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$250,000,000 NUOSTO- ! 
LIŲ VIENOJ NAUJOJ

ANGLIJOJ.
Pennsylvanijoj 112 žmonių 
prigėrė ir 300,000 liko be i 

pastogės.'»1 J .Rytines Amerikos valsti- j 
jas pereitą sąvaitę ištiko di
džiausia katastrofa. Nuo 
smarkių ir šiltų liūčių, ku
rios White Mountains kai-' 
nuošė davė 21 colį vandens,' 
staiga ėmė tirpti gilus snie-į 
gas. ir Naujosios Anglijos 
upės taip patvino, kad ėmė 
griauti tiltus ir semti mies
tus. Vienoj tik Maine’o val
stijoj buvo išnešta daugiau 
kaip 100 tiltų, kuomet paki
lo Kennebec’o ir Androseo- 
gino upės.

Iš atskirų miestų daugiau
sia nukentėjo šie:

Pittsburgh, Pa.
Hartford, Conn.
Springfield, Lovvell ir 

Haverhill, Mass.
Waterville, Augusta, Au- 

burn, Levviston ir Rumford, 
Me.

Neturime tiek vietos “Ke
leivy,” kad galėtume paduo
ti visas smulkmenas iš kož
no miesto, todėl paduosime 
tik bendrus nuostolius iš at
skirų valstijų.

New York: New Yorko 
valstijoj 2 prigėrė ir 8,000 
turėjo bėgti iš savo namų. 
Nuostoliai apskaitomi i .$5,- 
000,000.

District of Columbia: Mir
čių nėra, bet 60 šeimynų li
ko be pastogės. Nuostoliu 
priskaitoma 8600,000.

Daugybė darbininkų ne
teko darbo ir ilgai da nega
lės pradėti dirbti, nes me
džiaga sugadinta, o mašinos 
apneštos dumblu. Daug rei
kės laiko ir darbo, pakol jos 
bus išardytos, nuvalytos ir 
išnaujo išaliejuotos.

Merrimacko upės vanduo 
pasirodė užkrėstas, nes bu
vo išplauta daugybė tvanų 
ir išeinamų vietų. Todėl vi
sas tas paupis pavestas svei
katingumo organų kontro
lei ir paskelbti karo stovio 
įstatymai, kad palaikius rei
kalingą visuomenės sveika
tai tvarką ir drausmę. Visur 
stovi kareiviai. Žmonės, ku 
rių namai buvo vandeniu 
apsemti, neleidžiami grįžti 
atgal, pakol jų namai nebus 
tinkamai dezinfektuoti ir iš
džiovinti. Kur pabėgėliai 
sugrįžta be leidimo, milici
ja krausto juos laukan. Vi-

irt nm prv/t v imu

srityse įsakyta eit skiepytis.
Pennsyvanija: Žmonių

prigėrė iš viso 112. Be pas
togės liko apie 300,000. 
Nuostoliai siekia 8200,000,- 
000. Johnstovvno miesto ma
joras prašo 10 milionu dole
rių iš Washingtono paramos 
nukentėjusiems to miesto 
gyventojams.

Ohio: Patvinus Ohio u- 
pei. 4 žmonės prigėrė, o 12,- 
000 liko be pastogės. Nuos
toliai apskaitomi į 12 milio- 
nų.

West Virginia: Prigėrė 
18 žmonių, o be pastogės li
ko 24,550. Medžiaginiai 
nuostoliai siekia 85,000,000.

Massachusetts: Prigėrė 10 
žmonių; be pastogės liko 
50,000; nuostolių bus S200,- 
000,000. Nuvalyti purvą ir 
atstatyti išgriautą statybą 
reikės 60,000 darbininkų.

Maine: Prigėrė 5: be pas
togės 1,000: nuostolių 825,- 
000,000. Gubernatorius pra
šo iš Washingtono 810,000,- 
000 paramos.

Connecticut: Prigėrė 3, o 
4,000 Hartfordo gyventojų 
visai neteko namų ir viso 
turto; jie randasi valdžios 
globoj. Hartfordo biznie
riai apskaito savo nuosto
lius į $25,000,000; miestą 
saugoja milicija. Sunkiai 
nukeli’ėjo ir Middletovvn, 
kitas Connecticut valstijos 
miestas, kur 800 žmonių li
ko be pastogės.

Vermont: Šioje valstijoje 
prigėrė 5 žmonės. Nuosto
liai siekia 81,000,000.

New Hampshire: čia pri
gėrė tik 1, bet užtai 8,000 
liko be namų. Nuostoliai 
sieks 825,000,000.

Maryland: Prigėrė 4; be 
pastogės liko 8,000; nuosto
lių padaryta 86,000,000.

Virginia: Prigėrė 4. Be
namiu nėra. Bet nuostoliu 
bus Į 82,000,000.

Detroite Darbai Pa
gerėjo.

Farmeriai išperka daug 
automobilių.

Kapitalistų spauda rašo, 
kad automobilių darbai, ku
rie po Kalėdų buvo sumažė
ję, dabar žymiai pasitaisė ir 
Detroito fabrikai dirba jau 
5 dienas į sąvaitę, o kai ku
rie dirba ir naktimis.

Pigesnių automobilių la
bai daug šįmet išperka far
meriai, kurių pajamos da
bar pagerėjo. General Mo
tors kompanija praneša, 
kad iš visų jos parduotų 
chevroletų šiais metais apie 
60 nuošimčių nupirko far
meriai. Be to, farmeriai nu
pirkę tiems automobiliams 
136,249 šildytuvus, 45,000 
radio imtuvų ir 79,669 elek
triškus laikrodžius. Tai pa
rodo, kad farmeriai jau tu
ri pinigų.

POTVINIS IŠGELBĖJO
JĮ NUO KARTUVIŲ.
Hartfordo kalėjime sėdi 

nuteistas pakarti lenkas 
Siemborskis, kuris pernai 
užmušė Nevv Haveno polic- 
maną. Jis turėjo but pakar
tas šio utarninko rytą. Bet 
potvinis Hartforde apsėmė 
žudymo kambarį ir kalėji
mo viršininkas pranešė gu
bernatoriui, kad šį utarnin- 
ką prie kartuvių veikiausia 
da nebus galima prieiti. Jei 
taip bus, tai gubernatorius 
turės pratęsti pasmerktojo 
gyvenimą.

AUSTRIJA, VENGRIJA
IR ITALIJA PASIRAŠĖ 

SUTARTĮ.
Šitos trys fašistiškos vals

tybės pasirašė sutartį nepri- 
.sidėti prie jokių pabaudų 
Vokietijai, jeigu kitos Euro
pos šalys nutartų Hitlerį 
bausti.

Iš Californi jos Iš
tremta 17,000 Be

darbių.
Šiomis dienomis Bosto

nan sugryžo iš Californijos 
ištremtas bedarbis Alexan- 
der (tokia jo pavarde). Žie
mai ateinant, pereitą rudenį 
jisai iškeliavo Californijon, 
kur nėra šalčių. Bet vos tik 
jis pasiekė Los Angeles mie
stą, jį tuoj pagriebė žiauri į- 
statymų ranka ir uždarė tuš- 
čion krautuvėn su 160 kitų 
bedarbių. Paskui jis buvo 
iškratytas kartu su kitais. 
Kadangi pinigų jis neturė
jo, tai jis buvo įgrūstas gal
vijų vagonan kaitų su ki
tais, gavo kepalą duonos, 
bonką vandens, ir išvežtas 
iš Californijos. Tai buvo 13 
vasario. Traukinys sustojo 
Arizonos valstijoj. Tenai 
juos išlaipino ir davė dvi 
valandas prasivėdinti. Tuo
met vėl kožnam duota po 
kepalą duonos, po bonką 
vandens, ir vėl visi buvo su
valyti į kiaulių vagonus. 
Tuscono miestely traukinys 
vėl sustojo. Čia jiems vėl 
duota duonos, vandens, bet 
bepta jau pėsčiom eiti kur 
kas nori. Policija jiems įgra- 
sino, kad jei kuris jų sugryž- 
tų Californijon, tai tuoj bu
siąs areštuotas ir gausiąs 3 
mėnesius sunkiųjų darbų 
kalėjimo. O jei iš kalėjimo 
išėjęs norėtų da Californi- 
joj pasilikti, tai vėl butų 
areštuotas ir uždaiytas ka
lėjiman.

Alexander sakosi esąs 
jau 70 metų amžiaus žmo
gus. Jis nuėjęs Tuscano 
miestely į šelpimo biurą val
gyt paprašyt. Jo tuoj pa
klausę, iš kur. Kai jis atsa
kęs, kad iš Massachusetts, 
jam pareiškę: “Eik ir val
gyt į Massachusetts.”

Alexander sakosi ėjęs iš
tisas 3 sąvaites, kol pasie
kęs Bostoną. Šitokių varg
šų, kaip jis, šią žiemą iš Ca
lifornijos buvę ištremta 
17,000.

ITALŲ ORLAIVIAI SU
NAIKINO JIJIGĄ.

Iš Addis Ababos prane
šama, kad pereitą nedėldie
nį 19 italų karo orlaivių at
skrido į Jijigos miestą ir 
pradėjo mėtyt iš oro bom
bas. Kiti apylinkės mieste
liai irgi buvo bombarduoja
mi. Iš viso buvę numesta ke
li šimtai bombų. Jijigos 
miestas beveik visai sunai
kintas. Daug žmonių už
mušta ir sužeista. Taip po
piežiaus palaiminti fašistai 
platina “krikščionišką civi
lizaciją” Etiopijoj.

BRAZILIJOJ APSKELB
TAS KARO STOVIS.
Brazilijos diktatorius, Ge- 

tulio Vargas, pereitą sąvai
tę paskelbė visam kraštui S 
mėnesių karo stovį. Iki šio 
buvo galioje 3 mėnesių ap
gulos stovis, kuris buvo įve
stas rudenį po lapkričio su
kilimo. Matyt, diktatorius 
jaučiasi labai silpnas ir bi
josi žmonių, jeigu jam rei
kia gintis karo stoviu.

NULAUŽTAS MEDIS UŽ
MUŠĖ VYRĄ IR MOTERĮ.

Kingsland, Ga.— Audros 
nulaužtas medis čia su
triuškino namą, užmušda
mas jame C. H. Monroe ir 

J jo žmoną.

Meksikoj Užmušta 
27 Žmonės.

Organizuoti chuliganai 
kelia riaušes.

Romos katalikų vyskupų 
ir kitų reakcininkų organi
zuoti chuliganai Meksikoj 
pereitą sąvaitę padarė daug 
užpuolimų ant valstybinių 
mokyklų ir darbininkų susi
rinkimų. Chuliganai eina 
ginkluotomis gaujomis ii 
padarę užpuolimą bėga 
slėptis į kalnus. Paradonnes 
miestely tie galvažudžiai i- 
siveržė į mokyklą ir pradėjo 
šaudyt į vaikus, vieną moki
nį užmušdami, o kitus su- 
žeisdami. Paskui piktada
riai sudaužė mokyklos bai
dus ir leidosi mokytojų jieš
koti, žadėdami visus juos 
nulinčiuoti, kad mokytojau
ja “socialistiškose” valdžios 
mokyklose. Mokytojai pasi
slėpė nuo žmogžudžių. Kai 
pajuto, kad ateina kariuo
menė, užpuolikai pabėgo i 
kalnus. Kariuomenė nusivi
jo paskui juos.

Vieną tokių chuliganų 
gaują pereitą subatą val
džios kariuomenė sunaikino 
Jalisco valstijoj.

Meksikos sostinėj pereitą 
sąvaitę susirinko 30,000 or
ganizuotų darbininkų pa
žiūrėti bulių kovos. Tuoj 
pradėjo rinktis fašistų gau
jos, kurios Meksikoj vadi
nasi “anti-komunistais.” Jų 
tikslas buvo užpulti darbi
ninkų susirinkimą, pradėt 
šaudyt ir sukelti paniką. Bet 
policija pajuto šitą juoda
šimčių planą ir tuoj visus 
“antikomunistus” išvaikė.

Pereita subatą ir nedėl
dienį įvairiose Meksikos 
vietose buvo užmušta nema- 
žau kaip 27 žmonės kovose 
su klerikališkai-fašistiško- 
mis gaujomis.

Tounsendo Planas 
Negalimas.

Ką reiškia D-ro Tovvnsen- 
do planas, “Keleivy” buvo 
jau ne sykis aiškinta. Town- 
<endas siūlo, kad iš valsty
bės iždo butų mokama po 
8200 kas mėnesį visiems,! 
kas tik susilaukia 60 metų 
amžiaus. Reikalingus pini
gus jisai pataria surinkti 
imant po 3 nuošimčius mo
kesnio nuo visų krašto paja
mų.

Jungtinių Valstijų statis- 
ikcs biuro pirmininkas I)r. 

Rice dabar išparodė skaitli
nėmis, kad tokiais mokes
niais reikalingos pinigų su
mos nekuomet nesukelsi. 
Jis parodo, kad 1934 me- 
ais Jungtinėse Valstijose 

buvo apie 11,445,000 žmo
nių po 60 metų amžiaus ar 
senesnių. Jeigu kiekvienam 
jų duoti po 8200 kas mėne
sį, tai per metus reikėtų iš
mokėti 827,486,000,000.

O kiek galima surinkti 
per metus imant po 3 nuo
šimčius mokesčio nuo visų 
krašto pajamų? Rice nuro
do, kad tais pačiais 1934 
metais visų šalies pajamų 
buvo 850,189,000,000. Pa
ėmus iš sumos 3 nuoš. bus 
tik pusantro biliono dolerių, 
n išmokėt reikėtų beveik 27 
ir pusę biliono. Taigi truktų 
da apie 826,000,000,000.

Iš to jau aišku, kad D-ro
’ I ’ Z-. ... w -«T 1 M Z*i u\\ nseiiuu pianas yia vus- 
čia svajonė.

Dabar Kongresas nutarė 
tovvnsend iečių judėjimą iš
tirti, nes išrodo, kad jie ža
dėdami žmonėms negalimų 
dalykų, pritraukia prie sa
vęs daug lengvatikių ir pi
nigaująs! iš jų.

Musolinis Jau Ruošiasi 
‘Neišvengiamam’ Karui
OKLAHOMOJ SIAUČIA

SMILČIŲ AUDROS.
Kuomet rytines Ameri

kos valstijas naikina di
džiausi potviniai, tai pietų 
vakaruose siaučia smarkios 

(smilčių audros. Tiršti dul
kių debesiai užtemdė saulę 
Oklahoma City gyvento
jams. Guymono mieste, irgi 
Oklahomoj, visai sutemo 
nuo dulkių. Žmonės vaikš
čioja užsidėję ant akių tam 
tikrus akinius, o ant burnos 
ir nosies — kaukes. Mokyk
los uždarytos. Dulkių aud
ros palietė iš viso 6 valsti
jas: Californiią, Nevv Mexi- 
co, Kansas, Oklahomą, Te- 
xas ir Nebraską.

UŽGRIEBĖ STAMBIĄ
ŠALIES PRAMONĘ.

—“— iBe to, panaikino fašistinį 
parlamentą, o jo vieton 
įsteigė pramonės gildi

jų rumus.
Šį panedėlį Italijos dikta

torius Mussolinis paskelbė 
daug permainų. Visų pirma, 
jis panaikino buvusį iki šiol 
fašistinį parlamentą, o jo 
vieton įsteigė pramonės gil-
dijų arba korporacijų ru- 

Mokyk-Įmus. Taisykles tiems rū
mams išdirbs “Didžioji Fa
šistų Taryba.

HARTFORDAS LABAI 
NUKENTĖJO.

Hartfordo miestą potvi
nis labai apnaikino. Dabar 
daugiau kaip 1,000 darbi
ninkų taiso sugadintus na
mus, tiltus ir gatves. Sveika
tingumo departamentas rū
pinasi, kad nekiltų ligos. 
Namai dezinfektuojami, 
vanduo prižiūrimas, sušlapę 
patalai naikinami, maistas 
egzaminuojamas. Connecti-

į/VVKK?
vo lygio. Daugybę namų rei
kės jau visai nugriauti, nes 
sutaisyt jų nebegalima. Yra 
nukenntėjusių ir lietuvių.

PAAUKAVO UNIVERSI
TETUI RUPUŽĘ.

Kanados girių darbinin
kas, Frank Walkinshovv, nu
siuntė McGill universitetui 
Montreale iškeptą rupužę, 
pridėdamas šitokį paaiški
nimą: aš, sako, kūrendamas 
girioj ugnį užverčiau supu
vusį rąstą, ir kai jis apdegė, 
iš jos išsirito šita rupužė. 
Taigi apžiūrėkite ją. gal ji 
bus naudinga mokslui. At
lyginimo aš nereikalauju.

ŽMOGAUS GYVENIMO 
GALIMUMAI.

D-ras H. E. Chamberlain, 
žinomas statistikas, apskai
čiavo, kad Amerikoje iš 
100 žmonių, susilaukusių 
25 metų amžiaus, iki 60 me
tų yra šitokie galimumai: 
vienas tampa turtingas, 4 
gyvena pasiturinčiai. 5 gy
vena tik iš rankos į burną, 
36 numiršta, o 54 būna už
laikomi kitų.

PATI PABĖGO, VYRAS 
PERSIŠOVĖ.

Fall River, Mass.—Perei
tą sąvaitę čia persišovė E. 
Manning, 22 metų amžiaus 
vyras, užtai kad jo pat: pa
bėgo su kitu.

NELEIDŽIA Į KALĖJIMĄ.
Sac City, la. — Pereitą 

sąvaitę valdžia užrakino 
vietos kalėjimą—ne dėl to, 
kad kaliniai nepabėgtų (ka
linių čia nėra), bet dėl to, 
kad benamiai negalėtų įnei- 
ti. Kai kalėjimas stovėjo at
daras, tai visokie skurdžiai 
buvo pavertę ji savo “hote- 
liu.”

SUJUDO MISSISSIPPI 
LEDAS.

Kuomet rytinėse valstijo
se patvinusios upės nešė til
tus ir naikino miestus, tai 
Mississippi upė šiaurėje sto
vėjo dar ledais sukaustyta. 
Dabar žinios sako, kad su
judo jau ir Mississippi le
dai. Minnesotos, Wisconsi- 
no ir Dakotos valstijoms šią 
:ąvaitę gresia didelis pavo- 
ius, jeigu Mississippi išsi
lies.

JAPONIJOS UŽUOJAU
TA AMERIKAI.

Japonijos ambasadoriui 
Hirotai Washingtone buvo 
įsakyta išreikšti Amerikai 
Japonijos užuojautą dėl į- 
vykusių potvinių.

ŽVAKĖS PABRANGO
ELEKTRAI UŽGESUS.
Concord, N. H.— Kai per 

potvinį čia užgeso elektra ir 
25,000 gyventojų pasiliko 
be žiburių, visi pradėjo 
pirkti žvakes. Žvakių kaina 
todėl smarkiai pakilo. Už 
paprastas žvakes, kurios 
šiaip parsiduoda po 1 centą, 
dabar žmonės pradėjo mo
kėti po 50 centų, ir tai da 
negalėjo visi gauti.

FITCHBURGE POTVINIS
PADARĖ $4,000,000 

NUOSTOLIŲ.
Fitchburg, Mass. — Ap

skaičiuota, kad potvinio pa
dalyti nuostoliai čia sieks 
84,000,000. Keturi fabrikai 
turėjo užsidaryti, o kiti dir
ba tik dalinai. Vanduo nu
nešė 7 namus, o apie 100 su
gadino. Keliai išplauti, til
tai išnešti. Dabar 800 žmo
nių taiso pagadini mus.

Toliau jis paskelbė, kad 
visa stambioji šalies pramo
nė, ypač ta jos dalis, kuri 
gamina krašto apsaugai rei
kalingus dalykus, turi per
eiti į valstybės kontrolę. 
Ginklų, amunicijos, laivų, 
automobilių, lėktuvų ir kiti 
fabrikai, kurie reikalingi 
karo tikslams, turi būti val
džios rankose, kad ji galė
tų lengviau vesti karą su sa
vo priešais.

Mussilinis pasakė, kad 
karas esąs “neišvengiamas” 
ir Italija turi jam ruoštis. 
Jis kalbėjo ne apie tą karą, 
kurį jo fašistai dabar veda 
Afrikoje, nes šis karas tai 
ne karas; tai tik “kultūrini
mas” ir “civilizavimas” lau
kinės šalies. Mussolinis kal
bėjo apie Europos karą. Į tą 
karą Italiją traukiančios ki
tos valstybės, trukdy damos 
jai “civilizuoti” Etiopiją.

Kalbėdamas apie pagrin
dinės pramonės suvalstybi- 
nimą, Mussolinis pareiškė: 
“Mes artinamės prie tokio 
laikotarpio, kuomet ši pra
monė neturės nei laiko, nei 
galimybės dirbti privati
niam vartojimui, bet turės 
dirbti išimtinai ginkluotoms 
šalies spėkoms.” Iš tos pra
monės pelno niekas negalė
siąs traukti. Jos vedėjai ir 
darbininkai gaus tiktai atly
ginimą už savo darbą arba 
patarnavimą.

POTVINIS IŠPLOVĖ 
DERLINGĄ DIRVOŽEMĮ.

Valdžios agronomai sako, 
kad potviniai bus išnešę 
daug derlingo dirvožemio. 
Žemesnėse vietose Mass. ir 
Conn. valstijose potviniui 
nuslugus gal liks daug trą
šų dumblo pavidale, bet 
aukštesnėse vietose, toliau į 
šiaurę daug farmų busią su
naikinta.

DIDELISPOTVINIS
TURKIJOJ.

Istanbulo žiniomis, Marit- 
zos, Arkos ir Tundžos upės 
Trakijoj pakilo 15 pėdų 
aukščiau paprasto savo ly
gio ir užliepo 300 namų Ad- 
rianopoly. Devyni žmonės 
nespėjo pabėgti ir prigėrė.

PITTSBURGHE BUVO
SUSTOJĘ FABRIKAI.
Pittsburghe ir jo apylin

kėj dėl potvinių buvo susto
ję beveik visi plieno fabri
kai, bet šią sąvaitę jau pra
dėjo atsidarinėti.

11 MIESTELIŲ PASILIKO 
BE TELEFONŲ.

Maine’o, New Hampshire 
ir Massachusetts valstijose 
per potvinius pereitą sąvai
tę 11 miestelių pasiliko be 
telefonų ir negalėjo susiži
noti su kitom vietom.

ANGLAI VĖL SUSIGINČI
JO SU FRANCUZAIS.
Tarp anglų ir franeuzų 

vėl užvirė diplomatiniai 
ginčai, ir tai vis dėl Vokieti
jos. Kelios dienos atgal ang
lai su franeuzais sustatė ir 
pasirašė tam tikrą pasiūly
mą Vokietijai dėl Locarno 
sutarties. Dabar francuzai 
sako, kad tas pasiūlymas 
buvo tikras ultimatumas Vo
kietijai, ir Hitleris gali jį tik 
priimti arba atmesti, bet jo
kių dery bų jis negali dėl to 
reikalauti. O anglai tą pa
siūlymą dabar aiškina visai 
kitaip. Jų supratimu, tas pa
siūlymas nėra joks ultima
tumas tik laikina sugestija, 
ir daugiau nieko. Dėl to ir 
susiriejo buvę karo draugai.

SOVIETAI TURI SLAPTĄ
SUTARTĮ SU KINIJA.
Atvykęs į Šanchajų Japo

nijos ambasadorius Arita 
pasakė, kad rusai esą pada
rę su Kinija slaptą sutartį.

RADO NIKELIO KLODĄ.
Washingtono valstijoj, a- 

pie 25 mylios nuo Wenat- 
chee miestelio, rasta nikelio 
klodas, kuris galįs duoti 
apie 100,000,000 nikelio. 
Tai butų vienatinė šito me
talo kasykla Jungtinėse Val
stijose. Iki šiol daugiausia 
nikelio buvo iškasama Ka
nadoj.

V
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KAIP KOVOJA TARP SA
VĘS PIETŲ AMERIKOS

LIETUVIAI.
Mes, Jungtinių Valstijų 

lietuviai, dažnai apgailes
taujame, kad musų srovės 
perdaug pešasi. Tačiau jei
gu mes pažiūrėsime, kaip 
kovoja tarp savęs lietuviai 
Pietų Amerikoje, tai musų 
peštynės bus tik juokai.

Štai ištrauka iš fašistinio 
tautininku “Argentinos Ai
do:”

“Kiek kunigas Janilionis 
pavogė Lietuvių namų turto?”

Tai straipsnio antgalvis 
pirmam puslapy. Toliau aiš
kinama :

“Vis tik galime pasakyti.! 
kad kunigas Janilionis yra ne- į 
bepataisomas vagis.”

Toliau jau seka visa lita
nija “vagysčių.” Janilionis 
išvogęs pinigus, išvogęs ra
kandus, paveikslus ir kito
kius dalykus. Be to, jis ap
vogęs lietuvius Brazilijoje ir 
apvogęs daug savo tautie
čių Urugvajuje.

Na, jeigu ištiesų jis toks į 
baisus vagis, tai kodėl gi! 
“Argentinos Aidas” nepa- j 
duoda jo policijai? Juk Ar- i 
gentinoje yra valdžia, ir ga-j 
na aštri.

Mums nerupi ginti kun 
Janilioni, kurio mes ir ne
pažįstam, bet mums įdomu, 
kodėl jis vaikščioja liuosas, 
jeigu jis toks vagis? Antra, į 
kodėl lietuvių organizacijos 
tenai leidžia jam viską sa
vintis?

Išrodo, kad tos “vagys
tės” yra tik paprastas šmei
žtas savo oponentui niekint.

Kitam numery “Argenti
nos Aidas” deda vedamąjį 
straipsnį antgalviu: “Rei
kalaukime ekstradicijos su
tarties.”

Tos sutarties fašistų laik
raštis nori tam, kad butų 
galima suimti ir deportuoti 
Liętuvon jo oponentus, ypač 
tolaus “plunksnos bandi
tus,” kaip “Argentinos Lie
tuvių Balso” redaktoriai. 
Esą:

“Musų kolonijos tragedija 
gludi tame., kad musų visuo
meniniam veikime bei spaudo
je įvairaus plauko aferistai 
randa vietos savo banditinei 
plunksnai, o dar blogiau, kad 
šie aferistai vaikšto palaidi. 
Tat visų musų lietuvių pareiga 
reikalauti Lietuvos Pasiunti
nybę, kad ši nieko nelaukdama 
pasirašytų nusikaltėlių išdavi
mo sutarti ir musų koloniją 
apvalytų nuo aferizmo brudo.”

Kaip matote, kova čia to
kia laukinė, kad argumentų 
jau neužtenka, bet jieško- 
ma smurto: išgabenti opo
nentus Lietuvon ir tegul 
žvalgyba sugrūda juos tenai 
kalėjiman.

Ir šitokia velniška pagie
ža alsuoja kaip tik tie. kurie 
visuomet plepa apie “tautos 
vienybę.”

giau, negu pažymėta leidime 
arba vežtų visai be leidimo, tai 
tos mokomosios priemonės bus
sulaikytos, kol tas asmuo su
grįš iš užsienio.”

Einant tokiu pavyzdžiu 
toliau, cukrų reikėtų vadin
ti “pasaldinamaja priemo
ne,” malkas—"apšildomaja 
priemone” ir tt.

Į ką gi tuomet pavirstų 
musų kalba?

PATYS “PENKTUKUS” 
ĮVEDĖ, IR PATYS PRO

TESTUOJA.
Norvvoodietis “Naujieno

se” parodo, kaip buvo Įvesti 
Susivienijime tie “penktu
kai,” dėl kurių dabar fašis- 
taueiai kelia protestus ir 
kaltina socialistus.

Jis rašo:

NE PINIGAI, BET “MO
KOMOJI PRIEMONĖ.”
Lietuvos valdžia oficia

liuose savo raštuose nevar
toja žodžio “pinigai.” Jo 
vietoj ji rašo: “mokomoji 
priemonė.”

Kauno laikraščiai, pavyz
džiui, rašo:

“Lietuvos vidaus reikalų ministerija išsiuntinėjusi pa- administracijos linijos apskričių viršininkams valiutos išvežimui ir įvežimui tvarkyti taisykles. Tos taisyklės sako, kad per administracijos liniją mo
komąsias priemones (pinigus) tegalima iš Lietuvos išvežti tik su atitinkamų valiutų ko misijos leidimu ir galima išsivežti tik tiek, kiek pažymėta leidime. Jeigu kas vežtų dau-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ve. kaip išrodo Anglijos karo laivynas 
. kad Italijos fašistai nedrįstų lįsti į ar...

koncentruotas ties Aleksandrija. Afrikos pakraš- 
! globojamą Eigptą.

Dr. Jonas Šliupas 
A i vyksta 4 meri kon.

Tokia žinią gavom iš Lie
tuvos. Tas kultūros nešėjas 
ir prietarų naikintojas at
vyksta Amerikon.

Mes, šių laikų laisvama
niai, esame tokiais daugiau
sia ačiū D-rui Šliupui. Ir vi
sos musų pirmeiviškos orga
nizacijos, draugijos, sėmė 
savo inspiracijas nuo pirmų
jų veikėjų, daugiausia nuo

“Detroito seime iždo globė
jai S. Mockus ir J. Januškevi
čius rekomenduoja, kad sei- £)”r. Šliupo, 
mas pakeltų narių duokles už Todėl parodykirrf, jog į- 
pašalpas. Jisai sako: ‘mokestis vertinam žmogų, kuris tiek 
į šį fondą yra per maža. ypa- daug energijos ri darbo pa- 

pirmam laipsnyje.’ dėjo kovai prieš klerikaliz
mą ir burtus. Surengkim 

kaip raportuoja: ‘Kaip jam milžiniškus lietuvių SU- 
matote iš Pašalpos Fondo at- sirinkimus didesniuose mie- 
skaitos, tai šis fondas 1932 m. stucse, kur vra lietuvių, 
turėjo labai didelį deficitą. Tų Parodykim Lietuvos en- 
metų išmokėtos pašalpos vir- gojams fašistams ir klerika

lams, jog mes gerbiam ir

tingai
“Pats 

štai

šijo pajamas net virš $19.000. 
...Aišku, jei tokius didelius de
ficitus priseitų panešti kas me
tai. tai būtinai reikėtų labai 
pakelti pašaipos mokesčius, 
kad išvengti visiško fondo iš
sėmimo ir likvidavimą.’

“Nors kitose savo 
vietose jis kraiposi ir sukinė
jasi vinikišku budu prieš duo
klių pakėlimą, vienok vis griž-

Atsišaukimas į Visuomenę.

mokam Įvertinti žmogų, ku
ris tiek daug darbo padėjo 
paliuosuoti protą nuo prie
tarų. Pagerbkime tą kovoto
ją, kuris dabar Lietuvoje 
kovoja prieš kunigiją ir fa- 

raporto įįzrno terorą.
Pasakysite gal, kad Šliu

pą pagerbė Lietuvos fašis
tai, todėl mums su juo ne- 

ta įrodyti, kad deficitas darosi pakeliui?
ir pašalpų ir lėšų fonde. Nemanykite, kad fašistai į

šitaip dalykams esant ir gęjįįa Į).rą šliupą, kad jie 
gerbia jijį ištikrujų. Visai 
ne! Dr. Šliupas perdaug di
delis žmogus, todėl Lietuvos 
engėjai bijo ji nužudyti, ar 
įkalinti, kaip Rusijos caras 
bijojo nužudyti ar uždaryti 
į kalėjimą Levą Tolstojų.

prisiėjo pakelti 5c. ant pašai-
__

“Bet štai kur keistumas: 
tautininkai pirmieji prabilo 
apie mokesčių pakėlimą. Iždo 
globėjas Mockus rekomendavo 
jas pakelti, o dabar jie kaltina 
Pildomą Tarybą ir kursto na
rius prieš ją. Kandidatais sta
to tuos. kurie matė reikalą 
pakelti ir agituoja buk pakeli- rezoliuciją 
mas buvęs nereikalingas. terorą

kim. jog

masinius

Pasikalbėjimas Su 
P-le Jurgeliute.

Kodėl ji davė Deveniui 
SLA čekį?

P-lė Jurgeliute yra buvu
si ilgus metus SLA. centro 
sekretore ir padariusi tai or
ganizacijai daug gera. Pa
vyzdžiui, ji legalizavo musų 
Susivienijimą Massbchu- 
setts valstijoj,, ko negalėjo 
padaryti visi gudrieji tauti
ninkų ir sandariečių advo
katai. Pirma Susivienijimas 
Mass. valstijoj buvo nelega- 
lė organizacija ir neturėjo 
teisės čia nei susirinkimų 
laikyti, nei mokesčių iš na
rių kolektuoti. Ir užtai tenai 
buvo areštuotas buvęs tuo
met SLA. prezidentas Ži- 
vatkauskas, kai jis atvažia
vo tenai agituoti už SLA. 
Bet kai SLA. seimas Bosto
ne išmetė Strimaitį iš sekre
toriaus urėdo ir pastatė p-lę

PADĖKIME LIETUVOS ŽMONĖMS ATSTEIGTI 
DEMOKRATINĘ TVARKĄ!

Kadangi jau devyni metai, kai Lietuvoje nėra seimo ii 
ją valdo r.erinkta ir visuomenės nekontroliuojama val
džia su Antanu Smetona priešaky;

Kadangi ta valdžia despotiškai slopina kiekvieną 
žmonių judėjimą, areštuoja, šaudo ir karo lauko teismais 
baudžia ūkininkus, kovojančius dėl savo būklės page
rinimo; T ... .. . .

Kadangi ta diktatoriška valdžia uždraudė visas lais- J^geąutę, ji tuojaus prade- 
vas draugijas ir politiškas partijas, išimant tiktai vieną iupmtis, kad Susiviemji- 
tautininkų partiją, ir suvaržė spaudą, aršiau negu kad m.af ^J \ aisti joj butų įre- 
ji buvo suvaržyta carizmo laikais, — tai būrys lietuvių gistruotas kaip legale orga- 
veikėjų, susirinkęs kovo 12 d., 1936 m. Neffos svetainė- nizacija. Mokeaama geiai 
je, Chicago. Ilk. nutarė: kalbą ir būdama gera

Atsišauk:: į Amerikos lietuvių visuomenę, raginant ją diplomatė, ji mokėjo prieiti 
padėti Lietuvos žmonėms atsiginti nuo tautininkų dikta- valdininkų ir musų
turos smurto ir atsteigti Lietuvoje demokratinę tvarką, SLA. tapo legalizuota orga 
kuriai pagrindus buvo padėjęs visuotinu balsavimu iš- mzaciJa
rinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas;

Kviesti visas Amerikos lietuvių organizacijas, kurioms 
rupi Lietuves žmonių laisvė, kad jos pasisakytų už su
šaukimą Kongreso Lietuvos Demokratijai Ginti, birželio 
20 ir 21 dd.. Clevelande.

(Priimta vienbalsiai).
i Minke',iČiUi-’ v' i>A; Kk P- ,DaDu.ba‘ aS’ nu nuo koto. Narių skaičius
Mrs. DuU..aias,.\. B. Ambiose, J.Asctlla, J. Rimkus, padėjo pavojingai kristi
Mana Jurgeloms, V. Mankus J. Puckonus, J Blozis, V į ..fėvviė” susitrau-

-Y™:vldaį Į. Rypkeyicius, K Chepukas, kž į dvilinką lapelį ir viskas
E. Mikužiutė, Frank Puleikis, Mrs. Norgailiene, L knuo tilto Bet
P. Grigaitis, J. August. S. Zenkus, M. Kasparaitis, lė jurįSutė’vi«ka paUi
A. Vilis, J. Yocius, A. Norbutas, J. Cheponis, A. Jusas, g ir Ei oįanizacri'
Mrs. Dombrow, M. Kasparaitis, G. Stungis, A. Vaivada, k g mieHuJ<
K. Kairis, A. Tpmkevičius, A. M. Miller, Bochunas, em® aT’ Kaip ant mielll?‘
R. Šniukas, E. f)ombrow, X. Shaikus, M. Kemešienė, . e^, apdra gied-
J. F. Villis K. Augustas, J. Markus, John Ascilla, r°ie» kįla Devenio skanda-
P. Kampikas. Pasirodo, kad Susivie-

~ _______________________________  nijimas davė tam tautinin
kui $25,000 ant vieno namo, 
$20,000 ant kito, o tie na
mai nebuvo tiek verti. De- 
venis su SLA. pinigais pa
bėgo Lietuvon ir pasislėpė

Massachusetts val
stijoj.

Vien tik už šitą nuopelną 
p-lei Jurgeliutei priklauso 
didelis kreditas. O juk tai 
da ne viskas. Strimaitis sek 
retoriaudamas buvo beveik 
nusekretoriavęs Susivieniji-

MOTERŲ IŠLAISVINIMAS NEGRŲ
ŠALYJE.
Arba kaip modernizuojasi 

Kamerūnas.
i . jrancu^? . vy riausybė is- į^naį p0 tautininkų skvernu, 
leido naują įstatymą dėl ve-Turim sušaukti ________ _ __

mitingus ir išneštii protesto Dauenatvstė arba noliea- dybinio gyvenimo sudary- liaS nrieS Smetonos SP P S Inirinn no filr

norėjo, bet nebuvo išrink
ąs.

—Jei taip, tai kodėl Tam
sta tuomet neiškėlei šito 
skandalo viešai? Kodėl ne
paaiškinai per “Tėvynę,” 
dėl ko turėjai rezignuoti?

—Aš buvau parašius pa
aiškinimą, bet Vitaitis su 
Gegužiu neleido “Tėvynėj” 
jį skelbti. Jų cenzūra nelei
do man dagi atsisveikinti su 
SLA. nariais per “Tėvynę.” 
O į pašalinę spaudą aš ne
norėjau vidujinių SLA. rei
kalų nešti — paaiškino p-lė 
Jurgeliutė.

—Na, gerai,—sakau aš, 
—o kaip buvo su Devenio 
paskola? Ar ne Tamstos čia 
buvo kaltė?

—Žinoma, kad ne! — 
.viltai atsakė p-lė Jurge
liutė.

—O kas nutarė tam žuli- 
kui paskolą duot?

—Paskolą nutarė duoti 
buvusi tuomet Pildomoji 
Taryba: prezidentas Gegu
žis, iždininkas Tarnas Pauk
štys ir kiti.

—O ar ne Tamsta pada
rei Devenio paskolai doku
mentus?

—Žinoma, kad ne aš!— 
vėl atkirto p-lė Jurgeliutė. 
—Dokumentus padarė ad
vokatas Loppato. Už tą dar
bą jis dagi paėmė $25 atly
ginimo.

—O kas parašė SLA. če
ki Deveniui? Ar ne Tam
sta?

—Kaip SLA. narys,—sa
ko p-lė Jurgeliutė—tamsta 
turėtum žinoti, kad SLA 
sekretorius tokių čekių ne
rašo. Tą čekį Deveniui para
šė buvęs iždininkas Paukš
tys, o užtvirtino prezidentas 
Gegužis, ir prisiuntė jį man, 
kad paduočiau Deveniui.

=0 ar Tam^a negalėjai 
to čekio sulaikyti?—klausiu 
aš.

—Kuo pasiremdama aš 
galėjau jį sulaikyt?—klau
sia p-lė Jurgeliutė. — Pildo
moji Taryba nutarė Deve
niui paskolą duoti, iždinin
kas išrašė čekį, prezidentas 
patvirtino, tai kuo pasirem
dama aš galėjau tą čekį su
laikyt? Kaip aš galėjau ži
not, kad čia buvo daromas 
šmugelis? Man buvo įsaky
ta paduoti čeki Deveniui, ir 
tą įsakymą aš išpildžiau. Tą 
butum padaręs tamsta ir 
kiekvienas kitas.

Išklausęs šių p-lės Jurge- 
liutės paaiškinimų, aš jai 
padėkojau ir kartu su savo 
draugu atsisveikinom su ja.

Grįžtant namo, mano 
draugas ir sako: “Iki šiol aš 
remdavau tautininkus, bet 
dabar pamačiau, kokie jie 
nešvarus politikieriai. Pa
tys būdami kalti, apšmeižė 
nekaltą merginą ir dagi ne
leido jai per ‘Tėvynę’ pasi
aiškinti. Dabar jau aš bal
suosiu už p-lę Jurgeliutę.”

“Taip pat ir aš!”
Senas Brooklynietis.

Galų gale p-lė Jurgeliute
kuriuo' uždraudė ne tik rezignuoja iš savo urėdo ir 

tautininkai suverčia ant jos 
kaltę už Devenio pas-

Lietuvoje. ^Parody- mija mums bet ir mažame-
— ......— .....- - s mokam pagerbti čiu mergaičių vedybas. Tai- Y1Sf H2 H?v^!°

skaitlines ir ka patys buvo sa- žmogų uz nuveiktą kultūros Dievą ir pnes stut>mu& Bet • išleisti ir ko1* Geguzio-Vitaicio-Stn-
‘ ‘-0 pačiu sykiu juodųjų pasaulyje tai ne tik * - , . maicio kompanija ją kalti-

itininkų dikta- pateisinama, bet kitaip ikii^.U^^’"^’.^!; ad na, o ji tyli. Ir taip pasida- 
T «ini ir n^idvairHnnta ateitV ir Kamerūne vyrai ne- - v ;CTU1aic tod

‘Dė! politikos užmiršo ir

kę.”

DA VIENAS NAUJAS 
ŽODIS.

“Vilniaus Rytojus” pra
dėjo vartoti žodį “išvyka.” 
Jis reiškia tą patį, ką pas 
amerikiečius “piknikas.”

Štai, pasiklausykit:

darbą, ir 
smerkiam 
turą už 
vos piliečių

tuo 
tautin

terorizavimą Lietu- šiol ir neįsivaizduota galint ne- r- ijendras įspūdis kad p-lė
:iu. būti. Ten viskas buvo pa- begales savo žmonom ma*- Jurgeliutė ištikrujų kalte.

^ ----- - - - nyti arba bile kada jas pa- J5 .mesti Į Bet siuose rinkimuose ji
Francuzu administracija *stato ®av0 kandidatūrą į

Visu Davoiu laikais ši sis- pasiekė tiek, kad našlės ar SLA‘ centro sekretorius, ir 
Visų paiojų laikais si sis- atsiskyrusios nuo mote. pazangiej^_SLA. nanai ją 

dabar vėl kandida

T. J. Kučinskas, remta trimis elementais: po-
-------------- ligamija, vergija ir nepaju-

LODZĖJE STREIKUOJA dinamų tėvo autoritetu.
20,000 DARBININKŲ.
Varšuva. Havaso žinio- tema įgijo savo teises, nes 

Lodzės tekstilės fabri- buvo reikalinga, kad šeimo-
rys turi teisės į savo vaikus, remia- Kodėl ji tada rezig-

* mis‘ Lodzės tekstiles fabn- ouvo reiKannga, Kaa seimo- navo, o
Pietų Amerikoje dabar va- kų darbininkų streikas kovo je butų viena galva, kurios J a T -a Z? ° tuoja?
a. Šventadieniais ir šiain O J „anom-aa+ai vici Irloiicvtn Rzat tnc. croncinc - Pa-O&^- a^ “ yra pirma- GvvendamaS Brooklvne

kovos etapas pnes poli- . ana(,i<ln n,,.jsara. šventadieniais ir šiaip 3 j. vakare nepaprastai pa- visi klausytų. Bet tos gausios 
laisvu laiku ten gyveną lietu- aštrėjo. Pine streikierių pri- šeimos tėvas turėjo visas tei- S1S 
viai daro organizuotas išvykas, sidėjo ir artimų miestelių sės į savo vaikus, žmonas ir 
kurių metu kitataučiam gražiai tkestilės fabrikų darbinin- vergus išskyrus vieną teisę 
pasirodo su savo tautiškais kai. Kovo 3 d. vakare Lo- savo pavaldinius žudyti. Jis 

Tokias dzėje iš viso streikavo apie buvo tuo ponu, kuris sutuok-

nuvvb pvn- nutariau anądien nuvyk.
gam.ją, kad ne tik vyras, bet ti j pas1teirauti aį,ie 
ir moteris gali turėti seimą. taip Pi£Įfcvi(&an drįu.

žaismais ir dainomis, 
iškykas dabar dažniausiai or
ganizuoja Urugvajuje, Monte-

Be to, nustatyta, kad žmo- gą z f>. įr abudu nuvažia- 
na nuo vyro gali pasisalinti, j; tuoj musjeigu sis labai žiaunai su ja prisėsti
elgiasi. Tuo iš vyrų rankų iš-, _Mes norėtUme . žinoti 
mušamas jų absoliutus pes- priežastį, dėlko Tamsta 
patavimas ir su savo žmo- anais metais rezignavai — 
nom skaitymasis kaip su paaiškinau aš jai. 
daiktais. Yra įrengtos mer- —Svarbiausia priežastis 

tnrfiA vnret; Vo ^noms net specialės mokyk- buvo ta, kad negalėjau pa- 
kursai, kur joms aiškį- kęsti Vitaičio ir St. Gegužio 

narna, kokias jos turi parei- daromų intrigų prieš mane, 
gas ir teises. Tai daug pade-—atsakė p-lė Jurgeliutė. 
da naujiems papročiams su- —Kokių intrigų? — klau-
sidaryti. - siu aš.

mija įstatymu uždrausta.: Ir labai keista. Europoje —Jie be paliovos prie
Bet įstatymas negali pakeis-' moterys žymiai mažiau pa- manęs kabinę josi, visokiais 
ti taip greit papročių ir tra- žangios už vyrus. Tuo tarpu budais persekiojo. Juk eida- 
dicijų. Daugpatystei netaip negrų krašte, Kamerūne, ma savo pareigas aš buvau 
greit išnykti. 'moterys žymiai darosi pa- SLA. ofise jų gengės net už-

Francuzų kolonijų vai-' žangesnės už vyrus. pulta ir skaudžiai sumušta.
džia nenori ir nesistengia iš- ’ ------------------ Ar apie tai jau užmiršote?
syk užgniaužti to, kas buvo DARBO APDRAUDA PRI- ’ —O kokiais tikslais jie
iki šiol, bet ji stengiasi kiek: PAŽINTA NELEGALE. visa tai darė?—klausiu aš 
galėdama pakeisti ūkiškąją New Yorko valstijos vy- toliau.

šią vasarą Clevelando mieste sistemą ir įvesti sistematišką riausiojo teisino teisėjas —Tikrai ir aš to nežinau,

20,000 darbininkų.
video mieste gyveną lietuviai.’ ,, MI(;Dys REpVBLIK0NŲ

Įdomus dalykas, kad Pie-’ 
tų Amerikos lietuviai tokio 
žodžio nevartoja. Jie vadi
na savo išvažiavimus “pik- 

: nikais,” kaip ir mes Šiaurės 
Amerikoj.

Matyt, “išvyką” bus pasi
darę patys vilniečiai. Tai v- 
ra aklas vertimas lenkų žo
džio “\vycieczka.”

ARGENTINOJE KOMU
NISTAI NEGALĖS DA

LYVAUT RINKIMUOSE.
Vokiečių telegramų agen

tūros pranešimu, Argenti-, 
nos komunistų partijai, teis- ’ 
mo sprendimu pasiremiant,’ 
uždrausta dalyvauti arti- į 
miausioje rinkimų kampa- įvyks

KONVENCIJĄ.

davo savo sūnūs ir dukteris, 
nesiklausdamas jų sutikimo. 
Jam viena mintis tebuvo 
svarbi: daug vaikų gimsta 
tik todėl, kad jo giminė nuo
lat darytųsi stipresnė, 

tukai :urėjo vi
nais, o mergaitės ištekėti ir: 
vaikų turėti. Todėl ir poliga
mija atrodė butinu reikalu. 

Dabar Kamerūne poliga-

ABISINAI GABENASI IS
VOKIETIJOS DIDELI 

GINKLŲ TRANSPORTĄ
Londone buvo gauta iš 

Barbados žinia, kad šiuc 
metu abisinai daro dideliv 
pastangų pergabenti iš Vo
kietijos gautą didelį ginklų 
transportą. Esą, abisinai la
bai susirūpinę, kad italai 
gali jiems užkirsti kelią. Mi
nėtas transportas susideda 
iš prieštankinių patrankų, 
kulkasvaidžių, šautuvų ii 
šaunamosios medžiagos.

republikonų konvencija, mokymą. Kai šiedu elemen- Russell nusprendė, kad dar------sako p-lė Jurgeliutė.—Bet
nijoje. Uždraudimas moty-‘šita jauna leidė, Miss Maria tai įsibraus Į juodukų gyve- bo apdraudos įstatymas, man rodos, kad tuo budu jie 
vuojamas tuo, kad komunis-; Lang, yra paskirta, kad tos nimą, palengva išnyks ir se- kuris užtikrina pašalpą dar- norėjo mane išėsti, kad pa
tai nėra tautinė argentinie-; konvencijos metu parūpintų vi- nieji barbariškieji papro- bininkui darbo netekus, yra darius vietą savo sėbrui Vi-
čių partija. siems delegatams nakvynes. čiai. /‘priešingas konstitucijai.” nikui, kuris labai tos vietos

SUNAIKINO ETIOPŲ 
ORLAIVI.

Italai giriasi, kad pereitą 
sąvaitę jų orlaiviai sunaiki
nę vieną etiopų lėktuvą ties 
Debatų.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU
SOCIALISTŲ POZICIJA KOMl'NISTŲ- 

SKLOKININKŲ PEŠTYNĖSE.
Maistas Zuikiams ir Paukščicirns.

Laiškai

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE

Brcoklyn, N. Y.
Kovo 7 buvo “Naujosios 

Gadynės“ suvažiav imas. 
Kovo 8 buvo Lietuvių Dar
bininkų Draugijos suvažia
vimas. Abiejuose suvažiavi
muose Bimbos ir Pruseikos 
vaiskas pralaimėjo revoliu- 
cionieriškus mušius, o lai
mėjo “kontrevoliucionie- 
riai“ Strazdas, Jankauskas 
ir Steponavičius. Bet iš visų 
tų “faitų,’’ laimėjimų ir pra
laimėjimų, darbininkams 
nėra jokios naudos. Tai vai
na dėl dolerio, o ne dėl prin
cipo. Bimbiniai pamatė, 
kad “Naujoji Gadynė“ ne- 
bankrutuoja, kaip jie pra
našavo keli metai atgal, to
dėl patraukė savo pusėn, 
lyg Kinijos generolus, Pru
seiką ir Kuodi, duodami 
jiems “Laisvėj“ vietos ir 
geresnę algą; šie nubėgo 
pas bimbinius gardesnių 
“senvičių” valgyti. Tik ne
pavyko visą vaiską su savim 
nusivesti. Dažnai taip atsi
tinka ir Kinijos generolams, 
kad dalis vaisko seka pas
kui Čiang Kai-šeką, o kita 
dalis pasilieka su Čan So- 
lvnu.v •Amerikos lietuvių komu
nistinis judėjimas, tai Kini
jos žemė. Vadų-vadukų yra 
galybė ir visi nori sričių ir 
duonos, o kaip jos gausi, 
jeigu nekelsi revoliucijų ir 
kontrevoliucijų savo eilėse? 
Peškitės, vyrai, nes jus turi
te tam laiko ir ambicijos...

Tik gaila, kad tūli musų 
draugai socialistai pritampa 
prie tų peštynių ir eina vie
niem ar kitiem i talką, kas 
nepriderėtų socialistams da
ryti.

Mes, socialistai, jeigu ką 
veikiame su kitais, tai gali
me veikti tik susitarę dėl 
am tikru klausimų, bei 
anaiptol negalime dasileis- 
ti, kad mūs kas naudotų sa
vo frakciiinėms kovoms. 
To turėtume vengti. .

Tik pažiūrėkime, kas iš 
o musų talkininkavimo iš
eina: Jankauskas per “N. 
Gadynę’’ sako, socialistų 19 
kuopa su mumis! A. Bimba 
.išpila “Laisvėj” editorialą, 
'akydamas: “Sveikinu tuos 
socialistų 19 kuopos narius, 
kurie prieš “Naujos Gady
nės” šėrininkų suvažiavimą 
nepirko šėrų ir nerėmė Stra
zdo-Jankausko kontrevo- 
liucijos.” Ir mes jau ginči
jamės: vieni bimbininkai, 
kiti strazdininkai. Vot. tau, 
ir socialistai iš musų. Prasti 
iš mus socialistai, nes vietoj 
savo vardą kelti, mes rūpi
namės Strazdu, Jankausku 
arba Bimba. Prasti iš musų 
strategai. Vengkime to atei
tyje ir kelkime savo, o ne 
svetimųjų prestyžą; tada 
busime verti socialistų var
dą nešioti. Jurgis.

Žiemos laiku, kuomet laukiniai paukščiai ir žvėreliai negali :xr sniegą susirasti sau maistą, 
amerikonai mėgsta juos maitinti, šis paveikslėlis buvo nutrauktas Pennsylvanijoj ir parodo, 
kaip ant ilgų smaigų yra prikaišiota morkų ir kornų. Paveikslėly matyt ir pora zuikių apie 
morkas.

LSS. 19-tos KUOPOS PRAKALBOS.

uioeiis flirtavimas BU
strazdiniais ar bimbiniai? 
kelia musų eilėse demorali
zaciją. Remti strazdiniu? 
kovoje prieš bimbinius, ar
ba bimbinius prieš strazdi- 
nius, tai ne musų darbas. 
Rodos, mes savo principų ir 
idėjų neturėtume, kad grai- 
bytumės už svetimųjų. Pras
ta tokia politika. Musų tiks
las turėtų būti abiejų klai
das rodyti darbininkams. 
Mes turėtume aiškinti, kad 
tos peštynės eina ne dėl 
principų, o dėl vietų ir do
lerio.

Mums trokšti kito laik
raščio Rytuose ir tais sume
timais jiems pasiduoti, tai 
neišmintinga. Mes Vaka
ruose turime “Naujienas, 
Rytuose turime “Keleivi, 
ir platinkime tuos laikraš
čius ; rašykime Į juos, pakel
kime jų tiražą Brooklyne, 
tai bus daugiau naudos/ne 
gu eiti j talką “Naujajai Ga 
dynei.“ Mes turime būti so
cialistai, o ne keno vuode- 
gos, kad bet kam pirštu pa
mojus, pultume Į glėbį. Jei
gu mes taip puldinėsime, 
mes savo prestižo Brookly
ne nepakelsim. Mes neturim 
Brooklyne visus nuo gum 
baligės gelbėti, bet turime 
imtis darbo kaip savystovė 
organizacija. Tik tada gau
sime darbo žmonėse pasiti
kėjimo. Musų kelias yra tie
sus, mes žinom savo tikslą 
ir kiti turėtų eit su mumis, o 
ne mes su kitais.

Bet kad to pasiekus, mes 
turime daugiau dirbti. Mes 
turime daugiau rūpintis sa- 
vaja socialistine spauda. 
Mes turime rūpintis dau
giau savo organizacijomis ir 
gauti i jas narių ir mokyti 
juos socializmo. Šiandien 
mes remiame vienus, ryt 
antrus, o jie, žiūrėk, lyg Sa- 
baičio jaučiai, susimerkė, 
susiuostė ir eina išvien. Ar 
mes to nežinome iš praei
ties? Žinome. Tai kokiems 
galams taip pulti vieniems 
ar kitiems į glėbį?

KULPMONT, PA.
Kovo 29 bus žymios pra

kalbos.
Pas mus darbai tik anglių 

kasyklose. Kadangi buvo 
žiema šalta, tai kasyklos 
dirbo visu smarkumu, bet, 
darbininkų jos suėmė tik 
pusę, kiek suimdavo prieš 
1926 metus. Nesuimti darbi
ninkai į kasyklas, dirbo vie
šus darbus. Tie smarkus ir 
ilgus lietus šioje apylinkėje 
visas anglių kasyklas užlie
jo vandeniu, paskandino ir 
siurblius. Ims daug laiko, 
kolei vandenį iš kasyklų iš
trauks.

Organizacijų yra šios: 
Lietuvių Socialistų Kliubas, 
SLA. kuopa, SRKA. kuopa 
ir LDD. kuopa. Kadangi da
bar eina pildomosios tary
bos rinkimai, tai ponas St. 
Gegužis rašinėja laiškus 
kuopos viršininkams ir na
riams, agituodams, kad bal
suotų už fašistų iš “Sargy
bos Bokšto“ surašą. Mes, 
241 kp. nariai iš praeities ži
nome Gegužio ir jo sėbrų 
padarytus nuostolius SLA. 
ir todėl už fašistų surašą ne
balsuosim. Visi stovėsim už 
surašą progresyvi.

Kovo 29 d. Lietuvių salėj
nuo 7 vakaro, įvyks bendrai 
visų srovių rengiamos pra
kalbos išlaisvinimu J. Stil- 
sono. Kalbės A. Jankaus
kas iš Brooklyno. Prašome 
visus dalyvauti. A. Jankaus
kas kalbės ir Shenandoah, 
Pa. SLA. narys.

DETROIT, MICH.
Paskaita ir diskusijos.
Darbininkų diskusijos į- 

vyks 29 dieną kovo, 1 va
landą po pietų, rusų svetai
nėje, 9219 Russell st.

Susirinkite laiku, tai gau 
site progos girdėti paskaitą 
vieno profesoriaus. Paskai
ta bus anglų kalboje. Po 
paskaitos prasidės diskusi
jos lietuvių kalboje. Visos 
frakcijos ir srovės kviečia 
mos dalyvauti. Nešvarus už
sipuldinėjimai ir šmeižtai 
neturės vietos. Diskusijų te
ma — darbininkų vienybė

Kviečia komitetas:
M. L. Balchun&s,
P. Gudelis, Dapsis.

MOTINA NUNUODIJO 
DUKTERĮ.

Texas valstijoj buvo areš
tuota tūla Velma Patterson, 
kurią policija kaltina nu
nuodijus savo 11 metų duk
terį. Motyvai nepaduodami.

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 17 d. Grand Para- 

dise svetainėje buvo LSS. 
19 kuopos prakalbos. Kal
bėtojai buvo P. Grigaitis, 
“Naujienų“ redaktorius, ir 
vietinis Kęstutis Michelso-

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuviai, pagelbekim savo 

tautiečiui!singi. Kiekvienam pažan
giam darbininkui reikėtų 
prigulėti prie socialistų ir 
ant vietos pakvietė norin
čius prisirašyti prie socialis
tų 19 kuopos.

Antru kartu kalbėjo drg. 
nas. įžanga į prakalbas bu- P- Grigaitis temoje: “Kas 
vo 10 centų ir publikos susi- geriau darbininkams, de- 
rinko virš penki šimtai. Jau mokratija, ar proletaro dik- 
vien tas faktas liudija, kad tatura.“ Ir nurodė, kad ko- 
prakalbos pavyko kuo pui- munistai, o ypatingai Leni- 
kiausia. * nas Markso mokslą iškraipė

P. Grigaitis kalkė jo dviem Pateisinti _savo žygius, 
atvejais Pirmu kartu kalbė- ^okl,us ?adare .RuS1^' Nors 
jo apie dabartinę padėtį *iaPl^simin^s a‘J1®
Lietuvoje. Jis gerai tą kiau- ET?teta1 o diKtaturą, bei
simą nušvietė ir iŠ laikraš- lStlsa! jo mokslas remiasi vjenjnffai padirbėti 
čių ištraukomis priparodė ant demokratuos principo, feningai padirbėti, 
susirinkusiems kaip šian- 9 ne ant partijmes ctiktatu-
dien Lietuvos ūkininkai ir į?s’.kaiP daEaJ ^ovietų 

__ ! Rusijoj. Tokia kaip Sovietųpapiaou u«ai uniiiinai n.vw- j - — - - -
ja prieš Smetonos diktatūrą v^sijos 
Lietuvoje.

diktatūra, tai
Markso mokvmas, oV 7

, pirmesnių anarcho-sindika- 
Kęstutis Michelsonas yrs iįstų Francuzijoj, kurie siu- 

jaunas vyras, kolegijos mo-. panašias metodas, ieigu 
kinys; jis kalbėjo apie NRA. Į iie kada bus valdonai.’
Jo tema labai plati, bet jis p „ , . . , . .....
gerai nušvietė klausovams į Darbininkai pilnai lai-
ka ji davė darbininkams ir “etoJa!s1bus.1tlk tada- kalP 
ko nedavė. Savo išvadoje, J!? Paa,aks pilnos.demoKra- 
Kęstutis ragino lietuvius tijos Diktatūra reiškia pne- 
darbininkus imties žingsnių aPaVd? visiems o ne vien 
naremt Amerikoje ų judė- buržujams, sako drg. Gr,-
limą, kuris šiandien prade
da pasireikšti darbo armijo
se ir taipgi pažangesnėse 
organizacijose, kad įkurti 
Darbo Partiją. Tokia parti
ja nebus revoliucinė, bet ji 
bus skirtingesnė negu re
publikonų ir demokratų 
partijos. Ji vistiek atsakys 
Amerikos darbininkų rei
kalams, sako Kęstutis.

Balandžio mėnesy New 
Britaine įvyks miesto valdy
bos rinkimai. Juozas Savo
ms sumanė siekti aukštes
nės vietos. Per kelis metus 
jis buvo miesto valdyboj 
kaipo konselmanas, o da
bar stengiasi gaut majoro 
vietą ant demokratų tikieto.

Kadangi šį sykį iš demo
kratų partijos yra net keturi 
kandidatai, du airiai, italas 
ir lietuvis, tai Juozui Savo- 
niui yra proga gaut nomina

nuo nepasirašiusių 
asmenų.

SLA. reikalais jeigu ką 
nors veiki, tai ir kritikų gau
ni. Štai, aš gavau laišką nuo 
vieno “Tautos Saugotojo,“ 
kuris mane labai išbara ir 
net tam tikru vardu mane 
išvadina, kam aš remiu p. 
Bagočiaus ir p. Mažuknos 
kandidatūrą į SLA. Pildo
mąją Tarybą. Jeigu žino
čiau, kam reikia atsakyti ir 
kieno tas laiškas rašytas, tai 
gal ir butų galima plačiau 
pasikalbėti. Bet dabar tar
siu tik kelius žodžius kas 
link musų Pild. Tarybos rin
kimų. Gal butų musų orga
nizacijai daug sveikiau, jei
gu viskas butų palikta narių 
sąžinei: kas yra vertas, ir 
kas nėra vertas būti tos or
ganizacijos priešaky. Tada 
gal butų tinkami žmonės į 
tas vietas išrinkti. Dabar 
gi vadinamo “Sargybos 
Bokšto“ yra paleista labai 
daug visokių šmeižtų, o nei 
vieno rimto darodymo nėra 
padaryta. Ir kurie tom vėjo 
kalbom nesiremia ir jom 
netiki, tie net “išdavikais“ 
vadinami. Ar tai čia broly
bė ir artimo meilė tokioj 
fraternalėj organizacijoj, 
kaip Susivienijimas? Dau
gelis vadinatės Susivieniji
mo “gelbėtojais.“ Bet ar pa- 
lyginot išlaidas ir matėte 
skirtumą tarpe buvusios 
Pild. Tarybos ir dabarti
nės? Ar sekate abiejų tary
bų darbus, ką kuri atliko?

organizacijos saugotojais. 
Nežiūrint visų metamų ant 
jų purvų, jiem prižiūrint or
ganizacija vėl ateis i tą vie
tą, kurioje ji turi būti. Viso
kie prieteiiai negalės sau 
paskolų gauti ant beverčių 
nuosavybių.

Pašaukė policiją ir pa
sikorė.

Euclid miestely lietuvis 
pašaukė policiją prieš sau 
galo pasidaiymą. Jis pašau
kė policiją ir pranešė, kad 
tokiame name esąs pasiko
ręs žmogus. Policija nusi
skubino, bet negalėjo į na
mą įneLi. Kada išmušė du
ris, atrado pasikorusį žmo
gų. Iš palikto laiškelio suži
nota, kad tai buvo lietuvis 
Adomas Navickevičius, ku
ris gyveno pats sau vienas.* 
Policija spėja, kad turbut 
jis pats pasaukęs policiją ir 
tuoj pasikoręs. Buvęs ilgą 
laiką be darbo.

Kovo 13 dieną L. K. Dar
želio sąjunga laikė savo su
sirinkimą ir nutarė pradėti 
daug veikti darželio įrengi
mui šį pavasarį. Nors val
džia dikčiai parėmė ir daug 
pinigų duoda, vienok ji ne
gali musų reikalų sutvarky
ti. Mes patys turime tą viską 
atlikti. Taigi visų lietuvių 
pareiga yra prie to prisidėti.

eija. Todėl TtKrrikT^^
■ kišo SLA. tuną, tai ar si tu

ri už anos nuodėmes atša
Kovo 29, nedėlioję, 2 vai. į kyti? Man gerb. Mažukna 

po pietų, Lietuvių svetainė- yra gerai žinomas. Ir galiu 
je, 354 Park Street, Conn. ’ sakyti, kad jis yra labai 

ne Lietuvių Federacijos pilie-[daug Susivienijimui pasi- 
čių skyrius, rengia tam tiks- darbavęs. Ir ar jis nori, ar 
lui lietuviams prakalbas, nenori, turėtų būti vėl iš- 
Kalbės advokatas K. Luko- rinktas vien dėl organizaci- 
šius iš Waterburio. Įžanga jos gerovės. Taip pat ir su 
dykai. Visi New Britaino gerb. Bagočium. Niekas ne
lietuviai, vyrai ir moters da- gali suktybių prirodyti. Bet 
lyvaukime šiame susirinki-1 nuveiktais darbais visi gali 
me. Parodykime lietuvių pasidžiaugti. Taigi, mano 
vienybę. (nuomonė yra tokia, kad jie

Stasė Matulytė, turėtų palikti musų didelės

SLA. 14 kuopos susirin
kimas įvyks 1 d. balandžio. 
Visi nariai turėtų atsilanky
ti ir balsuoti už tuos kandi
datus, kurie yra nurodomi 
“Keleivy.“ Išrinkę demo
kratiškus žmones į Pild. Ta
rybą, mes niekuomet nesi
gailėsime.

o.aug

gailis. O jeigu ji yra prie
spauda, tai koks gali būt lai
mėjimas darbininkų klasei.

Grigaitis ištraukomis iš 
Karolio Markso raštų parė
mė savo žodžius. Sėdėdami 
komunistų “čyfukai“: A. 
Bimba, R. Mizara ir L. Pru
seiką tik raivėsi ir dūsavo, 
kai Grigaitis jų ortodoksinę 
teoriją į dulkes daužė. Ką

Drg. J. Glaveckas, to va-!dab,ar darys komunistai tai 
karo pirmininkas, surinku-: ;urlku Pasakyti kiti sako, 
siems pareiškė, kad praei- k^d rengs prakalbas, net 
tyje Lietuvių Socialistų Są- dr?; Grigaitis labai jų da- 
junga ir 19 kuopa lošė svar- <atk^ sukritikavo n gali 
bią rolę ne tik čia ant vietos, ,EU®,lduot. n.uo teisingo ke- 
Brooklyne, bet ji buvo žymi ■110' kur ? PLvnes. 
darbininkų atspara visoje! net komunistai sako:
Amerikoje. Pereitas karas' Lygaus Grigaičiui, 
Europoje padare suirutę po
litinėse partijose. Aišku, 
sako J. Glaveckas, negalėjo
jis nepaliesti Amerikos dar-

komu-
nistų tarpe d a nėra, kad taip 
nuosakiai marksizmą pažin
tų.” Taip ir aš sakau, kad 
nėra. Jeigu Grigaitis galėtų

bininkus; ir jis palietė. To kius kartus į metus at- 
sėkmėje gimė kairysis spar-; vykti i Brookl\ną, tai Lais- 
nas Socialistų Partijoj 1919bosams butų taip. kaip 
metais, iš kairiųjų isivystė i /Vdnies stabui, kad jų pa- 
dabartiniai komunistai ir P?s duoną J[ems uzdir- 
suskaldė musų lietuvišką,i9/1: Įr nenuostabu, kad jie 
platų darbininkų judėjimą Grigaičio tąip nekenčia, 
čia Amerikoje. j Jurgis.

Toliau d-gas Glaveckas; grAND raPIDS, MICH. 
nurodė, kad pats gyvenimas; . ’
parodė, kad masės nenuse-1 Mirė daug lietuvių,
kė paskui komunistus; jos Gerų žinių pas mus negir- 
liko milžiniškoj didžiumoj dėt, tai pranešiu keliatą 
pusiaukely ir dalį jų šian- liūdnų. Pastaruoju kuku 
dien pasigauna visokie fa- pas mus mirė šie lietuviai: 
šistai. Komunistai pamatė Kuprienė, Kurelenskas. No- 
kad jie padarė didelę žalą reika, Varpulienė, Urbona- 
darbininkų judėjimui, jau vičienė, Franas Dėdinas ir 
pradėjo net socialistus drau- Jonas Kanapė. Jų biogrr.fi- 
gais vadinti. Tas parodo, jos ir iš kur jie buvo kilę 
kad socialistai nepripažin- Lietuvoje, neteko sužinoti, 
darni diktatūros buvo tei- J. Juozaiti*.
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P-nas Miltienis su savo 
draugu perkėlė savo mėsos 
ir gioserio biznį nuo Ansel 
Rd. į East 79th st. Miltienis 
yra senas biznierius ir senai 
šioje apylinkėje laiko biznį. 
Tikisi, kad naujoj vietoj 
biznis dar daugiau pakils.

Tarpe vasario dvidešimts 
devintos dienos ir kovo de
vintos mirė šie lietuviai: 
Juozas Marčiulaitis, Zeno
nas Linauskas, Ignas Obe- 
lėnis, Adomas Povilonis ir 
Jonas Šležus.

Youngstowne plieno dar
bai kiek pagerėjo. Po naujų 
metų buvo visai nukritę, bet 
dabar vėl jau pakilo. Dirba 
apie 56 nuošimčius normos. 
Čia gyvena dailus būrelis ir 
lietuvių. Kada išdirbystė 
nupuola, tai ir juos labai 
paliečia, nes čia yra kuo ne 
visi darbo žmonės ir sau 
pragyvenimą turi pasidary
ti tose plieno dirbtuvėse.

Girdėjau, kad musų kolo
nijos senas biznierius Vik
toras Andersonas jau atida
rė savo naują biznį ant 
Mayfield Rd., kur pardavi
nės vartotus automobilius. 
Andersonas turi gana daug 
pažįstamų ir draugų. Taigi 
naujame biznyje gal turės 
gerų pasekmių.

Teko patirti, kad būrelis 
lietuvių iš demokratų parti
jos susitvėrė naują kliubą 
remti Rooseveltą ateinan
čiuose rinkimuose. To kliu
bo pirmininku yra Jonas 
Deraitis.

Nikodemas Vilkelis, lai
dotuvių direktorius, yra mo
demiškai įsirengęs visiems 
patarnauti. Kada nelaimė 

; ištinka namuose, tai kurie 
tik kreipėsi pas p. Vilkelį, 
visi buvo patenkinti. Lietu
viai neturėtų savo draugo 
pamiršti.

Jonas Jarus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Šveicarijos Valstiečiai Nusikratė Sveikatos Kampelis 
Karalių Globą irlskovojo Laisvę. Į ša daug odos skylučių — porų, 

'tada turi daugiau dirbti plau* 
čiai, o kai sukrinta ir prakaito 

; liaukų darbas, daugiau turi dir
bti inkstai, bet vieni inkstai tą 
darbą negali įstengti atlikti, 
štai yra labai puikus pavyzdys, 
kokį didelį darbą atlieka oda.

Paryžiuj vienos parodos metu 
norėta atvaizduoti aukso am
žius. Tam tikslui buvo paimtas 
gyvas berniukas ir visas jo kū
nas apteptas auksu, be: berniu
kas po to mirė. Aptepus jo ku
lią auksu, visos odos paviršiaus 
skylutės buvo užkimštos ir jos 
negalėjo atlikti savo darbo. Kad 
tokių dalykų nebūtų, reikia 
švariai laikyti odą. Žinoma, tas 
yra sunkiau padaryti, kada ūki
ninkas vasarą nuo saulės pate
kėjimo iki nusileidimo pluša vi
są dieną įtempęs savo ^aumenis 
prie įvairių darbų, vakare, tam
soj grįžus iš darbo jam jau nė
ra jokio noro, nei jėgų pasirū
pinti apie save. Bet vistik ir to- 

vasa- kioj būklėj esant reikėtų atsi- 
rą. Paprastai išprakaituoja 1-3 minti: jeigu nepasiruoši tinka- 
litrus per parą. Karštomis va- ’ mai poilsiui, nenuplausi nuo ku- 

Po Albrechto nugalėjimo Saros dienomis galima išprakai-'no prakaitu —srutų, takteriju, 
laisvieji Šveicarijos valstie- tuoti iki 12 litrų. kurios tave kankins nakties

metu. nepakeisi prakaituotų 
skalbinių švariais, tai gerai ne
galėsi pailsėti ir rytą kelsiesi 
neturėdamas tiek energijos, 
jausies dar vis nuvargęs.

PRAKAITAS IR KINO ŠVARA.
, Prakaitą gamina prakaite1 
{liaukos, kurių daugiausia yra 
kaktoje, pažastyse, delnuose ii 
paduose. Visame žmogaus kunG 
paviršiuje yra apie du milionai 
prakaito liaukų. Jeigu yra toks 
didelis skaičius liaukų, tai jos tu
ri atlikti svarbių musų organiz
mui darbą. Jeigu pažiūrėsime 
musų prakaito sudėtį, tai rasi
me daugiau vandens ir įvairių 
druskų. Šlapume rasime beveik 
tas pačias medžiagas, kurios y- 
ra ir prakaite. Taigi prakaite 
liaukos yra pakeičiamasis, pa 
gelbinis organas inkstų. Jos pa
lengvina inkstų darbą. Kada 
prakaitas pasišalina, išgaruoja 
druskos ant odos pasilieka ir jos 
jaudina odą — pradeda niežėti, 
pav., sūriai pavalgius ir smar 

reikalas : išprakaitavus, vanduo iš-
nant pro mietą, nusiimti ke- Jai? . n^nV?lseRe- Jls _^av.° i garuoja, o odos paviršiuje pasi- 

‘ galą anksčiau, negu spėjo I-jiJeica druska, kuri ir erzina mu-
vykdyti piktą sumany-ĮSy žmogus visa laika pra-
mą. Jį nudurė jo paties su- kailuoja tiek žiema, tiek
nėnas Johanijus uz sukty
bes.

Į Vakarų Europoj, tarp Į pagarsė. ęs buvo landfogtas ris buvo ženklu visiems*
aukštų Alpių kalnų yra ne
didelė. bet labai kultūringų 
ir apsišvietusių žmonių gy
venama šalis Šveicarija. Tai 
ypatingas kraštas. Ypatin
gas visų pirmiausia tuo, kad 
jo gyventojų—piliečių ka
mieną sudaro ne vienos ku
rios tautybės žmonės, o mi
šinys, arba sąjunga trijų 
tautybių — vokiečių, fran
euzų ir italų. Daugiausia y- 
ra vokiečių: franeuzų ir ita
lų — mažiausia: bet nei vie
ni. nei antri, nei treti nelink
sta nei prie Vokietijos, nei 
prie Francuzijos, nei prie 
Italijos, o bevelija gyventi 
atskiru, laisvu ir nepriklau
somu sau gyvenimu.

Šveicarija Įgijo sau laisvę 
ir nepriklausomybę jau se
nai. Paskutinė kova, kurioj 
syki ant visados buvo nuga
lėti šveicarų liaudies laisvės 
priešai ir prispaudėjai, Įvy
ko lygiai prieš 550 metų. 
Apie šią tad kovą ir apla
mai apie Šveicarijos vals
tiečių kovas už laisvę šia 
proga verta bent trumpai 

\ pakalbėti, juo labiau, kad 
patys, tai Šveicarijos kova už nepri

buvo tikrai

Hesleris. Šveicarijos valstiečiams pra
Pradžioj šveicariečiai da dėti visuotinį sukilimą, 

mėgino skųstis imperato- Žmonės, pamatę laužą liep- 
riui. Siuntė pas jį delegaci- snojant, rinkosi i bul ius ir, 
jas, prašė sudrausti sauva- apsiginklavę, puolė kara- 
lianjančius fogtus, bet tai liaus ir jo valdininkų pilis ir 
liko tik balsu tyruose sau- visas jas išgriovė. Šveicarija
kiančiu. O fogtai po tokių 
skundų dar labiau siautė. 
Tas pats Hesleris, kuris die
ną-naktį tik ir tegalvodavo, 
kaip čia labiau prispaudus 
ir pažeminus ramius Šveica
rijos ūkininkus, sugalvojo 
dar vieną išmislą, kuris tu
rėjo šveicariečiams parody
ti, kad jie tik vergai, o jis— 
jų ponas. Uri miesto aikštė
je ant aukšto mieto jis liepė 
pakabinti skrybėlę, kokią 
nešiodavo austrų hercogai, 
ir įsakė kiekvienam, praei

—Tegul bus pagarbintas, kyti prieš velnią 
vaike! kaip jie gali apginti nuo jo klaušomybę ___  __

—Labas rytas, teve!_ (savo parapijomis, tėve? O prasčioku kova su ponais.
—bei, Maike. ar tu žinai, jeigu kunigas negali savo, *..

su kokiu intarasu aš pas ta- žmonių išgelbėti, tai jis vi- Šveicarija iš senų laikų
ve ateinu? sai jiems nereikalingas. Iš- buvo apgyventa paprastų

—Ne. eina, vadinasi, tas, ką lais- žmonių, valstiečių, kurie au-
—Aš noriu, Maike, kad vamaniai senai jau apie ku- ginosi karves, arė žemę, sa-

tu prisirašvtum prie naujos nigus skelbia. įvo taųie ir su kaimynais
musų susaidės. Į _Tu 'gražiai sugyveno ir nieko

—O kokia ta “«usaidė?” T •♦•t u\*la m, nę' ne- netroško, kaip tik taikos. t AUKid ta :u*aiue._ kritikuok perdaug, ba ne as epnnvpip
—Jos vardo as da nezi- x:t„ 5,,ffaivft,-a1, Tai™ hnvn enmeje tas kiastas vadi

nau Maike ale jos mieri« ” v . n!m, -lp • ? ?;nosi Helvecija. Romos im-
Ubai ieras [asyta k’5?,Įll“sk?J Sazlet0)’ perijos laikais ji buvo oku-

-i -o eina Vilksbenuose ir va- tU—O ką ji mano veikti? Hinad “Car^n” vardu Tr nn pa'ę romėnai, o kai Romos.-—Ji melši* už kunigus ginasi Garso vardu. Ir po imperija žlugo tai dėl Hel-V niei&K uz nuiugus. maldele pasiraso ne koks „JT-- J --
—Ar tai jau nauja mada hndizvG a u nau v„n Pm 'eciJos eme varžytis namųJ ?e5lle'LS: aie PatS kUn’ BlU\k^mvninin Salin karaliai

aiejo pu. jus. žikas, žinomas musu misio- CTf ‘^;L-sė7š*;~ v™; di—Jes, Maike, nauja štai- r;p,.inę va ra; nocokvk bei kunigaikščiai, ipac di-
la Lig šiol kunigai me^sda- A t * i * ' • i " • dėlių grobuonišku tikslų Įju. . mi nuingdi uiciuuu Maike, kam jis taip durnai u i™;
vosi uz katalikus, o dabar raso<» J F ■Helvecija turėjo kai kurie
katalikai turės melstis už ‘ ’n_ _______  i.„ vokiečių valstybėlių (bava-. . t rašo.

mtuk'sUnZ T° ?r jis -tra 5OTS >y, švabu ir kitu) valdovai, 
čia, žmonių sus,rašę Į tą su- ' turtinį. ramių ir

—Na, tai uskiuzmi, Mai- darbščiu ūkininku šalis at-
kunigus. Yra jau

raidę, ką kožno mėnesio pir . ---
mą subata eina i bažnyčią k^’ kay a? norėjau tave line rodė skaniu kąsniu. Tokios 
melstis už savo dvasiškas tos Kunigų Dusių Gelbėji- karalių varžytinės ir nuola- 
asabas. “Garso” gazipta Į- Susaidės prirašyt. Dabar tiniai užpuldinėjimai, gro- 
dėjo ir tam tikrą maldelę, Jau ,ir aš matau, kad Gar- bimai taikingiems Šveicari- 
ka kun. Bružikas parašė. Aš SH Bružiku padarė di-į jos gyventojams ilgainiui

rnono Irvc rvivcrrvo unt rrrvJdelljau vieną jos posmą ant po-,' misteika. (taip Įkyrėjo, jog jau anksty
baisiais viduramžių laikais 
šveicariečiai, nematydami 
geresnės išeities, kreipėsi Į

meties išmokau. Ji skamba! —Bet kodėl tu toks nera-
taip: Šventoji Marijona, ge- mus. tėve? 
riausia kunigu motina, pa- —Nežinau. Maike, kas man 
imk Į savo asablyvą apieką pasidarė. Jau kelinta diena: austrų karalių Habsburgų 
visus prabaščius ir kaman-. mane kažin kas kanda Į giminę, prašydami ją buti 
dorių? ir su savo šventably- kuprą. (Šveicarijos globėja ir gy
va ranka privesk prie paku-' —O ar nežinai, tėve, ką nėja.
tos visus tuos latrus, k* už- tai reiškia? j Habsburgams ėmus glo-
mirse savo šventu pašauki- —Nagi? boti Šveicariją, užpuldinėji
mą ir pasidavė šėtono pa-! —Tai reiškia, kad tau lai- mai pasiliovė, bet šveicarie-

Įkas jau išsimaudyt {čiai iš to nedaug ką laimėjo.
. . tėy?’ kad; —Na jau Maike, to tai Jei anksčiau jie turėjo nuo-

tai butų kunigo Bruziko pa- ag nedalysiu. Mano senas lat budėti dėl savo turto ir 
rašyta maldelė. pažįstamas, Džiova Kilbu- gyvybės, tai dabar, atsidavę

ti-i' n?’ i •• • 'kas, irgi turėjo toki trobeli! karaliaus Habsburgo glo-
_—Tydėb kad ji kunigus ^et kaip tik išsimaudė, tuoj bai, jie atiteko Į vergiją. Iš 

išjuokia. Is jos išeina, kad pagavo zapaleniją ir numi- pradžių ši vergija buvo lyg 
dvasiškija jau tiek įklimpo rg_ Aš da norįu pagyvent, ir nejuntama, bet juo toliau. 
į nuodėmes, kad velnias nu- klaike. i juo labiau ji darėsi suvoka-
smeš visus kunigus, jeigu :------- jmesnė. O kai XIV-tojo šimt-
davatkos nepradės už juos' p^BĖGO KUNIGO GAS- 'mečio pradžioj i Habsburgų 
melstis. . _ i RADINĖ. 'karalių sostą Įlipo naujas—nebeisi išrodo, t A T
Maike ale melstis reikia Y-- Antazavė, Zarasu apskr. a“ b „• -S . . ♦ . .maine, aie raeisus įeisią, i „„i’kj ' 1 t canjos valstiečiai iau visa’
pac tas reikalinga dabar, Plačiai pasklido po apylin- •- namatė i kokia “o-lo- 
Maike, kada bedievybė taip kę, kad iš nakties dingusi , „ ~ I)akiišvo. 
r markiai platinas1’. Slabnes- kunigo gaspadmė. Vieni j J ’
nės calvo* kunicai n^ats’- ^<tko, kad maskoliai pavogė,1 Kadangi S\eicanjos gy- Paiko prieš velnio žabangus Hti-kad pabėgusi ir isL ventojai visi tebuvo papras- 
ir pasiduoda pakusai. Ar tai kėjusi uz pravoslavo, nes -i valstiečiai, ūkininkai, tai 
vienas doros mokytojas iš- buvę jau riestai. Ar tai tikra A ),eckĮ-a:; sumanė nesti 
sižadėjo savo stono ir už pi- tiesa, tokių paslapčių me- ]įems, Kaip žemesnes ru 
nigus nuėjo bedieviškai vai- kas gerai nežino, bet žmo- ges padarams, vergiją, 
džiai služyt? O kiek yra to-^ėse kalbama visaip. Kai s\eicai iečiai su tuo ne-
kių, ką atiduoda savo šuto

gundai. Amen.
—Aš netikiu,

na už mergos sijoną? Va- 
luk to, Maike, ir yra Įveda
ma Pirmoji Mėnąsio Subata, 
kuomet visi turi melstis, kad 
panelė švenčiausia apsau
gotų kunigus nuo piktos pa
gundos.

—Bet ar tu pagalvojai, 
tėve, Į kokią padėtį tas stato 
tavo kunigus?

—O kas?
—Jeigu jie negali atsilai-

tapo išvaduota ir išlaisvinta. 
Likę gyvi karaliaus valdi
ninkai ir kariai buvo išvyti.

Gavęs žinią apie šveica- 
riečių sukilimą, imperato
rius Albrechtas baisiai su
pyko ir pasiryžo “prakeik
tus piemenis” (taip jis vadi
no Šveicarijos valstiečius) 
žiauriai nubausti. Jis ėmė 
rinkti skaitlingą kariuome
nę, kad j’os pagalba vėl nu
kariautų ir pavergtų laisvą
ją Šveicariją, bet 

nenusisekė.
purę

Kai jau karaliaus ir jo 
vietininkų landfogtų jungas 
pasidarė ilgiau visiškai ne
bepakenčiamas, trijų Švei
carijos kantonų, būtent, 
Švico, Uri ir Untervaldeno 
valstiečiai susijungė i sąjun
gą, kurią pavadino “Laisvės 
Draugu Sąjunga,” ir ėmė 
ruoštis sukilimui.

Sukilti buvo nutarta 1308 
m. sausio 1 d. Kad sukili
mas pavyktų, visų pirmiau- 
sia reikėjo užimti Rosbergo 
tvirtovę ir Zarneno pili, kur 
gyvpno po Haslerio palikęs
landfogtas Landenbergas.

sutiko, tai jis atsiuntė i Švei- 
NEPAPRASTAS NAUJA- cariją savo vietininkus su 

GIMIS. ; skaitlinga kariuomene, pri-
Dusetos. Bilaišiu kaimo f®1?. irI>^kelbė

p. Matiuko karvė ‘pagimdė:krast« e?ant PaverKt«-
nepaprastą veršiuką: viena:, 
liemuo, bet 8 kojos, 2 gal
vos ir 2 vuodegos,—tai su
augę dvynukai. Gimdymas

Albrechto vietinin k a i 
Šveicarijoj buvo vadinami 
landfogtais. Tai buvo žiau
rus ir pikti žmonės, kurie be

buvo sunkus, veterinaras pasigailėjimo tramdė švei- 
turėjo daryti operaciją, bet cariečių pasipriešinimą nau- 
nei karvės, nei veršio neiš- jai vergijai. Ypatingai žiau- 
gelbėjo. irus ir visokiom niekšystėm

čiai ramiai gyveno ir naudo
josi savo darbo vaisiais, me
keno nekliudomi ir never
giami ištisus 78 metus. Bet 
1386 metais, t. y., lygiai 
prieš 500 metų, Albrechto 
palikuonis, austrų hercogas nius’ 
Leopoldas, sumanė Šveica-

Naujų metų naktį prie Ros
bergo tvirtovės prisiartino 
vienas jaunas šveicarų suki
lėlis ir tyliai pasibeldė i ma
žą langeli, kuriame spinksė- 
jo silpna žibintuvėlio švie
sa. Langeli atidarė tvirtovės 
tarnaitė, jaunojo sukilėlio 
mylimoji. Paskui jaunuoli 
pro langeli sulindo i tvirto
vę dvidešimts jo draugų, 
turie atsargiai ir tyliai elg
damies. tuojau ėmė veikti. 
Pirmiausia iie suėmė, neda
vę nei pyptelti, tvirtovės vir
šininką, paskum — jo arti
miausius padėjėjus ir ga
liausiai nuginklavo visą tvir 
tovės Įgulą. Nepraslinkus 
nei valandai laiko, Rosber
go tvirtovė buvo jau sukilė
lių rankose.

Tvirtovės užėmimas taip 
vykusiai buvo atliktas, jog 
iš jos negavo pasprukti nei 
vienas kareivis, kuris butu 
galėjęs pranešti apie Įvyki 
Zarneno pily gyvenančiam 
landfogtui Landenbergui. 
Todėl Naujų metų rytą Lan
denbergas visai ramus išėjo 
iš savo pilies i bažnyčią pa
simelsti Dievui už tai, kad 
jis suteikė jam progą vieš
patauti ir engti Šveicarijos 
liaudį. Pilies tarpuvartei 
fogtą pasitiko būrelis ūki
ninkų, kurie pasveikino ii 
Naujais metais ir atnešė 
iam dovanų — veršių, ožkų. 
kiškių ir kt. Fogtas priėmė 
dovana? ir liepė ūkininkams 
eiti į pilie? kiemą ir ten lau
kti, kol ji? grįš iš bažnyčios. 
Kai tik fogtas pasišalino, 
vienas ūkininkų, kurie tik
rumoje visi buvo “Laisvės 
Draugi} Sąjungos” sukilė
liai, sutrimitavo ragu. Be
matant visi ūkininkai užsi
movė ant savo lazdų geleži
nius durklus ir puolė pilies 
Įgulą. Pili? buvo paimta.

Tuo tai pu fogtas Landen
bergas ramiai sau meldėsi 
bažnyčioje. Sužinojęs apie 
sukilimą, įis smarkiai išsi
gando ir mėgino bėgti. Su
kilėliai bebėganti jį suėmė, 
bet nieko iam nedarė, tik 
nrisaikdino, kad jis išvyks iš 
Šveicarijos ir daugiau nie
kad į šį kraštą nekis savo 
nosies.

Kai tik Zarneno pilis bu
vo paimta, laisvės draugai 
ant Alpnacho kalno viršū
nės uždegė didelį laužą, ku-

Odos paviršiuje yra ne tik 
prakaito liaukos, bet ir riebali 
nės liaukos, kurios gamina rie
balus, šie padaro odos paviršių 
ir plaukus riebesnius, lankstes-

oda nuo jų pasidaro mink- Pagrindiniai dalykai kūno 
štesnė. Riebalinės liaukos per švarai laikyti yra vanduo ir 

riją vėl nukariauti ir <?urin- m^nes! pagamina daugiau kaip muilas. Vienu vandeniu be mui- 
kęs skaitlingą kariuomenę,1 Pus^ kilogramo riebalų.

Odoje esančios prakaito ir rie
balinės liaukos nuolat išleidžia 
ant odos paviršiaus prakaito ir 
riebalų. Jei žmogus odos nevalo, 
tai prie prakaito liekanų ir rie-

puolė ir įsibrovė Į laisvųjų 
valstiečių šalį. Bet, nors už
puolikų kariuomenė buvo 
apginkluota geriausiais to 
neto ginklais ir turėjo užsi
vilkę geležinius _ Šarvus, O. balų prilimpa apsupančios mus 
Šveicarijos laisvės draugai dulltės ir bakterijos. Tas viskas 
buvo apsiginklavę _ daugu- 'susimaišo, pasidaro purvas ir 
moję tik basliais, juos pa- tuo budu visa musu oda apsi- 
vergti nepasisekė. Po neil- dengia riebaliniu purvu, kuris 
?os kovos išblaškytas prie
šas turėjo iš kovos lauko 
trauktis, palikdamas daugy
bę sužeistų ir nukautų. Pas- .džia „emalcnų kvapą ir ima mu 
tarujų tarpe buvo ir _pats gy odos paviršius dvokti, o pu

ima puti, nes bakterijos — mik- 
ro-organizmai suskaldo riebalus 
i riebalines rūgštis, kurios sklei-

hercogas Leopoldas. Taip 
šveicariečiai laimėjo savo

vėsiai erzina odą, nerisi kasytis. 
Nešvarių žmonių nagai ilgi, pa-

paskutinę ginkluotą kovą nagės juodos, pilnos purvo. Be 
už laisvę. Po šios atmintinos L jkasant odos paviršius įdres- 
kovos jau niekas daugiau , kiamas. Be to, nuo puvimo oda 
nebedrįso pulti laisvę mėgs-; suskįrsta. Tuo budu joje pasi- 
tančios Šveicarijos liaudies.
Ir Šveicarijos valstiečiai 
nuo to laiko jau visai ra
miai ėmė gyventi, tvarkyda
mi savo gyvenimą demokra
tiniais žmonių lygybės ir
laisvės pagrindais. Demo- Tokiu budu nuolat erzinama 
kratiškumas žmonių širdyse oda stengiasi apsiginti, viršuti- 
ir protuose giliai suleidęs jos sluoksnis suragėja. eina 
šaknis, dėlto dar ir šiandien {storyn, nustoja švelnumo ir jau- 
Šveicarija viena demokra- trunoo. Kai nešvarumai užkem- 
tiškiausių šalių visoj Euro
poj. P. Kež.

daro daugybė matomų ir nema
tomų žaizdelių, pro kurias Į kū
ną gali lengvai įeiti ligų perų. 
kurie apkrečia žmogų įvairiom 
ligom.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

Klausimas: Ar galima iš jūrių vandens padaryti šviežią vandeni. tinkamą gėrimui?
Atsakymas: Taip. galima. Jū

rių vanduo reikia distiliuoti.Tuo 
tikslu jį virina ir kilančius ga
rus paverčia vėl į vandenį. Vi
sos druskos, kokios yra jūrių 
vandeny, pasilieka katile, jies 
druskos negaruoja. Gautas iš 
garu vanduo yra tyras ir jį ga
lima gerti. Jurininkai kartais 
taip ir daro. Distiliacijos keliu 
druską galima atskirti nuo kož- 
nc vandens.

Klausimas: Kodėl sugeriamoji popiera sugeria rašalą daug greičiau, negu paprastoji
popiera?

Atsakymas: Sugeriamoji popiera yra taip padaryta, kad jos medžiaga yra labai palaida ir pilna mažyčių tarpelių bei sky- lėlyčių. Tos skylėlytės ir sugeria rašalą. Paprasta pepiera to negali padaryti, nes ji kiečiau suspausta ir rašalui nėra tenai vietos.

POSMAI APIE 
VĖTRAS.

lo nei odos, nei skalbiu ų nešva
rumo nenuplausi. Tik muilas 
gali pakankamai tuos nešvaru
mus ištirpinti ir vandeny tada 
nesunku juos nuplauti. Muilas 
yra taip pat viena iš priemonių 
kūno gražumui palaikyti. Kas 
nesibijo muilo ir vandens, to 
veido ir viso kūno oda minkšta, 
lanksti, graži ir sveikos spalvos. 
Jokics pomados ir tepalai nepai-.:i_ ♦ ..u,...vien iniu:* gia^un:u, nirrn
muilo gabalas ir vand: o. Todėl 
muilui nereikia gailėtis pinigų. 
Iš muilo suvartojimo kiekio 
sprendžiama apie valstybės 
kulturingumą. Iz. Rudaitis.

Trankos aršios vėtros— 
Vargo neša dalią.
Žalias šilas ošia 
liūdesio giesmelę.
Girdisi pakraigėj— 
į-udens vėtros blaškos,— 
oi, sunkią artoiui 
neša vargo naštą.
Plikais medžiais suokia 
vėtros rudeninės.
Širdis nerimauna 
varganoj tėvynėj.
Čirpia plikos šakos 
triesmę rudeninę.
Juodas vargas pina 
rūpesčius krūtinėj.
Oškit kluonuos vėtros, 
virkdykit girelę.
Te širdis sermėgio 
vargui maištą kelia.

A Yaygą savo brolį, 
kančias begalines 
tegul vėtros moko 
ginti iš tėvynės.
Jei širdis artoj’o 
tyli po sermėga,— 
suki per palaukes 
žiemą klodais sniegą!

Juozas Gaigalas.

PLEISKANOS IR PLAUKŲ 
SLINKIMAS.

Pleiskanos yra savo rūšies li
ga, kuri daugeliui sudaro daug 
nemalonumų. Neretas esti atsi
tikimas, kada buna pi’ia galva 
pleiskanų, tarytum miltų pri
barstyta.

Jei suaugusiems vyrams atsi
randa daug pleiskanų, tai esti 
ženklas, kad po tam tikro laike 
pradės slinkti plaukai. Mat 
prieš plaukams nuplinkant, pir
miausia atsiranda pleiskanos. 
Todėl pleiskanų atsiradimą ir 
laikoma viena iš priežasčių 
plaukų nuslinkimo.

Pleiskanos atsiranda nuo per- 
gausaus galvos riebali iių liau
kų veikimo.

Pleiskanų atsiradime ir kar
tu su jomis plaukų slinkimo yra 
įvairių priežasčių, todėl ligonio 
nemačius daug ko patarti nega
lima. Mat. žmonės yra nelygus 
sveikatingumo atžvilgiu, o plei
skanų atsiradimas ir j j vaisiai 
dažnai pareina nuo bendrovės 
sveikatos būklės (pav., nuo ma
žakraujystės. nervingumo, virš
kinimo sukrikimo, sifi io. liau
kų netvarkos, gripe, šiltinės ir 
tt.). Kai atsiranda daug pleis
kanų ir kai pastebim, jog smar
kiai krinta plaukai, geriausia 
tuoj kreiptis pas gydytoją.

Vien tik trumpas pl.iukų nu- 
kirpimas bei nuskutin as pleis- 
kanavimo ir plaukų smukimo 
nesulaiko. Labai svarbi nesišu- 
kuoti svetimomis šukomis bei 
šepečiais, nes galima per tat 
galvoje įveisti plaukams ir odai 
žalingų, akims nematomų gyvū
nėlių. kurie ne tik plaukus gali 
nuplikinti, bet ir odą susarg
dinti.

Pleiskanavimą ir kartu plau
kų slinkimą reikia gri< btis tuoj 
gydyti. Užvilkinus jau sunkiau bepagydyti. N. Indrašius.
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Įvairios Žinios.
KAIP TENAI IŠĖJO RIN

KIMAI?
Berlino miestely, New 

Hampshire valstijoj, 10 ko-

PAGAVO LYDEKĄ 
SKLEPE.

Lynno advokatas Wad 
leigh nuvažiavo anądien į

vo dieną buvo vietos valdi- !sav0 Y^ami, kuris stovi 
ninku rinkimas. Iki šiol t0^ne Ipswitch upes. Upes
miestelio majoras buvo Ar-P°ivlnls buvo.Jau nu?*“«?s. 
thur Bergson, farmerių- Į^clau vasarnamio skiepas 
darbiečių partijos žmogus. rUv.° dal Pd.nas vandens.
Prieš rinkimus Bostono plu- ?udam,as . P",1/'.'*? auvlnin' 
tokratų spauda su džiaugs- bas’ ad.v' adleigh tuoj su- 
mu rašė, kad prieš majorai T10!0’ kad skiepe gali būt
Bergsoną tame miestely su- 2UV* Jls ‘TJ°tC" pat !r 
sivienijo abidvi kapita'listi- “«kerę, ant kurios tuoj už
neš partijos — republiko-imove. susiradęs slieką ir
nai ir demokratei. Tačiau P''a''el?,s vlr?u™s durla lle1’ 
po rinkimą — nei žodžio. Iš do me®keię j skiepą. Bema
to tenka spręsti, kad dalboj“,Plude Panfe- ž.u™11!’- 
žmonės tenai sumušė abidvi!*“ *“9 patraukęs ir įsvil-
dykaduonių partijas.

MIRĖ ADMIROLAS
Pereitą sąvaitę Londone

kęs 12 colių lydeką. Kaip 
'geras žuvininkas, gali būt, 
• kad jis šitą pasaką truputi ir 
padailino.

mirė Anglijos admirolas KUNIGO ŠŪVIAI Į MINIĄ 
Beatty, pasižvmėjęs anglu T- j -j 
laivyno vadas karo metu , J M^lndp pranešama, 

Romos kataliku vvriausv- kad Ceheginino miestely, 
bė Kanadoj įspėjo savo ki- ^ulY'a Provincijoj, 
nigus Quebe?o provincijoj, kunigas pasiėmė šautuvą u 
kad iie nekištų sivo nosies i Pjadejo saudjf 1 žmonių mi-
politiką ir apie rinkimus ne- "!«’ ku,n buv? P.adef* kahs 
kalbėtu nei bažnyčiose, nei vjenuolynus ir jo _ e oniją. 
privačiu o s e pasikalbėii-
muose. Kitaip, jie busią iš
mesti iš parapijų.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AR PRARYS JIS SLA? SPROGIMAS FAJERVER- 
KŲ DIRBTUVĖJ.

Taipos saloje, Kinijoj, fa- 
jerverkų dirbtuvėj įvyko 
sprogimas, užmušdamas 23 
moteris ir vaikus. Sužeistų 
esą daug daugiau. Dirbtu
vė sunaikinta.

PAJIEŠKOJIMAI

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nedaro skirtumo tautos ir 
amžiaus. Aš esu 3d metų, vidutinio 
ūgio, darbą turiu, bet reikalui prisi
ėjus galėčiau bile kur apsigyventi; 
negirtuoklis, kaslink gražumo esu 
tikras, nepabrokysite. Musų mieste
lyje nėra našlių nei augusių mergi
nų, o senbernių daug. (3)
J. A., P.O. Box 24, Kenosha, Wis.

Pajieškau moters apsivedimui; esu 
našlys, 48 metų. Prašau moterų atsi
liepti neperdidelio skirtumo amžiuje. 
Mano užsiėmimas, esu farmeris. Pla
tesnių žinių galėsiu paaiškint laišku. 

An. Menkus, (6)
Route 1, Box 35, Custer, Mich.

PAJIEŠKAU GIMINIŲ: Ona Rau- 
[ domene, po tėvais Navickiutė, paeinu 
iš Raseinių apskričio, Šimkaičių vai.,
N'aukaimio kaimo. Aš apsivedžiau 

|Wisconsino valstijoj ir sugyvenom j Pajieškau apsivedimui merginos be 
du sūnų ir dvi dukteris; vyriausis su- skirtumo tikėjimo, kuri mylėtų gy- 
nus Jonas, 28 m. amžiaus, vasario 19, jvent ir turi patyrimo ant farmos. 
1935 m. mirė. Palaidotas Baltimore, I Turiu savo farmą, esu vaikinas. (4) 
Md., Gi sūnūs Antanas ir abidvi dūk-Į F. M., P. O. Box 52, Nashua, Mont.
terys gyvena kitoje valstijoje, aš pa- !---------------------------------------------;---------
likau viena liūdėti mirusio mylimo j Pajieškau vyro apsivedimui, nuo

I sunaus Jono, kuriam tegul buna leng- 50 iki 65 m.; aš esu našlė 60 metų. 
|va šios šalies žemelė. (3) Rašydami laišką prašau prisiųst sa

vo paveikslą.Mis. Ona Raudonienė 
113 S. Parkin st., Baltimore, Md.

A. W. (3)
53 Market Street, Paterson, N. J.

Pajieškau JOZEFOS CZYPLIS, REIKALINGAS SENYVAS VYRAS 
po tėvais Kopaczewska, paeina iš prižiūrėt 5 akerius žemės, 1 karvė, 1 
Kalvarijos miesto, Suvalkijos. čyplis arklys; plačiau apie viską paaiškinsiu

------ riškių kaimo. Paskui ji laišku. Geram žmogui gera vieta.
apsivedė už Juozo Danbrovskio ar Klauskite: _ (5)
Dobrovolskio (lenko) ir gyveno Win-į A. M. McCormick Road, 

įchester, Mass. arba Worcester, Mass.! Shingerland, N. Y.
ir turėjo drabužių štorą. Su pirmu i “—~~~~----------
vyru jos sūnūs jonas Czyplis dabar j Reikalingas Darbininkas 
29 metų. Kaspažpjta, tokią šeimyną, prie abelno ūkio darbo, atsišaukit 
prašau pranešt jų adresą, už tai bu- greitai. Norintieji plate.-nių informa-

[siu labai dėkinga. (3)
Mrs. S. Stefanonrich 

1249 Osgood st., No. Andover, Mass.

cijų rašvkit sekamu adresu.
F. NOVIKAS

R. F. D. 3, Brooklyn, Conn.

vo užmuštas. Kas atsitiko 
su tuo kunigu, nepasakyta.

Tautiškai-fašistiškas Smakas prarijo jau Tėvynės Mylėtoju Draugiją ir dauk kitų. Dabar 
strimaitinė “Sargyba” norėtų , jam ir SLA. paaukot.

Pajieškau Onos Grenelienės po tė- j „ , ANT PARDAVIMO 
vais pravardė Ona Norkaitė, Kalviui, Styba su visokiais ,taisymais, 8 
kaimo, Akmenės valse. Apsivedė Ry- • kambarių, elektriką, gezas, miesto 
goję. Turėjo sūnų ir dukterį, sunaus į sauso oro šilima, 4 akeriai
vardas Lionginas Alditonas, o dūk- aPle D? visokių vai- ngų me-

1 dzių ir uogų visokių; pats pnziure- 
jau per 18 metų. Labai gražioj vietoj,

JUODAŠIMČIAI NORĖTŲ 
NUŠAUTI ŽYMŲ SO

CIALISTĄ.

PERKŪNAS TRENKĖ 
WALTHAMO NAMĄ.
Bostono priemiesty Wal- 

thame pereitą subatą perku-
Ispanijos juodašimčiai <na> tr.en^? j me(U Highknd 

kėsinosi anądien užmušti į ga*\®J- Prie medžio buvo 
prof. Luisą Jiminezą Asua, į Pnrlsta radio antena, kunos 
garsų Ispanijos socialistų; ant^as Sa^as bu\o p,estas į 
vadą, kuomet jis ėjo parla'Andersono namą. Ta tie a 
mentan. Chuliganai užpuo-; perkūnas inejo į namą 
lė j j ir pradėjo šaudyt. Pen-.a!’^e ParJiono S1.?n^. 11 Per; 
ki šūviai pataikė i policinin- eJ£s 1 valgomąjį kambaii 
ką, kuris profesorių lydėjo.
Profesorius Asua išliko gy
vas, o policininkas mirė.

sudaužė daug indų. Tuo tar
pu savininkas buvo virtu
vėj, bet jam nieko neatsiti
ko.

|ters — Aleksandra. 1910 metais at
važiavo į Ameriką—Detroit, Mich. 
1912 metais persikėlė į Buffalo, N.Y. 
įji pati lai atsišaukia arba kurie ži
not kur ji randasi, prašau pranešti 

Įjos adresą, yra svarbi žinia iš Lietu- 
Įvos. VVilliam Kazlauskas (4) 

47 Vine St., Middleboro, Mass.
tai lietuviais apgyvento ra-Į 
jono į Bom Retiro.

Tėvų protestas prieš kon- 
iilo žygį nepagelbėjo, taigi 

vyksta streikas.
Kaip žinoma, Nalivaika 

yra tautininkas, o Gaučys 
kademų žmogus, taigi jis ir
Brazilijoje taip šoka, kaip 10-tam, kad Pild. Tarybos jos daryti, bet jis turėjo lai-
andarokuotas tėvelis du- suvažiavime dalyvavo visa ko visą sąvaitę sėdėti Pild. „ _ ____ _
duoja. “A. L. B.” Kontrolės Komisija, vien Tarybos sesijose ir laikyti IdraL^Tikros j© pTavaHės

-J--4 tiktai prirengimui raporto kitiis du Komisijos narius,

Nereikalingas Eikvo
jimas SLA. Pinigų.

Skaitau

Juzefą Mažeikaitė iš Stakminų, 
pajieškau pusbrolio Kazimiero Straz- 

Įdo iš Raudėnų kaimo, Šiaulių apskri
čio, jis gyveno South Omaha, Neb., 
3505 U st. Prašo jo paties arsišaukti, 
arba kurie žinot kur jis randasi, ma-

Tėvynėj num.igužis laiko neteęjo revizi-|^^~t?į«‘“™
398 Broadway, So. Boston, Mass.

Augustas Zaklauskas,

JUODAŠIMČIŲ VADAS.

KRUVINA TRAGEDIJA 
ANT FARMOS.

Joliet, III. Bijodamas, kad užteršto vandens, daug 
bankas neatimtų iš jo už ' žmonių po potvinio pradėjo 
skolą 2 akrų farmukės, L. j sirgti šiltine ir kitom ligom. 
Drovak, čekoslovakas, nu- į Geriamąjį vandenį dabar 
šovė savo tetą ir pats nusi- i reikėtų virint. Bostono van- 
žudė. j duo esąs nepavojingas.

Žmonės pradėjo sirgti.
Dėl peršlapusių namų ir

pajieškau 
; nežinau, 
ŠKABER-

seimui. Toliau, “Tėvynės’’ darydamas Susivienijimui I žinau Yr\j£~g^as ar^rU^Prašau 
nr. 11, yra pranešta.* kad nereikalingas išlaidas. Ge- ^mSuVadrįi rand^’
Kontrolės Komisija darė re- gužis žino, kad jis nieko August zaklauskas 
viziją sekretoriaus ir iždi- blogo negali surasti iždinin-l 74 st-> Bridgewater, Mass
ninko knygele beveik visą ko knygose, todėl jam ir lai-j Pajieškau brolio simano kau- 
šąvaitę po Pilu. TarVuOS iŠ- kO nebuVG tą reviziją daryt. ŠIO, paeina iš Suvalkijos, Barberiš-
važiavimo. Konstitucija a- Kila klausimas, kokiems
pie Kontrolės Komisijos pa- tikslams p. Gegužis sušau- Nuo to laiko mes nesuejom nei nesu- 
reigas sako taip : “Ji turi ga- kęs Kontrolės Komisiją

Iš Pietų Amerikos.
KAIP KAUNO PONAI 

BĖGO IŠ PARAGVA
JAUS.

išimtinai Kauno, brukavoto 
ir asfaltuoto miesto, ponai, 
kurie ir čia galvojo lengvo-

“ Argentinos Lietuvių Bal- pragyventi. Tinginiams 
sas” rašo • čia nie^as veltui duonos ne-

Nelabai senai i Paragva- jU05la: ,^^a re^ja „ lauk° 
37 po-1 darbininkų, pasin z u s i ų 

I žmonių, o ne baltarankiųjų atvyko iš Kauno 
nai laimės jieškoti. Apsigy
veno “Balticos” kolonijoj.

Pamatę musų koloniją 
džiaugėsi, kad viskas auga. 
žaliuoja ir žydi. Bet tas 
džiaugsmas tęsėsi labai ne
ilgai: tik tol, kol teko pa
tiems pasiimt į savo rankas 
kirvius, pikas ir lopetas. Čia 
medžiai stiprus ir dar meke
no nebuvo kapojami. Pa
baksnoja kirviais, o prakai
tas taip ir maudo poną pilie
tį. O kirminai taip ir lenda 
po nagais ir po oda. Tada 
pasigirdo jau tikras rusiškas 
“trilypinis” keiksmas. Kei
kė saulę, medžius, Paragva
jų, o drauge ir mus visus, 
kurie čia gyvename. Paban
dę kolonisto pyragų, daugu
ma pasileido pėsti Brazili
jon, o kiti patraukė Argen
tinos sostinės linkui.

Žinoma, tas nereiškia, 
kad čia visiškai nebūtų ga
lima gyvent. Gyvent gali
ma, kadangi kolonijoje 
“Baltica” žemė duodama 
pigiai ir viskas be jokių trą
šų gerai auga. Buna lietaus, 
vra ir vandens. Žiema tokia 
lengva, kad ji nepakenkia 
burokučių ir kitokių daržo
vių auginimui. Bet čia rei
kia dirbti. Reikia maudytis 
prakaite ir dirbti, jei nori 
Pobinzono rolę sulošti!

O tie 37 žmonės tai buvo

ponaičių. Lietuvoje ir alka 
ni gali ponų roles lošti, o čia 
reikia valgyti duoną iš pra
kaito locnos kaktos savo...

Kurie turėjo atsivežę pi
nigų, tie nusipirko'jau nuva
lytos nuo miškų žemės po 
kelis hektarus ir po kelioli
ka nevalytos. Bet ponaut 
vistiek negalės, nes reikia, 
norint ūkį padidint, išsijuo
sus dirbti. Be to perkant iš 
“Rerevago” žemės magnato 
reikia mokėt po 6 argenti- 
niškus pesus už hektarą. Tai 
nėra milžiniška suma, bet 
musų pinigais tai sudaro 
visgi pinigus, kurie ne taip 
jau lengvai uždirbami.

Kuomet atvažiuos dau
giau kolonistų iš Lietuvos, 
aš vėl parašysiu, kaip jie 
keiks, kad galų gale pama 
tys, jogei norėdamas valgy
ti žmogus^ privalo dirbti.

Kolonistas P

Štai Leon Daudet. Tai fran
euzų monarchistų organizacijos 
“Action Francaise” vadas. Jo 
vadovaujama patriotiškų juoda
šimčių gauja andai užpuolė gat
vėj ir žiauriai sumušė socialistų 
vadą Blumą. Užtai šita mušeikų 
organizacija buvo valdžios už
daryta.

Parsiduoda vištų farma ir 
greino biznis.

28 arkai geros juodos žemės, lygi 
be akmenų, pusė dirbamos, pusė mai- 
lės j miestuką, mokyklos. Namas 11 
kambarių, elektra, šilima ir vanduo 
viduj, 7 budinkai iš viso; 1,700 vištų

laikė ją beveik dvi sąvaitės? pranešti, busiu labai dėkingas, nes
Su kokiais išrokavimais to- Ubai norečiau brolį surasti. Torring- NOKiaiS lsrOKav imaib to yra daBgūu mano giminių ir

retoriaus, pati ar per Finan- kios didelės išlaidos pada- pažįstamų, prašau ir juos atsiliept, 
sų Komisiją, bile laiku; jos Į rytos Susivienijimui, ypa-J R°hi" C°feter, Mich. <3)
pareiga yra tai padalyti.'tingai kada lėšų fondas yra
kuomet yra nusiskundimas tuščias ir reikia nariams dė-Į 7>f?‘eškau brolio vinco zinevi- 
dėlei betvarkės valdyme Su- ti mokesčius? Kokiems tiks- parapijos^p^dUvenencų ’rienkiemio^
sivieniiimo turto arba turint lams tas viskas yra daroma? pirmiau gyveno Scranton, pa. Pra-

. I šau broli atsisaukt, kūne žinot kur
Nors p. Gegužis visur sta- jū randasi, malonėkit pranešti, labai 

tosi dideliu Susivienij^o (3)
“geradariu,” bet elgiasi! 225 N. Olive st., Los Angeles, Calif. 
kaip tik atbulai: jis yra vie-

lią ištirti ir sąskaitas Susi 
vienijimo iždininko ir sek-

ir vištukų. 2 karvės, 4 kiaulės, jaunas . .
sodas. Pilna S7.500, tuščia Š5,3W.|mO iždo, kas SUdaiĄ 
Morgičiaus galiu palikti $2,000. * — * -

A. SĄMALUS <6)
R. F. D. 1, Box 83, Danielson, Conn.

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
vent galima iš pieno. 46 akeriai že
mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
nelžiamų karvių, bulius ir kitos au
ginamos; yra žąsų ir turkių, vištų, 
kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barr.ė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu: 2 seilai tomam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimyna. Kreipkitės pas (21

V. KAVALIAUSKAS.
Nashua Street, Shirley, Masa.

Nupigintos Knygos.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ
MOKINIŲ STREIKAS 

BRAZILIJOJ.
Visi trys Sao Paulo lietu 

vių laikraščiai rašo, kad 
Mookos lietuvių mokyklos 
mokiniai sustreikavo ir ne 
lanko mokyklos dėl to, kad 
konsulas Gaučys mokytoją 
Nalivaiką perkėlė iš to tirš-

ganėtiną neužsitikėjimą. 
kas pamatuoja tokį tyrinėji
mą...”

Reiškia, Kontrolės Komi
sija turi vieną iš dviejų: ar
ba pamatuotą skundą, arba

rp neužsitikėjimą^, šiai daugiau rupi savo politika,|nadą. prašau atsišaukti jį

neturėtų drąsos atvažiuoti Į 
Susivienijimo raštinę ir sė
dėti dvi sąvaitės, imdama 
po $8.00 į dieną kiekvienam 
savo nariui, ir gelžkelio ii 
hotelio lėšas iš Susivieniji- 

Susi-

pne gražaus prūdo, visokių žuvų 
prie geležinkelio ir baso, 9 mailės 
nuo Camden, N. J. ir Philadelphijos. 
Tyras oras. Priežastis pardavimo, 
senatvė ir nesveikata. Kas norėtų 
gražiai ir smagiai gyvent, tai gražes
nės vietos N. J. valstijoj nerasi. No
rėčiau parduot lietuviams. Platesnių 
informacijų klauskite pas savininką.

JONAS P- TRAKIMAS, (4) 
U’alnut avė.. Woodbury, Heights, N J.

SVARBI NAUJIENA DĖL
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

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

KAZELL’S BOTANICAL CO, 
Botanic Druggists

26 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

. - . . Pajieškau FRANO BRUŽINSKO,nas iš tu didžiųjų Susivieni- paeina iš Lietuvos Slabadų kaimo, 
jimo išnaudotojų, kuriam

nadą. Prašau atsišaukti jį patį, kurie
neini ^ndvipniiimn aprovė |žinot« kur J’s randasi, meldžiu pra- negu susivienijimo gerove. nešti jo adresJh už tarIU širdingą 
Taip ir su šita revizija. Ge- ačiū. (5)
gužiui nereikėjo čia jokios Juozas ulinskas^
revizijos daryti, bet jam rei- ---------------------- -—-—-—
kėio Atvažiuoti i Npw Yor- Pajieškau brolio Jono Kunčiaus, kejo atvažiuot! Į l\ew įur |jisai apleido Waterbury. Conn., 1912
ka politikuoti SU “sargybi-1 metais. Prašau atsišaukt jį patį, ku- 
niais,” o Susivienijimas lai

............... ... , užmoka. Kad geriau atrody- kas j. Kunčius <4>
vienijimui keliata šimtų do- j-gi^ėjo ir kitus komisi-l 124 st-» New Britain, conn. 
Urin ‘ j<į narius sušaukti. Jei ta1-------------

revizija buvo reikalinga, tai

NAUJAS SZAVIZROLAS labai juo
kingas aprašymas jo gyvenimo,
172 puslapiai ................................ 40c
Naujos dainos apie karą ir jauni
mą ..................................................... 25c.
Nauja Pranašystė Mikaldos iš Sa-
bcs. puikios pranašystės ........... 25c.
Paslaptis lošimo kazyrom. Kas per
skaitys šią knygelę, nepraloš. 25c.
Sapnų Knygelė, išguldymas sap. 25c.
Gyvenimas g'rluoklio su 15 pa
veikslų ir vissos dainos apie gir
tuoklius............................................... 25c.
Spėjimai laimės ir planetos.......... 20c..

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

P. MIKALAUSKAS. , ,
243 VV. Fourth SL, So. Boston, Mae* dalyvavo.

lerių nuostolių!
Dabar kila klausimas, ai

yra tokia betvarkė, kad rei- kOfjėl jos nedaręs išvažia 
kėjo Kontrolės Komisijai
tuos žingsnius daryti? ą,. įlgaį Susivienijimo na-

Patirinėjus biskuti dau- riai leis taip eikvoti be Tei
giau, pasirodo štai kas: kalo organizacijos pinigus? 
Pild. Tarybos nariai nieko Ar ne laikas butų padaryti 
nežinojo apie Kontrolės tam galas? Ex...
Komisijos atsilankymą Į jų--------------------------------
susi važia vima. Atsiklausus JIEŠKAU DARBO
nac vipna Knntrnlė- Komi- AXT FARMV už Karpenterį arba pas> vieną rvontioie? ivomi- murinirką <Brick-iayer) 
sijos narį, kokiems tikslams Į jų klauskite laišku, 
tas jų susivažiavimas buvei v- JON1KA-
darytas, atsakyta: “neži
nau, Kontrolės Komisijos’ Nemalimas įveiktas — 
pirmininkas p. Gegužis šau- • Dabar Valgo Viską 
kia, kad susivažiuotumėm. Į P-r.as J. K. iš Montreal, Canada ra 
tai ir susi važiavom, bet dėli^.^ fe, . , .. .. ,,iTONt. Turi daugiau gyvumo ir ne-ko IT -.kam, tai nežinau... bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
Reiškia, visa susivažiavimo niokamas žudymas,jis buvo atsiųs- 
misterija yra žinoma tiktai
vienam p. Gegužiui, o kiti 
Kontrolės Komisijos nariai 
nežinojo dėl ko jie susiva- 
žiavo, ir gal dabar ria ne
žino.

Toj pačioj “Tėvynėj” pa 
sakyta: “Kontrolės Komisi
jos pirmininkas, p. S. Gegu
žis, tik pusdienį revizijoje 

Reiškia, p. Ge

Informaci- 
(5)

2 416 E. 12th st., Eddystone, Pa.

tas liuosa jo valia. Daug kitų prane
ša panašius rezultatus NUGA-TONE 
vartojama metų metais kaip pagelba 
malimo sistemai. Tai yra daktaro re
ceptas ir turi gyduoles, kurios didina 
malimo organų veikmę Jei jūsų ape
titas prastas arba turi vargo su ne- 
nialimu — pamėginkite NUGA-TO
NE. Pajusite naudą į keletą dienų 
Mes žinome, kad patarsit ir kitam. 
Mėnesio trytmentas už Vieną Dolerį. 
Parduoda visi aptiekoriai su garanti
ja grąžinti pinigus, jei busit nepaten
kinti. Nepriimkite pamainų.

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

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
karts suteikia greitą ir tikrą

■_____ p«I«nųvinimą a

LJ D

■ B IT 1 B1

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

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

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
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
Drutari audeklo apdarais .................. $1.25

KELEIVIS253 Broadway, So. Boston. Mass.
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POLEMIKA IR KRITIKA. Kas Mums Rašoma. 99
- i va toji “Sargyba” Įkurta: jų 

pačiu reikalams ji leidžia-
Daugiau faktų apie “Sar

gybos Bokštą.” pačių reikalams ji
Kiek laiko atgal aš nuro- ma " « pačių pripildoma

< žiau “Keleivyje” kas vra visokiais šmeižtais prieš

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

žodynas lietuviškai angliškos ir ang-1 Lietuvos Respublikos Istorija ir Žcbb- 
ljškei lietuviškos kalbą. Sutaisė A j lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

Lalis. ALi dalįs vienoje knygoje. j nuo 1995 metų revoliucinės Lietuvoa 
Psl. 1274 Grąžąs tvirti apdarai $16 00 spėkos vedi kovą su er.ro valdžia, ir 

j. „ . ...... .... . į kaip tuo pačiu laika kunigai ta vai-
l.engvas Budas Išmokti Angį.aka..— i ą^ią rėmė ir gynė; kaip jtaakui revo-

HumoristikaPAKLAUSIMAS “DIR
VOS” REDAKTORIUI.
“Dirvos” No. 11, kovo 13 

dieną. Tamsta kvieti visus 
rus, gyvenan

čius Amerikoje, aukauti Į 
Lietuvos Ginklų fondą. Aš 
nors nesu ordinuotas, bet 
auką gal priimtų ir nuo ma
nęs. Tik aš klausiu, p. “Dir
vos” redaktoriaus, kaipo 
“ordinuoto kavalieriaus,” 
kiek Lietuvoje bus nupirkta 
ir kokios rūšies ginklų, jei
gu aš paaukočiau $10. ir 
kiek bus tais ginklais nu
auta Lietuvos valstiečių- 

ukininkų, tikriau sakant, 
musu tėvu, broliu, ir sesu
čių?* * P. Z.

Montreal, Kanada.

tas “Sambos*Bokštas,” * ordinius vy
lis leidžia šmeižtų lapeli,
] avadintą “Sargyba,” ir ka? 
tą “Sargybos Bokštą” suda
lo. Tas mano teisingas ap- 
įašymas Įvarė p. Strimai
čiui kinkų drebėjimą. Da- 
1 ar jis neturėdamas faktų 
i • negalėdamas atsakyti i 
mano straipsni, graibosi 
1 aip aklas girioje ir viso
kiais budais mane kolioja, 
l am aš drįsau teisybę para
šyti ir nurodyti kas per gai
valai sėdi tame “Sargybos 
Bokšte,” kurie kiršina SLA 
narius vienus prieš kitus ir 
daro organizacijoj suirutę. 
Bet besikoliodamas p. Stri
maitis savo “Sargyboj” dar 
aiškiau pats save ir savo sė
brus numaskuoja ir aiškiai 
parodo, kad aš neklydau ir 
pasakiau tikrą teisybę apie 
‘ Sargybos Bokštą” ir kokiu 
tikslu jis Įkurtas. Besikolio
damas p. Strimaitis štai 
kaip pats save plaka:

“Taut. Socialistas 
štai kokias neteisybes 
tiesa, kad Sargybos Komi
tetas esąs Viniko su Vitai
čiu slapta organizacija ju
dviejų reikalų gynimui’...”

Taigi, jeigu p. Strimaitis 
pats užginčyja mano pasa
kymą esant neteisingu, tai 
jis pripažįsta, kad “Sargy
bos Bokštas” yra Viniko su 
Vitaičiu slapta organizaci
ja. Šito SLA. nariai senai 
laukė ir norėjo sužinoti kas 
per gaivalai tame “Sargy
bos Bokšte” sėdi. Ačiu, p. 
Strimaiti, už prisipažinimą.

Toje pačioje “Sargyboj” 
p. Strimaitis štai kokius juo
kus krečia: “Nei Strimaitis, 
nei Bukšnaitis Vinikui su 
Vitaičiu netarnauja, 
atsiprašau p. Strimaičio, gal 
ir klaidą padariau taip rašy
damas, todėl dabar patai
kau sulig Tamstos noro: Vi
jūkas su Vitaičiu tarnauja 
Strimaičiui su Bukšnaičiu. 
Manau, p. Strimaitis bus pil
nai šiuo mano pataisymu 
patenkintas ir daugiau prie 
manęs priekabių nejieškos. 
Gi kad tas pataisymas yra 
teisingas, tai štai faktai kai 
ba patys už save: “O kaip 
k u tuo Daktaro-kvotėjo Sta- 
nislovaičio Įnešimu Pild. 
Tarybos suvažiavime spalių 
1.6 d., reikalaujančiu išmes
ti iš Susivienijimo ‘Sanda- 
<los’ redaktorių Vaidylą?” 
Šita citata aiškiai patvirtina 
mano pataisytą klaidą, kad 
Vinikas su Vitaičiu tarnau
ja Strimaičiui ir Bukšnai- 
čiui; nes jeigu netarnautų, 
tai iš kur p. Strimaitis žino
tų, kad tokis Įnešimas buvc 
Pild. Taryboj? Jo nebuvo 
nei Pild. Tarybos protokole, 
nei jokiame laikraštyje, tad 
aišku, kad tas informacijas 
p. Strimaičiui suteikė Vini
kas su Vitaičiu, nes jiedu 
abudu
suvažiavimuose ir tuos da
lykus žino. Vadinasi, Vini
kas su Vitaičiu yra Strimai
čio organo “Sargybos” re
porteriai — jie jam tarnau
ja.

Randasi ir daugiau faktų 
apie Viniko-Vitaičio tarna
vimą Strimaičiui su Bukš
naičiu. P-nas Strimaitis pa
sakoja savo “Sargyboje” 
apie kokius tai Liberty bo
nus ir jų iškeitimą apie tri
jų šimtų tūkstančių dolerių 
vertės. Apie tuos bonus ne
buvo nei Pild. Tarybos su
važiavimų protokoluose ra
šyta, nei kitur, tai kaip gi p. 
Strimaitis apie tai žino? Sa- 
vaimi aišku, kad jis tas ži
nias gauna iš Viniko su Vi
taičiu. Taigi ir šis faktas pa
rodo, jog tie Centro politi
kieriai aprūpina Strimaiti 
visokiomis informacijomis 
padeda jam pripildyti “Sar 
gybos” šlamštą. Jų iniciaty-

rašo
‘Ne

Pusiaugramotnas Strimaitis 
čia yra vartojamas tik kaip 
priedanga.

P-nas Strimaitis toliau 
\alba apie kokią ten neesa
mą cenzūrą “Tėvynėje.” 
Jeigu p. Strimaitis kalba a- 
ie Įvedimą cenzūros, tai jis 
urbut turi mintyje Įvestą 
enzura “Tėvynėje” Gegu- 
io su Vitaičiu keli metai 

atgal, nes dabar nėra jokio? 
enzuros. Cenzūrą buvo Įve- 
ę Gegužis su Vitaičiu laike 
uvusios SLA. sekretorės 
'-lės P. Jurgeliutės pasi- 
•aukimo iš SLA. sekreto- 
iaus vietos, neleisdami jai 
Tėvynėje” pranešti na
gams dėlko ji rezignavo.

Taigi, p. Strimaiti, suži
nai pasakoji melus, o užsi
nert prieš faktus, kurie 
jarodo, kad tamstos “Sar- 
ybos” ginami sėbrai cen- 
:uravo jiems nepageidauja
mų narių raštus. Jie taip el
gėsi net su Pildomosios Ta- 
vbos nario raštais! 
Dabartinė Pildomoji Tary- 
'2 jokios cenzūros neįvedė 
r visai negalvoja apie jos 
vedimą, nes ji pripažįsta 
ūekvienam laisvę žodžio ir 
paudos. Juk visiems žino
ma, kad p-lė Jurgeliutė re- 
:ignavo vien dėl to, kad ne- 
ralėio ilgiaus pakęsti Gegu- 
io ir Vitaičio intrigų, kurių 
ikslas buvo įstatyti i sekre- 
orius savo sėbrą Viniką. 

Dėl to jos pareiškimas na- 
iams buvo Vitaičio ir Ge- 
;užio kompanijos sucenzu- 
uotas ir “Tėvynėje” nepa
sirodė. Šita politikierių 
'hevra neleido jai net su 
-LA. nariais atsisveikinti 
>er “Tėvynę,” paaiškinti

FLIN FLON, CANADA
Leiskit pasakyt teisybę.
Vienas “bedarbis” “Ke

leivio” nr. 44, pereitų metų 
aprašė Flin Flon’o mainerių 
gyvenimą: jo turinys buvo 
maž daug toks:

“Flin Flon maineriai dir
ba aukso kasykloj, ale pas 
uos aukso mažai tesimato.”

Bet tikrenybėje yra ve 
kaip: Flin Flono maineriai 
Lietuvoje yra buvę mažaže
miai ūkininkai, kiti buvo tik 
prastais darbininkais, rank
pelniais. Dabar čia beveik 
kožnas vienas turi savus 
namus, nekurie ir kelis, ir 
dar pinigų bankose. O gal 
minėtas korespondentas no
ri, kad jam duotų po kokią 
dešimkę aukso dovanų, ar
ba atvykusiam pas juos pa- 

1 sisvečiuot. pavaišintų iš 
auksinių indelių ir pasodin
tų prieš auksini veidrodi. 
Pas Flin Flon mainerius 
aukso gali pamatyti netik 
tie, kurie regi, bet ir nere-
gys gali užčiuopti.

nvinoocti pi xvzr-c*c*vx rD7icrnQVl.X ▼ * Mainero.

DAVATKCS IR KLEBONO DUETAS. PRIE TELEFONO.
į Vyras telefonuoja savo žinojome! nebuvo pa- nai: širdele mano brangiausia,

Rankios reikalingiausią žodžiu ir 
oasikalbčjimu ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
‘'♦-t čieli ^akiniai, pasikalbėjimai d*r» 
••o jieškant. važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn. nas daktarą, bar- 
-taškuti, p is kriaučių ir ’t Su fon.e- 

•išku ištarimu ir g —*matiko. A n*r»

Seniau.šauly tiek ’aug socialistų ir atleisk, kad ši vakarą vėlai pa- ’"u bedievių, tai ir davatkos buvo reisiu namo. todėl su vakariene daug enatlyvesnės ir kas savai- manęs gali nelaukt. Musų bend- tę nunešdav klebonui savo už-1 rovės valdyba turi labai svarbų darbi. Dabar kad ir nuneša, bet j posėdi, o aš esu išrinktas pirmi- jau nedaug. Todėl prabaščiui. ninkauti.iartais tenka net ir supykti,

>adid’’nta ir pagerinta laida Šutais"
St. Michelsonas Pusi. 03...............33c

Etnologija arba i:--tori’i apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. Hsberlandą.

•>arasė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
ašo apie v’sas musą pasaulio žmonių 

tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvieram r^-skaitvti Clii- 
cago, 111., pusi. 667, Popieros vir
šeliais ............................................. $3.00

Monologai ir Dekl',mac‘.ie«. Šioje knv- 
goi teina daugybė naują, labai gra

žia ir iookingti monologą ir deklama- 
Visok’os temos: darbininkiškos.

..ucija paėmė viršų. k :p Lietuva li
ko® paliuosavta iš p<. caro valdžios jr 
t-.aio jj buvo apskelbia respublika 
Pridėtas didelis gpa’vuo-j.a žemlapis 
u.arcdo dabartinės L.b-iąvos rubežiua 
ir ka>:, šalia yra pe<l:<:yta j apskri
tus. Tni yra vienatinė knyga, kuri pa- 
lodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
r kaip ji išrodo, čic telpa visi svar

besni dokumentai: Steigiamojo Sei- 
j t.o nutarimai, taikos sutarti ; su bol

ševikais, nutartis s j latviais, apra
šymas visų mnšią su lenkais ir tt 
Yra tai ne kr.yga, bet tiesiog žibintu
vas. kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus Kaina ____ $1.W
Drūtais audeklo apdarais ____ $1.5<

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojisa galėjo surink’! j kelias die

nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visa žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur »as vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai

revoliucionieriškos. tautiškos, hnmo- 
-istiškos ir laisvamaniškos. Visos
skambios, visos geros. Tinka viso- i • , ~ «...
kiems apvaikščiojimams, baliams. ve“h’» .^onąs? šitie ir sim-
koncertams ir tt. Antra pagerin-a I klt« kĮa^imų, j kuriuos negali 
laida. So. Boston, 1314 m.

•:ad davatkos pasileido. Dėdė Anupras “Lietuvos Ūkininke” sakosi girdė es anądien šitokį duetą tarp vienos davatkos ir clebono:
Davatkėlė sena žmona. Atklampojo pas kleboną:—Imk štai.—tarė.—kunigėli, Pnigėliai už rateli.Nors plušėjau per sąvaitę, Tesukroviau mažą kraitį;Bet trys litai į nedėlią Tai vis priedas kunigėliui.—O tu, boba. tinginiauji Ir, matyt, nepasninkauji? Puikiai gyveni ant svieto— Užtat gausi pekloj vietą.Trijų litų—kas man nauda, Tiek ir vėjai gatvėj gaudo.Ot jei man šimtinę krausi, Tikrai vietą danguj gausi!..

žmona: Vaje. vaje, brangusis, kaip sunkiai tau reikia dirbti. Ir aš nežinau, kaip jus galit tenai mitinguoti. Mergos tenai pas tave taip kvatoja, kad aš vos tik girdžiu tavo balsą per telefoną...
BUS GERA PATI.

25c 1 a*®akyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
. ir aiškini išdėstyti šitam veikale. 

Rymas. Romanas. Ta knygs yra vers- 1 Knyga be gaio Įdomi Kas žodis—ta:
ta į visas kalbos, todėl kad yra gra- ! faktas: kas sakinys-—tai naujas ku

riai aprašyta apie Rymą. L’etuviš*'as : nigų argumentas griūva. Mokslas i/ 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- ■ mokslas nuo pradžios ik; galo. Kai- 
-ago. III. 190?, pusi 432. Drūtai |n3 ...................................... .................. 25c.
apdaryta $2 50 I

Inkvizicija. Parašė N. Gusev Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00

Namą Daktaras, parašė Dr. A. J Ka
rai,us. Knyga tik ka apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl koki s ligos naudoti. Ver
ta. šitą knygą Įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vier.a iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr A Bacevičia. Knyga su daugeliu . fsij,,.k;te tuojj Didelė kr.yga. drūtais 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- ; apdarais a?ie s00 puisapįn 

j menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- ; •»
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- ........................................................ * '
cago, III. 1303. pus! 209. Gražiuo
se audinio apdaruose.......................$1.50 Kokius Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
Vfatcriališka* Istorijos Supratimas. 1 boj i :i šx’ da nebuvo, čia aprašyta 

Lapeliai iš prcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai 
•lei nori žinot, kas gimdo pasauly ie į boi arijonai, egiptėnai. chaldai, asv- 
ivairiausius nuotikius. tai perskaitvk ' rai. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
šita knygelę. Kalba labai lengva. Kny- į dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- Į k:u< jie santikros su žmonėmis turėjo, 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho knyga stambi ir lsoai užimanti.kainuojama. Medega 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

no. Ar gali būt biauresnė 
enzura? Ir tie žmonės šian
dien drįsta kalbėti apie cen- 
uras?! Atsimerk, p. Stri- 
naiti, ir pažiūrėk, su kuo 
ėbrau ji!

Strimaitis pasakoja, kur 
jaminami “Sargybos Bokš- 
o” raštai. Jis posmuoja ši
aip: “Jei neturite savo šni- 
ių, tai kaip sužino jot, kad... 
Liet. Atstatymo Bendrovės 
■aštinėje gaminami ‘Sargy
bos Bokšto’ raštai?” Čia ji? 
iats pasako, kad jis gamina 
'uos raštus Atstatymo Ben
drovės raštinėje ir stebisi, 
kaip pažangieji žmonės a- 
ūe tai žino. Mes žinome ir 
ai, p. Strimaiti, kad gauni 

’r algą iš Lietuvos Atstaty- 
no Bendrovės, bet už tą al- 
Tą dirbi ne Bendrovei, bet 
amauji šmeižiančiai SLA. 
larius “Sargybos Bokšto” 
klikai. Kaip ilgai Bendro
vės direktoriai ir Likvidaci- 
os komisija toleruos tokį 
>arazitizmą?

Dabar, manau, busiu pil
iai patenkinęs p. Strimaiti,

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

A.
apie

Juodžiui.— Straipsnio 
Rusijos “badą” iš 

“New York Journal” ne- 
-pausdinsime, nes Hearsto 
geltonlapiai, prie kurių pri 
klauso ir “N. Y. Journal,’ 
neteisingai Rusijos gyveni
mą nušviečia. Pavyzdžiui, 
ir Tamstos prisiųstoj iškar
poj, Į šeimynos pragyveni
mo išlaidas Įskaityta 30 rub
lių paskolos valstybei, kad 
išrodytų brangesnis pragy
venimas. O paskola juk ne 
išlaidą. Tai yra investmen 
as, kuris neša procentus ir 

paskirtu laiku bus sugrąžin
tas. O kai dėl “bado,” tai jo 
užtektinai yra ir Amerikoj, 
kur bedarbiai šiukšlynuose 
jieško sau maisto. Hearsto: 
geltonlapiai šito nemato.

Teisėjas: Policija sako. kad tamsta spausdinai pinigus. Ar prisipažįsti ?Kaltinamasis: Prisipažįstu,ponas teisėjau, lai tikra teisybė. Laikraščiai kas diena rašo. kad valdžia neturi pinigų, taigi norėjau aš savo tėvynei padėti.
TIKRAS GLUŠAS.

sėdi Pild. Tarybos VISŲ ŽINIAI.’aktai jo paties žodžiais pa- i: 
remti. Taigi daugiau negu 
aišku, kad “Sargybos Bokš
tą” sudaro tie patys, kuriuos 
pereitą kartą aš “Keleivy” 
paminėjau—Strimaitis, Vi- 
aitis, Vinikas. Bukšnaitis ir 

keliatas jų nežymių Dasekė- 
:u. Tautiškas Socialistas.

VISKO PO BISKĮ.
Medaliai už karvių melžimą

Lietuvos valdžia dalija 
medalius už Smetonos gar
binimą, o Sovietų Rusijos 
valdžia apdovanojo aukš
čiausio laipsnio medaliais 
šimtą moterų už gerą karnų 
melžimą.

Vistiek kaip mes meda
lius vertinsime, kiekvienas 
sveiko proto žmogus sutiks, 
kad karvės melžti visgi gar
bingesnis darbas, negu Sme
toną garbinti.

Už visokios rūšies smulkius pa- 
sijrarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jhnas apsivedimą. įvairius prane
šimus. pardavimas. pirkimas, 
skaitome po 3c už žodi už sykį. No
rint tą pat) apgarsinimą pat n Įpint 

I kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c cž žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ko- 
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paieškojimas 
apsivedimą. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka- 

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už paįieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį.

Tajieškojimai su paveiksią kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja | 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveiksią, 
reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptą. 
reikia pasiąsti karta ir mokestĮ.

KELEIVIS 
233 BROADWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

—Dėde, ar tu ženotas. ar ne?—Ne. Maryt. Bet kodėl tu, klausi ?—Aš noriu žinot, kas tau kas diena pasako, ką tu turi daryt, o kas tau nevalia?
ABIEJŲ BĖDA.

Vienas jaunas musų inteligentas Phiadelphijoj vedė žmoną. Už poros sąvaičių ji pastebėjo, kad jis vaikščioja nosį nuleidęs, todėl apsikabino ji ir sako:
—Zigmai, širduk, kas tau kenkia? Pasakyk, brangiausis, juk dabar tavo bėdos, tai mudviejų abiejų bėdos. Ir tau bus geriau, ir man, kai aš žinosiu. Sakyk, kas?...
—Well, jeigu nori, tai pasa- Viena merga kabinasi prie manęs ir reikalauja, kad aš I pasiimčiau jos vaiką augint...

Motina: Ar tas ilgakaklis ir šį vakarą neprašė tavo rankos ?Duktė: Jis nei nepačiupinėja mano rankos...Motina: Paskambink tu jam ant piano vestuvių maršą. Gal tas laužas dasiprotės. kas reikia...
ŠIŲ MENŲ ROMANSAI.

—Kaip ilga: tu su tuo kelmu 
mylėjaisi?—Tikrai negaliu pasajcyt. nes mano laikrodėlis buvo sustojęs.

PLUNGĖJ ROJUS. 
Plungėj gėriau. Plungėj šokau, Plungėj beliavoiau,
Plungės nriera gera buvo— 
Gerti netrivojau.
Kai kišenėj nebeliko,Nei sudilusio lito,
Išmaklenau tada namon 
Kitą dien iš ryto.

kyšiu.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Fili* 
čiu? Aiškiai išguldyti pihetystėi

Įstatymai su reikalingais klausimais i 
atsakymais lietuvių ir anglų kalho«« 
š ntr% per-žiurėta ir oagerinta 
laida .................................................... 2*
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fę- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri- ,
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net •
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, j 
pasikalbėjimai, humoristiški straips- ' 
niukai ir juokai. Antra pagerįnis 
’aida. 128 pusi.............'...................... 25c.'
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof '

R. Vipper vertė iš rusu kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekaną ir5-kiais f 
spalvuotais gražiais žemlapiais.
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- ‘ 

kimų komedija Perstatymui reikia
'.0 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Socializmas ir Religija. Labai įdomi _ 
knyga šituo svarbia klausimu, .lą

turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
velde, vertė Vardunas. So. Boston.
Mass., 1915 m., pusi. 24................10c.

■*°VifnoS akto’rSrsaŠs.iniabai j^khife ' Gim?S 1891 m" KaUne- di- 
ir geras perstatymai. Kaina .... 16c. džiojtf karo gyveno Kaune ir 
žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos Rusijoj. Didžiajam karui prasi-

Šelpimo Fondo leidinys. Sa Rašyto- dėjus buvo mobilizuotas i Rusa 
■os paveikslų, 126 puslapiai, kai- ' .-a..................... soc. kanucmenę. Į Lietuvą gnzo1918 m. birželio mėn. ir įstojo į

; a: vra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

ATVYKSTA IŠ LIETUVOS

PRANAS ZABORSKIS švedų Amerikos Linijos Klaipėdos skyriaus vedėjas.

"KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

“Keleivio” Kalendorius 
1936 metams, susideda iš 96 
puslapių. Pilnas moksliškų 
straipsnių, statistikų, viso
kių pamokinimų ir patari
mų. Gausiai iliustruotas.
z “Keleivio” Kalendorius 
reikalingas visiems. Nežiū
rint kiek kas turi kalendo
rių apsikabinęs sienas, bet 
“Keleivio” Kalendorius pa
darys daug parankumo kož
nam, nes jame ras tuos da
lykus, kurie yra reikalingi. 
Kaina “Keleivio” skaityto
jams tik 25c. Prašome užsi
sakyti tuojaus.

“Keleivio” Administ.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.

Lietuvos kariuomenę kaipo administracijos karininkas savanoriu. Pradžioje buvo paskirtas ant Lietuvos-Vokietijos rube- žiaus Virbalio stoties komendantu, nuo 1925 m. spalių mėn. buvo Lietuvos Pasiuntinybės Maskvoje konsularinio skyriaus sekretorium.1927 m. birželio mėn. p. Za- , borskis apsigyveno Klaipėdoje, pradžioj tarnavo Lietuvos pasienio policijoje. Įsikūrus švedų Amerikos Linijos Klaipėdoje skyriui yra minėto skyriaus vedėju. Jo pastangomsi švrdijoje padaryta gera propaganda apie Lietuvą. Jis pagamino gražų iliustruotą Lietuvos pajūrio prospektą, kuri švedų Amerikos Linija išplatino Švedijoje. Dėka tai propagandai švedai skaitlingai pradėjo lankyti Lietuvos pajūrį.
Ponas Zaborskis gegužės 2 d. 

išplaukia iš Gothenburgą į New 
Yorką. Kaipo švedų Amerikos 
Linijos Klaipėdos skyriaus ve
dėjas nori pasimatyti su švedų 
Linijos lietuviais agentais ir už- 
megsti glaudesnius ryšius. Ge
gužės 29 d. grįžta atgal laivu 
GRIPSHOLM ir vadovaus di
džiąją lietuvių ekskursiją, kuri 
plauks tiesiog į Klaipėdą. Lie
pos 1 d. išplauks antra lietuvių 
ekskursija, kuriai vadovaus p. 
VI. Mučinskas. švedų Amerikos 
Linijos lietuvių skyriaus vedė
jas. x Organizatorius.

o
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KAS ODE Ii LIETUVOJE
(Nuo musų lcuresj>ondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Kaip Gyvena Papar- Davatkos Byla Su 
tinų Kaimo “Milio- Laisvamaniu Siau- 
nierius” Cyrunėlis. liuose.
Papartynų kaimo, šakiu , ,Pernai . mirė Šiauliuose 

vals. gyventojas Cyrunėlis ;aisvų įsitikinimų pilietis 
išaugino sūnų kaip ąžuolą ir' Jackus, kuris mirdamas pa- 
išleido j Ameriką’ laimės fe.lškė nor? Vuti palaidotas 
jieškoti. Amerikoj jaunasis ;aisvamanių kapuose. Lai- 
Cyrunėlis pateko kariuome- r‘°^uvlW dieną ties mirusiojo 
nėn ir netrukus vokiečiai jj!namais ėmė rinktis būriai 
užmušė. Gaila buvo Cyrunė- ‘ davatkų ir kelti triukšmą, 
liui sunaus, bet kai gavo už } 1S° k° Išdavoje mirusiojo 
sūnų 60,000 litų apdraudo«' Jackaus brolis Donatas Jac- 
pinigų, gailestis pavirto kus apkūlė vieną davatką, 
džiaugsmu. Visoj apylinkėj ir ^vla atsidūrė teisme. Da- 
Cyrunėlis tapo žinomas ir yaika Pranė Dambrauskie- 
garsus žmogus. Kad dar apskundė apylinkės teis- 
labiau Cyrunėlį išgarsintų, niuį, kad Jackus D. ją pn- 
jo garbintojai ėmė vadinti jį musęs ir prašė jį nubausti, 
“milionierium.” Linksmai . sprendė teisėjas K. 
leido “milionierius” Cyru- Nausėda ir, kadangi viso
nelis paskutines savo am
žiaus dienas linksmų drau
gų kompanijoj ir siurbė be 
pasigailėjimo gyvybės van
denėlį.

Sausio 31 d. atėjo Cyru
nėlis pas gerą savo draugą, 
Kiaulupių kaimo gyventoją, 
šimtamargį ūkininką Sližį. 
Tokio garbingo draugo su
laukęs Sližys šoko Cyrunėlį 
vaišinti. Nubėgo pas tokią 
gailestingą moterėlę Janu
šienę, pasakė reikalą, o ši 
tokiam garbingam svečiui 
pavaišinti tuojaus pampino 
tyro, kaip ašara samagono. 
C kad tas butų stipresnis, 
pripylė dar muilo akmens. 
Užgėręs samagono su mui
te akmeniu, Cyrunėlis dali- 
katnai padėkojo šeiminin
kui už vaišes. Bet nepasku
bėjęs atsisveikinti, iškeliavo 
pas poną Abraomą.

Tuojau bobos ilgliežuvės 
paleido gandus, kad Cyru
nėlis su muilaakmeniu nu
nuodytas. Policija pradėjo 
kvosti. Užpuolė Janušienę, 
Grybiną, sukonfiskavo jų 
samagono bravorus, bet la
biausiai dėl to nukentėjo 
Naudžių kalvis Gerulis. Pa
matė kalvis, kad policija 
pas Grybiną samagono jieš
ko ir neranda. O čia jo kal
vės kertėj visas literis gry
niausio spirito ir dūdos visai 
naujutėlės, ką tik iš fabriko 
pargabentos. Dar ras nela
bieji ! — sako kalvis. Ir čiu
pęs visą, lapatai per sniegy
nus, nunešęs sukišo po ledu 
ir sugrįžo atgal kaip niekur 
nieko. Tik atsisukęs pasi
žiūrės į tą pusę. Nugi di
džiausios jo klumpių pėdsa- 
kos ant sniego taip ir rodo, 
kur “samogonkė” buvo nu
nešta. Net plaukai ant gal
vos pasistojo. Bet senas ru

riukšmo pradininkė buvo 
oati skundėja, kaltinamąjį 
D. Jackų išteisino, o skun
dėją Dambrauskienę nu
baudė 7 parom arešto.

Vasario 20 d. tą bylą 
sprendė Šiaulių apygardos 
teismas. Dambrauskienė 
□rašėsi ją išteisint ir kalti
no Jackų. Iš viso šioj byloj 
buvo net 17 liudininkų. 
Dambrauskienės liudininkai 
ivirtino, kad D. Jackus da
vatką sumušęs, o Jackaus 
dūdininkai įrodinėjo, kad 
davatka saldainiais papirki
nėjo vaikus, kad jie, nešant 
numirėlį, barabanytų skar
dinėmis, keltų triukšmą ir 
rukdytų laidotuves. Vienas 
načios davatkos šauktas liu
dininkas Savickas parodė, 
kad Dambrauskienė prieš 
-.eismą prašiusi jį liudyti jos 
naudai, žadėjusi jam užpir
kti mišias, bet jis nesutikęs 
ir dabar sakąs teismui tik- 
•ą teisybę. Dar kiti liudinin
kai parodė, kad Dambraus
kienė išvadinusi mirujijį pa
stipusiu šunim ir kitokiu.

Teismas, išnagrinėjęs by- 
ą, Jackų pripažino kaltu už 
sumušimą davatkos Damb- 
auskienės. Bet kadangi tos 

davatkos padarytas įžeidi
mas buvo skaudesnis, tai 
teismas Jackų nenubaudė.

Dabar laukia savo eilės 
dar kita byla, kurioje D. 
Jackus patraukė teisman P. 
Dambrauskienę už mirusio
jo išniekinimo bei kolioji- 
mą.

SUGAVO PAPADES DE
GINUSIUS PLĖŠIKUS.
Dusetos. Dusetų policijai 

pranešta, kad naktį iš 14 į 
15 buvo įsibrovę plėšikai 
pas Pečiaunės-Pakerių kai

<n'kaliivil"'t'iinianV^įnk5.1mo’ našI« Oną Lapienienę, SL’S’ S kuriai degino kojas, rovė
kis daryti, čiupo savo že 
maitiškas klumpes ir ant 
priekalo sudaužė į šipulius. 
Atlikus tokią klumpių ope
raciją, kalviui tartum di
džiausias akmuo nuo pečių 
nusirito. Stovi basas sniege 
ir laukia policijos. Tik tada 
kalvis pasijuto basas sniege 
bestovįs, kai jam žentas at
ėjęs pranešė, kad jau krata 
pasibaigė, policija nieko ne
radus išvažiavo.

—Butų radus, — sako 
kalvis, — bet aš gerai paslė
piau ir visus pėdsakus ant 
priekalo sudaužiau.

—Ką tu paslėpei?
—Nugi degtinę ir dūdas.
Tikrai įsitikinęs, kad po

licijos nėra, kalvis nuėjo 
savo slėpinio atsinešti. Ir

plaukus, mušė reikalaudami 
iš jos aukso, bet paėmė ras
tus 31 litą.

Plėšikus surasti pagelbon 
iššauktas Utenos kriminali
nės policijos viršininkas, 
kuris beaiškindamas priėjo 
nuo tos vietos už 20 kilome 
trų Antandrėjos kaimą, 
Daugailių vai., prie brolių 
Antano ir Petro Slabšinskų 
—Kumelių, kurie kvočiami 
prisipažino kaltais.

Jų byla busianti perduota 
karo teismui.

Moteriškė esanti labai 
prikankinta.

Jie Apsaugoti Nuo Silikozio. SKOLININKAS GALĖS 
BŪT LAIKOMAS KALĖ
JIME, KOL NEIŠSIMO

KĖS SKOLŲ.
Kai nusigyvenęs skoli- 

r r.kas nesumoka savo skų- 
’i, tai jo kreditoriai jį gali 
avo lėšomis pasodinti kalė- 

jiman, kol jis neapmokės 
avo skolas, arba teismas 
ripažins, kad skolininkas 

i krai neturi lėšų mokėti sa- 
■. '> skolas. Dažnai pasitaiky-

\o. kad neišsimokąs sko- 
ininkas kai kuriems kredi

toriams atlygindavo ir tie 
atsisakydami nuo savo pre
tenzijų prie subankrutavu
siojo jį iš kalėjimo paleisda- 
’■ j nors jis su kitais kredito- 

i riais neatsiskaitė.
šiomis dienomis Vyriau- 

i sias tribunolas išaiškino, 
kad nors skolininkas ir bus 
atsiskaitęs su dauguma save 
kreditorių geruoju, bet vis-

. ,, , . tik. kol vra kreditorių su ku-
grąžtų apačios pritaisomos siurolės, kaip pparodyta šiame pa- , ;ajs neatsilyginta, gali būti

Uolų gręžimas, kur yra silikos (stiklo), labai pavojingas 
darbas darbininkų sveikatai. Darbininkai pritraukia Į plaučius 
stiklo dulkių ir gauna vadinamą “silikozio” ligą. nuo kurios W. 
Virginijoj gręžiant vieną tuneli mirė keli šimtai žmonių. Todėl 
dabar išrasta būdas apsaugoti žmones nuo tokio pavojaus. Prie

LIETUVOS LAISVAMANIŲ ŠEIMOS 
SUNKIOJE PADĖTYJE.

Nesant Lietuvoj’e civili- nors jie ir netikintieji, gali 
nės metrikacijos įstatymo, savo vaikus užrašyti tos ti- 
daugelis laisvamanių va- kybinės bendruomenės kny- 
žiuoja tuoktis į Klaipėdos gose, iš kuries jie—tėvai— 
kraštą, o kartais net į užsie- yra kilę.
nius. Bet ir čia Lietuvoje ti- Tada laisvamaniai kovą 
kri laisvamaniai visomis dėl civilinės metrikacijos 
priemonėmis stengiasi iš- perkėlė į vyresnįjį tribu- 
vengti dvasiškijos patarna- nolą.
vimų atliekant šeimos suku- Savo kasacijos skunde 
rimo apeigas. Kazimieraičiai nurodė, kad

Šitokį kazusą teko nese
nai spręsti vyriausiam tri
bunolui.

ministerio nutarimas prieš
tarauja Lietuvos konstituci
jos 14 ir 86 straipsniams.

Bivainių kaimo, Joniškio Toliau Kazimieraičiai nuro- 
valsč. gyventojai Domas ir dė, kad jeigu nėra aiškumo

veikslėli. sutraukia visas dulkes ir nuveda jas į šalį.

KARIUOMENĖS TEISMO 
SPRENDIMAS KROKIA

LAUKIO ŪKININKŲ 
BYLOJE.

KOKIUS REIKALAVI
MUS LIETUVA REIŠ

KIA VOKIETIJAI.
Pasiektas susitari m a

iir toliau laikomas kalėjime. 
(Tokiu budu “bankročikai” 
i kol neatsiskaitysią su visais 
j kreditoriais, sykį pasodinti 
, kalėjiman turės būti, ligi 
nupiaus visas savo nuodė
mes.• AA n, J 1 • kad ekonominės LietuvosVasario 20 -1 d. kariuo- derybos su Vokietija bus

~ • Va^nej0 Berlyne. Jų diena dar nepa- i JAU IR “KULTŪROS”,0 . skirta Iš tilcnJ «į.l BŪRELIAI VIRTO “KO-
neša, kad Lietuva reikalau-! MUNISTINIAIS.”

menes
Kaune 22 Krokialaukio a- 
pylinkės piliečių bylą, ku
rioje jie buvo kaltinami pa
leidę iš daboklės sulaikytą
jį pil. Večkį.

Teismas paskelbė rezo
liuciją: J. Kavaliauskas ir 
S. Brusokas nubausti po 5 
metus, P. Pečkys 3 metus, 
S. Kavaliauskas, V. Kunca

Efrozina Kazimieraičiai 
abudu laisvamaniai 1926 
metais susituokė civiliai Jo
niškio valsčiaus valdyboje.

Šios sutuoktuvės, nesant 
civilinės metrikacijos įsta
tymo, buvo atliktos pasire
miant senais rusų įstaty
mais, kurie
tantų “raskolnikų” ir tam 
panašiai, šeimos teisę.

Praėjo keli metai ir pas 
Kazimieraičius atsirado tre
jetas vaikų. Tėvai paprašė 
Joniškio viršaitį įregistruoti 
jų vaikus valsčiaus knygose. 
Tačiau viršaitis jų prašymą 
nepatenkino motyvuodamas

kaip elgtis tokiais atvejais 
kaip šiame atsitikime su 
jais, tai reikia rasti kokią 
nors teisėtą išeitį, bet jokiu 
budu negalima priversti ne
tikinčiuosius naudotis dva
siškių patarnavimu.

Vyriausis tribunolas šį 
reguliuoja sek- klausimą sprendė, bet ne iš 

esmės, o tik iš tribunolo pu
sės. Mat Kazimieraičiai pra
šė vaikus įregistruoti kelis 
metus po gimimo. Todėl vy
riausias tribunolas pasirem
damas tuo formalumu Ka
zimieraičių kasacijos skun
dą atmetė.

Žymių teisininku many

bauV^a': Uždar7
lyta padėtis, kuri buvo ligi! 1"> «k*«lykhu
1934 metų. Pirmiausia Lie-i 
tuva reikalauja laisvo tran-1 
zito per Vokietijos teritori
ją ir pasiūlys veterinarinę 

. T n .. . A X Al konvenciją. Lietuva taipgi
ir J. Bukleris po 2 metus, A. reika.lauja atnaujinti maža- 
Buzas, Z. Žurlys ir J. Zen- ■ jj pasienio susisiekimą ir kaip paaiškėjo, 
Kevicius po pusantrų metų j prekybą. Tariantis dėl pre- 
^nJ^1UAA-I kalėjimo su, kybos santykiu bus reika- 
B. St. 28 ir 30 str. str. pada-Įjaujama nustatyti ir atsi

skaitymo tvarką, nes ligi 
. šiol tas atsiskaitymas nebu

vo normališkas: kaip pas 
lietuvius prekybininkus taip 
ir Vokietijoje yra “įšalusių” 
pinigų.

nniais.
Visi kiti išteisinti. 
Nubaustieji tuojau suimti 

ir nuvaryti į kalėjimą.

LAISVAMANIŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

luievuvvs 1 » Ik 11.rauu <x9viai n»»n _ pi

bure-

tai tuo, kad pas mus nėra ei- mu netenka abejoti, kad jei- 
vilinės metrikacijos įstaty- Į gu šis klausimas butų spren- 
mo. džiamas iš esmės—kaip tei-

Viršaičio nutarimą Kazi- sės klausimas, tai gal butų
Valdžios organas “Lietu- mieraičiai apskundė Šiaulių padarytas turintis didžiau-

KIEK KURIOS ŪKIO ŠA
KOS DUODA PAJAMŲ.
“Lietuvos Žinios” rašo, 

kad per 11 metų iš Lietuvos 
buvo parduota į užsienį se- 

kaip nustebo, kai pamatė, j kančių produktų pažymė-
jog jis buvo paslėpęs žibalą 
ir senus liktam ds griaučius, 
o bravorėlis buvo likęs kal
vėj. Visi susirinkusieji ėmėt 
juoktis. O kalvis vis keikėsi, 
kad jis susidaužė paskuti
nes savo klumpes, už kurias 
buvo visa 1.50 lito sumokė
jęs. Gas.

apskr. viršininkui, kuris ra
do jų prašymą tenkintinu ir 
todėliai įsakė viršaičiui Ka
zimieraičių vaikus regist
ruoti į valsčiaus knygas.

Bet Joniškio viršaitis ne
nusileido ir apskrities virsi

sios prnicipmes ir praktiš
kos reikšmės sprendimas.

Reikia manyti, kad tarpe 
musų dar atsiras tikru lais
vamanių, kurie kovodami 
dėl civilinės metrikacijos

Tiami nelegalus susirinki- nusileido ir apskrities virši- dar kartą bandys iškelti Ši
mai, kui-sai ir tt. Stebėtina,: ninko nutarimą apskundė tokiu keliu iš esmės ši svar- 
kad šio “Kultūros” būrelio į vidaus reikalų ministeriui. ‘įų klausimą.
priešakyje yra net kai kurių Komisija prie vidaus rei- “Laisvoji Mintis.”
Įstaigų valdininkai. i kalų ministerijos, kuri svar-

--------------- !stė skundus dėl savivaldy-
IR DAKTARAI “S AM A- bių, veiksmų, viršaičio veik-

vos Aidas” praneša: 
Telšiuose sąryšy su komu

nistų veiklos likvidavimu, 
uždaryta Telšių “Kultūros” 
būrelio skaitykla, kurioje, 

buvo ren- 
susirinki-

GONĄ” GAMINA.
Mariampolė. Vasario 27

smus pripažino teisėtais.
Šis vidaus reikalų minis-

MI It A ■ n- 'TunzvrnQ dieną Mariampolės apygar- tęrio vardu padarytas nuta- 
NUŠAUTAS MOKYTOJAS '., teismas nubaudė P“- runas motyvuojamas tuo, 

Mariampolėj kovo 4, Jab-!^fatrjnės ligoninės direkto- kad Lietuvoj nėra įstatymo,

NUBAUDĖ UŽ AGITA
CIJĄ.

Vasario 19 d. kariuome
nės teismas sprendė dviejų 
piliečių bylą, kur vienas bu
vo kaltinamas platinęs vie
ną egzempliorį atsišaukimo, 
o antras agitavęs prieš val
džią. Pirmąjį nubaudė 1 

2 metais

nesą, kad 8 ir 9 kovo dieno
mis Šiauliuose buvo šaukia- lonskio gatvėj rastas nušau-! dr. ę Draugelį ir tos pat kuris įpareiguotų savivaldy- 
mas visos Lietuvos laisva- tas ar nusišovęs mokytojas, jjgonįnės buvusią virėją O. bes vesti netikinčuijų metri- 
manių suvažiavimas. Leidi- Bakunas. Jis MariampolėjiLiutkevičiutę už “samago- kų užrašus. Motyvuose taip!metais, o antrąjį 
mas suvažiavimui šiaip taip turėjo gerą vardą ir dėl to1 no„ gaminimą po 2 sąvaitės pat nurodoma, kad tėvai, 1 kalėjimo, 
gautas. Bet ar suvažiavimas sujaudintas visas miestas. į kalėjimo (sąlyginiai) ir po

’ " [300 litų pinigais.įvyko, ar nepadaryta jam
_ “ -| , N. • • * Biblija Numaskuota.\pusės, da neteko sužinoti. yRA DARODYTA Ig BIBLIJ0S: 

Tarp kitų dalykų, šuva- Kad Bib!ijos pareiįkimai prie.
žiavimo darbų tvarkoje bu- šingi vienas kitam.

ii. T niovomn Kad Dievas gundė kariauti, žudyti 
“ UdlsvdHld- įmones, platinti nemoralybę.

užtvir-

toms čia sumoms:
Javų 69,000,000 litų. 
Pieno prod. 307,000,000

litų.
Kiaulių 427,000,000 litų. 
Linų 585,000,000 litų. 
Kiek tautininkai išparda

vė Lietuvos miškų užsie
niams, nepasakyta.

VO pažymėta ii iuaiovciina- platinti nemoralybę.
nių Mokyklos steigimo klau Dešimts Dievo prisakymų
siiAas, ir laisvamanių vaikų ^bUj^D^a,175 Mnešė pagiežą, 
nuo tikybos pamokų vai- skurdų, neapykantą šeimoj, terorąatlpidimo tarP žrnoni^ ir taatv-OZ1OS mOKyklOSe aueiaimo iš kitų biblijų yra darodyta, kad 
klausimas. Turėjo būt svąr- buvo 36 Dievo sūnus.Rtnmflą tain nat ir civilinės Katalikai pasivogė rąžančią nuo siomas taip pat ir civilines pa?onUt (!abar juos vadina bedieviais, 
metrikacijos klausimas. Ir daug kitą darodymų.

__________ ! Pagelbėkit išleisti šią knygą. Pri
sidėjusią vardai bus atspausti knygo
je. Kaina 1 doleris. Apdaryta. KnygaEkskursijos i Lietuvą spaudoje.

T. J. KUČINSKAS, 
751 W. 33-th Street, 

CHICAGO. ILL.

BALTASIS 
LAIVYNAS

Per Gotkevbvrfą, Švediją
Išplaukia is Ncw Yorko

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modemiška aaotorisivia

GRIPSHOLMTIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo n.-miinant

Šią ekskursija vadovaus p. Pr. Zaborskis 
Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauksLIEPOS 1 D. I KLAIPĖDĄ
Per Gotkevburg’Stoekkvlm 

Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas. 
Švedu Amerikos Linijos ccntralinėje raš
tinėj Nesu Yorke Lietuviu skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuviu Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti ilplaukimai ii Netv Yorko
GRIPSHOLM.................. balandžio 9
KLNGSHOLM............... balandžio 25
GRIPSHOLM....................... gegužės 5
DROTTNINGHOLM ... gegužės 16
Platesniu žinią apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių malonėkite 
kreiptis į vietinį laivakorčių agentų, 
arba
SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Boylston SL, Boston, Mass.

(-)

RADO SUVAŽINĖTĄ 
ŽMOGŲ.

Už Jonavos rasta suvaži-i 
nėtas pil. A. Bartašius. Ko- : 
dėl taip atsitiko, niekas ne
žino.

L’rngnay’ans Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotu puikiu paveiksiu,
223 pusL didžio, apie 150 įvairiu eilią, tinkam? 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS.

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

T«i gražiausia ir tnrtingiausia eilių knyga lietuvių ksibojo.KAINA TIK $1.00.
Audinio apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti '‘avo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkta tų knyga pasidžiaugs. Pinigas geriaasia 
siųst “Morty Orderio”. Popieti' us galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint už 2»-. markę.

-KELEIVIS”
253BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra 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. Lithnania.
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ramą Lietuvos žmonėms, 
kurie kovoja už laisvą ir 
demokratinę respubliką, ko

Grigaičiui reikėjo būti jau 
Dertoite, kur taip pat socia
listų kuopa buvo surengus 
jam prakalbas. Kadangi 
traukiniu negalima buvo 
Detroito pasiekti, tai kalbė
tojas išlėkė orlaiviu iš East 
Bostono airporto.

Jo prakalbos pas mus pa-
“NAUJIENŲ” REDAKTO
RIAUS PRAKALBOS PA

LIKO GILŲ ĮSPŪDĮ.

Dr. Grigaitis kalbėjo South 
Bostone, Norwoode, ir ne- 

dėldienio rytą išskrido or
laiviu Detroitan.

Pereitą penktadieni South 
Bostono lietuviai susirinko 
i Piliečių Kliubo salę pasi
klausyti D-ro Grigaičio pra
kalbų, kurias čia buvo su
rengusios South Bostono ir 
Cambridge’aus socialistų 
kuopos.

Dėl potvinių kalbėtojas 
truputi pavėlavo. Jis atvyko 
salėn tik apie 9 valandą.

kią buvo įkūręs Steigiamas ‘‘Į10 «*.*» ir. »er? Mes
Lietuvos Šeimas. "k. gailimės, kad draugas

e, . . , . , . . Grigaitis negali atvažiuotSusirinkimas karstai tam smus dažnfau 
pritarė. 1

Antru atveju “Naujienų 
redaktorius kalbėjo apie tai, 
kokia turėtu būti darbinin-

Kalbės apie terorą Floridoj. 
27 kovo, 8 valandą pėtny-

kų valdžia — demokratiš-Į^°.s vakare, Bostone kalbės
ka, ar diktatoriška. Nurodęs 
daugybę pavyzdžių ir istori
nių faktų, kad diktatūra be
veik visuomet baigiasi vie
no asmens sauvale ir smur
tu, nuo kurio daugiausia nu
kenčia darbo žmonių klasė.

apie reakcininkų terorą Flo
ridoje New Yorko kongres
manas Vito Marcantonio. 
Prakalbos bus Old South 
Meeting House salėj, kuri 
randasi Washington ir Milk 
gatvių kertėj. Kalbėtojas

Tuo tarpu kalbėjo “Kelei
vio” redaktorius Michelso
nas, aiškindamas apie so
cializmą. Tarp kitako jis 
pasakė: “Mes einam prie so
cializmo ne dėl to, kad mes 
esame socialistai, bet dėl to, 
kad pats gyvenimas veda 
mus prie socializmo. Dirvą 
socialistinei tvarkai ruošia 
pats kapitalizmas.”

D-ras Grigaitis kalbėjo 
dviem atvejais, pirmu atve
ju apie Lietuvos ūkininkų 
kovą prieš tautininkų des
potizmą, o antru atveju — 
apie demokratiją ir diktatū
rą.

Labai Įdomių reveliacijų 
klausytojai patyrė apie Lie
tuvą, nes kalbėtojas turėjo 
atsivežęs pluoštą nelegalės 
literatūros, kuri dabar yra 
leidžiama ir platinama tarp 
Lietuvos žmonių slaptais 
keliais, kaip būdavo spau
dos draudimo laikais. Iš tos 
literatūros pasirodo, kad 
prieš tautininkų diktatūrą 
sukilo jau pats ramiausis ir 
kantriausis Lietuvos gyven
tojų elementas — ūkininkai 
Po visą Lietuvą jau organi
zuojasi slapti kovos būriai, 
kurie visiems savo priešams 
“skelbia liūdną likimą.” 
Kalbėdami apie tautininkų 
šnipus, kurie išduoda ūki
ninkus “lietuviškiems žan
darams” ir “Muravjovams, 
ūkininkai savo literatūroj 
sako: “Jiems gyvenimo Lie
tuvoje nebus. Mes jų neuž
miršime. Jie susilauks Judo- 
šiaus likimo.”

Ūkininkų gynimo komite
tas leidžia jau ir slaptą laik
raštį, kuriame anrašomos 
ūkininkų kovos su Smeto
nos diktatūra. Laikraštis va
dinasi “Kudirkos Varpas.” 
Jis parodo, kaip žioplai ap- 
simelavo tautininkų val
džia, skelbdama viešoj savo 
spaudoj, buk ūkininkų bruz
dėjimas sukurstytas “sveti
mos valstybės agentų.” Iš 
“Kudirkos Varpo” ir kitų 
nelegalių leidinių matyt 
kaip ant delno, kad ne “sve
timos valstybės agentai” 
privertė ūkininkus sukilti, 
bet pačių tautininkų dikta
tūra. “Kudirkos Varpe” ūki
ninkai pabrėžia, kad jie bu
vo priversti net slaptą savo 
laikrašti leisti, nes viešoj 
spaudoj teisybės visai nėra. 
Faktai yra nuo visuomenės 
slepiami, o melas prievarta 
skelbiamas. Kaip Kudirkos 
laikais Lietuvos žmonės tu
rėjo naudotis nelegaliais ra
štais ir kovoti už laisvę, taip 
šiandien tenka daryti. Skir
tumas tik tas, rašo Lietuvos 
ūkininkai, kad tuomet kova 
ėjo prieš caro valdžią, o da
bar ji eina prieš savuosius 
žandarus ir lietuviškus Mu
ravjovus. Bet kova labai pri
mena anuos laikus ir todėl 
slaptas laikraštis pavadin
tas “Kudirkos Varpu.”

Kalbėtojas ragino ir A-į 
merikos lietuvius tą kovą 
už laisvą Lietuvą paremti.. 
Geriausis būdas tai padaly
ti. tai sušaukti Amerikos • 
Lietuvių Kongresą, kuris tu- j 
retų pasmerkti diktatūrą ir, 
organizuoti kokią nors pa-

o demokratija visuometj3^^15’.^3^/^aP1I)?s m*eSr
duoda jiems progos laisvai ;?•.F^H^J’.khuksai su po

licija ir kitais teroristais su- 
linčiavo 3 darbininkų va
dus. jų tarpe ir socialistą

organizuotis, sviestis ir ko
voti už geresnę ateiti, kalbė
tojas padarė išvadą, kad 
darbininkai turi būt ne dik
tatūros, bet demokratijos 
šalininkai.

Šitai išvadai susirinki
mas irgi karštai pritarė.

Tokiom pat temom Dr. 
Grigaitis kalbėjo ir Nor- 
\voode subatos vakare. Nor- 
\voode socialistų kuopa tu
rėjo da ir konceneli prie 
prakalbų. Vietos lietuvių 
jaunuoliai gražiai padaina
vo, pagrojo ir padeklamavo, 
kas labai maloniai nuteikė 
publiką. Po to sekė draugo 
Grigaičio kalba, kuri užsitę
sė beveik iki 12-tos valan
dos. Salė buvo prisikimšusi 
žmonių kupinai ir visi išsė
dėjo iki pat galo. Buvo viso
kių srovių žmonių, net ir ka
talikų nemaža atėjo. Visi 
dėkingi socialistų kuopai, 
kad jie davė jięms progos 
išgirsti tokių Įdomių daly
kų. Lėšoms padengti buvo 
sumesta apie $12.00 aukų.

Rytojaus dieną daktarui

Šhoemakerj. Be kongres- 
mano. kalbės da Women’s 
Trade Union lygos veikėja 
Van Vaeremyck, amalga
meitų siuvėjų unijos organi
zatorius Selemo ir kiti.

Prakalbas rengia Piliečių 
Teisėms Gingi Komiteto Bo
stono skyrius.

Sandariečių prakalbo*. 
Pereitą nedėldienį sanda

riečių surengtose prakalbo
se kalbėjo Mockus, adv. Šal
na ir "poetas” Tysliava, ku
ri sandariečiai ištaria “Teš- 
lėeeva.” Kalbėtojas net nu
siskundė, kad jis jokiu budu 
negalis išmokinti tautinin 
kus ištarti jo pavardę kaip 
reikia.

Kanale prie Summer st. 
buvo rastas South Bostono 
airiuko Keeley lavonas; Jis 
buvo labai sudaužytas ir 
galva perskelta. Policija 
spėja, kad jis buvo užmuš
tas ir Įmestas kanalan. r

SPECIAL EDISON GOLDEN JUBILEE OFFER

Eureka D^Luxe„ 
Eureka Ju 
Attachmpffts

For a
Limited Time Only 

SPECIAL COMBINATION OFFER!

$57.00

DABAR... BĖGY SPECIALIO 
PARDAVIMO

$

Pigiau jeigu kelsit 
jus seną valytuvą.

r> • i , . . , . Lertfrvais rzj mokėjimaisPasiūlymas baigias Uiarmke Edisono Kostumerifcms.
Kovo 31. Maži dadėjimai perkant

numokėjimais.
Lnljkit jūsų rakandą apmušalus. aatra- 
sus. laiptų karpetvs ir automcbu c ap- 
mušalis su parankiu Eureka Jun or.

Tik pamislykit! Bėgy šio di
delio specialio pardavimo, 
mes autorizuoti išdirbėjų 
pasiūlyt jums ši galingą nau
ją DeLuxe Eureka, modelį 
“K” ir puikų naują modeli Eureka Junior ran
kinį valytuvą su visais priedais už specialę kai
na $44.50. Jus sutaupysit $12.50 ir duodame 
atatinkamą nuolaida už jūsų seną valytuvą.
Telefonuokit tuojaus! Nepavėluokit! Ši spe- 
cialė kombinacija, numažinta kaina pasiūly
mas geras tik paskirtam laikui. Paprašyk dykai 
išbandyt namuose. Išbandyk sensacinj DeLuxe 
Eureka ant jus karpetų ir uždangų—tada va
lykite matrasus ir rakandus su galingu Eureka 
Junior rankiniu valytuvu. Be jokių prievolių. 
Skubinkitės! Musų dalis aprubežiuota.

THE EDISON SHOPS
39 Boylston Street, Boston.

ir 32 kitose parankiose vietose.
HANcock 3300

Atviri 8:30 ryte iki 5:15 vakarais kasdien ir sukatomis.
Ir pa» Elektrikinius ar Kontraktorius Pardavėjus.

tik $2 5° fmket, dykai išbandymai jus flaronese

Lawrence’o lietuviams kal
bėjo “Keleivio” redaktorius

Pereitą nedėldienį Law- 
rence’o socialistų kuopa bu
vo surengus “Naujienų” re
daktoriui prakalbas, bet ka
dangi jis negalėjo tenai pri
būti, tai jo vieton nuvažia
vo “Keleivio” redaktorius 
Michels >nas. Išrodė, kad 
prakalbos visai negalės į- 
vykti. nes patvinusi Merri- 
macko upė apsėmė žemes
nes to miesto vietas ir mili
cija uždarė kelius į Lawren- 
ce’ą. Bostono laikraščiai ir 
radio skelbė, kad Lavvren- 
ce’ui gresia didelis pavojus; 
miestas esąs jau be elektros, 
telefonai nebeveikią ir kai 
kuriose gatvėse vanduo sie
kiąs net antrų aukštų. Mi
chelsonas vistiek ryžosi va
žiuoti — jeigu jau ne kalbė
ti, tai bent pamatyti, kaip 
Lawrer.ce’as skęsta. Apie 
pusiaukelį jau pasirodė di
delė lenta, ant kurios para
šyta, kad ne La\vrence’o gy
ventojams kelias uždarytas. 
Tačiau pasikalbėjus su tra- 
fiko policmanu, jis pralei
do. Sako, gali pamėgint, gal 
pravažiuosi. Privažiavus ar
čiau miesto, kelias pasirodė 
užtvertas ir daugybė milici
jos. Milicininkai stabdo 
kiekvieną ir žiuri automobi
liaus registracijas; keno ad
resas pažymėtas ne Lavrren- 
ce’o, tą grąžina atgal. Išro
dė, kad prakalbų jau nebus. 
Tačiau paaiškinus reikalą, 
milicija kalbėtoją praleido. 
Bet paprastu ir tiesiu keliu į 
Lawrence’ą įvažiuot nebuvo 
galima. Teko važiuot aplin
kui, aukštesnėmis vietomis. 
Visos gatvės ir skersgatviai 
buvo pilni policijos ir mili
cininkų, kurie rodė kur suk
tis. Potvinis buvo jau nuslū
gęs ir aukštesnėse vietose 
motoriniai siurbliai pumpa
vo vandenį iš skiepų, že
mesnės gi vietos buvo da 
do vandeniu. Namų sienos 
šlapios, dųmbu aplipusios, 
šaligatviai išplauti, pamatai 
išvirtę—vaizdas labai ne
jaukus.

Nuvažiavus į salę, žmo
nių buvo neperdaugiausia. 
Daugumas buvo išėję potvi
nio žiūrėti. Bet pradėjus 
kalbėti, salė prisirinko apy
pilnė. Kalbėtojas aiškino a- 
pife reikalą šaukti Amerikos 
lietuvių kongresą ir kovą už 
demokratiją. Nurodė, kad 
net ir komunistai, kurie per 
18 metų niekino demokrati

ją, pamatė savo klaidą ir 
pradeda keisti savo gaires.

Po prakalbų vienas ko
munistas pradėjo “klausi
mus kalbėtojui” statyti ir 
pats į juos atsakinėti. Kai 
pirmininko pakviestas prie 
tvarkos jis nenorėjo nutilti, 
publika jį tuoj nutildė.

Siuvėjų streikas pasibaigė.
Moteriškų rūbų siuvėjų 

streikas Bostone jau pasi
baigė. Jis tęsėsi 4 sąvaitės ir 
buvo labai triukšmingas. 
Mažesnės dirbtuvės tuoj su 
darbininkais susitaikė, bet, 
stambesnės atkakliai laikėsi 
ir dėjo visas pastangas strei
ką sulaužyt. Pagaliau į strei
ką įsikišo valstijos arbitra- 
cijos taryba ir pareikalavo, 
kad dirbtuvių savininkai 
tartusi su unijos atstovais, 
kurių pirma stambesnės 
kompanijos visai nenorėjo 
pripažinti. Arbitracijos ta
rybai tarpininkaujant, šį 
panedėlį po pietų buvo pasi
rašyta dviem metam sutar
tis, kuri nustato darbo va
landas, atlyginimą už darbą 
ir kitas sąlygas. Pripažinta 
ir unija, kuri organizavo ir 
vedė šitą streiką. Jos pripa
žinimui kompanijos dau
giausia buvo priešingos.

Taigi streikas buvo lai
mėtas.

RADIO PROGRAMA.
Ateinantį nedėldienį, 29 

kovo, Bostono lietuvių radio 
programa bus tokia:

1. Olympians orkestrą iš 
Worcesterio.

2. J. Sabaliauskas daini
ninkas iš Worcesterio.

3. J. Latviutė, dainininkė 
iš Worcesterio.

4. V. Sukackas, smuiki
ninkas iš Worcesterio.

5. Artistė K. Menkeliu- 
niutė iš Brooklyno.

Pradžia 9:30 ryto. Klau
sytina ant 830 kilociklių.

Vėjas išdaužė daug langų.
Pereitą sąvaitę Bostone 

putė toks smarkus vėjas, 
kad nuo oro spaudimo išbi- 
rėjo daug langų stiklų. Ant 
Washington streeto viena 
South Bostono lietuvė buvo 
net sužeista, kai didelis vie
nos krautuvės langas sutru
ko ir apibėrė ją stiklais.

Oro biuras sako, kad šį
met pavasaris prasidėjo 
daug anksčiau ir šilčiau ne
gu paprastai. Šiame šimt
mety tokio šilto pavasario 
da nebuvę.

Dirbdami prie South Sta- 
tiono bildingo nukrito nuo 
40 pėdų aukščio 3 darbinin
kai ir sunkiai susižeidė. 
Dviejų gyvybė pavojuje.

CAMBRIDGE.
Išsirandavoja 5 ruimui su visais į- 

taisymais. Renda $18 į mėnesį.
48 MARKET STREET.

Reikalingas patyręs darbininkas
prie farmos darbų. Geram žmogui I 
darbas ant visados pas gerus žmones. Į 
Klauskite “Keleivio” ofise.

Puikus Kampinis Štoras
Ant rendos prie “L” ir 6-th st. 

kampo. Puikiai tinka bučernei, gro- 
sernei. drugštoriui ar delieatessenui. 
Kreipkitės pas L. Kozol,
255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Parsiduoda 8 Ruimų Muro 
Namas.

Visi naujoviški įrengimai, vieta 
karui jarde. Visados išrandavotas 
po $40.00 į mėnesį. Kaina keturi tuk- į 
stančiai, vienų tūkstantį įmokėt. Ant j 
kitų imsiu mortgičių ant žemo nuo- ‘ 
šimčio. GEORGE F. HEALD,
28 Plea-ant Hill avė., Dorchester.

Tel.: Blue Hill 4440.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 317 E STREET 
(Kampas Broad*ay)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

GYDYTOJŲ ADRLSAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Sventadieeiaia 
nuo 10 iki 12 ryte.

27S HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central ake, 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefone 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki Š vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, R<xm 22 

BOSTON Telef. Lafayet.e 2371
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1S7A8

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

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

SS1 BROADVVAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

Per potvinį pereitą sąvai
tę 11 miestų Bostono apy
linkėj buvo pasilikę be tele
fonų ir be elektros šviesų.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.L

PASINAUDOKITE 
PUIKIA PROGA!

Tuojaus paduokit užsakymą ant naujo
STEWART-WARNER RADIOS

Mes priimam Jūsų seną Radio ar Gramafoną ir at- 
rokuojame nuo S10 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 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
^ooooeseceooooooeooosooooeoooeeoooeoooooooooooooooooB

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS KIEKVIENAM ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus -paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2£0

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Ma

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rusių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALĘ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, JSsirinkim&š uiuZiSUSiSS iš 
įvairiausias. i
Pokiliams, Vestuvėms. Namuose Vai- 1 
šėms ir Baliams. Specialiai kainos Į 
sumažinamos. Pristatom greitai ir į 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.1 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET.

SO. BOSTON, MASS.

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

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, MF. WAITKUS

LIETUVIS GRABORIUS 1
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS I 

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

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. Kurilų 
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 dvkai.

DR. GRADY
327 TREMONT ST. 

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

Tel. Univera ty 8466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST! 
VALANDOS: »-6 ir 7-S.

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: 1*—2; ' 
Sekmadieniaia: 16—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

BAY VIEW 
i MOTOR SERVICE

Telepbt ne 

So. Boston 
1068

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKU AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

I

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — sav, niekai. 

Taisymo ir demonstravimo v*-**; 1 HAML1N STRF*-*: Kamp. East Eight!
SO. BOSTON, MASS. j

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER.

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

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių >atar- 
navimų. Adresas:

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

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Ma s.

S
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