pranešė, kad šita suma 
jau išsiųsta Lietuvon, lais
voms Žagarės kapinėms.

Komitetas taria ačiū.

v/cirnr v pn< w PlCk’lUI VLIĮ
“Užmiršimas” ir “nežino- 

j imas.
Pereitą vasarą Bostono 

apylinkės sandariečiai ruo
šė pikniką ir viešai skelbė, 
kad piknike bus renkama 
“gražuolė,” kuriai jie duo
sią $100 dovanų. Bet kaip 
gražuolę išrinko, apie žadė
tą šimtinę sandariečiai “už
miršo.” Ir kai “Keleivis” ši
tą jų “užmiršimą” aprašė, 
andariečiai taip susisarma

tijo, kad nutarė nors dalinai 
savo prižadą ištesėti. Dabar 
jie per “Sandarą” jau giria 
si įteikę p-lei Pasteliutei 
“čekį,” bet kiek tame čeky 
buvo parašyta, tai sakosi 
patys “nežiną.” Pirma “už
miršo” duoti, o dabar davė 
bet “nežino” kiek.

Kas čia meluoja?
“Vienybės 15-tame nu

mery A. B. Strimaitis rašo, 
kad “Vienybės Spaudos 
B-vė puikiai tarpsta, gyvuo
ja, tik dabar minėjo savo 
50 metų jubilėjų.”

Bet “Vienybės” redakto
rius Tysliava nesenai aiški
no, kad buvusią to laikraš
čio bendrovę senai jau vėl 
nias paėmęs, kad dabarti
niai “Vienybės” leidėjai ne 
turi su buvusia bendrove 
nieko bendra ir todėl negal 
nei jos skolų Susivienijimui 
mokėti.

Na, tai kuris čia judviejt 
meluoja: Tysliava, ar Stri
maitis?

Belgijos parlamento at
stovas Foucart padarė įne
šimą, kad iš Belgijos butų 
išvyti visi vokiečiai, išsky
rus tuos, kurie priešingi 
Hitleriui ir fašizmui.

“Sandaros” redaktorius 
apsiverkė.

Rašydamas savo gazleto, 
apie Kauno radio progra
mą, “Sandaros” redakt 
rius sako: “Suskambėj 
pirmiems garsams iš Valsty
bės teatro... širdis nudžiugo 
o akyae pasirodė ašara.”

WeH, jeigu daugiau nie
kas neatsitiko, tai da nec 
dėlė bėda...

Prof. Gnaibau

valgyt gaminti.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

žodynas lietuviukai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Galis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00
i^>ngvas Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje te’p i netik atskiri žodžiai. 
l>et čieli -akiniai, pr.sikalbėjimai dar- 
l<o jieškant, važ uoianr kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pa# bar- 

. sdaskntį, pas kriaučių ir it. Su fone- 
; tišku ištarimu ir g-amatika. Antra
: padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
. St. Michelsonas Pusi. 95.............. 35e.

Etnologija arba istorija apie žemės
‘ tautas Pagal Dr. H. Haberlandą, ....
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- Ku"įs apšviečia yi<;ą Lietuvą
rašo apie visas musų pasaulio žmonių lauko ir iš vidaus. Raina .... SI 0(

į tautas, veisles arba rases Yra d'delei
' -ai di •— i kiekvienam perskaityti Chi
cago, Ilk, pusi. 667, Popieros vir
šeliais ............................................. $3.00

Lietuvos Respublikos Istorija ir Že at
lapi*.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir
Kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaio paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva b 
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtos didelis spalvuotas žemlapis 
na rodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
etus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo. kaip gimė Lies uvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šomas vist, mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-

Drcttis audeklo apdarais >15*
Ar Buvo Visuotina*; Tvanas?—Kaip 

Noj'is galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvur.es, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį’
Kaip jis galėjo tuo# gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip

Monologai ir Dėkis mariju*. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo-
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 

! skambios, visos geros. Tinka viso- P® tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
praleidžia savo kiems apvaikščiojimams, baliams, *r.ki'-ų veislių žmonės? Šitie ir šim- 

laiką prie kori. ir alaus, vyrams pravartu žinot, kaip išsivirti j ^ak^
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 

' Rymas. Romanas. Ta knygs vra vers- Knyga be gaio įdomi Kas žodis—tai 
ta į visas kalbas, tode! kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku

ziai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas eigų argumentas grinva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-

................................... - • - na ................................................... 25c.

Detroito high schoolėj vaikinai mokinami 
Dabartiniais laikais, kuomet daugelis moterų

vakarienę.

IŠ PIETŲ AMERIKOS.
*■ cago, III. 190?, pusi. 432. Drūtai

----------------------- j apdaryta ......................................... $2.50 į
8 Brazilijos ištremt! du Iie- kartą bus pasakyta trumpa inkvizicija. Parašė N. Gusev Puiki 

tuviai UŽ komunizmą. kalba portugališkai, paduo-1 naudinga knyga, aprašyta katalikų

“Lietuvių Aidas Brazili- 
oj” praneša, kad iš Santos 

miesto nesena: buvo išvež
tas į Lietuvą Antanas Mar
kevičius už komunistini vei
kimą. Dabar gi esą nutarta 
štremti iš Rio de Janeiro 

miesto Antaną Pumputi. Jis 
Tgi tremiamas už komunis
tinį veikimą.

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

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko

i G c ir. tos Istorija. Pagal P. Bert vertė cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl iam reikia riebalų? ši-

Lietuvą 
kyta lietuviškai.

Jonui Butkui podukra pra
dūrė žirklėmis pilvą.

Sao Paulo mieste, Brazili
joj, kaip praneša L. A. B.,” 
Tono Butkaus šeimoje įvyko 
drama, kurioje nukentėjo 
Dats šeimos galva Jonas 
Butkus, 41 metų amžiaus. 
Dalykas toks. Jonas buvo 
vedęs našlę Veroniką, kuri 
urėjo jau 17 metų dukterį. 

Tarp Jono ir Veronikos ne
buvo jokios santaikos, vyras 
savo žmoną dažnai apkul
davo už mažiausią menk
niekį. Tą pat norėjo pada- 
vti Jonas ir aną sekmadie

nį, bet čia duktė stojo ginti 
savo motiną nuo pikto patė
vio apsiginklavusi žirklė 
mis. Kuomet Jonas puolė 
mušti savo žmoną Veroni
ką, tai duktė puolė prie pa
tėvio su žirklėmis ir smogė 
nilvan. Butkus tuojaus ir su 
krito apsiliejęs kraujais. Pa 
šaukta asistencija nugabe
no jį ligoninėn ir ten pilvą 
susiuvo, bet vistiek dar iš li
goninės neišėjo. Šio įvykio 
byla ~ perduota mažamečių 
teisėjui.

Du lietuviai Ekvadoro vals
tybėje baigė mokslus.
Lietuviai Alfonsas Girs

kis ir Petras Maskolaitis 
baigė Kuenkos tarptautinį 
filosofijos institutą Ekvado
re. Jiems DULR. daug kar
tų yra siuntusi lietuvių kal
ba knygų ir lietuviškų dai
nų gaidų. Vienas iš jų yra 
geras dainininkas ir per iš
kilmes ne kartą dainavo lie
tuviškas dainas. Alfonsas 
Girskis išvažiavo į Mako, 
kur dėstys mokykloje, be ki
tų dalykų, muzikos ir dai
navimo pamokas^

Lietuvių kalbos vadovėliai 
į Braziliją.

DULR. Sao Paulo lietu
vių pradžios mokykloms pa
siuntė įvairių vadovėlių už 
1,300 litų.

Sao Paulo nuolatinis lietu
vių radio pusvalandis.
Jau šešeri metai sėkmin

gai darbuojasi Sao Paulo 
lietuvių choras “Viltis.” 
Choro vadovybės pastango
mis išrūpintas Sao Paulo ra
diofone lietuvių pusvalan
dis. Radio pusvalandžio 
programa bus labai įvairi; 
be lietuvių dainų, kiekvieną

Pirmas Diplomuotas vaisti
ninkas lietuvis Brazilijoj.

Sao Paulo valstybinius 
vaistininkų vardui įgyti eg
zaminus išlaikė J. Lukoševi
čius. Tai pirmas lietuvis, ku
ris Brazilijoje įgijo vaisti
ninko diplomą.

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu tuop klausimus suprasi tiktai iš šios 
aveikslų, žuvių. žmonių, medžių, ak- knve-utės Parašė D-ras G-mus.pavei

menų ir tt; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, Ui. 1993. pus! 299. Gražiuo- f Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kau
še audimo apdaruose...................... $1.50' gų bepatystės istorija, pasekmės ir

... . . jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu-
Materiališkaa Istorijos Supratimas. rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė- 

Lapeiiai is prcietansKos it.osofijos.; vas jr jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje j., moteris, dukterįs ir mylimosios ne
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk papultų j tokią kunigų globą. Parašė 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny-, kun Ge0 Tovrsend Fo*. D D., su- 
ga protaujantiems darbininkams neap- .lie!uvįno perdinand de Samogiti* 25c 
kainuojama. Medega imta iš Greilichc. i 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

knygutės 
Kaina 15c

Amerikos militaristai Wa- Kaip Tapti suvienytų v*iatijų Piu» 
shingtone reikalauja, kad’kiaSffi* 
per 5 metus butų pastatyta atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*
4,000 karo orlaivių.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

F. Shultzui. —
šio Atsiminimus” 
ačiū. Vaizdelis bus 
‘.ik reikia peirašyt ir kai ku 
rias smulkmenas išleisti.

Paparčio žiedas ir keturios kitos apy
sakos: O) Neuzsitikintis Vyra*;

(2) Žydinti Giria: (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt................................  15c.

Amerikos Macocha®. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Sehmith pa- 

_ . . , . . piovė mergina Ona Aumuller. Su
nes. Daugiau juokų, negu Amen- : paveiksĮaįs. 16 pasi....................... jOc.

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net į
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, i Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj teina 
pasikalbėjimai, _ humoristiški straips- 23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
mukai ir juokai. Antra pagerinta .juoku, ir tt. Puikiai iliutrructa. 
laida. 128 pusi....................................25c. 95 pus............................. .... ................. 25c.

Ka-
span-

paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais! dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. _ ! ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 vaistus dėl kokias ligos naudoti. Ver

ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na-

Antra
laida

peržiūrėta ir pagerint*

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fe-

Knygne-
{jaVOme ! Truir.ua Senobės Istorija. Pagal prof. Samų Daktaras, parašė Dr. A. J.
& ’ R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su ral.us. Knyga tik ka apleido s
IS geras, paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais1 dą. Nauja knvga užpildyta vier

Balandėliui. — Ačiū už 
prisiųstą iškarpą. Prašome 
ir daugiau žinučių iš New 
Britaino.

Geo. Kairiui. — Ačiū už 
linkėjimus ir prenumeratą.

Montrealiečiui. — Muitas 
nustatomas visaip: vieniems 
daiktams nuo svorio, ki
tiems nuo vertybės.

Ignui Guliui. — Gali but, 
kad ši radio stotis iš Bosto
no nepasiekia tamstų gyve- 
narapš: vietos; bet, gali but, 
kad- ir tamstos radio imtu
vas nėra įrengtas kaip rei
kia. Reikia turėti gerai izo
liuotą anteną apie 50 pėdų 
ilgio ir reikia turėti storoką 
varinę “ground” vielą, kuri 
turi but gerai prisukta prie 
vandens paipos arba įleista 
Į žemę. šitaip įrengtas imtu
vas paims daug daugiau sto
čių. nors ir ūžimo daugiau 
turėsite.

D. Blažiui. — Lietuvos 
laikrodžiai 1881 metais ėjo 
pagal Peterburgo laiką. 
Berlyno laikas eina 1 valan
da vėliau, o Portugalijos 
(Lizbonos) — 2 valandom 
vėliau.

J. Baltrušaičiui.—Krienų 
į skardines (kenus) nededa. 
Juos deda į stiklinius indus, 
kuriuos paskui gerai užda
ro. Kad krienas negestų, jį 
užpila uksusu sumaišytu per 
pus su vandeniu.

Piliečiui. — Tamstos ra
šinėlio nedėjome, nei nema
nome, kad lietuviai norėtų 
važiuot žiūrėt tokių įstaigų, 
kaip kalėjimai ar beprotna
miai.

J. Balsevičiui. — Ačiū už 
prisiųstą “Vancouver Sun,” 
bet “Keleivy” jau buvo apie 
tą nelaimę rašyta.

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

tr.ų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 puisapių. 
Kaina ............................................ $2.50

LIETUVIŲ LAISVĖS MY- Amžino, Dainos..— Šioj knygutėj tel-
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — Dirmininkas,

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

821 Prescott st., Waukegan, I1L
Suzana Gabris—nutarimų rast.

. pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ?r dainavimui, 
kain namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ............................................ I5e

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šicl da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai. egiptėnai, chaldai, asy- 
rai. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie

;30 McAlister avė., Waukegan, III. ; dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
Emilija Kernagis—turtu rast. 

720 Vine Place, AVaukegan, 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.

kius jie santikius su žmonėmis turėjo, 
j Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Žodvnaa angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ................................ $8.00

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-
Susirinkimai būna paskutinį nedėl- , Pa5ašž. D'T*S F- Ant*

dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų., ir pagerinta laida. _
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir Kalca ...............................................Z5c
Adams Sta., Waukegan, I1L

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšics smulkius pa- 

sigarsinimns. kaip tai: pajieško
jimus apsivedimų. įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodi sykį. No
rint tą patj apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių ari* 
draugų skaitome po 2c až indį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tori užsiprenumeravę Isiki aitį. 
až pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daag -brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Tede! noriat 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reiki* pasiųsti kartu ir mokestį. 

KELEIVIS 
253 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

Piršlys SgTadžiotoiaa. Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rnmšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigu Meilė. Vieiy veiksmo Kome

dija. Parašė-Ben. Rumšas Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr-j. ir
2 motervs. Abu veikalėliai vieno,# 
knygutėje. Kaina........................... 25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Cban- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato. 1086 dus! 
su daugybe paveikslu visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina.............................................. $7.00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historij<«, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymu arnatninkanp, ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems 
Ti ivairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, IR. 1911 ra., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................... $2.00
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra.

eities. Knygutės įtalpa susideda Ii 
sekančių dalių: (1) Giri* ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
ru šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (41 Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston. 
1S12 nu, pusL 32........................... 10c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Maste

gyvur.es
Truir.ua
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No. 12. — Kovo 18 d., 1936 m. Septetas Puslapis.

GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuves Laikraičių.)

Už Ką Jam Medalis? Kaunas Po Vandeniu VIEŠASIS PANEVĖŽIO GYVENIMAS.

GENEROLAMS RIEBIOS KAIŠIADORYSE SUŠALO 
PENSIJOS, O DARBININ- ŽMOGUS.
KAMS UBAGO TARBA. Vasario iš 9 į 10 naktį, 
Kauno laikraščiai prane- nuo Pagirio traukinio susto- 

ša, kad tautininkų valdžia jimo vietos apie pusė kilo- 
šiomis dienomis paskyrė metro į Kaišiadorių pusę 
atsistatydinusiems genero- rastas sušalęs žmogus. Vė- 
lams šitokias pensijas: liau paaiškėjo, kad tai buvo

Gen. Tamašauskui 1,275 Rečionių kaimo, Žaslių vai. 
litai kas mėnesį. gyventojas I. žičius. Jis bu-

Gen. Šniukštai 1,122 litai vo paleistas iš Kauno kalė- 
kas mėnesį. . jimo, bet, matyt, neturėjo

Pulk. šachmanui 533 litai apsisaugojimo nuo šalčio, 
kas mėnesį. buvo išvargęs ar taip dėl ko-

Šitos pensijos jiems bus. kios priežasties, keliavo

KELEIVIS, SO. BOSTON

Francuzų valdžios atstovas, Andre de Laboulaye, pr;- yė 
anądien medali Amerikos episkopatų misionieriui Bullittui, .j- 
ris verčia Francuzijos katalikus i protestonus. Bet Romos k;, 
likų kunigai tą misionierių galėtų pakarti.

Amūras pakilo 29 pėdų. Panevėžys savo miestiš- buvo žiemos metu vykdomi,
Kovo 11 d. iš Kauno atėjo kurnu užima iš provincijos šįmet dar ir nepradėti. Miš- 

š? kia telegrama: šiandien miestų pirmesnę vietą, to- kuose darbas taip pat ne- 
j.' ^O Kauno gyventojų tu dėl jame daugiau įdomybių' įmanomas.

j bėgti iš savo namų, nes koncentruojasi. Praėjusiais i Bendrai visų gyventojų 
riesta ištiko didžiausis pot- metais čia sušaukta keliato'sunkumai, gal but, nedidė- 
vinis Lietuvos istorijoj. Že- stambesnių Lietuvoje vei- ja, bet ir nemažėja, o prie 
rriau Kauno Nemunas užsi- kiančių organizacijų šuva- šio nusistovėjimo bent kul- 
::mšo ledais ir vanduo pa- žiavimai, k. a.: verslininkų, turinis gyvenimas turėtų 

20 pėdų aukščiau pa- Draugijos kovai su džiova,! reikšti progresą. Tam rei- 
■:rasto lygio. savanorių ir kitų. ; kalinga laisvo visuomenės

mokamos pakol jie gyvi bus. j pėsčias ir rastas sušalęs. 
O ką gauna Lietuvos mai --------------

žemesnieji miesto dalis Bet ar tie suvažiavimai 
šiandien stovi po vandeniu, visus dalyvius patenkino ii 
I'ž’ietos kai kurios gatvės ir paliko šiokios ar tokios vi- 

1 Kauno centre. Ir neišrodo, suomeniniam gyvenimui 
:• d potvinis galėtų greitai reikiamos medžiagos? Su- 

atslugti. • Įvažiavimai buvo siauri, sa-
-------------- [vo įstatų paragrafų ribose.

Panevėžy yra du apylin
kės ir vienas apygardos teis-

veikėjų pašaukimo ir tinka
mų darbui sąlygų.

tintojai darbininkai 
nę? Ubago tarbą ir 
nuo šunų gintis.

pase-, TRAUKINYS JLUŽO PER
lazda

PAAIŠKINO, KĄ GALI
MA MUŠT IR KO NE.
Alalėtų kleb. Lajauskas iš 

sakyklos pasakė pamokslą, 
kuriame pasakė, kad daug 
kas per išpažintį klausia ar 
galima kunigą mušt ar ne? 
Taigi paaiškino, kad kuni
go, kaipo mokyto ir švęsto 
žmogaus, mušt negalima. O 
prastą žmogelį esą galima 
gerai apkult.

Toki pamokslai primena 
baudžiavą, kuomet ponai 
prastus žmonelius kankin
davo ir plakdavo.

PAKAUNĖS ŪKININKŲ 
PASITARIMAS.

Šiomis dienomis Kaune į- 
vyko pakaunės ūkininkų pa
sitarimas. Svarstyti ekono
miniai ir kultūriniai pakau
nės ūkininkų reikalai: tar
pusaviu pažinčių ir bendra
darbiavimo plėtimas, . eksr 
k irsi jos, ratelio steigimas, 
sėlenų pirkimas, draudimo 
trobesių nuo ugnies reika
lai ir tt. Susirinkime plačiai 
pasikeista nuomonėmis, o 
po dviejų sąvaičių numato
ma šaukti kitą susirinkimą 
ir jau daryt konkrečius nu
tarimus.

ATVAŽIUOJA “MUSŲ
VILNIAUS” REDAK

TORIUS.
Smagu man pranešti A- 

merikos lietuvių visuome 
nei, jog ilgametis Vilniui 
Vaduoti Sąjungos reikalų 
vedėjas ir “Musų Vilniaus” 
redaktorius, Vincas Užda- 
vinis, laivu “Berengaria” 
atvyksta į New Yorką šio 
kovo mėnesio 17 dieną, kai
po žurnalistas, turintis tiks
lą pažinti arčiau šios šalies 
gyvenimą. Jisai ketina čia 
užtrukti šiek tiek ilgesnį lai
ką. Kan. F. Kemėšis.

TILTĄ.
Vasario 6 d. iš Saldutiš

kio į Uteną grįžtančio trau
kinio su naujai paleistu di
desniu bandomu garvežiu 
Degulių lauke tiltas neišlai
kė ir garvežys įlūžo.

Kol garvežį išims ir tiltą 
nutaisys, susisiekimas su 
Saldutiškiu bus palaikomas 
.raukiniu iš Utenos iki įlū
žimo vietos, o nuo ten Sal
dutišky esamu rezerviniu 
garvežiu.

M. YČAS KALTINAMŲ
JŲ SUOLE.

D-ro J. Šliupo žentas, 
Martynas Yčas, šiomis die
nomis buvo pasodintas kal
inamųjų suolan už Preky- 
□os ir Pramonės Banko pi
nigų pasisavinimą arba iš
eikvojimą. Kartu su Yču y- 
•a kaltinami J. Šodė, Ad. 
Prnsas, Dr. • J. Alekna, J*. 
Grigonis ir Z. Žakevičius. 
Jų bankas buvo 1918 metais 
Vilniuje.

PANEVĖŽY ATSIRADO
“STEBUKLADARIS.”
Jau kelintą dieną Pane

vėžy vieši tūlas “stebukla
daris” — būrėjas — grafo- 
’ogas. Asmenybė keistoka: 
ilgais, keli metai nekirptais 
□laukais, paniuręs, bendra 
švaizda primenąs III šimt
mečio pranašus.

Pas jį savo praeitį ir liki- 
atsilankantieji

KURIE LAIKRAŠČIUS
SKAITO, TŲ VAIKAI 

PROTINGESNI.
Štai vaizdelis iš Aleksan- 

dravo kaimo, Kartenos vai., 
kur ūkininkai laikraščių ne
skaito.

Viena ūkininkė savo vy
rui trobos langus išdaužė, 
kad nebūtų toks karštas ir 
ją daugiau šėnavotų. Viena 
panelė policijai pranešė, į kino, 
kad jai dingo 600 litų, o da
bar jau bijo, kad netektų už 
melavimą Bajoruose pailsė
si. Centro savininkas, labai

NUBAUDĖ UŽ AGITA
CIJĄ.

u. i Vasario 19 d. kariuome-1 mai. Juose erdvios patalpos 
... nės teismas sprendė dviejų pilnos tūkstančiais nume- 

i piliečių bylą, kur vienas bu- ruotų bylų, salėse pilna vi- 
-jvo kaltinamas platinęs vie-i šokių piliečių. Baudžiamuo- 

NORETŲ UŽDARYT NET Iną lapelį atsišaukimo, o an- siuose skyriuose kaltinamu-
IR JUOKŲ LAIKRAŠTĮ, itras vakaruškose pradėjęs jų suoluose 
Trakų apskričio kalėjimo Įduoti prieš valdžia Pir-jtautos žiedai—18- 

viršininkas Čarekas parašė masis’ • Šeskaitis, nubaus- jaunuoliai. Peilių, . .
vidaus reikalu mini-er ui!la? 1 melais> 0 antrasis, A. plytgalių ir kitokių Įrankių 

Janiss i/aaiRukuiža, 2 metais kalėjimo, vairuotojai.
kas

sėdi skaistus 
-18-25

tis jį, kalėjimo viršininką,; l)ries -met°nos valdžią, 
išjuokęs. ,,. _T

Bet ministeris jam išaiš-! UŽDARE 
kad “Kuntaplis” yra 

humoristinis laikraštis, bet 
jei jis rašytų netiesą, reikia

Į laikraščių prenumeravi- 
mąsi dalinai neigiamai atsi- 

SOCIALDEMO- liepė ekonominiai sunku- 
KRATINIO JAUNIMO mai. Panevėžy, kaip ir kito- 

SĄJUNGĄ. se vietose, likviduojamas
Vidaus reikalų ministe- liaudies universitetas — ge- 

kreiptis teisman, o už para- uždarė jau ir socialde- sta paskutinis Panevėžio vi-
____ _________ „___ .šytus juokus, kuriuos kitų į mokratinio jaunimo “Žie- suomenės švietimo žiburys.

didelis žmogus, o dabar su* vietų gyventojai, jei jų ne-Įdirbą, Jagi nepaaiškinda- . \alstjbės teatrui iš. Šiau-
didesniais čebatais labai pa- liečia, net nesupranta, uždą 
vvzdingai rūpinasi savo u-Į ryti vistik nėra pamato, 
kiu: savo arklių negali pa
varyti, o iki pavasario į pa- IR ČIA ATSIRADO 

VILKŲ.
Paakmenė, Varėnos vals. 

Atsiradus šalčiams šioj apy
linkėj ėmė lankytis į kaimus 
pulkai vilkų. Puola ir gaudo 
viensėdijų šunis. Labai daž
nai iš po nakties apie gyvu
lių tvartus randama sniege 
8—10 vilkų pėdos. Žmonės 
įbauginti ypač'moterys bijo 
naktį isseiti net į kiemą.

mas, kodėl ją uždaro. Iių persikėlus į Klaipėdą, 
Panevėžys su 30,000 gyven-

VYR. TRIBUNOLAS KA-
SAVO BROLIŲ PLEČ

KAIČIŲ BYLĄ.
Broliai Plečkaičiai buvo 

patraukti kaltinamaisiais už 
platinimą atsišaukimų ūki
ninkuose. Kariuomenės tei
smas vieną Plečkaitį nu
baudė 2V2 metų, antrą 1U> 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Nubaustieji Plečkaičiai 
vyriausiam tribunolui pada
vė kasacijos skundus, kuris 
vasario 15 d. nutarė kariuo
menės teismo sprendimą pa
naikinti, o bylą perduoti 
spręsti apeliaciniams rū
mams, nes kariuomenės tei
smui ji neteisminga.

PŪVA BULVĖS.
Žagarė. Dėl drėgno perei

tų metų rudens bulvės gavo 
permirkti vandeniu, tai da
bar, supiltos į rusius, jos 
ima puti. Jau dabar, apžiu
rėjus rusius, rasta daug su
puvusių bulvių.

483 ORDINAI IR MEDA
LIAI.

Aštuonioliktųjų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
vių proga, Smetona apdo
vanojo 483 žmones Gedi
mino ordinais ir medaliais,

miniji po porą kasmet nu
tempia. Turi čia pypkoriai 
ir konkurentę moterį, kuri 
ruko storiausius “cigare- 
tus” iš susirūpinimo links
mąją praeitimi.

Jaunimas taip pat labai 
linksmas, o iš didelio links
mumo, kuri rado “samagon- 
kėje,” jau penki vyrai rado 
poilsio po kelis mėnesius 
Bajoruose. Tai linksmieji 
draugai: Antanas, Juozas,
Justinas ir Zenonas. Kiti juos 
pirštais bado, o merginos 
sako ir šokti su jais nenori.

Tie ūkininkai, kurie laik
raščius skaito, geriau atro
do. Ju ir vaikai protingesni. Peri™ savo žmoną Stefam-, 

_________ !ją, o pats pasikorė kambaryj

<7 i j. tojų jau bus greit metai neBiblija Kumaskuota. matę jokios meniškos propro-
yra darodyta iš biblijos: gramos! Turtingieji važinė-
Kad Biblijos pareiškimai yra prie- ja j Kauną, bet ką Veikti 

šinsn vienas kitam. 7. * 1 • x t

Kad Dievas punde kariauti, žudyti tiems, KUne teiSSlgall nUSl-
imenes, platinti nemoraiybę. pirkti bilietą tik į “galior-

Desimts Dievo prisakymų uztvir- T r o
tinti burtininkes Ulda. Ką .

Biblijos Dievas atnešė papiežą. Darbininkija virš pami-
skurda, neapykantą šeimoj, terorą . -i i- ,
•^rp žmonių ir tautų. į netais reikalais aktyvaus

Iš kitų biblijų yra darodyta, kad klausimo nestato, ji turi
Katalikai pasivogė rašančių nuo SVai besnių kasdieninio gy* 

oaponų, dabar juos vadina bedieviais. venimO reikalavimų. ĮpUSė- 
Ir daug lotų darodymų. _ £jema buvo gilta, nerei-

“CHAIN LETTER” BIZ
NIS LIETUVOJE.

Nesenai Amerikoj apga
vikai sugalvoję vadinamąjį 
“chain letter” biznį kur 
žmogus gavęs laišką turėda
vo jo prisiuntėjui nusiųsti 
dešimtuką ar dolerį, tikėda
masis gauti atgal daug dau
giau.

Dabar toks biznis prasi
dėjo ir Lietuvoje.

Šiomis dienomis daugelis
mėty j šiauliečių gavo laiškus, ku- 

mietų, riuose surašytos penkios pa
vardės. Pirmajai pavardei 
laiško siuntėjai siūlo pasiųs
ti 70 centų, parašyti naujus 
penkius laiškus, pridėjus 
prie likusių keturių pavar
džių savają pavardę ir ad
resą, ir tokiu budu platinti 
susirašinėjimą toliau. Pro
gresijai didėjant, kiekvie
nas susirašinėjimo dalyvis 
galįs susirinkti didelę sumą 
pinigų. Atsiranda lengvati
kių, kurie į tą susirašinėji
mą įsileidžia ir net azartiš
kai jį platina, visai nesigi
lindami ir nesuprasdami, 
kad čia yra kažkieno sugal
votas gudrus pinigų vilioji
mas. Kai kas jau ir 70 centų 
paštu yra gavęs ir džiaugia
mi lyg geležėlę radęs. Pažy
mėtina, kad laiškai smar
kiai paplitę moksleivių tar
pe, kurie gaišina laiką ir 
mėto pinigus vaikydamiesi 
“laimės.”

Pri-

SUBADĖ ŽMONĄ IR 
PATS PASIKORĖ.

Vasario 24 d. Šiauliuose, 
Valančiaus gat. 53 nr. tūlas 
Kavaliauskas A. sužalojo Į

Pagelbėkit išleisti šią knygą, 
idėjūšių varua: uuS StSpSUSti knvgO= 

’e. Kaina 1 doleris. Apdaryta. Knyga 
spaudoje. (-)

T J. KUČINSKAS,
751 W. 35-th Street, 

CHICAGO. ILL.

IR LIETUVOJE PLANUO-

i
i

mą sužinoti
:uri užsirašyti prieš vieną! AUTOMOBILIUS SUDU- i ant kablio. Policija abu nu- 

ŽO SU TROKU Įgabeno į miesto ligoninę.
Iš Klaipėdos 

kad

Kalendorius
Gatavas.

davė progos uždirbti: dėl 
blogų kelių viešųjų darbų 
vykdymui miesto savivaldy
bė negalėjo parūpinti žalia
vos. Akmenų skaldymas ir 
kiti panašus darbai, kurie

Ij/vnn “DIATII ICTVA 99 f Irt B a
Žemės ūkio ministeris į- 

sakė visiems žemės ūkio mi
nisterijos direktoriams iki 
kovo 1 d. parengti ir minis- 
teriui įteikti penkmečio dar 
bo planą.

.............A,, T

“Keleivio” Kalendorius
, Kavaliauskas įerdVcT^p,936 “et?ms.Ja“ Sat?va?- 

pranešama,! skodimui, o Kavaliauskie-j ^1S'^ideda iš 96 puslapių 
automobiliu važiavę gĄ-vyBė buvo pavojuje : ‘ pilnas moksliškų straips- 

to pagal “Indijos mokslą,” Į niiško sindikato nariai Naf-Tačiau/dabar> manoma ka(j! nių, statistikų, visokių pa- 
kuris atatinka L. Jakavi-1 talis, Gureckas ir dar du as-1 pasveiks. mokinimų ir patarimų. Gau-
čiaus kalendoriui. Į menys. Už Klaipėdos, prie--------------------------------- šiai iliustruotas ir gražiai

Minimą asmenį prieš me- Į Kalotės susidūrę su troku ir
tus laiko teko matyti Vaič-'įvykus katastrofa.

Visi važiavusieji automo
biliu esą sužeisti, o Naftalisi

kitą dieną. Ponių eilės — 
kaip bekonų priėmimo sto 
ty!

Grafologas spėjimus dės-

kaus studijoje, kur mokėsi 
plastikos ir gimnastikos.

Įdomu, kad šiuo “moks
lu” besidominčių eilėse žy
mesnę dali užima “inteli
gentės.”

ŠVEDAI VĖL PERKA
ARKLIUS LIETUVOJ.
Klaipėdoje spauda pra

neša, kad šiomis dienomis į 
Klaipėdą atvyko Švedijos 
kavalerijos atsargos leite
nantas Personas, kuris pri
žiūri arklių supirkimą šve
dams.

Urnguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujoji Banga” “keleivio~ , . -i Išeina du kartu per mėnesį. Lai- ivcicmusu Gurecku sužeisti sunkiai. džia urug. šoc. Part. Liet. skyrius. 50 centu.

padarytas. Prašome užsisa
kyti tuojau. Kaina “Kelei
vio” skaitytojams 25c. Kas

neskaito, tiems

ir paguldyti Klaipėdos mie
sto ligoninėje.

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ.
Susninkų kaimo (Ma

riampolės apskr.) ūkininko 
Zavecko sūnūs Stasys per 
neatsargumą iššovė iš revol
verio ir pataikė sau į pilvą. į 
Laimė, kad kulka nekliudė ; 
žarnų. Reikėtų vaikus la- j 
biau saugoti nuo tokių žais- i 

Gu.

NAUJOJI BANGA Suv. Vaistijo- _. . . . - • i -
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. TiCHlS, kurie J3U UŽSisake,

Adresas: N. BANGA KaldldoriUS tUOj bllS iŠSlUn-
montevideo. hruguay Unetas. Administracija.

RENGSIMĖS I LIETUVĄ
SU

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA
EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU

BERENGARIA
BIRŽELIO JUNE 17 D. 12 VAL. DIENĄ 

Iš New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą
Eksknraiją asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
Šią ekskursiją užgyrė

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE 
Dėl laivakorčių ir vietų laive kreipkitės j musų 
Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurą.

CUNARD WHITE STAR Ltd.
33 STATE STREET, BOSTON, MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

iu spalvuotu puikiu paveiksiu,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilię, tinkamę deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠE1MIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir tmtingiaasia eilių knyga lietuvių kalboje. KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta kayga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą kručą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst **Money Orderis". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiš<iai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint už -e. marką.

“KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

K

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 populiarus 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, norįs 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. Lithuania.

L
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Vietinės Žinios
$50,000 STREIKUOJAN

TIEMS SIUVĖJAMS.
Curley nervuojasi.

Gubernatorius Curley la-
^oeoooooeooooooooooooooooooooooooooooooooc

KALBĖS “NAUJIENŲ” 
REDAKTORIUS.

Prakalbos bus South Bos
tone ir Norwoode.

Šią sąvaitę Bostono apy-

Streikuojančių siuvėjų bai nervuojasi, kad jo prie- 
skaičius Bostone jau suma- šininkai iškėlė aikštėn, kaip
žėjo, nes mažesnės dirbtu
vės jau išpildė darbininkų 
reikalavimus ir pasirašė dar-

jis eikvoja pinigus. Dabar 
jis yra padavęs legislaturai j 
biudžeto sąmatą, kuri reiUždraudė automobiliams ...triubyt nakties laiku. bo sutarti, pripažindamos kalauja $78,000,000 išlai-

Bostono majorui Mans- 
fieldui patariant, miesto ta
ryba išleido patvarkymą.

uniją ir pakeldamos atly
ginimą. Į tas dirbtuves siu
vėjai jau sugrįžo ir dirbda
mi šelpia streikuojančius.Šią sąvaitę Bostono apy- kuriuo draudžiama automo- CmiL-iiniančiu vra da anie1 inkėn atvažiuoja iš Chica- biliams nakties laiku triu- , - lku°Jaf‘uV P a aa apie

£xns drir P Grigaitis frp- u • . -t v .• L<>00 siuvėjų, nes 30 stam- gos aig. r. Grigaitis, ge- byt miesto ribose. Naktis v,-., Har.biu dirbtuvių atsisako dar- 
siuo atveju prasideda 11 va- binjnkų reikalavimus priim- 
landą vakaro ir baigiasi < Tj. jog norj gautj įš teismo

prakalbas. Penktadienio va- laikota?p? sutriubvs, įgalės Ip-ikieriarS pikietaotflu 
karą, 20 kovo, prakalbos j- but baudžiamas iki $20 Plkietuotl «
vyks South Bostono lietuvių §įs patvarkymas yra tai- vmpdėli streikieriai

salėj, o subatos vakarą, 21 j komas daugiausia prieš tuos m;ė‘jo susirinkimą Pain Me-

riausis lietuvių kalbėtojas. 
Pasinaudodami ta proga,

vietos socialistai ruošia jam

doms. Taksų mokėtojų są
junga ir lepublikonai atsto
vai legislaturoj nusistatė rei
kalauti, kad $13,000,000 iš 
tos sumo> butų nukirsta. Sa
ko, tegu; Curley su savo sė
brais neperka “beskių” 
(gurbelių šiukšlėms po 
$25 ir po $100 iš valstijos 
iždo, tai pinigų užteks. Sa
ko, “beskių” galima nusi
pirkti po 25 centus.

PASINAUDOKITE 
PUIKIA PROGA!

Tuojaus paduokit užsakymą ant naujo
STEWART-WARNER RADIOS

Mes priimam Jūsų seną Radio ar Gramafoną ir at- 
rokuojame nuo $10 iki $30.
STEWART-WARNER RADIOS yra geresnės tuo,

kad siekia toliau už kitus ir nedaro braškėjimo.
DUODAM ANT IŠMOKĖJIMO, mes patys įtaisom 
ir pristatom už 50 mylių nuo Bostono.

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

GYDYTOJŲ ADRESAI

JeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJA8 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomia ir šimtadieniai* 
nuo IV iki 12 ryto.

276 HARVARD STREET 
kamp. lnman at. arti Centrai ak*.

CAMBRIDGE, MAjS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
IV7 SUMMER STREET, 

LAHRENCE, MASS.

kovo, svečias kalbės Nor-Iramvbės"lr<i7toi^s kurie lu™'°, ’Jžn,okėi? $400 “ «*•
woode, kur socialistų kuopa' atvažiuoja prie savo pažis- u‘f J? % j ™eika/ bus
;-o°DSamlr«nimuiCert? vaka'j tam,os, ra.9'^nas namų ir ilnai laįmėtas.' Streiko va-'./.TYTa KV Vpa

nemokama Sa''° k™"' Suloti “SeFmantų.” vt.
* s nau merga išeitų. šią sąvaitę unija jau pradės gakobus

abiejose vietose. 
Kitos kolonijos Bostono

apylinkėj irgi norėjo drau- pįna uždrausti bažnyčiom:
varpais belsti ir ardyti pilie
čių ramybę nedėldienių ry-

gui Grigaičiui suruošti pra
kalbų, bet labai gaila, kad 
laikas neleidžia jam čia il
giau užtrukti.

Todėl draugai iš kitų ko
lonijų turės atvažiuoti arba 
Į South Bostoną, arba i Nor- 
woodą ir čia išgirsti žy
miausio musų kovų vetera
no kalbą.

Kramer pranešė,
„ vaite unija jau p-------
Tas gerai, bet kodėl po- mokėtj pašalpa streikuojan- 

nas Mansfieldas nepasini- busią
irto n7nvoncti ho7mv«inmc , £karna apie £>o0,0(M).

RADIO PROGRAMA.
Sekantį nedėldienį, kovo 

Bostono lietuvių radio 
Rusijos caro programa bus tokia: 

verti daug tuks-

99

tais?

Federal National Bankas da negali mokėt.
Uždaryto Federal Natio-

Airišių paroda, 
ši antradienį South Bos

tonas minėjo anglų išsikrau
stymo sukaktuves. Bet ka
dangi tą pačią dieną pripuo
la ir airių Patricko šventė, 
tai istorine Amerikos su-

South Bostone prakalbos
p“ JiT-W
vakaro, todėl publika pra
šoma susirinkti laiku

nai Banko resyveris sako,
kad pinigų jau susirinko h‘Rakti 7ie "pavertė’savo reli- 
butų galima indėlininkams giniu jomarRu.

briliantai, 
tančių do erių, bet kadangi 
labai reikalingi pinigai, tai 
tau atidu>>sime šitą didelį 
turtą už $400. Kvailė mote
ris išsiėmė iš banko $400 ir 
padavė apgavikams. Vėliau 
pasirodė, kad jos nupirkti 
“briliantai” neverti nei 25 
centų. Tai buvo paprasti 

i stikliukai.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau-' 
jausi įtaisymai. Parankus,

1. Grieš Lo\vellio Jauni- visais atžvilgiais ir šviesus.!
mo orkestrą. į Matyti galima bile laiku.

2. Dainuos Julia Rainar-' “Keleivio” name, 253
dienė iš Dorchesterio. Broadvvay, So. Bostone.

3. Ona Kubilienė, And
rius Yuga, ir Jonas Šurila 
sulos dialogą “Netikėti sve 
čiai,” parašė
nė. jCarrieri. Iš jo atimta $35.

4. Dalyvaus poetas J. Ty-Į ---------------
sliava iš Nevv Yorko. i Quincy mieste pereitą su-

5. Mikolas Petrušaitis iš batą susikūlė du gąisrinin-1

Užpereitą subatą plėšikai 
sumušė ir apiplėšė Charles- 

Ona Kubilie-itovvne valgyklos savininką

ne by- 
banką tu- 

| ri užvedę kiti bankai, reika-
Sudege farmerio $1.400. 

Peabody, Mass. — Perei- 
laudami daugiau kaip 3 mi- t0 nedėldienio naktį netoli, 

: lionų dolerių už kokias ten nuo čia sudegė farmerio L. 
paskolas. Sabino namukas su $1,400

pinigų, kuriuos jis laikė na
mie. Tai buvo viso jo gyve
nimo sutaupos.

Bostono policija suėmė So Bostono 
vieno naktinio kliubo du pa- j
tarnautoju, kurie platino' Pl'adžįa 9:3o ,-yto. Klau-į 

sytina ant 830 kilociklių.
kurie

netikras 10-dolerines^

grieš kornetu kų trokai. Du žmonės buvo 
sužeisti.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, Rootn 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialiataa Kraujo, lakatų ir 
Nervų Ligų.

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

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 t. po pietų 

tik buk. tarus.

Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keieivio” name.

2S1 BROADWAY. tarp C lr D et, 
SO. BOSTON, MASS.

Baisųs Potviniai 
Amerikoje.

Dėl didelių liūčių ir grei
to sniego tirpimo pereitą są
vaitę po visą Šiaurės Ame
riką patvino upės ir kilo to
kie potviniai, kokių šios ša
lies gyventojai neatsimena.
Kaip Kanadoj, taip Naujoj 
Anglijoj užlieta daugybė 
miestų, išplauti keliai, iš
nešti tiltai ir
daugybė namų. ______
da neapskaičiuoti, bet jie! ,,
bus milžiniški. Daupausia ./ieV , ,°W- ““'p';1“’
nukentėjo vietos pri? Ken.'Vame o vabųoj nuslmku-rr,u«a> ..... 
nebec. Penobsot, Connecti- s'. nuo kaln? d^ele sniego ir Pasarba. Kurie dalyvaus
eut, Merrimac ir Susque- akme"V™ !s ^b?re JIa!‘ ""“I. į1™*- bus duoda- 
hannos upių. i“ gel^nkel.o bėgius.

Šią sąvaitę patvinusiosi---------------------------
upės jau atslūgo.

Pakilusi Charles upė už
liejo dali Dedhamo ir Ar- 
lingtono Heights.

KANADOJ PRIGĖRĖ 
13 ŽMONIŲ.

Toronto žiniomis, per po- 
tvinius Kanadoj pereitą są-

FĖRAI IR PENNY SALE
Įvys. Kovo-March 19, 20 

ir 21, 1936, Lietuvių Metodistų Žinyčios svetainėje.
Prašome visų ateiti ir pa
remti musų darbą. Kiekvie-vaitę prigėrė 13 žmonių:

Quebec'o provincijoj žuvo nas atėjęs gaus dovaną pri- 
sunaFkinta 0 ^ova Scotijoj ir Onta- mokėdamas vieną centą, o
Nuostoliai!1"^ — P” vieną. rlnvono 

vivz v Cti Kn — xx v?

centų. Nė užmirškite! 
miesteliu, Rengia L. M. Žinyčios Ko

mas laikraštis "Keleivis.

PAVASARINIS

BANKIETAS
Ano nedėldienio naktį 

Chelsea buvo išplėšti Bag 
\Yood kompanijos ir elekt-i 
ros kompanijos ofisai. Sei-J 

Kovo-llarc h 21, 1936 dinamitu “j

Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugysė Pirmoj Pavasario Dienoj.

Pradžia 6 vai. vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
E ir Silver Sts., So. Bostone.
Dvi orkestro—Al. Stevens ir Žemai- gatvėkariai. 
tiška grajis ai ejose svetainėse lietu- cnooict
viskas ir amerikoniškus šokius. Do
vanos prie įžangos tikietų. Skaniausi 
gėrimai ir valgiai, žodžiu, bus links
miausia šurum-burum.

Prašome visus- atsilankyt. įžanga ' 
vyram 35c., moterim 25c.

KOMITETAS. į

Boylstono gatvės požemy; 
pereitą sąvaitę susikūlė du i

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

buvo sužeistos.
Dvi

PUIKI. DIDELĖ KAMPO KRAU
TUVĖ ANT L STREETO.

ANT RENDOS.
Geriausis kampas City Pointe. Ge

ra vieta bučernei. Klauskit pas 
L. KOZOL, 255 Broadvvay, So. Bo-ton J •

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

molecys, L gį Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALĘ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų it 
užsienio, pasirinkims:- uidzmUoias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėm*. Namuose Vai- 1 
šėms ir Baliams. Specialiai kainos i 
sumažinamos. Pristatom greitai it Į 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. • 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET,

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

MAINE’O VALSTIJOJ 
ORLAIVIAI MĖTO

BOMBAS.
Ties Richemondo mieste

liu pereitą sąvaitę susigrūdo 
Kennebc'o upėj ledai ir 
vanduo pradėjo smarkiai 
kilti. Susidarė didelis pavo
jus tiltui, kurį pastatyt kas-j 
tavo $300.000. Kad paliuo- 
savus ledus, kariuomenės 
orlaiviai pradėjo mėtyt 
bombas iš oro. Bet tai nieko 
negelbėjo ir tiltas buvo nu
neštas.

POTVINIS APSĖMĖ WA- 
TERBURĮ.

Patvinusi Naugatucko u- 
pė pereitą savaitę apsėmė 
ir Waterburio miestą, že
mesnėse gatvėse vandens 
buvo iki juostos. Skiepai ir 
dabar tebestovi pilni van
dens. Nuostoliai labai dide
li. Daug nukentėjo ir lietu
viu.

ŽAIBAI IR PERKŪNIJOS
CONNECTITUT VALS

TIJOJ.
Per Staffordo miestelį1 

Connecticut valstijoj 12 ko-, 
vo naktį perėjo smarki per
kūnija su žaibais, kuri tęsė
si apie 10 minučių.

PATVINO IR KANADOS 
UPĖS.

Toronto žiniomis. Onta- 
rio provincijoj jau per 20 
metų nebuvę tokio potvinioj 
kaip pereitą sąvaitę ištiko. 
Bellevillės miestely, kur yra 
14,000 gyventojų, gatvėse 
buvo 5 pėdos vandens. Tai 
geram vyrui iki smakro. 
Apie 400 šeimynų neteko 
pastogės.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221 
Gyvenimo: TRObridge 6434

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

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

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

DR. GRADY
327 TREMONT ST. 

BOSTON.
Utar., Ket., Sub. nuo

10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 
Nedėliom tik nuo 10—12.

TeL Uaiversity »4«6

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: »-« lr 1-9.

678 Massachusetts Avė,,
(FRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston

1058

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—3; ♦ -8 
Sekmadieniais: 10—11.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKĘ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

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

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, M/.SS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, M< ss.




