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Italai Giriasi Sunaikinę 
30,000 Gyventojų Miestą
DABAR IMSIĄ ETIOPI

JOS SOSTINĘ..----- i
Bet Amerikos koresponden

tai sako, kad Mussoliniui 
visai nesiseka.

Amerikos spauda pasku
tinėmis dienomis buvo taip 
užimta Hitlerio žygiais ir 
potvinių žiniomis, kad Mus- 
solinio pastangos “civilizuo
ti” Etiopiją buvo visai už
mirštos. Bet šią sąvaitę Af
rikos karas vėl pasirodė pir
mutiniuose dienraščių pus
lapiuose. Rašoma apie nau
ją fašistiškos “civilizacijos” 
“laimėjimą” Etiopijoj. Jų 
orlaiviai sunaikinę Hararą, 
30,000 gyventojų miestą. 
Dabar jau Mussolinio ber
nai žygiuoją tiesiai į Etiopi
jos sostinę, Addis Ababą.

Bendrai, visos karo žinios 
paskutinėmis dienomis pa
sidarė taip palankios Itali
jai, kad pati siūlosi išvada, 
jog Etiopija turės jau pasi
duoti Italijai. O Mussolinis 
tuo tarpu skelbia, kad jo ar
mija esanti pasirengus stoti 
i karą kad ir prieš visą pa
saulį.

Žinoma, tai yra grynas 
LLifac 2_

Amerikos koresponden
tai, kurie šiomis dienomis 
sugryžo iš Etiopijos, sako 
visai ką kita. Linton Wells, 
kuris rinko karo žinias New 
Yorko “Heraldui-Tribunai,” 
sako, kad iki šiol italų užim
ta teritorija esanti visai ma
žos vertės, ir kad norint pa
siekti Eiopijoj kiek nors 
vertingesnių laimėjimų, ita
lams imsią labai daug laiko, 
jeigu Mussolinis galės taip 
ilgai valdžioje išsilaikyti.

Pietų fronte, kur vado
vauja italų generolas Gra
žiam, nuo 1934 metų gruo
džio mėnesio italai pažengė 
nuo savo tiekimo papėdės 
vos tik apie 90 mylių. Iš už
imtų vietų italai turėjo jau 
kelis kartus bėgti atgal gal
vatrūkčiais.

Šiaurės fronte, kur vado
vauja generolas Badoglio, 
italai pasistūmė pirmyn a- 
pie 115 mylių, o iki Addis 
Ababos yra d a arti 400 my
lių.

Dabartiniu laiku Etiopi
joj prasidėjo liūčių laikotar
pis ir Mussolinio fašistai tu
ri sėdėti pilnuose vandens 
apkasuose. Pirmyn žygiuoti 
visai negalima. Vieninteli 
italu “laimėjimai” dabarti
niu laiku, tai bombų mėty
mas iš oro ir ramių gyvento
jų žudymas. Orlaiviai pri
daro daug nuostolių, bet jie 
miestų užimti ir armijos pir
myn pastūmėti negali. Nu
mėtė bombų, jie gryžta į sa
vo bazę atgal, o italų armi
ja kaip sėdėjo vietoj, taip ir 
sėdi.

Francuzų-Rusų Su
tartis Įnėjo Galion.

Francuzijos karo sutartis 
su Sovietų Rusija jau pa
tvirtinta abiejų pusių ir nuo 
šiol skaitosi galioje. Francu
zijos senatas ir atstovų rū
mai buvo jau patvirtinę tą 
sutartį seniau, bet pereitą 
sąvaitę ją pasirašė užsienio 
reikalų ministeris Flandi- 
nas už Francuzija ir užsie
nio reikalų komisaras Litvi- 
novas už Rusiją. Sutartis sa
ko, kad jeigu kuri Europos 
valstybė užpultų Francuzi- 
ją, tai 1,200,000 rusų armija 
eitų Francuzijai į pagalbą; 
o jeigu kas užpultų Sovietų 
Rusiją, tai pastarajai padė
tų Francuzija.

Ši sutartis yra aiškiai at
kreipta prieš Vokietiją, ir 
todėl vokiečių militaristai 
šiomis dienomis užėmė Pa
rėmę, kad sustiprinti savo 
pozicijas Francuzijos pa
šonėj.

Amerikoj Tebėra 
12,500,000 Bedarbių.

Amerikos Darbo Federa
cijos apskaičiavimu, vasario 
mėnesį Jungtinėse Valstijo
se buvo 12,500,000 bedar
bių. Nors pramonė jau pu
sėtinai atsigavo, fabrikai ei
na ir kompanijos padaro 
milionus pelno, bedarbių ar
mija nemažėja. NRA buvo 
sutrumpinus darbo valan
das ir bedarbių skaičių žy
miai sumažino, bet tas ne
patiko stambiam kapitalui 
ir Vyriausis Teismas už
draudė NRA, kaip “konsti
tucijai priešingą įstatymą.” 
O kad milionai žmonių su 
šeimynomis neturi darbo, 
tai konstitucijai nepriešin- 
ga. Šauni Amerikos konsti
tucija, o da šaunesni jos aiš
kintojai.

DAUG LIETUVIŲ NU
KENTĖJO NUO POT

VINIO.
__ 1____ x__ IT V T12_____Dingnamum, in. i. mngn- 

amtoną palietė didelis pot
vinis. Daug namų buvo ap
semta vandeniu. Vanduo 
pridarė daug blėdies. Yra 
daug ir lietuvių nukentėju
sių. Tačiau materiališki nuo
stoliai bus gal mažesni, ne
gu buvo per buvusį potvinį 
pereitą liepos mėnesį.

Potvinis pakenkė ir pra
kalboms, pasitaikė tuomet, 
kuomet Binghamtono lietu
viai buvo surengę prakalbas 
“Naujienų” redaktoriui drg. 
Grigaičiui. Dėl potvinio 
daugelis negalėjo atvykti į 
salę. Kalbėtojas kalbėjo 
diem temom, pirmu atveju 
apie Lietuvos ūkininkų bruz
dėjimą, o antru apie demo
kratiją ir diktatūrą. Abidvi 
temos buvo labai įdomos ir 
pamokinančios.

A. Jakševičius.

Nepaprastai Sitas
Pavasaris.

Amerikoje labai keisti o- 
rai šiais metais. Iš pradžių 
buvo labai šilta žiema. Nau
joj Anglijoj iki sausio vidu
rio nebuvo sniego. Paskui 
labai daug prisnigo ir užėjo 
smarkus šalčiai. Dabar, ko
vo pabaigoje, atšilo taip 
staigiai, kad kilo didžiausi 
notviniai. Pereitą sąvaitę 
Massachusetts valstijoj bu
vo šilta., kaip vasarą. Ūki
ninkai bijosi, kad neužeitų 
vėl šalčiai, nes tuomet galė
tų nušalti pradėję sprogti 
sodai.

Olsonas Už Trečiąją 
Partiją.

Minnesotos gubernatorius 
reikalauja ir Vyriausi Teis

mą pažabot.
Amerikos visuomenei bū

tinai reikalinga Trečioji 
Partija, kuri turėtų būt su
daryta iš kairiųjų politinių 
grupių dar šių metų prezi
dento rinkimams. Laikas 
jau Amerikos žmonėms pa
busti, laikas pradėt ginti 
savo reikalus, laikas paža
boti despotišką Vyriausiojo 
Teismo galią.

Maždaug šitaip kalbėjo 
Minnesotos gubernatorius 
Floyd B. Olson darbiečių 
farmerių partijos suvažiavi
me St. Paul mieste pereitą 
sąvaitę.

Olsonas yra farmerių- 
darbiečių organizacijos na
rys ir jų balsais buvo išrink 
tas Minnesotos gubernato
rium. Kapitalistinė spauda 
vadina jį “radikalu,” nes ji 
dažnai pasisako prieš stam
bųjį kapitalą. Ir šiame far 
merių-darbiečių suvažiavi
me jis pabrėžė, kad pelno 
sistema turi būt panaikinta, 
o jos vieton .įvesta visuome
nės nuosavybė. To reikalau
ja ir socialistai.

“Mano manymu, trečioji 
partija jau šių metų rinki
mais turėtų statyti savo kan
didatus į Kongresą, bet ar ji 
turėtų eiti ir toliau — tai aš 
palieku jums nuspręsti.” pa
reiškė Olsonas.

Meksikoj Atidaro
mos Bažnyčios.

Bet politika ir biznis kuni
gams uždrausta.

i Visose 29-niose Meksikos 
valstijose ir dviejose terito
rijose atidalyta katalikų 
bažnyčios, kurios išbuvo už-
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Austrijos Socialdemokratų 
Byla Vienoje Pasibaigė.

PASKUTINĖS HAUPT- 
MANNO VALANDOS.

DVYLIKA KOVOTOJŲ 
NUBAUSTA KALĖJIMU.

, , . , . . Kai “Keleivis” eina į
darytos daugiau kaip metai i spaudą, Bruno Hauptmann 

a1??- T3CĮ.au įstatymai į gyvena Nevv Jersey valsti- 
pnes klerikalizmą pasilieka jos kalėjime paskutines va
palioję. Popiežiaus agentai iandas. Vienas degraduotas 
negali bažnyčiose po^rikau- gd^katas pereitą nedėldie-
ti. negali dvarų pirktis, ne- nį prisipažino nužudęs
gali žmonių išnaudoti ir ne- Lindbergho vaiką, už kurį 
pai: klerikahskų mokyklų Hauptmannas yra nuteistas 
statyti- Piliečių švietimas bet teismai šito prisi-
prinlauso valstybei, o ne pažinimo nepriima. Jie ne- 
klenkalu organizacijoms. norj parodyt visuomenei, 
Dviejų Meksikos valstijų įs- kad jie klysta. Jie nuteisė 
tatymai dagi reikalauja žmogy mirti> ir nori jj nužu. 
Kad kunigai butų vedę, kad vistiek kad jis ir nekal-
ne viliotų jaunų merginų ir 
nelįstų prie svetimų moterų tas. Mirtis Hauptmannui pa

skirta anksti šios seredos 
lytą. Jeigu neatsitiks kas 
nors nepaprasta, tai kai 
skaitytojai skaitys šią žinią, 

Meksikos sostinėj pereitą Hauptmannas bus jau nužu
dytas.

MEKSIKOJ SUIMTA 39 
BOMBININKAI.

-avaitę buvo suimta 39 fa
šistai ir kitokie gaivalai, 
kuomet į komunistų mitin
gą Hildago teatre buvo mes
ta bomba.

LOWELLIUI PADARYTA 
$7,500,000 NUOSTOLIŲ.
Lovvell, Mass. — Oficia

liai apskaičiuota, kad potvi-

AR BUS RUSŲ-LENKŲ-
FRANCUZŲ BLOKAS?
-Šiomis dienomis Pary

žiun yra atvažiavęs Sovietų 
Rusijos diplomatas Litvino- 
vas ir yra tenai Lenkijos už
sienio reikalų ministeris Be- 
kas. Sakoma, kad tarp ju

REIKIA $13,373,000 CON
NECTICUT UPEI SUKON- 

TROLIUOT.
Jungtinių Valstijų armi

jos inžinieriai apžiurėjo 
Connecticut upę, kuri dabar 
pridarė tiek daug blėdies, ir 
apskaičiavo, kad apsaugoji
mas jos pakraščių nuo išsi
liejimo kaštuotu $13,373,- 

%000.

Šiltas Oras Pakenkė
Sulos Pramonei.

Vermonto valstijoj nuo 
senovės yra išsivysčiusi su
los pramonė. Kaip tik snie
gas pradeda tirpti, farme
riai leidžia klevų sulą ir vi
rina ją į sirupą, kuris, pas
kui parsiduoda krautuvėse 
ir valgomas su amerikoniš
kais blynais. Bet šį pavasarį 
oras taip greitai atšilo, kad 
sula tuoj sustojo tekėjusi. 
Vermonto farmeriai jau ap
skaičiavo, kad šiltas oras 
tuo budu nutraukęs jiems 
apie $200,000 pelno.

NUKENTĖJĘ NUO POT
VINIO SUSIRĖMĖ SU 

MILICIJA.
E. Vandergrift, Pa.—Šis 

miestelis labai nukentėjo 
nuo potvinio. Žmonių na
mai buvo apsemti, jų rakan
dai ir patalinės apneštos 
dumblu. Piliečių sveikatos 
komisija pradėjo tokią gy
ventojų mantą naikinti, bi- 
iodamosi, kad nekiltų ligos. 
Žmonės sužinoję, kad jų na
mų baldai ir drapanos nai
kinamos, puolė savo turtą 
gelbėti. 200 milicininkų pa
stojo jiems kelią. Žmonės 
orasimušė per milicijos kor
doną ir bėgo prie namų, iš 
kurių pirma jie buvo dėl 
potvinio pasitraukę. Vėliau 
pribuvo daugiau milicijos ir 
žmonės buvo nuvaryti atgal 

■ prieglaudas.

HEARSTO SPAUDA PA
VADINTA “PROSTI

TUTE.”
Smerkdamas Hearsto in

trigas prieš Amerikos de
mokratiją ir Kongresą, se
natorius Minton iš Indianos 
□e re i tą sąvaitę Senate pri
lygino Hearsto spaudą prie 
“prostitutės,” kurią jis nau
doja žemiems savo tiks- 
’ams.

KINIJOJ NAMINIS KA
RAS.

Iš Peipingo pranešama, 
kad šansi provincijoj 38,- 
000 kareivių valdžios armi
ja susirėmė su komunistine 
armija. Nacionalė armija 
atėmė iš komunistų Suitou- 
chengą ir keliatą strateginių 
vietų.

Kitos žinios sako, kad ko
munistų armija turėjo žy
miu pasisekimų provincijo
se ir užėmė Wenshui.

“HINDENBURGAS” LE
KIA BRAZILIJON.

Naujas vokiečių cepeli
nas “Hindenburg” šį pane
dėlį išlėkė per pietų Atlantą 
i Braziliją. Žadėjo siekti 
Rio de Janeiro miestą.

NUSKENDO FRANCUZŲ 
LAIVAS.

Apie 20 mylių nuo Angli
jos pakraščio pereitą sąvai
tę nuskendo francuzų gar
laivis “Bore.” žuvo 9 žmo
nės. . ...

Daktaras Turi Už
mokėt Ligoniui

$17,5O0J00.
Salem, Mass. — Prisai- 

kintujų suolas čia nuspren
dė, kad d-ras Whitaker turi 
užmokėti 13 metų vaikui 
lamesui Kincade’ui ir jo 
motinai $17,500 užtai, kad 
gydė nulaužtą to vaiko ran
ką ir neišgydė kaip reikia— 
ranka likos pritraukta. Mo
tina tvirtino teisme, kad čia 
buvo kaltas daktaro apsilei
dimas.

JIEŠKO PASAŽIERIŲ I 
STRATOSFERĄ.

Prof. Jean Picard Chica- 
goje ruošiasi kilti stratosfe- 
•on mokslo tikslais, bet ne
turi pakankamai pinigu sa
vo baliunui įrengti, todėl 
įieško turtingų rėmėjų. Kas 
naaukos jam $100,000. tą 
jis paims savo baliunu i 
stratosferą. Jis tikisi pakilti 
17 mylių nuo žemės.

NACIAI ATMETĖ ŽODI 
“ARIETIS.”

Iki šiol Vokietijos naciai 
vartodavo žodį “arietis,” 
kuomet jie norėdavo pasa
kyti, kad žmogus nėra žy
diško kraujo. Dabar jie tą 
žodi nutarė atmesti, nes 
“arietis” neaiškiai pasaky
davo žmogaus tautybę. Jo 
vietoj nutarta vartoti žodi 
“vokiškas kraujas” arba 
“giminingas kraujas."

KIAULIENA TURĖS AT
PIGTI.

Washingtono agrikultū
ros departamentas praneša.

nio padaryti nuostoliai šiam dviejų įvykęs slaptas pasi-«7 nno ___ m_ j-i __ j-*_luv-tui nvn.a Kaioejimas. ioaei praaejo
eiti paskalai, kad norima

14 esą sudaiYti Rusijos, Lenki-
TLVO NELAIMĖJ. jos jr Francuzijos blokas 

Pereitą sąvaitę Meksikoj prieš Vokietiją. Skyrium 
sudužo didelis keleivinis or- francuzai turi jau padarę 
laivis, su kurio žuvo 14 žmo- sutartį ir su lenkais ir su ru-
nių. Dešimts iš jų buvo vo- sais, bet iki šiol rusai nega 
kiečiai turistai. ,,=J--------:u — 1—1—lėdavo susiartinti su lenkais.

Gražiškių Ūkininkai Laimėjo 
Bylą Vyriausiam Teisme.

Jų advokatai Purėnienė ir ninkai aptašė, niekam įsa-
Bulota suprovojo kariuo

menės teismą.
Apie Gražiškių ūkininkų 

bylą jau buvom savo laiku 
“Keleivy” rašę. Ūkininkai 
buvo kaltinami tuo, kad jie 
apkūlė Gražiškių miestelio 
policininką Mickevičių. Ka
riuomenės teismas pritaikė 
riems ūkininkams Ypatingų 
Valstybės Apsaugos Įstaty
mų 14-tą straipsnį, kur kal
bama apie “pasipriešinimą 
valstybės valdininkui veiks
mu jam einant pareigas,” ir 
visur kaltinamuosius nubau
dė.

Kaltinamųjų gynėjai, so
cialdemokrate Purėnienė, 
Bulota ir Gužas, priešinosi 
kariuomenės teismui, nuro
dinėdami, kad jis neturi tei
kės tos bylos teisti, nes tei- 
riemieji nėra valstybei nusi
kaltę ir už policininko ao- 
lamdymą juos gali teisti tik
tai civilinis teismas. Bet ka
rininkai advokatų argumen
tų nepaisė ir ūkininkus pa
merkė kalėjiman.

Todėl advokatai Purėnie
nė, Bulota ir Gužas apskun
dė kariuomenės teismą Vy
riausiam Tribunolui. Pasi
remdami Lietuvos įstaty
mais. jie išaiškino, kad vals-

kymų negali duoti, bet vei
kia kitų įsakomas. Taigi jis 
nėra joks valdininkas. Jis 
nėra dagi nei valstybės tar
nautojas, nes jį samdo mies
telio valdyba, taigi jis yra 
tik savivaldybės sargas, ii 
kariuomenės teismas netei
singai padarė iš jo “valsty 
bės valdininką,”

Vyriausis Tribunolas su 
advokatais’ sutiko ir kariuo
menės teismo sprendimą 
prieš Gražiškių ūkininkus 
panaikino. Vadinasi, ka
riuomenės teismas gavo per 
nosi.

Aštuonioliką kaltinamųjų 
teismas išteisino, tačiau fa

šistai nepaleidžia jų ii 
kalėjimo.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad kruvinoji krikščio
niškųjų fašistų valdžia Aus
trijoj suėmė 30 socialdemo
kratų ir iškėlė jiems bylą už 
“valstybės išdavimą.” Tas 
“valstybės išdavimas” buvo 
tame, kad jie dalyvavo Če
koslovakijoj socialistų susi
rinkime ir tarėsi apie kovą 
prieš fašistinį bradą.

Kadangi ši byla iššaukė 
demokratinėse šalyse dide
lių protestų, o Anglijos Dar
bo Partija pasiuntė net savo 
atstovą tėmyt bylos bėgį, 
tai fašistiškas teismas ne- 
diyso atiduoti teisiamuo
sius budeliui. Dvylika jų jis 
nubaudė palyginamai leng
vomis kalėjimo bausmėmis, 
o 18 visai išteisino.

Kari Hans Sailer, slaptai 
leidžiamojo socialistų orga
no “Arbeiter Zeitung” re
daktorius, kuriam prokuro
ras reikalavo mirties baus
mės, buvo nuteistas 20 mė
nesių kalėjimo.

Vienas kaltinamųjų buvo 
nuteistas 16 mėnesių kalėji
mo, keturi gavo po 12 mė
nesių, o penki nuteisti kalė
ti nuo 4 iki 6 sąvaičių.

Fašistiški niekšai šį kartą 
nedryso jau nužudyti nei 
vieno kovotojo, nors teisia
mieji drąsiai teisme pareiš
kė, kad jie nesiliaus kovoję 
prieš jų diktatūrą pakol ji 
nebus visiškai iš Austrijos 
iššluota.

Kraujo ištroškę krikščio
niški Heimvero fašistai da
bar staugia kaip alkani vil
kai ir reikalauja naujos by
los, kad socialdemokratai 
butų aštriau nubausti. Ir 18 
išteisintų socialdemokratų 
da sėdi kalėjime. Jų likimą 
turės galutinai išspręsti po
licijos viršininkai, kurie, ei
nant fašistiškais įstatymais, 
gali nusiųsti išteisintus į 
koncentracijos stovyklas ir 
tenai juos uždaryti neribo
tam laikui.

MONARCHISTAI PA
GERBĖ VENIZELOSĄ.
Venizelos buvo Graikijos 

respublikos kūrėjas. Monar- 
chistai respubliką panaiki
no ir Venizelos turėjo gy
venti ištrėmime. Bet dabar, 
kai jis mirė, tai ir monar- 
chistai jį pagerbė. Laidotu
vėse dalyvavo ir karaliaus 
Jurgio oficialus atstovas. 
Laidotuvėse buvo 150,000 
žmonių.

DIRBTUVĖS ATSIDARO 
PO POTVINIO.

Manchester, N. H., jau at
sidarė Morse & Molloy 
Shoe Co. čeverykų dirbtu
vė, kuri per potvinį buvo 
apsemta vandeniu. Maine’o 
valstijoj iš visų dirbtuvių 
daugiausia nukentėjo Ox- 
fordo popierinė Rumforde. 
Lewistone beveik visos 
dirbtuvės jau atsidarė. Mas
sachusetts valstijoj reikės 
persta ty t 8 tiltus. Lawrence 
dar apie 15,000 audėjų pa
silieka be darbo. Nashua 
fabrikai šį panedėlį jau atsi
darė, bet šaligatviai ir tiltai 
suardyti.

kad šįmet kiaulių bus pa-jtybės valdininkas yra tiktai 
skersta vienu trečdaliu dau
giau, negu pernai. Skerdi
mas padidės po 1 gegužės.
Taigi reikia tikėtis, kad
kiauliena bus pigesnė.

toks asmuo, kuris paskirtoj 
iam srity veikia savarankiš
kai ir duoda kitiems įsaky
mus. Tuo tarpu Gražiškių 

(policininkas, kurį tie uki-

SPROGIMAS MEKSIKOJ
UŽMUŠĖ 20 ŽMONIŲ.
Tultenango miestelyje, 

Meksikoje, pereitą sąvaitę 
sprogo geležinkeliu gabe
namas dinamitas. Sprogi
mas užmušė 20 žmonių ir 60 
sužeidė. Be to, sunaikinta 
daugybė turto.

PENNSYLVANIJOJ SU
DUŽO TRAUKINIAI.

Netoli nuo Greensburgo 
miestelio, Pennsylvanijos 
valstijoj, pereitą sąvaitę su
dužo Philadelphijos ekspre
sas su prekių traukiniu. Ka
tastrofoj žuvo 3 žmonės.

T3C%25c4%25ae.au


▲atras Puslapi*. KELEIVIS, BOSTON. No. 14. Balandžio 1 d., 1936 a.
Meksikos Angliakasiai Žygiuoja Sostinėn.

.... ŽIŪRINT IŠ ŠALIES.
_______________

Strimaitis galutinai suklupo, tokio pat “literato,” kaip ir

KAS YRA TIE “SVEČIAI 
IŠ LIETUVOS?”

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko iš Lietuvos J 
Leimonas ir J. Laučka. Kai 

Aam gali būt įdcmu, kas jie- 
tIu per vieni. Taigi šiuo pra
nešam, kad abudu yra kleri- 
kališkų organizacijų atsto
vai.

Štai ką apie juos sako sa
vo rezoliucijoj nesenai Chi
cagoj įvykusi klerikalų kon
ferencija :

“Kadangi šiomis dienomis iš 
Lietuvos atvyko pas mus, Į A- 
meriką, Lietuvos katalikų jau
nimo — Pavasarininkų atsto
vai — Dr. J. Leimonas ir J. 
Laučka, kadangi dr. J. Leimo
nas yra ir Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centro sekretorius ir 
taip pat Pasaulio Lietuvių Są
jungos sekretorius, dėl to ra
giname visas Vakarinių lietu
vių kolonijas garbingus sve
čius pasikviesti ir juos nuošir
džiai priimti.*’

Ši rezoliucija tilpo 71- 
mame “Draugo” numery. Iš 
to jau aišku, kad pažangus 
Amerikos lietuviai neturės 
su tais svečiais nieko bend
ra. Priėmimą jiems rengs 
tiktai parapijos, kurias ši re
zoliucija vadina “kolonijo
mis.”

Klerikalai tituluoja p. 
Leimoną “daktaru.” šitą ti
tulą jis esąs gavęs Friburge 
už “socialius ir politinius 
mokslus.” Reikia pasakyti, 
kad Friburge ne vienas Lie
tuvos zakristijonas pasida
rė “daktaru.”

džia, dėl to finansiniu atžvil
giu sunkumą jis neturėsiąs.

“Mes vis dėlto norėtume a- 
bejoti, ar Lietuvos vyriausybė 
butų tiek naivi, kad imtų leisti 
čia laikraštį savo lėšomis. Juk 
tas padėties ne tik nepataisy
tų. bet Amerikos lietuvių vi
suomenę dar labiau suerzin
tų.“
Bet ji buvo gana naivi 

subsidijuoti Argentinoje 
‘Lietuvių Namus,” kurie 
)uvo neišsemiamas skanda- 
ų šaltinis. Dabar patys ar- 
gentiniečiai sako, kad tie sost 
tarnai buvo jų “kolonijos den: 
liktinimo lizdas.’’ Tai kodėl 
gi Smetonos kompanija ne
galėtų kitą toki “lizdą” i- 
:urti Brooklvne?

Strimaitis išsišoko, kaip Strimaitis, ir ji taip pat me-
cirmmiufc is^nu, - Tautininkai išleido ta

tas pasakiškas Pilypas iš ka- - < SLA niniffais np Sll;
napių. Jis paskelbė “Vieny
bėj,” kad tūlas R. Vasil, ku-

jovalą SLA. pinigais ne Su
sivienijimo istoriją nušvies-

, nau tuia* ti, bet save išgirti ir socialians buk ta. skundęs SLA. Jlne;žli” Kai tas šlanl.
prezidentą Zivatkauską vai- 1
džiai, buvo “Keleivio” fir-

ustreikave a: Meksikos
angliakasiai žygiavo 300 mylių 

nė'.i prašyt prezidento Car- 
,so. kad jis padėtų jiems ko

voti su kasvki’j savininkais.

GIRIASI VOGTA ME
DŽIAGA.

“Vienybės” 23-čiame nu
mery Juozas Tysliava giria- 
:i, kad jis turįs du “Naujie-

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO REIKALINGUMAS.

ĮSKUNDĖ BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI.

Sao Paulo mieste, Brazi
lijoj, jau septintus metus 

pSZHnguS lietuvių Sų- 
vaitraštis, “Lietuvių Aidas 
Brazilijoj.” šiomis dieno
mis iis buvo Įskųstas polici
jai kaip “komunistų” orga
nas.

Gavusi toki skundą, poli
cija iškrėtė redakciją ir 
spaustuvę, jieškodama “ko
munizmo.” Brazilijoj dabar 
siaučia pikta reakcija prieš 
komunistus, todėl Įskųsti la
bai lengva.

Rašydamas apie save, 
“Lietuvių Aidas Brazilijoj” 
sako:

štas ėjo per “Tėvynę,” “Ke- 
r> . , • i • leivis” protestavo kelis kar- ,Bet Kf ?‘: tus dėl prirašytų tenai prasi

nt nn /aS Ul? manymu ir melų, bet tauti-
$100 dovanų, jei jis pr.ro- ; • R ; į ,dį
dys, kad tasai R. Vasil yra Susivi’ iiim, „eDai=z kada nota buv^/‘KeĮeivio;’,^?^^^^
So Sinfe ^ 3^ įritėtas ir
P Jv na4ir.ac Rat toin Joo nėra jokia istorija, bet faktų
K“sšffis i? “^a k
H J J Į Na, jeigu jau ta knyga

negalima remtis, sako Stri
maitis, tai jis suradęs kitoki 
“dokumentą,” kad R. Vasil 
buvęs “Keleivio” firmos na
rys. Jis sako, kad apie 25 
metai atgal R. Vasil rašęs 

met buvo aiškus, trumpi ir kok^an}.ten Bagočiaus drau- 
visiems suprantami. Ir šių laišką kad Bagočius jau 
viską, kas aukščiau pasaky- .numn£s\ kad tas *a*ska.s 
ta, p-lė Jurgeliutė atliko ne- ra^vlas. ant * kelei-
kraunant jokių ekstra mo- Y10 blankos, n.’ P° tu.° 
kesčių nariams ant sprando. ka A da pasirasčs:

Dabar pažiūrėkime į ant-j ^to^kavea stri 
rą kandidatą, kurį nariams s.į.laisM P.ac .ęs’ 
bruka atžagare i viškos kli- “^is šoka is d žiaugsmo,
kos “Sarevbos Bokštas ” u lyg vaikas £elezelS rad?s- Vinikį Arjis^akų’nora k>d dabar “Keleivis” jau

nuveikęs SLA. labui? Nesi-,nul.lųs Jam zadet« <1,ovan1a' 
mato nieko. Iki jis nebuvo' ^la !r yi.a tas pilypiskas 
Įsibriovęs Į sekretoriaus vie- Ę: Strimaičio issisokimas. 
tą, mažai kas ir žinojo, kad Jis visai nesupranta, kad tas 
jis yra narys. Ir šiandien a- ?• Vasiliaus laiškas, kaip 
pie jį Susivienijimo nariai JaV Parodo J° turinys, buvo 
nieko nežinotų, jeigu S. Ge- i'asytas juokais, nes Bago- 
gužis ir Vitaitis, išėdę Jui - C1US nebuvo niekad mi- 
geliutę, nebūtų smurto keliu r?s- Njekas iš tokio laiško 
Įbriovę Viniką. Niekur jo- nmtų išvadų nedarys, įsskv- 
kiame darbe organizacijos 11)8 tlk V!ea3 Strimaitį. Ne
naudai niekas jo nematė ir nuostabu, kad SLA. seimas 
nieko jis nedirbo, tik kivir- ®°7ton.e. įmesti p.
čus keldavo Richmond Hill Strimaiti iš sekretoriaus vįe-
jaunuolių kuopoje, kurioje ros- , , , , .
jis priklausė. Gi tapęs sek- Faktas, kad koks ten R.

mos narys, 
vis”

‘Susivienijimo Is
torijoj.”

1 “Keleivis” parodė, kad
toji istorija yra parašyta

JURGELIUTĖ AR VINIKAS?
i Dabar, kuomet eina SLA. 

________ organizacijos viršininkų
. ., .. . . . • i,„; •• rinkimai, nuo kurių priklau-Amerikos lietuvių kong- gantis jaunimas ir saip jį toUmesnė organizacijos 

reso reikalingumo klausi- pritraukti prie lietuviško t;a,.k ,aikas m«ms į_ 
mas kilo jau nuo pereitos veikimo; musų spauda ir jos u koRj . 4 tinįįs

nų” redaktoriaus laišku ir, vasaros, bet iki šiol jis nebu- skaitymas; musų organiza- vadnvai,H Ir lai.
kad Įrodžius, jog jis ištikru- vo tinkamai apkalbėtas. Da- cijos, draugijos, kliubai, etc. meJg b
ju juos turi, paduoda iš jų bar aplinkybės susidėjoI ta mes galime pasitikėti,
orą ištraukų. X kad mums Amerikos , fįandieLn hetuviskosę pra- kad pastatyti prie vairo is-

Žinoma, “Naujienų” re- lietuviams būtinai reikia ^°Se’ konceituose ir va? ves organizaciją švieson 
faktoriaus raštai visuomet Sirti i da^kta ir aptarti dimmuose_ Jaunesnes ateitim Svarbiausia mums
-v- „om, Ti-ciio »u6>uuru ^ visuomenes būna labai ma- tun rūpėti sekretoriaus ure-

? “k-nrYha hpr^rirris qvp* c au^ s'al01Ų ^kalų. žai. Ką daryt? Šituo klausi- das, nuo kurio priklauso or-
imu darbu_ nedidelė <^ar- Paskutini kongresą mes mu mes privalome susido- gamzacijos tvarka, tinka-

hč n <rlrtk vntrrn mpdžlnan turėjome Philadelphijoje, mėt kuolabiasiai. Mes turi- mas susirašinėjimas su kuo- 
ravėtu būt silrigėda 1926 metais, šįmet’sueina me labai daug ;,- gražaus pomis ir geras adminįstraei-

‘ _ lygiai dešimts metų nuo to priaugusio jaunimo, daug jos vedimas. Kad sj klausi-
I IETUVA’Tė ’ŠRINKTA £ražaus ir istoriško su važia- baigusių aukštus mokslus, mą rimtai ir nuosekliai išri- 
“ i METROPOLITAN vim0* Tuomet suvažiavę garbių ir inteligentiškų vai- šus, turime pastatyti sau 

- OPERA. mes rišome klausimus lie- kinų ir merginų, kurie nesi- klausimą: ką mes linksime
p • U j - ir • r kiančius Lietuvos reikalus ir drovi vadintis lietuviais, bet sekretoriaus urėdan — p-lę 

V-ien' v l-C musd priaugančią kartą A- musų veikime jų labai ma- Jurge liūtę ar Viniką? Tai 
paskelbė, kad New lorko merjkoje. visi atsimenam, žai terasi. Jau laikas, kad yra svarbiausias šiandien 
Metropolitan Opera priėmė kad philadelphijos seimas paduoti lietuviško veikimo klausimas, i kurį galima at-
savo dainininkų seimynon buyo pasekmingas. Lietuvos vadžias Į jų rankas, kad jie sakyti tik panagrinėjus jų-
v 5 'Kas- atstatymo klausimas buvo, vestų savo tėvų darbą toliau, dviejų praeities istoriją ii- jų
kas) is Bridgeport. Kartu su rodos* vienas iš svarbiausių^ Reikėtų, kad i numatomą atliktus darbus organizaci
ja buvo pmmtas ir anglų Bet k i atsitiko? kongresą pribūtų tokio jau- jai.tenoras Arthur Carron. . ° .

Jiedu buvo išrinkti iš 700
tižiliiiiiiilrių, Kurie ūH-ibiį žie

“Paaiškėjo, kad mes tapo
me Įskųsti kaip ‘komunistai’ 
dėl to, kad pakritikuojam Lie
tuvos valdžią; dėl to, kad ra
šant apie ‘jaunalietuvius.’ pa
vartojome Dr. šliupo išsitari
mą apie juos; dėl to. kad ret
karčiais perspausdiname iš 
‘Lietuvos Žinių’ straipsneli a- 
pie klerikalus ir tam panašiai. 
Vadinasi, jau užteko musų 
tautiečiams tokios medžiagos, 
kad ‘Aidą’ padaryti ‘komunis- 
niniu’ ir tik dėl to Įskųsti poli
cijai.”

Kas gi šitą Judošiaus dar-, 
bą atliko?

Aiškių įrodymų nesą, bet 
spėjama, kad prie to bus 
prisidėję Lietuvos konsulas 
ir kun. Sugintas. Esą liudi
ninkų, kaip konsulas ragi
nęs kunigą, kad “nepraleis
tų geros progos.”

Ta “gera proga,” tai karo 
sfovis ir bendras reakcijos 
šėlimas.

APIE SMETONININKŲ
LAIKRAŠTI BROOK

LYNE.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad Smetonos agentai 
Brooklyne ruošiasi leisti 
naują laikraštį, nes “Vieny
bė” Smetonai nepatinka, 
kad ir labai jam pataikauja.

Apie projektuojamą laik
raštį rašo ir kunigų “Drau
gas.” Sako;

“Naują tautininkų laikraštį 
subsidijuosianti Lietuvos vąl-

Trumpu laiku po to musų
cnimn ----- Kir

mą buvo bandomi radio au- vyko valdžios perversmas, 
dijencijose. Su diktatūros valdžia Lietu-

Dainininkė buvo papra- voj mes nesutinkame. Visi 
syta papasakoti publikai musų seimo tarimai, kūne 
per radio apie savo patyri- buvo taikomi Lietuvos nau- 
mus dainos * srity ir kaip ji dai, paliko tik ant popieros.

retorium, vien tik pasigyri- Vasil parašė kokį juoką ant 
mais “pasižymėjo,” o darbo Keleivio laiškinio popie- 
vaisių nesimato. Susirašinė- ri°. nefa Juk irod>'mas» 
jimai su kuopomis užvilkti, yra ar __e-
neaiškus ir kartais nesu- įPY10 .firmos narys. Juk p. 
prantami nei sekretoriams,' 1^??r5?nis kuo amas Schuyl- 
nei kuopoms, nes prirašoma kld Haven, Pa., pakvaišėlių 
po keliolika puslapių, ką ga- namj1086 ne ieną poe- 
lima pasakyti keliais saki- Z1J$ paraše ant tos įstaigom 
niais blankos, o ar tai reiškia, kat

Dabar nariai gerai pagal- kuvo tos firmos narys? 
vokite ir paklauskite patys' Nesenai man teko būti 
savęs, kas tinka būti orga “Vienybės” ofise. Papra- 
nizacijos sekretorium: p-lė šiau poros lakštų popieros 
Jurgeliutė ar Vinikas? At- laiškams parašyti, ir jie man 
sakymas aiškus ir trumpas, davė kelis lapus su “Vieny- 
kad p-lė Jurgeliutė. Jeigu ji bes” antgalviu. Ir ant tos 
sugebėjo išvesti organizaci- popieros aš parašiau du lai- 
ją iš tos dumblynės, kurion šku. Imant Strimaičio logi-

_ _  ją Strimaitis buvo įklampi- ka, dabar aš esu jau tauti-
‘įko“ Sos darbais ir riša admmž- n§s» Č sugebės apvalyti ninku laikraščio firmos na- 

- ją ir nuo tos nešvarios poli- rys.
tikos ir intrigų, i kurias ia Taip pat ir R. Vasil galė-

nimo kuo daugiausiai; rei-! P.lė p. Jurgeliutė vra A- 
kėtų,= kad jie imtų dalyvu- merikoje gimusi ir aucusi 
mą diskusijose: reikėtų juos lietuvaitė, iš pat savo jaunv- 
stątyti i musų organizacijų stės dirbo Urpe iietuvių 
virsmmkus. Juk jų naudai Shenandoah, Pa. Nebuvo to 
mestunme įsauklėję spau- Uetuvių parengimo, kuria- 
dą, organizacijas, veikimą. me jj nebutų dalyvavus. Jos 

Musų spaudos palaiky- pasišventimas ir nenuilsta
dabar jaučiasi pakelta į o- Diktatūros valdžia "Lietuvoj mas yra svarbus klausimas, mas darbas visuomenės la-
peros žvaigždes. Ji kalbėję pradėjo mus ignoruoti. Jiįčia mums reikia rūpintis ir bui yra žinomas netik She-
ang-liškai labai maloniu ak- mus ir dabar tebeignoruoja.' dėti daugiau pastangų, kad nandoah no apielinkės, bet
centu. Pasakė, kad iš pra- Ameriko, lietuviai 'suradus daagiau skaitytojų, visos Amerikos lietuviams.

< Jies, zi.nienKos lietuviai, * z mintirio Is bat įaunu dienu n-le Jur-

yra rašoma. Ar butų, pavyz- bininkų X ilties,” tuo laikunft'vtoritaHjonAtTr'S- ?e P^me į‘žlu-“gert= d'aiS’ keduš ėjuao’Shenandoah’re.'KeJ
bu£S 2 me!u i? dainavusi skyrius musų laik- Hatų metų ten padirbėjus ir
keliose italų operose. Ji turi raščiuose? Ką apie tai iau- gerai, susipažinus su spau-
labai puikų contralto balsą. p * ” 1 * 1 nesmoji visuomenė

Kaip rodos, ji bus pirmu
tinė Amerikos lietuvaitė pa
siekusi tokios aukštos 
meno pasauly.

JUBILĖJINIS “KELEI 
VIO” NUMERIS.

Daugelis draugų klausi

j.# nesmoji
Musu halsas hnvn Išklan- N\ kstančios mUSU į\ ai- tracija, ji buvo pakviestaA Pont fa

leriais galima lengvai pasi- nepnsiraso. Kodėl
v .. . ...... . naudoti, griebėsi smurto ir Pne da^ęeko musų draugi-

neja, kada įseis jubilėjinis nuvertę. teisėtą Lietuvos ramstis, bet visą svarbiausi
Kelemo numeris. valdžią atsistojo jos vieton. n;™>* eg®’ ir sunkiausi SLA. raštinės
Galime pranešti, kad me- ras draugijos vardas? Ne- , b atlikdavo n.u Tur_

džiaga jubilėjiniam nume- Šįmet mes Amerikoje 16 geri įstatai? Netikusi tvar- Knompt
nui jau surinkta ir paruošta, vasario šaukėm susirinki- ka? Viskas galima pataisyti orgįjzacįja a^durė kritiį
tik neisspręstas iki šiol buvo mus ir minėjom Lietuvos ir pritaikyt pne gyvenimo. , ®. hntpnt • U5i,
klausimas, ar leisti tą nume- nepriklausomybės paskelbi- Apie tai reikėtų plačiau pa- foLaa b ’ ’ i£t„stinta« nr 
rį tuojau, ar palaukti tinka- mą. Tuo pat laiku Lietuvoje sikalbėti, — ką su tokioms aana«"“Tėwnė” sumažinta 
mesnės progos, kaip, šaky- už panašius susirinkimus draugijoms reikėtų daryti p *• c£čius smarkiai 
sim, Pirmoji Gegužės, tarp- žmonės buvo mušami, gal- ateityje? Gal jas reikėtų su- Lrft t‘ • ivvke;. meta;« 
tautinė darbininkų šventė? vos . skaidomos, nekaltai jungti Į vieną didelę orgam- Sne sltoa! malami 

Po ilgų svarstymų prie- kraujas liejamas j kaleji- zaciją? toki Strimaičio’ šein<inįnka_
jom išvados, kad geriausia mus uzdaiy ta šimtai ukinin-• £ur įr kada numatytas vimą, prašalino ji iš sekreto-
bus užbaigus Keleivio 30 kų. S}met Lietuvos žandarai kongresas turėtų ivvkti? Y- riaus vietos ir išrinko p-lę
metų jubilėjų šių metų Pir- dar žiauriau elgesį su zmo- ra numatoma, kad pato- Jurgeliutę organizacijai va
rną Gegužes. Tai dienai iš- neims, negu kitais metais. gjausįa vieta ir laikas butų devauti. Nors tai buvo ne-
eis ir jubilėjinis “Keleivio” Kodėl taip. Kodėl ten ne- Clevelande, prieš SLA. sei- apsakomai sunkus darbas,
numeris. kaltas žmonių kraujas lieja- norėčiau patarti, užimti vaHnvvho fnbinop oa.

mas jau kelintu kartu?

met ėjo p. Strimaitis, dabar
tinis “Sargybos Bokšto”

kie ponai, kurie “daktarais”; Kaip matote, p. Strimai- 
tituluojasi, o naudingo dar- tis su savo “dokumentais” 
bo dirbti nemoka. suklupo kaip žalmargė ant

Laike p-lės. Jurgeliutės ledo. F. Kudurauskas.
administracij’os, organizaci- -------- — ?________
ja buvo pasiekus augščiau-
sio laipsnio nariais ir turtu, i 
Taigi, atėjus rinkimų die-’ 
nai, visi eikite savo kuopos 
susirinkiman ir atiduokite 
savo balsą už p-lę Jurgdiu- 
tę. Aš balsuosiu už p-lę Jur- 
geliutę ir tikiu, kad visi rim
ti ir gero velijantįs SLA. na
riai tą patį padarys.

Tautininkas,
SLA. 38 kp. narys.

mą. As norėčiau patarti, užimti vadovybę tokiose są 
kad tokis kongresas įvyktų lygose, bet p-lė Jurgeliutė 

vieno šito vėliau, vasarą, sakysim, a- nenusiminė. Ir pasirodė ste! SUGRĄŽINO 8 IR 9 “KE- , Manau> kad ____ ___, _________ . ___________ _______ __________
LEIVIO NUMERIUS. klausimo užtenka, kuris mus pie pabaigą rugpiučio mė- bėtini dalykai: greitu laiku 
Šį panedėlį sugryžo iš verčia susiburti į visuotiną nėšio. Vieta skirtumo neda- p-lė Jurgeliutė atpildė lėšų

Lietuvos du maišai su 8 ir 9 seimą ir aptarti kruviną pa- r?- Apie tą laiką daug lietu- fondą, “Tėvynę” padidino 
“Keleivio” numeriais. Cen- dėtį Lietuvoje. Juk musų vių vakacijoms važiuoja į jr pavyzdingai sutvarkė ad- 
zura jų neįleido turbut dėl priedermė yra užtarti Lietu- Naująją Angliją. Kodėl Bo- ministracijos ir raštinės rei- 
to, kad 8-tame numery buvo vos liaudį nuo kruvinų buo- stone ar Hartforde ar Wor- kalus. Jos sekretoriavimo 
pakritikuota Smetonos žiu, kad ir vėl reikėtų kreip- cestery negalėtų įvykti toks laikais lėšų fondas buvo iš- 
“franeuziška” kalba per ra- tis į Washingtoną ar Žene- susivažiavimas? Jeigu Chi- augęs virš $60,000 ir narių 
dio, o 9-tame numery kalba- vą. caga yra tinkamesnė vieta, skaičius buvo pasiekęs 20,-
ma apie šaukimą Amerikos Kiti svarbus klausimai, labai gerai. (XX). Su kuopomis reikalus
lietuvių kongreso Lietuvos kurie reikia kelti viešumon Ką sakote? vesti ji taipgi mokėjo; jos
laisvei ginti. ir gvildenti, tai musų priau- Dr. D. Pilka, pranešimai kuopoms visuo-

Panaikino 17,000
‘Pulkininkų.”

Buvęs Kentucky guberna
torius buvo apdovanojęs a- 
pie 17,000 savo politinių sė
brų “pulkininko” titulais.
Dabar, kai tas gubernato
rius išėjo iš tarnybos, valsti
jos prokuroras visus tuos 
“pulkininkus” panaikino.
“Nuo šiol nei vienas Kentu
cky pulkininkas neturi tei- UP‘U> kur Versalio ir Locarno sutarti- -J r mis buvo uždrausta vokiečių armija.
SėS dėtis pulkininku nei na- įneiti, kad Francuzija jaustųsi sau- 
mie, nei kitur,” pareiškė ji-
Sai. lis sumišimas. *'

UŽIMTA PAKEIKĖ.

■MUftSTER

CASSEf
OORTMUNO

Tamsus plotas šiame žemėlapy pa
rodo demilitarizuotų zonų Reino pa-

i. ■ < t.,. . •
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! KAS SKAITO, RAM)
' TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVĮ^SO. BOSTON.

Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
ĮDOMIOS PRAKALBOS. Francuzijos Pasienio Apsaug:

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

LAWRENCE, MASS.
22 kovo Lietuvių Ukėsų 

svetainėj vietos LSS. 61 kp. 
buvo surengus drg. Grigai 
čiui prakalbas, bet drg. Gri 
gaitis negalėjo pas mumis 
būt, nes turėjo važiuot į Det
roitu; taigi drg. Grigaičio 
vietoje kalb’o “Keleivio 
redaktorius S. Michelsonas 
dviem temom. Pirmutinė te
ma buvo apie Amerikos lie
tuvių kongresą Lietuvos de
mokratijai ginti. Kalbėto
jas nurodė, kad toks kong
resas būtinai reikalingas. 
Sako, jeigu Smetonos val
džia sugalvojo šaukti “pa
saulinį lietuvių kongresą/’ 
bet suvažiavusiems balso 
nedavė, tik rezoliucijas pa 
kišo, kad užgirtų fašistišką 
diktatūrą, tai Amerikos lie
tuviai turi sušaukti kongre
są ir nekieno nevaržomi pa
sakyti, ką jie mano apie 
diktatūrą.

Antroj temoj kalbėtojas 
kalbėjo apie tai, kokia turi 
būt darbininkų valdžia: de
mokratiška ar diktatoriška. 
Drg. S. Michelsonas aiškiai 
nurodė, kad darbininkai tu
ri stoti už demokratiją. Nu
rodė, kad komunistai per 18 
metų skelbdami diktatūrą 
suskaldė socialistus, suskal
dė unijbs, suskaidė daug vi 
šokių draugijų, o ant galo ir 
patys susiskaldę.

Dabar jie patys pamatė, 
kad diktatūra yra pragaiš
tingas daiktas. Taigi Mask
va dabar davė prikazą, kad 
reikia skelbti “bendrą fron
tą.” Todėl dabar musų ko
munistai po visą Ameriką 
šaukia visus prie “bendro 
fronto,” prie “vienybės 
Vienybė darbininkams rei
kalinga, sako kalbėtojas 
Socialistai visuomet skelbė 
ir skelbia vienybę. Bet klau
simas, ar galima komunis
tams pasitikėti, kuomet jie 
ne savo protu vaduojasi, o 
pildo tiktai Kominternc įsa
kymus? Jeigu jie ištikrujų 
pasidarė nuoširdus darbi
ninkų vienybės šalininkai, 
tai kodėl Rusijoj socialde
mokratai laikomi kalėji
muose?

Po prakalbų, publikai bu
vo leista statyti kalbėtojui 
paklausimų. Kalbėtojas pa
aiškino, kad klausti reikia 
tik to, kas buvo neaišku iš 
jo kalbos. Buvo keliatas ra
mių ir rimtų klausimų, ku
riuos kalbėtojas ir paaiški
no; bet vienas komunistas 
turėjo jau iš kalno susirašęs 
eilę visokių nesąmonių ir 
negalėjo nurimti jų neper
skaitęs. Pavyzdžiui, jis sta
to kalbėtojui klausimą, 
“kodėl Austrijos socialde
mokratai bėgo Į užsienį, 
kuomet komunistai kovojo 
ant barikadų su Dollfusso 
armija?” Kalbėtojas paste
bėjo tam ignorantui, kad ši
tokius dalykus jis turbut 
skaitęs “Laisvėj,” nes Aust
rijoj buvo kaip tik priešin
gai: komunistų tenai labai 
mažai buvo, bet ir tie buvo 
sulindę į skiepus, kuomet 
socialdemokratų vyrai ir 
moterys kovojo per tris die
nas ir naktis. Į užsienį pra
sišalino kai kurie kovotojai 
tik tada, kai kova buvo jau 
pralaimėta ir prasidėjo are
štai. Bet ar butų gi išmintin
ga jiems nešti savo galvas į 
budelių rankas? Juk nuo bu
delių yra bėgę ir visi komu
nistų vadai. Buvo pabėgęs 
Leninas, buvo pabėgęs 
Trockis, buvo pabėgęs Sta
linas ir daugelis kitų.

Bet šito paaiškinimo tam 
komunistui neužteko. Jis 
būtinai norėjo kalbėtoją 
“sukritikuoti.” Pradėjo skai
tyt savo “klausimus” ir pats 
į juos atsakinėt Kada jis 
pradėjo pats su savim gin

čytis, pirmininkas pakvietė 
jį prie tvarkos. Sako, duok 
kalbėtojui klausimą, arba 
sėskis. Kai jis nenorėjo jo
kios tvarkos laikytis, mote
rys jį pasodino. Viena da 
pagrūmojo: “šarap, nes
gausi į valgomąją!”

Publikos buvo neperdau
giausia, nes dėl potvinio 
tarp Lavvrence’o žmonių 
buvo kilęs didelis sumiši
mas. Daug nukentėjo ir lie
tuvių. Bet prakalbos buvo 
abai įdomios ir visiems pa
tiko, išskyrus, turbut, tik tą 
vieną komunistą, kuris no- 
ėjo parodyt savo “razumė- 

iį,” o parodė tamsumėlį.
Drg. S. Michelsonas pri

siminė ir apie Butkų, kuris 
dabar sėdi kalėjime. Paaiš
kino, kad reikalinga finan
sinė pagalba. Taigi buvo ko- 
lekta ir tuos pinigus LSS. 61 
kuopa pasiuntė Butkaus 
fondan. Čekis $5.25 sumai 
nusiųstas K. Steponavičiaus 
vardu.

Aukavo šie draugai:
K. Čurlionis, A. Sweetra, 

1. Pečulka, M. Stakionis ii 
D. Bu lauka po 50c.; K. Pal
tanavičius, A. Billa, V. Kra- 
ikauskas, M. Bulota, S. 

Penkauskas ir M. Markevi
čius po 25c. Smulkių surink
ta $1.25. Viso $5.25.

Dėkojame visiems auko
tojams. Vietos Socialistas.

PEABODY, MASS.
Tikinčiųjų prakalbose buvo 

gardaus juoko.
Peabodės lietuviai tan

kiai rengia prakalbas ir dau
giausiai kalbėtojus kviečia 
socialistus ar tautininkus. 
Bet pas mus yra apie 5 šei
mynos, kurios vadinasi Ry
mo katalikais. Jie taipgi už
sispyrė nors kartą surengt 
orakalbas ir pareikalavo pa
kviesti kalbėtoją iš tikinčių
jų-katalikų. Kovo 15 d. su
rengė tokias prakalbas ir 
pakvietė kalbėt kun. J. Ski
landį. Minėtas kunigas lie
tuvis, bet tarnauja airių baž
nyčioj Peabody. Publikos 
prisirinko į prakalbas apie 
50 žmonių. Paskirtu laiku 
pribuvo kunigas, bet drauge 
su juo atvažiavo būrys jau
nų lietuvių iš Brocktono. 
Tvarkos vedėjas atidarė 
piakalbas ir pakvietė kuni
gą kalbėt. Kunigas kalbėję 
apie 3 minutes, bet apie ką 
jis kalbėjo suprast nebuvo 
galima. Po kunigo kalbos 
Brocktono jaunimas, vado
vaujant A. Krušui puikiai 
sudainavo kelias dainas. Pc 
dainų kalbėjo iš Brocktono 
O. Kašėtaitė. Jos kalba bu
vo tvarkinga ir nieko neuž
gavo. Jai baigus, antru kar
tu kalbėjo kunigas Skilan
dis. Pasakęs keliatą nepasi
tenkinimų kunigas pradėjo 
piktžodžiauti. Pradėjo sa
kyt: “Jus paleistuvaunat, 
jus girtuokliaunat, ateikit 
pas mane, aš esu darbinin
kas^ atlaikau jums mišias, 
išklausau išpažintį ir tt.” 
Kunigas kartojo tą patį 
daug sykių, žmonės pradė
jo nerimaut. Tvarkos vedė
jas kunigui pastebi, kad to
kią pasaką apie mus lietu
vius kas nors sumelavo ir 
paprašė kunigo, kad kalbė
tų ką nors reikalingo, bet 
nevadintų gerų Peabodės 
žmonių paleistuviais. Kuni
gas teisinosi ir vėl sako, 
aš pats mačiau, nes ten bu
vau ir aš jokių atsakymų 
neatsakinėsiu.

Iš to aišku, kaip diena. 
Kunigas pas socialistus ar 
komunistus neina, jis nuei
na pas savo parapijomis, 
kur. tokios nedorybės vyks
ta. Ir jeigu kunigas po to
kias nešvarias vietas lanko
si, tai kas nors yra negero.

Kliubietis.

Šitokia konkreto siena yra nutiestas visas Francuzijos 
yra išmūryti tuneliai. Ir francuzai vis bijosi vokiečiu

pasieny:- prieš Vokietiją.

P. GRIGAIČIO PRAKALBOS PAVYKO.
Norvvood, Mass.

Kovo 21, Lietuvių svetai
nėje įvyko prakalbos, ku
rias surengė LSS. 133 ko 
Kalbėto jum buvo drg. P 
Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius iš Chicagos. Pub
likos prisirinko daug ir vi
sokių pažiūrų. Pirmiausia 
buvo patiekta meno progra
ma. Panelės B. Shargaliutė 
ir B. Večiutė sudainavo ke
liatą duetų. Jų dainos kaip 
ir visuomet, publikai labai 
patiko. Panelė Mačinskaitė 
vykusiai grojo keliatą nu
merių ant smuiko. Jaunas 
akordistas. A. Griguniukas, 
sugrojo maršą ir polkutę, 
kas- publikai taip patiko, 
kad iššaukė jį antru kartu.

Jaunas R. Večiukas tik 
pirmu sykiu pasirodė sceno
je su deklamacija, bet save 
užduotį atliko pagirtinai. 
Iz. Truskauskaitė deklama
vo jau ne pirmu syk. Tai la
bai talentinga mergaitė. Vi
siems muzikos ir dainų da
lyviams akompanavo drau
gė A. Višinskienė (Babiliu- 
tė).

Po to išeina scenon drg. 
P. Grigaitis. Gausus ploji
mas. Pirmu atveju prelegen
tas kalba apie Lietuvą ir il
giausia apsistoja ties vals
tiečių kova prieš tautininkų 
diktatūrą. Nušviečia, kas 
16 vasario dėjosi Šakiuose 
ir apylinkėse. Cituoja kątik 
gautas iš tų kovų proklama
cijas ir padarė keliatą iš
traukų iš valstiečių slaptai 
leidžiamo laikraščio, užvar- 
dvto “Kudirkos Varpu.” Iš 
visko paaiškėjo, kad Lietu
vos valstiečiai pasiryžę į 
žutbutingą kovą prieš dik- 
turos rėžimą. Nekuriose jų 
proklamacijoje net reika
laujama, kad už kritusius 
kovos lauke ūkininkus kuni
gai laikytų mišias. Tas pa
rodo, kad tą literatūrą lei
džia ir kovose dalyvauja ne 
kokie revoliucionieriai, bet 
dievobaimingi kaimiečiai. 
Jie sukilo dėl to, kad jau ne
begalėjo pakęsti tautiškų 
žandarų žiaurumo.

Kalbėtojas ragino ameri
kiečius tarti savo vieningą 
žodį už Lietuvos valstiečių 
kovas. Pertraukoj buvo pa
rinkta aukų lėšų padengi
mui. Surinkta $16.07. Vi
siems aukavusiems rengėjai 
laria didžiausį ačiū.

Antru atveju drg. P. Gri
gaitis kalbėjo temoje: Per 
diktatūrą ar demokratiją į- 
vyks sociaalizmas? Ir jisai 
išdėstė, kad socializmas ga- 
imas tiktai per demokrati
ją, kur darbininkai turi lais
ves šviestis ir organizuotis, 
bet ne per diktatūrą, kur 
laisvės nėra.

D-ras Grigaitis kalbėjo 
abai gyvai, aiškiai ir viską 
rėmė faktais. Bet visgi tur
but nėra tokio kalbėtojo, 
kad visiems lygiai patiktų.

Piknikai-išv&žiavim?.’.

Iš kelių draugijų komite- 
i to teko sužinoti, kokie pa- 
1 rengimai įvyks ateinančią 
[vasarą. Balandžio 18 Mote- 
: rų ratelio vakaras įvyks Lie
tuvių salėj. Balandžio 26 d. 
bus “Dirvos” parengimas 
Lietuvių salėj. Gegužės 17 
bus Juozo Olšausko koncer
tas Lietuvių salėj. Birželio 
14 bus L. K. Darželio pikni
kas Mačiutos darže. Birže
lio 21 iki 27 bus SLA. Sei
mas Lietuvių salėj. Birželio 
21 bus šv. Jurgio parapijos 
piknikas. Liepos dvyliktą 

i “Dirvos” piknikas. Liepos 
19 SLRKA. 50 kp. piknikas.

Apačioje ! Liepos 26 šv. Jurgio parapi
jos piknikas. Rugsėjo 2 cl. 

--------- Dr. V. Kudirkos Draugijos
kams einant, tie jaunuoliai piknikas. Taigi gal butų 
gali virsti renegatais. Taigi, naudingiau, jeigu kitos 
kovo 25 d. skyriaus susirin- draugijos apsižiūrėtų ir ne
kūriau Buivydas vėl atnešė ren^ pramogų tom
"Lygos” iškeptą pasiūlymą, Paciom dienom.

Taip ir čia, švariems komu
nistams nepatiko, kam pre
legentas kritikuoja ju myli- . , . -
mą diktatūra. Todėl po pra- Kad jaunuolius reikia apru- . . .
kalbu, kai pirmininkas pra- bezlU0tl- Turi būti išrinkta Lietuviai, kurie jau pasi
nešė/kad publika gali duot komisija iš senų nanų ir ši samdė biznio vietas ežerų
kalbėtojui‘paklausimų, Za- komisija turi padaryti jau- parodai, kurj prasidės 27
<ubienė ir Grvbas norėjo ™ol i a m s “konstituciją,” birželio dieną ir tęsis per
užatakuoti kalbėtoją, žino- ^P turėtų veikti. tris menesius laiko, yra Jo
ms tsin rprfmnmr n . - , • j • nas Brazauskas ir Juozas",7.,^ ,1- / Bet,S! ka,?« Buivydui ne- Blaskevičius. Jie laikys a- 
jų ne.maites stot. pnes Gr,- pasisekė. Jo suorganizuoti iaus ka„ Obelienis narduo=k^ki'aT'0pra”?i0t‘jaU?’'!0lii!i’- dXcSr favą Ren^i fr

kūdikiai. Prakišę su stovėjo prieš vado diktatu- daugiau lietuviu koki nors 
klausimais salėj, jie,rą. Jaunuolis Milašauskas bizni atidaryti " 

kalbėdamas išsireiškė, kad “ '
ir neaiškiai, bet vistiek bu

gaiti. 
kaip 
savo
puolėsi jieškoti ratunko ša 
vo spaudoje, štai, “Laisvės” 
num. 72 Reporteris rašo, 
kad Grigaitis mušęs tiktai 
“darbininkų tėvynę,” bet a- 
pie kitas diktatūras mažai 
prisiminęs. Keista, kad 
“Laisvės” rašytojas mėgsta 
savintis reporterio titulą, e 
nepajėgia suprasti kalbėtos, 
temos. Kaip jau minėjau, 
drg. Grigaitis rišo klausimą, 
per diktatūrą ar demokrati
ją įvyks socializmas. Ka
dangi komunistai tvirtina. ■ 
jog Rusijoj esąs kuriamas 
socializmas, tai dėlto tik 
kalbėtojas apie Sovietų dik
tatūrą ir kalbėjo. Juk niekas 
nesako, kad Vokietijoj, Ita
lijoj ar kitur yra kuriamas 

tai kur

Lankėsi pas mus Januške-vo galima suprasti, kad tik su Ljetuvoj
oaciam Buivydui reikalinga ■ .
"kcnstitucija.” Ir didžiuma 
balsų Buivydo sumanymas 
ano atmestas. Vadinasi, ko

munistai suorganizavo jau
nuolius ir dabar negali jų 
suvaldyti. Atsiprašau.

V/ORCESTER, MASS.
Potvinio nuostoliai dideli, 
bet lietuvių nedaug nu

kentėjo.
Smarkus lietus 17

ktais paveikslais. Žmonės 
gavo pamatyti kas Lietuvo
je yra veikiama ir kaip ten 
gerai. Žinoma, paveiksluose 
parodomos kuopuikiausios 
vietos. Bet pažvelgkim į da
bartinį laisvės ir spaudos su
varžymą ir nutraukim tUOš 
paveikslus... Mes mylim Lie 
tuvą, bet norim kad Lietu
vos žmonės turėtų laisvę.

’ Nesenai buvo atvažiavęs 
ir 18 musų kolonijon Juozas 01- 

kovo pagimdė labai nuosto- šauskas ir manė apsigyven- 
’ingą potvini pas mus. Pa- ti čia. Buvo užėmęs naujoj 
kilęs vanduo nunešė tiltus, parapijoj vargonininko yie- 

socializmas, tai kur butų užliejo gatves, vietomis net tą. Cleveland iečiai nudžiu- 
nuosakumas kalbėti ka? su laiveliai gatvėmis plaukiojo, go susilaukę tokio veiklaus 
tema nesiriša? Kam maišyti i žmones iš apsemtų namų žmogaus. Bet šiomis dieno- 
žirnius su kopūstais? Juk i gelbėjo. Susisiekimas buvo mis Juozas vėl apleido mu- 
Grigaitis, tai ne A» ruoniukas /visiškai suparaližiuotas. Kai sų koloniją. Matyt, gyveni- 
arba Andriulis, kurie šu- kurios dirbtuvės irgi buvo mo sąlygos nebuvo tinka 
kauja apie visą pasauli, bet apsemtos, vanduo per lan- mos.
jokios išvados nepadaro. gus veržėsi Dienraščiai pil- --------

Baigiant da kartą ačiuo-ini paveikslų apie baisųjį Kovo 20 dieną SLA. sei-
jarr.e visiems už aukas, vi- notvinį. Kai kurie skiepai ir mo rengimo komisija turėjo 
siems programos dalyviams, dabar da stovi pilni van- mėnesinį posėdį. Iš duotų 
kalbėtojui, svečiams, Bago-dens. Bet iš lietuvių nedaug raportų pasirodė, kad visi 
eiams ir Michelsonams. ku- kas nukentėjo, nes musų komisijos nariai eina savo 
rie atlydėjo čia drg. P. Gri-žmonės gyvena aukštesnėj pareigas. Buvo apkalbėta 
gaiti. * Ir ačiū visai atsilan-'vietoj. darbų tvarka ir abelnai visa
kiusiai skaitlingai publikai. 
Šios prakalbos norvvood ie- 
čiuose paliko didelį įspūdį.

Su pagarba, Rengėjai.

BROOKLYN. N. Y.
Komunistų organizuoti jau

nuoliai nepasiduoda dik
tatūrai.

Nelabai senai siuvėjų u- 
nijos biznio agentas Jankai
tis buvo atnešęs į 54-to sky
riaus kriaučių susirinkimą 
jaunuolių klausimą. Sky
riaus nariai, po ilgų diskusi
jų, priėmė jaunuolių reika
lavimą ir paskyrė $50.00 
sporto reikalams.

Jaunuoliai gavę 50 dole
rių nusipirko uniformas

Lietuvių
tpsistojęs.

veikimas dabar Programa Nutarta dėti pa-
Mat, gavėnios kad busim0 »,m0.3= delegatus ir svečius priėmus

kuo geriausiai. Tikimės,laikas, tai žmones mėsos
privalgę ir alaus atsigėrę , , , - , ............
nasninkauja ir nenori nieko kad bus dau? sveel« 15 vls» 
veikti. Tik viena Senelių k°lam»
SMU k d-C-on-Geležinis sako
,__ ~ kad laikai tun būti jau kiekbuvo surengus kortų vakarą d vjąko
L. U. K. salėj ir pelną skyrė m!7 d Ge?
prieglaudos namo fondan. jaugiau perka. Mat, p. Ge 

Pilietis. *ezinis -vra smulkių daiktų 
_________ 1 pardavėjas ir apeina visoir apeina

miesto moteris. Tokiu budu 
jis mato, kada pas žmones 
yra pinigų, ir kada jų trūks
ta. Dabar esą lengviau bet 
ką parduoti, negu metai at- 

Lietuvių Moterų Lyga įsi- gal. p. Geležinis yra geras 
kure 1935 metais, kada pra- “Naujienų” ir “Keleivio”

DETROIT, MICH.
iš Lietuvių Moterų Lygos 

veikimo.

.ridėjo protesto streikas dėl rėmėjas.
b aukštų maisto kainų. Dėt- --------

pradėjo spardyt bei gaudyt roite yra daug tos organiza- Kiek teko nugirsti, tai 
“bolę.” Tiesa, turėjo apie cijos skyrių. Lietuvių sky- Clevelando lietuviškos ra- 
pora parengimų su šokiais,'rius geriausia gyvuoja Rytų dio programos baigsis nuo 
bet kokia iš to nauda“? šone, Westminsterio apyiin- Velykų. Taip sako Vaizbos 

Dabar vadas Buivydas kėj. Savo susirinkimus jis Buto valdyba, kuri šitas 
nužiūrėjo, kad niekas nebus laiko šv. Jurgio parapijos programas veda.
iš tų jaunuolių, jeigu jie tik mokyklos salėj kas dvi 6ą --------
“bolę” spardys, o organiza- vaitės. Skyrius auga nariais Ponia K. Babarskienė, 
cijos reikalais visai nešini- jr gerai stovi finansiškai, kuri gyvena prie Neff Rd., 
pins ir į skyriaus susirinki- Visos Detroito lietuvės mo- šiomis dienomis sugryžo su 
mus nesilankys. (Jaunuoliai terys yra kviečiamos stoti į savo šeimyna iš Floridos, 
lankosi į 'susirinkimus labai Moterų Lygą. Ten praleido apie keturius

N. Beimažai.) Taip toliaus daly- iunienė, pirm. mėnesius laiko.

Trečias Puslapis.

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE.
Lietuviai profesionalai uži

ma vis daugiau svarbių vie
tų. Jaunas advokatas Jurgis 
Taunas advokatas, Yurgis 
Baltrukonis, dabar yra le
galiu patarėju mažų namų 
savininkų draugijai. Tai ga
na svarbi vieta, nes namų 
savininkams dažnai tenka 
susidurti labai kebliais da
lykais su valdžia ir bankais. 
Be advokato čia beveik ne
galima apsieiti. Net ir advo
katas turi būti gerai paty
ręs, kad galėtų tuos klausi
mus tinkamai išrišti. Dauge
lis numatė, kad adv. Baltru
konis gali tą gerai atlikti. 
Pagirtina, kad musų lietu
viai geriau pasitiki saviš
kiu, negu svetimtaučiu.

Lietuviii B. R, šeimynoj, 
Corleto miesto daly, kilo 
daug nesmagumų. Kada vy
ras parėjęs iš darbo rado 
savo pačiutę su kaimynu be
geriant iš vienos bonkutės. 
vyras labai įpykęs sumušė 
savo kaimyną. Nepraleido 
neužkirtęs nei pačiutei. Ir 
už tai jis sėdi belangėj ir 
laukia teismo. Vėliau ketina 
traukti į teismą savo meilu
žę.

Štai įvykiai Clevelando 
mieste kovo 16 dieną. Užgi
mė 78, mirė 45, apsivedė 15, 
persiskyrė 33 poros ir d a 14 
porų pareikalavo divorsų. 
Ugnagesiai tą dieną buvo 
iššaukti 18 kartų. Vienas iš 
ių buvo apgavingas. Nuos
tolių ugnis padarė už apie 
$1,600.

Daugelis klausinėja, ką 
darys Povilas Šūkis? Ar ne

zic? iie Loictfi ltaiV’rfJSif _1|ZX IViCTVt
kaip seniau buvo sumanęs? 
Seniau, mat, jis dalindavo 
pas bažnyčią dykai mažą 
laikraštuką. Kaip girdėtis, 
daugelis to pasigenda. Ne
kurie jau norėtų ir nemoka
mo sąvaitraščio. Bet dabar 
sunkus laikai laikraščiams 
leisti.

šeštadienį, po Velykų, 
Lietuvių salėj įvyks margu
čių kontestas. Tą mano su
rengti jaunasis Birutės cho
ras po vadovyste p. Karpie- 
nės. Ji kviečia į šį kon testą 
visus jaunuolius iki penkio
likos metų amžiaus. Bus 
duodamos dovanos už pasi
žymėjimą.

Kovo 19 dieną pp. Petrai
čių namuose buvo surengta 
“shower party” poniai S. 
Pangonienei. Susirinko bū
relis draugų ir įteikė poniai 
Pangonienei dovanų. Ša
mas Pangonis yra popieros 
pardavėjas ir turi daug 
draugų tarpe lietuvių.

Karpuskų duktė Ona bai
gė aukštesnę mokyklą ir 
pradėjo lankyti biznio kole
giją. Taip Pat ji turi mintyje 
ir slaugės profesiją, kurios 
gal sieksianti vėliau. Ponai 
Karpuskai gyveno prie 
8005 Melrose avė.

Kovo 19 d. iš radio stoties 
WJAY buvo duotas lietu
viams pusvalandis. Progra
mos vedėju buvo inž. Petras 
Skukas. Dainavo Juozas Ol
šauskas, Bronė Rasiliutė ir 
Sofija Kučinskaitė.

Cuyahoga apskričio iždi
ninkas, pasiremdamas mo
kesčių raportais, sako, kad 
viena Clevelando kompani
ja padarė 32,000,000 dole
rių pelno, o kelios kompani
jos pelnė po dvylika ir pen
kiolika milionų. Bet kom
panijų vardų jis negalįs vi
suomenei išduoti. Tiek pel
no padaryta tik per vienus 
1935 metais. Jonas Jarus.

4



Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. Nu. 14. Balandžiu 1 d., 1936 m.

HrPasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Praktiški Patarimai 
Ūkininkams.

—Vot, Maike, gerai tro- Aniuolą Sargą

liptų prie žievės, galima pri
maišyti gryno karvių mėšlo. 
Tepti su paprastais baltini- 
mo šepečiais. Medžių balti- 
nimo nauda nemenka, nes 
galutinai išnaikinami ne
naudėliai, kadangi skiedi
nys patenka i visus plyšius; 
smulkios žaizdos pridengia
mos kalkėmis ir greičiau gy
ja; išbaltinti medžiai netaip 
įšyla nuo saulės, todėl vė- 

~jliau sprogsta, vėliau žydi ir" I ± w • • yc -

APVALYKIME VAISI
NIUS MEDŽIUS.

Pramoniniuose soduose, 
apsimoka įvairus kovos bu
dai su kenkėjais ir ligomis.
Bet ūkininkui, kuris turi so
dą savo reikalams, brangios 
kovos priemonės: įvairus 
chemikalai, nuodai ir kito
kie vaistai, kurie brangiai 
atsieina, gali ir neapsimo
kėti. Tokiems ūkininkams 
reikia šiaip tinkamai ir šva
riai sočius užlaikyti ir kartu i‘u°ma21a“. Pav0Jaus z,e' 
kovoti au įvairiais nenaudė-j* vs “H88 tL, ... .i;-,,liais mechanišku budu, t. y J, Neturint kalkių, galima 
kuomet pate ūkininkas ran-1^ "“d™*. sk!edln™.‘s 
komis ar kokiu įrankiu nu-i^'n0 k,an,'V, a r 
renka tuos kenkėjus ir juos1 Pndedam> penkioliktą dal,

agurkų daigais laikomi švie
siame ir šiltame kambaryje, 
laikas nuo laiko apsukant 
juos kitu šonu į šviesą, kad 
daigai tiesiai augtų. Beau
gančius daigus laistome, su- 
purename žemę vazonėlyje
ir duodame gryno oro, ta- . ... ... r.. , , , • kad ausų siera užkemša ausisciau reikia žiūrėti, kad dai- D . . ...gai neatšaltų. I Paprastai, sveiko, ausy siera

Kai daigai paaugėja ir

Sveikatos Kampelis
KODĖL UŽKRINTA AUSYS?(ligonis išgeria kokių porą bute

lių skirtų vaistų, liga pati praei-Ausys dažnai užkrinta dėl to. Į

sunaikina. Čia išlaidų, gali 
ma sakyti, nėra, o naudos 
būna daug.

Todėl artinantis pavasa
riui, reikia susirūpinti sodų 
valymu. Dabar svarbu atlik
ti šie darbai: šakų prareti- 
nimas, žievės nuvalymas ir 
žievės baltinimas.
Kodėl praretinamos šakos.

Jei bus praretintos šakos, 
tai vaismedžiai ves didelius, 
sveikus ir gražius vaisius.

pelenų.
Šitie darbai reikia atlikti (a; 

neatidėliojant.

pradeda leisti virkščius, rei
kia įsmeigti kuoliukas, kad 
galima butų priraišioti.

Anksti pavasarį, kai jau 
atšyla oras ir nebėra šalnų 
pavojaus, galima agurkų 
daigus su vazonėliais perso
dinti į daržą, šiltoje ir gerai 
apsaugotoje nuo vėjų vieto
je. Vazonėliai žemėje nuo 
drėgmės pasileidžia, o dai
gai be jokio vargo jų siene
les plečiasi toliau, visai ne
jausdami persodinėjimo. 

Taip auginant, galima a- 
. jgurkų turėti žymiai anks-

K. St. ciau. D-kas.

pijos, kad mudu susitikova. dierą arba vendzytą kumpį ^eF^šakų ^abai
As kaip tik ėjau tavęs jies- Velykoms, ale natink du- , - • —nYnusios
koti. jink. O jeigu jis negali duot * J0S p* nusios’

nei užkan- ?pa?nes .^kos ne^aus pa’ —------ sviesos. Kai sa-—Gal jau įkliuvai j kokią nei uniformos, nei uz.n.an- , - ,
bėdą? * ’ džio, tai kaip jis gali duoti £a” tankiai sužėlusios. tai

midias? .Tuk na navUatkoa K°* . >UZeiUSlOS, tai
ant medžio sakų ilgai laikos 
rasa. nuo ko greičiau atsi-

neviežlybai mane apmonijo. kyt. Tas misijas padaro pats ve^a įvairiu ne
išleido tokį peiperį, ką va- Kneižis su savo misijonie- 
dinas “Šv. Jurgio Parapijos rium.
Biuletinis,” ir parašė kad —Matai, tėve, kaip giei 
bus dideliai vožnos misijos, tai tu supratai dalyką. Ko

—Ne, vaike: aš norėjau, misijas? Juk jis paviestkos 
kad tu man išvirozvtum, ko- neatsiunčia į Kneižio klebo- 
dėl Ncrvudo klebonas taip niją. kad reikia misijas lai-

Nauda iš suodžių.
Suodžius vertėtų rinkti, 

nes suodžiai labai gera prie
monė kovai su daržovių 
kenkėjais, ypatingai su 
spragėmis.

Pavasarį, kaip tiktai sau
lė labiau Įšildo žemę, pasi
rodo spragės, kurios ėda 
daugelio daržovių lapus. Y- 
patingai spragės kenkia, 
kada būna sausa ir karšta 
Jeigu daržovių lapus ir že
mę apibarsto suodžiais, tai 
spragės iš tos vietos išnyks
ta, ir daržovės palieka svei
kos.

Suodžiais reikia barstyti 
rytais, kol lapai nuo rasos

Kada Jam Nusibos 
Koliotis?

Lietuvių patarlė sako 
žmogus senyn, protas silp 
nyn. Tokio įspūdžio gauna 
si ir pasiskaičius Strimaičio

naudėlių.
I Retinti reik visas nudžiū
vusias šakas ir visai silpnu-

Sako, tose misijose kalbės dėl tu pirma apie tai nepa- , ,
pats Dievas. Prigatavykit, galvojai? Nebūtų reikėję mef 10 
sako. savo dusią ir širdį, tau batų plėšti.
kad galėtumėt suprasti Die- —Olrait, Maike, dabar aš
vo žodžius. Aš prisigatavi- jau busiu atstražnesnis su 
jau iš visų sylų. Padariau tokiais bizniais, 
rokundą sumenės ir pėkš- —Na, tai lik sveikas, tė-
čias nuklampojau į Norvudą ve.
net 15 mylių. Sakau, nors —Veidiminut, Maike!
sykį prieš smertį gausiu pa- Kur taip skubini? 
matyt poną Dievą. Ale kai —Einu į prakalbas, tėve.

! na.
Kad rože žmonės suserga dėl 

persigandimo — yra piamanyta 
pasaka.

j Tikrumoj rožė yra limpama 
odos liga. Jų sukelia tam tikros 
bakterijos, įsiskverbusios į odos 
gilesnius sluogsnius. Sveika ne
sužalota oda bakterijų nepralei
džia, ir tuo saugo organizmų 
nuo susirgimo, bet kai atsiran- 

1 da mažas, beveik nepastebimas 
! įdrėskimas. bakterijoms pasida-

nesusikrauna. bet išeina. Siera 
susikrauna dėl to, kad liaukelės 
jos daug gamina, kad siaura au
sies landa arba dėl to. kad ausy 
yra daug plaukelių. Prie sieros 
prisideda dar nusilupusi oda ir 
visa tai sudaro ruda masę. Kai 
sieros tiek daug susirenka, kad 
lyg kamštis užkemša angų, tai 
susilpnėja girdėjimas.

Staiga ausis užkrinta dėl to, . . -. , . . .. 1 ro geri vartai plėstis pe organiz-kad papuolęs ausin vanduo is-1__
brinkina sieros kamštį ir garsas, 
ausies gilumon nebegali patekti 
Žmonės kreipiasi į gydytojus . . ,» j •* • • j — • • 1 irskųsdamiesi, jog negirdejimo’ 
priežastis esąs vanduo. Užkri
tus ausiai pradeda galvoj ūžti, 
ypač toj pusėj, kurioj ausis už
kritusi. Iš viso žmogus ima blo
gai jaustis, kartais net vemti 
verčia. Jei sieros kamštis iš lėto 
susidaro, tai minėti pažymiai j

i mų. Rožė plečiasi paviršutiniu 
[odes sluogsniu, dažnia įsia pra
sideda aplink nosies sparnelius 

link plaukų ir kaklo. 
Retais atsitikimais gali užimti 
labai dideli odos plotų. Susirgu
si vieta yra raudona, karšta, ru- 
bežiai skausmingi, dažnai būna 
pūslės.

Liga prasideda šalčio krėti
mu ir aukšta temperatūra. Bū
na galvos skausmai, vėmimas, 

bloga savijauta. Pra-nėra tokie aiškus. Kad pašalinti . .. bendrai
aUb’ džioj galima įtarti įvairius kituos nemalonumus, reikia 

išplauti. Jei ausis lig tol buvo 
sveika, nebuvo tekėjusi, drąsiai 
jų galima švirkšti šiltu vande-

tus susirgimus. Kai pradeda 
tinti ir raudonuoti kai kuri odos 
vieta, susirgimas paaiškėja.

Rožė linkusi plėstis vis tolyn 
ir tolyn. Senoji vieta gyja, o 
naujoji vėl tinsta. Paprastai

recioiasi lvtr tas* mokinea? i kamštį išimti, be to, jais galima sve*^°j* o<^a griežtai skiriasi reciojasi, lyg tas juokinga. , į -> j nuo nesveikosios TokIa forma
Don Kisoias pnes vėjo ma- bUzaloU Jautrių landės odelę ir .. . klaidžioianti rož=
lnnns ir svaido narvais i vi-lnuo to atsiranda išorinės ausies vadina. 1 Klaidžiojanti įoze. lunus, ir staiao purtaisi 11-, kurs kelias Ligos ««»«•» būti įvairi,sas puses, o ypač Į p. F. Žl- lamu*. uždegimas, kurs kebą. Dažniausia dienlĮ užim

šmeižtų. Tas žmogus paseno 
ir nebežino ką šneka. Jis 
jau kelintu kaitų išsižergęs 
“Vienybės” puslapiuose ske

vatą ir kun. Yaladką, kurie 
pasakė apie jį teisybės žodį. 

Bet p. Ž i vatas ir kun. Va-

niu. Nereikia mėginti kamšti 
špilka arba kiišimti degtuku, 

tais smailiais daiktais. Nes tais 
daiktais netaip jau lengva butų

dienas gerokai vargina, o kar
tais net ir rimtai susargdina. l°S ?'j±^pradeda ,"U^.Ja 
Kamštį išimti galės geriausiai
gydytojas, o pats mėgindamas

drėgni arba prieš barstymą! įadka turi tūkstantį kartų tik sau H prisjdarytiį ir 
-- - - 'daugiau išminties uz Stn-reikia daržoves palaistyti, 

kad lapai butų šlapi ir suo
džiai prie lapų priliptų. Jei-

tęs šakas. Retinant žiūrėti, .gy lietus suodžius nuplauna
vainikas liktų 

taip pat sveikas, gražus ir
* e^l»- « v\L v ai n-i ng \ aminai i trumui 
reikia beveik kas metai. Re
tinant šakas, reikia žinoti 
šios pagrindinės taisyklės:

(1, Nuplaunant šaką vi
sai, reikia piauti prie pat 
stiebo ir plaunant pirma į- 
piauti iš apačios, o paskui iš

nuėiau ant tų misijų, tai vie- Vienas daktaras šiandien \ uaus’ ,es f.P . -- "dama gali nuplėšti žievę ar 
nukelti dalį medžio. Plones
nės šakelės plaunamos pei
liu ar žirklėmis, o storesnės

arba daržoves laistant suo
džiai nuplaunami ir jeigu 
vėl pasirodė spragės, tai vėl 
reikia apibai'stvti.

Jeigu suodžių turite ma
žai, tai
syti pusiau su pelenais. 

Surinktus suodžius reikia
laikyti sausai ir uždengtus 
kokiame nors inde, kad jų 
kvapas neišsikvėptų.

maitį ir tūkstantį kartų yra 
geresnis patriotas, negu 
tamsta, Strimaiti. Juk tams
ta jau nebepajėgi suprasti 
kas yra parašyta juodu ant 
balto. Pavyzdžiui, kun, Va
ladka pasakė per “Keleivį,” 
kad lietuviams butų daug

rimtai susirgti, tada ir gydyto-
Įjui bus sunkiau padėti.

Jei ausis jau seniau yra te
kėjusi ir pūliavusi, ausies kamš
ti reikia labai atsargiai išimti, 
nes ankstesnių susirgimų ausis 
gali būti jau pagadinta.

Tokiais atsitikimais ausi va
lyti šiltu vandeniu negalima.

galima juos sumai- 4«kupąH<>: nes.|variduo su gali P*““
durą. Šį išsireiškimą tamsta i} ^1,esnę ausies dali
supratai išvirkščia prasme ! puliavimą. Ausų

kur sukels 
gydytojas to-

ir plepi, buk kun. Vaiadkaik,iu atveju kamštį suminkština 
norįs įpiršti lietuviams len-|alyva ir J! dailiai išima.

toj Dievo, išėjo kalbėt misi- kalba apie autosugestiją, 
jonierius. Ir tote jaunas —Maike, daktarams ne 
zenkis, kad ir kalbėt gerai vieryk. Buvau ii • aš nuėję; 
nemoka. . tokių prakalbų pasiklaus'.!. D;uklu

—Tai ko tu nori is manęs, Ralbėio po bažnyčia nese- (2) Plaunant šakas, rei-
Aš noriu Maike kad 5*! * ^3JaUS atY?Žiavęs kia žiūrėti, kad neliktų ilgi

—as nonų, AiaiKe, Kan daktaras Lemonas. Man se- gaĮai, kurie vėliau nupuva
kunigas krečia tokius šdSu* ma™atizma*_.suka neduodami išgyti žaizdoms,
£* kataliku- Parteo kad V1?ną g- 0 nupuvu? Salams’ palieka

u- IaA- ’ ,a . sakau, gal atsivežei krajavo skylės, nuo ko pats medis
kalbės ~ats Dievas, o paskui divildrekio ar gyvatinės? O genda
UdfeMknebuvo'claUMi “AUi iis1-sako’- n“ur:5’ <3) Raustant šakas kartu
SS’’ P ir hcrų vlsai negydąs’ ba lls nurinkti ir obuolius, kurie

T-' fu i.lir netoks es^s daktaras. Jis ga- ligoti jr sudžiūvę pasiliko
taJvfed nere k"a o kaS lįs tik F,® * kahėti iki šio laiko’ nes jie
tnU visai neieiKia. o Kaip papasakot. Na, ir kaip pra- užkrės vaisius liga, be to,
nPSiva«ric’ nitpadiX' dėl° tai net nusl‘ juose kartais užsilaiko vie-pe d.iePa spioviau. Sako, visa Lietuva Jnoki ir kitoki kenkėjai,
butum paskaitę^ Keleivi, dabar dainuoja. Dainuos
arba atėjęs į socialistų pra- yjgį liet jr paukščiai. Aš Kodėl valoma vaismedžių 
kalbas, tai nebūtų reikėję kfaįsau ir laukiu. Sakau, žievė,
klampoti 15 mylių nėkščiam g2i gj jr jjs uždainuos ko- Kartais sutrūksta stiebo 
su Dievu pasimatyti. kįos varnos balsu. Ale ne- ir šakų žievė, o vietomis

—Bet pasakyk, Maike, uz dainavo. Taigi nusispioviau kiek atstoja nuo medžio. Po 
ką gi man tokia koronė. da sykį ir išėjau supykęs, tokia sutrukusia žieve prisi 
Mano padnackai ir be to jau tai tu dabar matai. Mai- veisia įvairių nenaudėlių, 
nudilę, o dabar visai nuply- ke, kokę; svietui pažitkas iš kurie pavasarį ir vasarą ėda 

tokių, atsiprašant, daktarą, medžių lapus ir vaisius. Čia 
—Tėve, daktarai dakta- daug priauga samanų ir ki

rams nelygus. Mano dakta- tokių grybų, 
ras apie dainas nepasakoja. Todėl tokius medžius rei- 

—Olrait, Maike, gali sau kia nuvalyti. Valyti galima 
eiti. kiekvienu laiku, tik svarbu,
---------------------------------- kad butu drėgna, nes leng

viau atsilupa žievės atpla 
šos ir samanos. Geriaus vą

tėve?

tu man

šo.
—Ne aš čia kaltas, tėve. 
—O kas kaltas?
—Tavo tamsumas, tėve.
—Bet aš beeinu, Maike, 

kad ir tu pats butum norė
jęs į tas misijas nueiti, ieigu 
butum perskaitęs tą kun. 
Kneižio peiperį. Tenai pa
rašyta juodu ant balto, kad 
misijų dienos mums yra pa-'

NORI “ŽMONIŠKO’
KARO.
karai buvo ne- ;lyti po šakų r.ugeneųmo ir 

įvairiais įrankiais, kuriaiIki šiol
ties Dievo duotos ir kad rei- žmoniškai žiaurus. Dėl to nebūtų pažeidžiami me 
kia kaneč i jas nueiti. (visi pradėjo karus smerkti, džiai. Samanos galima nu 

—“Misi jos mums yra Die- Kad žmonės nebūtų karams Vah!i vielos šepečiais ar 
vo duotos.” Jau vien iš šių tiek priešingi, militaristai mediniais peiliais.

pradėjo kalbėti, kad reikia
karus “humanizuoti,” kad Kam medžiai baltinami, 
jie butų “žmoniški.” Londo- Ne visi kenkėjai valant 
no žiniomis, Anglija, Ame- žievę sunaikinami, daug da 
rika, Francuzija, Italija ir jų palieka prilipusių, todėl 
Japonija padarysiančios su- gera medžius tepti kalkių 
tartį karams “humanizuoti.” skiediniu, kuris galutinai 
Mat, “žmoniškas” žmonių užmuša likusius kenkėjus, 
žudymas bus daug malo- jų kiaušinėlius ir net sama- 
nesnis. ... nas. Kad geriau kalkės pri-

žodžių turėtum suprasti, tė
ve, kad tai nesąmonė. Juk 
visi žino, kad Dievas nieko 
niekam neduoda. Jeigu jis 
galėtų duoti misijas, tai jis 
galėtų duoti ir ką nors nau
dingesnio, ką nors apčiuo
piamo.

—Ju rait, Maike. Juk Die
vas galėtų man atsiųsti per

Kokiems augalams geriau
sia tinka pelenai.

Medžio pelenuose dau
giausia yra kalkių. Dar yra 
kalio ir fosforo.

Pelenais tinka tręšti visos 
daržovės, ypatingai žirniai 
ir binzai.

Laukuose pelenais ge
riausia tręšti žirniai ir run
keliai. Tinka ir bulvėms.

Pelenus išbarsčius, reikia 
sudrapakuoti, o darže iš
barsčius, sumaišyti su žemė
mis grėbliais ar kuo kitu. 
Jeigu pelenai palieka ant 
žemės paviršiaus, tai po lie
taus lengvai pasidaro pluta, 
o be lietaus daug pelenų vė
jas išnešioja.*

Kaip užsiauginti ankstyvų 
agurkų.

Agurkai retas ir malonus 
žalumynas, kuris sužadina 
musų apetitą, paįvairina 
valgį ir net pakelia nuotai
ką.

Bet pasėjus agurkų sėklas 
stačiai į dirvą, jie vėlai su
auga ir nustoja tos reikš
mės, kurią turėtų anksti, va
saros pradžioje.

Norint anksčiau turėti a- 
gurku, reikia dabar pasėdi 
jų sėklas į inspektą .arba* 
kambary į dėžutes. Neturint 
inspektų, galima agurkų ra- 
sodą auginti kambary. Tam 
tikslui darome vazonėlius iš 
1 dalies molio ir tiek pat 
mėšlo ir į juos sėjame po 2 
sėklas. Pasėjus vazonėliai 
statomi šilton vieton, prie 
krosnies, ir žiūrima, kad vi
są laiką butų pakankamai 
drėgmės.

lietuviams len 
kų vyskupą. O kalba čia ei
na juk ne apie tautybės 
klausimą, bet apie žmogaus 

į kulturingumą. būtent, kad 
Hoduras yra daug kulturin- 
gesnis už tamstą. Ginčo dėl 
to juk negali būt.

Strimaičiui, kaip ir vi
siems tautininkams, laikas 
jau butų suprasti, kad da
bartiniuose SLA. rinkimuo
se fašistai vistiek bus sumu
šti. Man teko kalbėti su dau
geliu SLA. narių, ir visi jie 
sako, kad už fašistus nebal
suos. Sako, fašistai bei tau-

Ausis gali užkristi ir dėl kitų 
priežasčių. Vidujinė ausis yra 
susijungusi su nosiarykle tam 
tikru kanalu. Kai būna koks 
nors nosiaryklės uždegimas, jis

skaudėjusios. o po 7 ar 10 dienų 
liga visai sustoja. Kai kuriais 
atvejais liga gali trukti 3—4 
savaites. Gyjant rožei oda nusi
lupa, jos vietoj atauga net gra
žesnė. Prisidėjus puliavimui ga
li likti kuno dalies rimtas suža
lojimas.

Rožė nors sunkus susirgimas, 
bet palyginti su kitais nepavo
jingas.

Jauni žmonės ja pakelia leng
vai. labai nusilpę, vaikai, seniai 
—sunkiau, kartais ji gili suda
ryti net rimta pavojų gyvybei. 
Liga turi palinkima kartotis. 
Kai kurie serga kasmet arba net 
kelis kartus į metus. Sali liga 
praeiti lengvai, net visa’ be tem
peratūros pakilimo.

Gydymas kartais su ikiai se
kasi. Pasirodžius ligai, patarti
na aplink paraudusia vieta, ap-

persiduoda ir i ta kanalų, nuo to ĮępĮį jodu. tas manomi trukdo
(tas kanalas susiaurėja, o vėliau rožeį plėstis, 
gali visai užakti, dėl to žmogus Jauniems liga gali praeiti pa-
nustoja girdėjęs. Todėl viso
kiais gerklės susirgimo atvejais 
reikia kreiptis pas gydytoją, 
kad nenustojus girdėjimo.

Pas vaikus dažnai būna padi
dėjusios nosiaryklės liaukos, 
dėl to jie būna aptižę. negabus, 
sudribę ir dažnai neprigirdi. To-

jti, bet seniems žmonėms ir silp
niems patartina kreipti.- pas gy
dytoja.

Kadangi liga užkrečiama, tad 
sveikiesiems, ypač jei turi ne
sveikų, sužalota oda. reikia sau
gotis. L. G.

tininkai suėdė jau visas sa- reikia dar>',i op®™*- 
VO bendroves, tai suėstu ii Kai susilpnėja girdėjimas ir 
Susivienij'imą. Nuo tokių'nuolat ausy girdėti užimąs ir 
graborių tegul Dievas mus
saugoja.

Taigi liaukis tamsta ko
liotis ir purvus kartu su Tys- 
liava svaidvt, nes Susivieni
jimo vistiek neužkariausit.
Už klerikališkai-fašistišką 
šleifą SLA. nariai nebalsuos.

K. S. Janušytis.

RETAS ROPLYS.

Parodytas čia roplys buvo at
vežtas į New Yorko zoologijos 
daržą iš Galapagos salų. Jis va-

lyg koks triukšmas — tada yra 
rimtas susirgimas ir be gydyto
jo negalima išsiversti.

Senesniems žmonėms ausys 
užkrinta dėl kraujo indų sukal- 
kėjimo. Juos gydo jodo drusko
mis. ,

Iš viso ausų užkritimas laiko
mas ausų ligų pažymiu, todėl 
geriausia kol nevėlu kreiptis j 
gydytoją, kuris nustatys užkri- 
timo priežastį ir ja, jei galės, 
pašalins. J. Z.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Klausimas: Kodėl im.levoia 
geležis nerūdija?

Atsakymas: Dažyta geležis 
nerūdija dėl to. kad dažas nepri
leidžia oro prie jos. Be oro, tik
sliai sakant, be oksigeno. rudis 
negali pasidaryti. Todėl norint 
geležinius daiktus apsaugot nuo 
rūdijimo, visuomet reikia laikyt 
juos numalevotus arba gerai iš- 
aliejuotus. nes per aliejų oras 
taip pat neprieina prie geležies.

Sudygusius daigus išreti- įdinasi iguana ir tik pirmu kartu
name, palikdami tik vieną pavyko parvežti jį New Yorkan 
tvirčiausią. Vazonėliai su^'vų.

ROŽĖ.
Rožė yra odos liga. visur pla

čiai žinoma, žmonės yra įsitiki
nę, kad rožė susergama nuo di
delio persigandimo. ypač gaisro 
metu. Ot, sako. taip persigan- 
dau. kad net rožė puolė Į galva. 
Kaime rožė gydoma visokiais 
naminiais vaistais ir burtais, 
pav.: smilkoma miltų arba švęs
tų žolių durnais, arba užkalbėji
mu. Pas gydytojus retai krei
piamasi. nes sakoma, jog dakta
rai rožės nepripažįsta, tad ir ne
nuostabu, kad geriausių pasise
kimą turi bobutės, esą mokan
čios rožę užkalbėti arba homeo
patai gydyti. Paslaptis tokio gy
dymo esti labai paprasta: pakol

Klausimas: Ar gali šlapias šienas daržinėj pats užsidegti? Atsakymas: Taip. gali. Drėg
nam šiene auga ir ve siasi to
kios bakterijos, ką gairina kar
štį. Paviršutinis šieno shiogsms 
neleidžia tam karščiui šsieikvo- 
ti ir jis gali pasidaryti toks di
delis. kad šienas užsidegs.

Klausimas: Kodėl gi-ležis rū
dija?

Atsakymas: Geleži* turi to
kią ypatybę, kad atvi -ame ore 
jungiasi chemiškai su oksigenu 
ir vandeniu, kurio yra irę. Iš to- 
darosi vadinamas g rležies ir 
vandens junginys, k tris vra 
raudonos spalvos. Tas junginys 
ir yra tai, ką mes vadi tame rū
dimis.
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įvairios Žinios.
Potvinis Sunaikino 
Frano Martinkaus 

Gyvenimą.
Jis turėjo gražų ūki netoli 

nuo Nashua, N. H.

Lindbergho Kope- 
Suklastuotos.v •

CIOS

j Hauptmanas buvo pa-
į smerktas mirti daugiausia
' dėl to, kad policija su žydu
j prokuroru Wilentzu prista-

“Bostono Posto” korės- tė teismui kopėčias, kurio-
pondentas Coggswell buvo mis buvo išvogtas Lindber-
nuvykęs pažiūrėti Frano • gho vaikas per langą iš ant-
Martinkaus farmos ir pa- rojo aukšto, ir su “eksper-
duoda šitokių smulkmenų: tais” tvirtino, jog tos kopė-

Nashua, N. H. - šian- f'ios bjjvo padarytos iš len-
dien po pieų (24 kovo) aš tų’ ‘slu'!t.< 18 Hauptmano
nuvažiavau su Franu Mar- n,an?? PaleP»J- Visos vintų
tinkum pažiūrėti jo farmos ^.vjes tose lentose kaip tik
po potvinio. Jo minai Mer- atatmkaneios likusioms sky-
rimacko kaimely, vos kelios em£ Pal.e.Pese; Kopėčių len-
mylios paupiu aukštvn nuo ‘°.s. esanclos to patles me' ----- i:„ ■ OŽIO ir to paties plovimo, 

kaip ir tos, kuriomis už
dengtos Hauptmanno paiė- 

Martinkaus laukus kur iis pės’ Jrod-Vta’ vadinasi, kadĮgelta meiy »XPs‘=rė P tai^S 
darbą, augindamas galvi- '*c‘a® Puidai e, taigi jis ir 
jus, vištas kalakutus ir Lm^^rgho vaiką išvogė, 
kiaules. ! Bet New Jersey valstijos

Net šiandien, kuomet dau- gubernatorius, vokiety s 
gumas miestelių jau išnėrė Hoffmannas, kuris su žydų 
iš po vandens ir valosi nuo kilmės prokuroru \V ilentzu 
dumblo, Martinkaus lau- nesutinka, pereitą sąvaitę 
kuose tebeliuliuoja vanduo, pasikvietė federales val- 
lr kaip da liūliuoja — 15 pė- džios medžio ekspertą ir bė
dų gilumo! Mudu iriamės pė jam tas kopėčias ištirti, 
plokščiadugne valtimi. Pieš- Viską ištyręs, federales 
kendami irklais ta gelžkelio valdžios ekspertas Loney 
apačia, kur kelias, kuomet pareiškė, kad tos kopėčios 
jis neužlietas, stovi 3 pėdas yra suklastuotos. Jos nėra iš 
aukščiau lauko, dabar mes Hauptmanno palėpių me- 
turėiome palenkti savo gal- džio padarytos. Visų pirma, 
vas. Iš to galit suprasti, kaip jos yra kitokio medžio, ne
aukštai dar stovi vanduo. gu Hauptmanno palėpių

Maitinkus drąsiai galėtų ^e.nL°s- Antra, jos yra netaip 
savintis kokią nors pirme- Pjautos ir storesnes, negu 
nybę šiame potviny, nes ji Hauptmanno palėpių įen- 
pirmutinį vanduo užliejo ir į?s- Trecia, v įsos _ lentos 
paskutini apleis. Ir niekas Hauptmanno palepese tuii
nebus nustojęs tokios dide- P? ‘ \mis’ °_ ^°TVe^1®se 
lės savo turto dalies, kaip \Yini^ skyles^. Kad tos ko- 
Martinkus, kuris vra karo Peclos policijos suklas-

; •• ... fnrvtrii tai narnnn ir T_as tak-veteranas, sunkus darbinin- ----~ —----------
kas ir geras ūkininkas. ^as> kad vinių skyles jose y -

Iki Merrhnacko upės pa- Ta luzsiraukuslo.s’ Jeis?a’ 
šėlimo, Martinkus su savo į°® buvo nesenai padalytos, 
žmona turėjo gražų gyvena- J61?11 lentos butų iš Haupt- 
mą namą, du geru tvartu, manno .palėpių, tai v įnių 
kelias daržines ir dviejų skyles jose butų atdaios, 
aukštų 150 pėdu ilgio višti- nes kur vinis ilgai lentoj 
dę ant stiprių ‘ cementinių stov^.°’ tenai skyle neuzsi-
pamatų. Buvo 27 melžiamos tra^.Ja- . , u. ,
karvės* 15 kiaulių (kelios Aišku, .kad sitas jrody-
ių iau paršingos), 300 vištų mas P.nes Hąuotmanną bu- 
ir kurkiu ' vo pačios policijos sufabn-

Jo gyvenamas namas dar kuotas. Todėl gubemato- 
tebestovi, nors iau nukeltas ru- prase, kad prokuroras
nuo pamatą. Gal kaip nors ,lie,ntz sutl1^, sula!k-'’t’ 
bus salimaji vėl ant pama- Hauptmanno žudymą bent 
tų užkelti. Bet dviejų aukštų 30 <’ienų. nes gubernatorius 
vištidė jau nunešta miškan Pat.s netun galios tai pada- 
ir perlaužta pusiau. Ja rei- r?;tl- Ar yilentz su tuo su
kės jau visai ardyti, ‘vežti ,tlk?- rašant siuos žodžius da
medžiaga atgal ir statvti iš ae> a zlr?>.>- Hauptmanno zu- - -- - • ’ rlarrvvoo K,«rzv paSklftaS SlSl

Nashua. Normaliais laikais 
iš kaimelio eina geras žvyro 
kelias gelžkelio apačia ir j

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai lr žmones.

(1) Pulkininkas Rafael Franco, nesenai apsiskelbę- Paragva aus diktatorius. (2) Nesenai 
užbaigtas Norriso tvenkinys. (3) žiaurus New Yorko poiitmar.a.- muša darbininką per buvu
si namų aptarnautojų streiką.

Kur Yra DULR. • “Laisves” Šėrininką SAN francisco, calif 
Knygos Skirtos Ka-! Žiniai. Mirė ViUmas Hoffman-
nados Lietuviams. Brangus draugai ir drau-

Nupigintos Knygos.
NAUJAS ŠZAVIZROLAS labai juo
kingas aprašymas jo gyvenimo.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau moters apsivedimui; esu 

172 puslapiai . 40c n»«ly«. 48 metų. Prašau moterų atsi-
Naujos daino* apie karų ir jauni- Vfpti n«»*.rd,delio skirtumo amžiuje.

25c Mano užsiėmimas, esu farmens. Pia- 
Nauja Pranašystė Mikaldos iš Sa- ' tesnių žinių galėsiu paaiškint laišku.
bos, puikios pranašystės ........... 25c
Paslaptis lošimo kazyrom. Kas per
skaitys šių knygelę, nepraloš. 25c.
Sapnų Knygelė, išguldymas >ap. 25c. 
Gyvenimas girtuoklio 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 Paštos ženklais. Iš Kana
dos štampų nepriimu. (-)

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth SU So. Boetoi. Maas 

MEDŪS
Geriausios rūšies medus, gvaran- 

tuojamai tyras, labai gardaus skonio. 
Bičių savininkas lietuvis. 5 svarų > 
viedrukas $1.00 su prisiuntimu.

JOS. MICKALAVAGE
Bos 2, PINE GROVE, PA. |

An. Menkus, 
Route 1, Bos 35,

(6)
Custer, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos be 
skirtumo tikėjimo, kuri mylėtų gy
vent ir turi patyrimo ant farmos. 
Turiu savo farmą, esu vaikinas. (4) 
F. M., P. O. Box 52, Nashua, Mont.

REIKALINGAS SENYVAS VYRAS 
prižiūrėt 5 akerius žemės, 1 karvė, 1 
arklys; plačiau apie viską paaiškinsiu 
laišku. Geram žmogui g->ra vieta. 
Klauskite: (5)

A. M. McCormick Road,
Shingerland N. Y.

ANT PARDAVIMO
Stuba su visokiais įtaisymais, 8 

j kambarių, elektriką, gezas miesto 
vanduo, sauso oro šilima, -1 akeriai 

i žemės, apie 100 visokių vai; ngų ą»e- 
j džių ir uogų visokių; pats prižiurė-
• jau per 18 metų. Labai gražioj vietoj, 
prie gražaus prūdo, visokių žuvų 
prie geležinkelio ir buso, 9 mailės 
nuo Camden, N. J. ir Philadelphijos. 
Tyras oras. Priežastis pardavimo,

• senatvė ir nesveikata. Kas norėtų 
; gražiai ir smagiai gyvent, tai gražes-
• nes vietos N. J. valstijoj ne -asi. No- 
! rėčiau parduot lietuviams. Platesnių
informacijų klauskite pas sr.vininką. 

JONAS P. TRAKIMAS, (4)
VValnut avė., Woodbury, Heights, N J.

Pajieškau Onos Grenelienės po tė
vais pravardė Ona Norkaitė, Kalvių i DADCinilADA r? a n»i a 
kaimo, Akmenės vaisė. Apsivedė Ry- AK5IDUODA b A KM A 
goję. Turėjo sūnų ir dukterį, sunaus Į 155 akeriai žemės, 40 akerių dir- 

: vardas Lionginas Alditonas, o dūk- bamos, žemė gera. čionai sveikas kil
ters — Aleksandra. 1910 metais at- i matas, geras vanduo; parsiduoda pi- 

į važiavo į Ameriką—Detroit, Mich. giai. Farmos mašinos ir namai, ra- 
1912 metais persikėlė į Buffalo, N.Y. į kandai, viskas už $1,500. Daugiau 
Ji pati lai atsišaukia arba kurie ži- į norinti žinių klauskite laišku, aš pa- 
not kur ji randasi, prašau pranešti aiškinsiu. (6)

JIEŠKAU DARBO
ANT KARMŲ už Karpenterį arba 
mūrininką (Brick-layer). Informaci
jų klauskite laišku. (5)

V. JONIKĄ,
1416 E. 12th st., Eddy stone, Pa.

PAJIESKOJIMAl

jos adresą, yra svarbi žinia iš Lietu- 
Sausio 16, mirė draugas Hoff- vos. William Kazlauskas (4) 

65 metų amžiaus. Mirė 47 ' *ne Middleboro, Mass.
Augustas Zaklauskas, pajieškau

manas

Mrs. Sophia Riekus, Milr.er, Colo.

GERA FARMA
125 akrai, geros triobos, 25 karvių.v. — - nuo plaučiu uždegimo. Palaido-

Winnipeg, Man., Canada 'fgnintoH Tūomi t“Sa“S” 7° *
Fašistinėje “D.rvoje” i. kad aš atvyksiu Į jūsų šuva- X™ ° " k-'““ <‘*r°

“Vienybėje” skelbiama, žiavimą, kuris įvyks šių me- g ’ i atsišaukti, k« ano kur jis randasi,
kad Lietuvos švogerių vai- , tų 5 balandžio dieną, ir do- Jaunas būdamas
džia 1935 davusi Draugijai kumentais įrodysiu, kad tu Amerikos armijoj ir buvo gar-
Užsienių Lietuviams Remti 500 dolerių, kuriuos aš siun- bin«ai paliuosuotas; tai ir buvo mTAiir
14,600 egzempliorių knygų'čiau per “Laisvę” Į Lietuvių Palaidotas su militarėm ir ma- K0*ap*e u4oUmetų, vidutinio ūgio, 
išsiuntinė j i m u i gvvenan-; Kooperatyvą Nikolajeve. son*^ apeigom kareivių kapinėse tamsus žili plaukai; 3 metai išėjo iš 
tiems užsieniuose lietu-! tas kooperatyvas negavo. San l-rancisco, valu. 'angliškai- Kurie žino kur jis randasi
viams. Skelbiama, kad 424; Apie tai oficialiai liudija Kiek man teko patirti, dr-go prašau pranešti.
egz. iš tų knygų buvo pasių- Sovietų Sąjungos prokuro- Hoffmano gyvenimas buvo su- 
sta Kanadon. Todėl norime Į ras ir Nikolajevo Koopera- karingas, kaip ir daugelio dar- 
žinoti kam tos knygos buve tyvas. Aš taip pat priduosiu bininkų. Buvo vedęs ir gyveno 
siųstos ir kas jomis turi tei- jums čekį, kuris buvo pada- su žmona ant savo ūkės, jo gy- 
sę naudotis. Jeigu DULR. rytas mano .jardu, bet ant venimo draugė mirė,

iis tarnavo malonėkit pranešti jo adresą, j s u* ua o August Zaklauskas
74 Cottage st., Bridgewater, Mass.

(4)

gerą biznį. Pusė mailios į miestuką. 
Parduoda su visu bizniu už $9,500; 
apie pusę įmokėt. Platesnių žinių 
klausk: (5)

A. ŽVINGILAS
R. F. D. 1, Jewett City, Conn.

FARMA PARSIDUODA

Motiejus Gutauskas 
2114 N. Oakley avė., Chieago, III.

ANTANAS PAČAUSKAS, 1918 
metais jis gyveno Racine, Wis. Girdė-

__ jau kad vėliau jis gyveno ant farmos
j netoli nuo Racine. Kurie žinote kas

_ . ____ non‘(su juo atsitiko ir kur jis randasi, ar-
siuntė tas knygas Kanadon kurio drg, Buknys uždėjo;manas savo ūkę apleido. Bet jis ba kur randasi jo šeimyna, prašau 
lietuviams, reiškia visi Ka- antspaudą “Pay to the orded gaudavo iš valdžios pensiją to- prane5Uj,”! ČL^a!& 
nados lietuviai turėtų teisę of Laisve,” o taip pat pri- i dėl savo senose dienose norėjo carnngton, n. Dak.
toms knygoms naudotis, c duosiu ir banko laišką, ku-!pagyvent liuosiau.
ne koks nors pavienis žmo- ris patvirtina, kad tą čeki iš- 1931 metais
gus arba kokia nors rinkti-, keitė “Laisvė.

jis nuvažiavo į 
Kanadą pasisvečiuoti. Kirkland 
Lake mieste susipažino su Mi
kalina Daukašiene ir ten apsi
vedė. Po vestuvių Hoffmanas 
su žmona grižo į San Francisco 
ir apsigyveno mieste. Nusipir
ko namus, savotiškai* Įrengė, 
nes buvo nagingas žmogus ir ra
miai sau gyveno iki nelaboji 
mirtis perskyrė ji su šiuo pa
sauliu.

draugija. į Priduosiu taip pat teismo
,. Man. yra kę-i dokumentus,-kurie parodys,
bos žymios lietuvių draugi- kad drg Buknys buv0 teis.
oOS' r,‘ tZ't o d r, ’,į’i. m0 kvočiamas ir no kvoti- S. ir D. K. L. S. r. D. lt kp., mo gįuį^ man 259 doleriu.
A. L. L. D., Kultūros knygy-t ,r. x .
nas, bet nei viena iš pami-J.sa galėsime matyt 11 
nėtu draugijų, kiek man ži-; Jeįgu mano i)i-
noma, tokiu knvgų negavo. Wai ^tikrųjų buvo pasiųsti 

Toronto. Ont.' yra taipgi 1 Nikolajevą, tai malonėsite __
daug lietuviu ir turi kelias ™an Pa£°dyti liud>n.ą i> pa- į Vc|ionis buv0 geros širdies 
J.-J?,-------- m., sto ar is American Express. bife nclaimėje kiekvte.dideles organizacijas. To
rom* leidžiamas “Darb. Žo-1 Draugas Kizanas irgi yra 
dis” komunistų laikraštis davęs drg. Bukniui čeki 50’ 
pastebėjo ir paklausė kas dolerių sumai, kad nusiųstų

nam gelbėdavo, reikale patar
naudavo be atlyginimo. Pas 
miesto valdininkus turėjo gerą

114 akerių žemės, sodas didelis, ge- 
1 n,', medžių vaisingų, yra gero miško. 

(5) Stuba 10 kambariu, 2 bari ės, saitas 
kornam sudėt, vištininkas, ;;aradžius. 
Visi bildingai geram padėj me. Far
ma prie gero cimentinio kelio, tik 2 
mailės nuo Brooklield gelžkelio sto
ties, didesni miestai netoli, į Utica 18 
mailių, Siracus 40 mailių, Bingham- 
ton 50 mailių. Farma parsiuuoda la
bai pigiai. Klauskite informacijų per 
laiškią. Adresas: (6)

ISABEL RALPH LAMAITIS 
78 Milford Street, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio JOKŪBO MIC
KAUS, Lievikaimių kaimo, Šaukoto 
parapijos, Kauno gub. Seniau gyve
no Moline, III. Prašau jį patį atsi
saukt, kurie žinote kur jis randasi, 
malonėkit pranešti jo adresą, busiu 
dėkingas. Jonas Varnas ((6)

1419 So. Philip st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau tetulės, ji gyveno daug 
metų Rusijoj, Peterburge, dabar gy
vena Baltimore, Md.,. turi sūnų Mo
tiejų ir dukterį Veroniką po vyru 
vadinasi Llubinienė, o po tėvais Žu
kauskaitė. Kas žinote, prašau praneš
ti jos adresą, busiu dėkingas, arba ji 
pati lai atsišaukia. (5>

Kazimieras Tičkunas
1120 Pierce Street, Gary, Ind.

naujo. Kitos gi triobos nu
niaukė su vandeniu nežinia 
kur. Tvartai, daržinės ir pa
šiūrės —viskas išnyko.

Iš galvijų pavyko 20 kar
vių išgelbėt. Išgelbėta taip
gi 200 vištų, kurios dabar 
kudakuoja Martinkaus na
mo paliepėse. Žuvo 7 kar
vės. 2 kiaulės, 100 vištų ir 24 
kurkęs. Ir Martinkai džiau
giasi, kad liko nors kiek, 
kad jie spėjo pasiimti nors 
drapanų.

Kai mudu sėdėjome val
ty ir žvalgėmės po apsemtą 
ūkį, Martinkus prabilo:

“Dabar reikės viską sta
tyt iš naujo. O pinigų aš ne
turiu. Žinot, ūkininko pini
gai sudėti Į ūkį. Bet kaip ka
ro veteranas, aš gausiu šią 
vasarą $600 bonuso. Tai bus 
šiokia tokia parama. Žino
ma. pilnai atsistatyti aš jau 
nesitikiu, bet mėginsiu, kiek 
galėsiu.”

dymas buvo 
-ąvaitei.

vardą, teismuose būdavo per- 
kaibėtoju. Tankiai išrenkamas 
į "jurininkus.” nes labai saugo-

PASIRODĖ ŠILTINĖ IR 
TYMAI.

Mariampolė. Igliškėlių ir 
kitu valsčių apylinkėse pasi- 
vodė susirgimų dėmėtąją 
šiltine ir tymais. Daugiausia 
serga mokyklinio amžiaus 
vaikai. Dėl to keliose mo- 
! -vfclore net nutrauktas mok
slas.

PRASIDĖJO TOWNSEN-
DIEČIŲ TARDYMAS.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tone jau prasidėjo D-ro 
Tovvnsendo “partijos” tar
dymas. Kaip žinia, Tovvn- 
sepdas agituoja už tai, kad 
visiems gyventojams nuo 60 
metu amžiaus butų moka
ma iš valstybės iždo po $200 
oensijos kas mėnesį. Kas to
kios pensijos nori, Town- 

’-endas kviečia rašytis i jo 
‘kliubus.” užsimokėti po 25 
centus Įstojimo. Kaip jis 
oats ne syki gyrėsi, tuose 
“kliubuose” jis turįs jau a- 
Die 25.000,000 narių. Iš 
kiekvieno po 25 centus, pa
sidaro $6,250.000 suma vien 
tik iš Įstojimų. Taigi geras 
biznis. Dėl to Kongresas ir 
paskyrė komisiją, kad šitą 
biznį ištirtų. Iš to tyrinėji
mo jau pereitą sąvaitę pasi
rodė, kad šito judėjimo tvar
kytojai ir agitatoriai dalina 
si pinigais. Kliubu mene 
džeriai ima po $1.800 ir iki 
$2,100 i mėnesį. Valsti jų va
jaus vedėjai pasiima po 40 
nuošimčių visų pajamų. Tai 
gi išrodo, kad gražiais paža
dais tovvnsendiečiai vilioįa 
iš lengvatikės visuomenės 
pinigus ir pildo sau kišepius.

>okias knygas gavo ir kur kooperatyvui, ir turi nuo 
jos randasi. Reiškia, kad ir drg. Buknio pakvitavima:
Toronto lietuviai darbinin- bet Kooperatyvas sakosi ir 
kai nieko apie tokias kny- tų pinigų nėra gavęs. Todė’ ’1 teisybę. Todėl visi ji ir mylė- 
gas nežino ir jų nėra matę. ir drg. Kizanas bus šiuo r- i- davo.

Pamename kaip keliatas kalu jūsų suvažiavime. Ti- 
metu atgal nekurie fašisti- kad jus, gerbiami,
liai‘laikraščiai skelbė, kad . . sennmkai. man;
Lietuves valdžia prisiuntė ,r .*?- K*2?"? rr?lk.alu5 s 
keiiatą šimtų litų sušelpti g'tĮdensit bešališkai.
Kanados lietuvius. Nei vie- Draugiškai tusų. 
nas Kanados lietuvys darbi- Matuiza-
ninkas iš tų pinigų negavo 227 \ ermont st.
nei pauostyt. Kur jie dingo Brooklyn. X. t
r kas juos sunaudojo, Ka- Gerbiamoji “Keleivio' 
nados lietuviai nieko neži- Redakcija! Meldžiu kuošir- 
no. Reiškia, jie dingo fašis- dingiausia patalpinti "Ke 
tu kišeniuose. O DULR. leiw” šį mano pranešima 
blofavo, kad Lietuvos val
džia šelpia Kanadoje be
turčius lietuvius.

Dabar matomai tas pats 
atsitiko ir su DULR. knv- 
Toms. Skelbia fašistinėje 
Amerikos spaudoje, kad ko
kias ten knygas siuntė Ka
nados lietuviams, bet Kana- 
los lietuviu draugijos tu 
knygų visai nematė ir nei j nei8traul(sias
vienas lietuvis darbininkas *____________;
ių negavo skaityt. O gal ki
tu Kanados kolonijų lietu
viai minėtas knygas yra ga

Į laidotuves atvažiavo ir 
Hoffmanienės duktė iš Kanados 
Amelė Nevera. Ji žada greitai 
grįžti atgal.

Michalina Hoffmanienė yra 
geros širdies moteris ir giliai 
godojo savo vyrą.- Ji paliko gi- 
’iame nubudime savo buvusio 
draugo.

Lai būna jam amžina atmin
tis. T. L. Sevetis.

Pajieškau FRANO BRUŽINSKO, 
iš Lietuvos Slabadų kaimo, 

ikių apskričio. Jisai gyveno Carfin, 
Škotijoj. 1913 metais išvažiavo į Ka
nadą. Prašau atsišaukti jį patį, kurie 
žinote kur jis randasi, meldžiu pra
nešti jo adresą, už ką tariu širdingą
ačiū. (5)

JUOZAS ULINSKAS
Minden, W. Va.

Pajieškau brolio Jono Kunčiaus, 
jisai apleido Waterburv, Conn., 1912 
metais. Prašau atsisaukt jį patį. ku
rie žinot kur jis randari, malonėkit 
pranešti jo adresą, busiu labai dėkin
gas J. Kunčius (4)

124 Kelsey st., New Britain, Conn.

Parsiduoda Gera Ūkė.
50 akeriai žemės yra di bamos ir 

miško, 500 obelių ir kitokių vaisinių 
medžių: 15 melžiamų karvii. ir jaunų 
gyvulių, ir visokių paukščių; 8 kam
barių namas apšviečiama elektra, 
visi budinkai. visos masino? kas tik 
reikalinga ant farmos; prie gero ke
lio ir netoli nuo miestų. Kas myli gy
venti ant farmos ir nori pasidaryt 
gerą gyvenimą, tai gera proga, nes 
pigiai parsiduoda. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos arba per laiš
ką paaiškinsiu. Adresas: (7)

JOHN SLATER
Box 59, R. F. D. No. 1,
North Farms, Wallingford, Cotin.

Parsiduoda Bekemė
Su visais moderniškais į .aisymais. 

Yra du pečiai, du mikseriai, du na
mai. Galima pirkti lengvomis išlygo
mis. Puiki proga lietuviui biznis pra
dėti. nes čia pageidaujama gero lie
tuviško duoniaus. Kreipkitės pas: .

S. J. JANUSAS, (6)
700 W. Lombard st., Baltimore, Md.

BARGENAS! BARGENAS! 
Kam reikalingi geri medžiokliniai

zuikiniai šunės, po $10.00; kalės po 
$5.00. Mokinti. Taipgi karvelių viso
kių tBantams pigeon), žema kaina.

P. D. ANDREKUS. (5)
PENTVYATER, MICH.

jau trumpas iki 
šėrininku suva-

nes laikas 
“Laisvės- 
žiavimo.

Su gilia pagarba.
A. B. Matuiza

HITLERIS NESITRAUK 
SIĄS.

Hitleris sako, kad .iis sa
vo kariuomenės iš Pareinės

LIETUVIŠKU PLUGU 
IŠDIRBYSTĖ.

. . Farmeriai. kurie norite turC: c r.vę, praneškite. Butu zmgei- plūgą, pieninį. su kuriuom lengvr
du nfiTTiJitvt ^tii knkifi litini- i igykite tuojau.-. A> tmi 'jnta-au pamatyt, su KOKia litera apielinkės ea:itc a
lura Lietuvos valdžia nore- tvS. iš toliau galite užsisaky; -ku 
jo papenėt Kanadoje gyve- **. Pa*aisau ir ;?nus p’y- -i:' x • j v* • kaip nors sugadinti. As ura i t. hnanClUS lietuvius dHrbinin* Irerai, kad išrodo kaip nai.jas ir dir- 
kus. S~i.Memokr.ta.. >“ k>j? »$~,s ,5|

vvinmpeg, Man. 455 cn»3 su Bridgt»aicr. >!•>».

Parsiduoda vištų farma ir 
greino biznis.

28 arkai geros juodos žemės, lygi 
-<• akmenų, pusė dirbamos, pusė mai- 
ė? i miestuką, mokyklos. Namas 11 
kambarių, elektra, šilima ir vanduo 
:dui. 7 budinkai iš vi-o; 1,700 vištų 
r vištuku. 2 karvės, 4 kiaulės, jaunas 

■ i>das. Pilna $7,500, tuščia $5,500. 
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 

lynu, pačiam miestely, arti dirbtu 
• ės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
irti. Labai paranku su šeimyna. Gy. 
.-ent galima iš pieno. 46 akeriai že 
nės, 35 dirbamos ir 11 pušyno. 1( 
■nelžiamų karvių, bulius ir kitos au 
ri narnos; yra žąsų ir turkių, vištų 
kiaulių. 2 gražus arkliai ir visokie 
>rie farmos įrankiai ir mašinos, 
-uimų namas su elektra ir miesto 
.andeniu. didelė barnė su skiepu ir 
>lektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
>udėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
rražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimvna. Kreipkitės pas (21 

V. KAVALIAUSKAS,
Nashua Street, Shirley, Mas*.

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 revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas 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: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.Kaina.........................  $1.00Drūtais audeklo apdarais........  $1.25

KELEIVIS253 Broadway, So. Boston, Mass.

i
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Scrantonieti, Parodyk 
Savo Akis!

“Vienybės” 20 numery 
tūlas Scrantonietis atakuoja 
l.un. Valadką, gindamas 
a. B. Strimaičio negražius 
< arbeiius. Kad Scrantonie- 
tis gina Strimaiti, tas man 
nesvarbu; Pennsylvanijos 
žmonės žino, kad jis didelis 
begėdis, melagis ir da dau
giau... negu melagis.

Scrantonietis porina per 
‘ Vienybę,” buk kun. Valad- 
1 a pakrypęs į kairę, o Law- 
įence’o Biuras “Laisvėje” 
apšaukė jį Smetonos fašis
tu. Bokštininkai per fašistu 
organą “Vienybę,” apšaukė 
bun. Valadką kairiuoju.

Reiškia, trįs asabos krikš- 
tino kunigą Valadką ir kas 
iš to išėjo? Visi išsiblevyz- 
gojo, o kunigas Valadka 
paliko toks pat, koks buvo 
—nei fašistas, nei komunis
tas, tik teisybės skelbėjas.

Janušaitis per “Keleivį” 
teisingiausiai rašė: “kad 
kunigui Valadka i visi žmo
nės yra lygus.” O lietuviai 
korespondentai nori pada
ryt iš kun. Valadkos partini 
žmogų.

Scrantonietis liepia kun. 
Valadkai atgaivint TMD. 
Kurgi čia jūsų protas! Stri
maičio kompanija tą drau
giją numarino, o eis, mat, 
kelt ją iš numirusių — tas 
kunigas Valadka, kurį jus 
nešvariausiai • biauriojat! 
Sveiku protu žmonės taip 
nekalba.

Toliau Scrantonietis lie
pia kun. Valadkai neerzint 
išeivijos, kuriant “nereika
lingas” parapijas. Scranto 
įlieti, nekalbėk ko nežinai. 
Tautinės parapijos Ameri
koje gyvuoja jau apie 40 
metų, reiškia, kun. Valadka 
da nebuvo gimęs, o tautinės 
parapijos jau buvo. Kaip at 
važiavo kun. Valadka į 
Scranton, Pa., tautinė para
pija jau buvo. Vėliau jis iš
važiavo Į Lawrence, Mass. 
ir ten tautinę parapiją rado.

Scrantonietis statosi di
deliu “mislinčium,” bet ve 
lią jis parašė per tą pačią 
“Vienybę:” “Nei vienas ne
drįso mesti net mažiausi 
purvą į moterį, kurią atvedė 
prieš Kristų, nes visi jautės 
nuodėmingi.” Čia, Scranto
nieti, tu pats susidavei sau 
]>er burną.

Kristų nukryžiavojo uz 
ką? Jis ėjo į žmones ir skel 
bė jiems teisybę; ir už tai jo 
priešai jį nukryžiavojo. 
Kun. Valadka pasakė A. B. 
Strimaičiui tesybės žodį a- 
pie tautininkų negražų gas- 
nadoriavima Susivienijime. 
Ir už tai visi. kurie tik prie 
tos kompanijos priklausote, 
<tabar svaidot purvais į kun. 
Valadką. Jūsų broliai tauti
ninkai apvogė žmones, iš
eikvojo bendrovių pinigus, 
nugaspadoriavo SLA. mi- 
lioną dolerių biednų žmonių 
pinigų, ir dabar norite pri- 
mest tautininkų žulikystes 
nekaltiems žmonėms.

Palauk, Scranton i e t i ! 
Klausi. kas atsitiko su 
Scrantono neprigulmingos 
parapijos ukiu ir kaltę ban
dai primesti kun. Valadkai. 
Jeigu, broli, nori žinot tikrą 
teisybę, aš tau paaiškinsiu, 
nes buvau prie tų reikalų 
arti. Kiek metų atgal Jonas 
Valadka (kun. dėdė) buvo 
parapijos paskirtas prie
glaudos ūkio tvarkytoju. 
Per 3 metus jam tvarkant, 
buvo nupirktas trokas už 
$850.00. Buvo pasiskolinta 
iš ūkio $500.00 statant nau
ją bažnyčią. Atmokėta mor- 
^ičiaus $1,800.00. Buvo apie 
šešiatas senelių, kuriuos uk- 
\edys apdraudė ir kuriems 
mirus apdrauda liko prie
glaudai. Pats ūkvedys sau

atlyginimo į mėnesį gauda
vo apie $70.00. Reiškia, ūk
vedys buvo gabus ir mokėjo 
dolerį sutaupyk. Nekurie pa- 
rapijonai pradėjo pavydėt 
ir per metinį ūkio susirinki
mą numušė jam algą iki 
'40. Ūkvedys tokį sunkų 
darbą už taip mažą atlygini
mą nesutiko dirbt ir atsisa
kė. Priešai įpiršo kitą ūkve
dį už $40 mokesties. Bet šis 
buvo Romos katalikas. Per 

u metu jam tvarkant, ūkis 
prasiskolino ant $750.00. 
L Šimanskis, naujai išrink
ąs ūkio pirmininkas, sura

dęs kad ūkis praskolintas, 
torėjo ūkvedį tuoj praša- 
int ir grąžint atgal Joną 
Taladką. Priešai užprotes- 
ivo, gal iš sarmatos. Tada 
ikio direktoriai pasitarę su- 
aukė parapijos susirinkimą 
r didžiuma balsų nutarė ūkį 
parduot. Tai kam tamsta.
Scrantonieti, dabar kaltini 
kun. Valadką?

Niekus Scrantonietis kal
ia ir apie VVilkes Barnų 
autišką parapiją. Ten žmo

nės patys sudėjo pinigus ir 
pasistatė bažnyčią. Kun. 
Brazys suagitavo tuos žmo
nes prieš kun. Valadką ir 
komitetas parašė jam laiš
ką, kad jie imsią sau kunigą 

razį. Tai kam čia versti
lialte kun. Valadkai?

Tamsia, Scrantonieti, ra- 
ai apie kun. Vaiadką Perš
audamas, todėl į visas ne- 
ąmones, kurių tamsta pri

rašei “Vienybėje,” neatsa- 
kinėsiu. Bet kur pasakoji, 
:ad dauguma tokių dvasios 
vadų esą prašalinti iš Ro
mos katalikų parapijų arba 
seminarijų kaip netinkami, 
tai tamsta tik parodai, kad 
nežinai ką kalbi.

Jeigu sulyg tamstos pasa
kos Romos katalikų vysku
pai yra tokie dorovės apaš 
alai, tai kodėl jie neprašą 
ino iš savo tarpo tokių iš

tvirkėlių, kaip pralotas Ol
šauskas arba kun. Kuprevi
čius, kuris apkrėtė jauną 
mergaitę biauria liga ruoš 
lamas ją prie pirmos komu- 
lijos? Romos vyskupai tuos 
niekšus dar slėpė nuo Lietu
vos žmonių, pakol svietiška 
valdžia nepatraukė juos tei
sman. Jeigu tamsta esi šva-
us žmogus ir myli teisybę, 
ai pagalvok ramiai ir atsi- 

o rašyk kun. Valadką už ap
šmeižimą. O jeigu esi piktų 
norų ir bijai teisybei pažiū
rėt į akis, tai buk vienoj 
kompanijoje su tais tauti
ninkais, kurie apvogė bejė
gius senelius, apvogė lietu
viškas bendroves, apvogė 
SLA., o dabar ėda paskuti- 
įius centus biednų žmonių 
u dėtus Lietuvos atstatvmui. 

Užsidirbt savo darbu jie ne
gali, tai vagia nuo biednų 
žmonių, o kad savo žulikys
tes pateisinus, leidžia “Sar
gybos bokštus” ir šmeižia 
.uos žmones, kurie parodo 
įų neteisingumus.

Antras Scrantonietis.

Didžiausi s Teleskopas Pasauly.

SLA. kucpoms, kurios d a 
nebalsavo už Centro virši
ninkus, patariu atsimokėt 
fašistams, kurie laikosi įsi- 
’.ybę prie "Sargybos Bokš- 
’o” ir garbina Smetoną. Su 
ais reikia taip pasielgti, 

kaip Smetona elgiasi su Lie- 
vos žmonėmis. Jau laikas 
lietuviams suprasti, kad fa
šistai yra aršiausi liaudies 
•priešai. Tai didžiausi tingi
niai ir organizacijų grabe
liai. Jie palaidojo beveik 
visas musų organizacijas, 
kul ias tik pasiėmė į savo 
l ankas, ir suėdė jų pinigus. 
Jie gyvena biednų žmonių 
prakaitu ir nori būt žmonių 
sprando nerinktais diktato- 
i i ais, kaip Smetona Lietuvo
je. Ačiū pažangiajai musų 
spaudai, kad juos numaska- 
vo ir parodė, kokiais tiks
lais jie veržiasi prie SLA. 
Susivienijime gali būt vieta 
kiekvienam geram lietu
viui : ir tautiečiui, ir sociali
stui, ir komunistui, ir kalvi
nistui — tik ne fašistui.

SLA Nary* 4202.

Kam slenka plaukai, ga
liu duot tokį patarimą, kokį 
man kiti yra davę. Mano 
plaukus pleiskanos ir ėdė. 
Ėjau pas daktarus ir varto
jau visokius vaistus, o nieko 
nepagelbėjo. Bet kaip pra
dėjau mazgoti galvą kas są- 
vaitę šiltu vandeniu, įdėda
mas į galioną vandens šauk
tuką Washing Sal Soda, ir 

mazgojau per visą vasarą ir 
visą vasarą vaikščiojau be 
kepurės, tai išnyko ir pleis
kanos ir galvos niežėjimas. 
Aš esu jau pusės amžiaus 
žmogus. Atkartoju ir dabar 
tą patį gydymą kartas nuo 
karto, ir pleiskanų visai ne
turiu. Taigi patariu tą patį 
pamėginti ir tam jaunam 
vaikinui, kuris per “Kelei-T* 'V I
Vianis.

|7CXV<XX XXXIV.-

Gardner, Mass. — Užpe-
i eitos savaitės “Keleivy” 
buvo rašyta apie Gardnerio 
moterėlių elgėsi, kad jos ei 
na i saliunus ir šlaistos apie 
senbernius, kad užfundytų 
kokią porciją ar alaus bon- 
ką. Bet nebūtų pro šalį ir 
senberniams duoti pipirų, 
kad svetimas moteris Į sa- 
liunus vilioja ir savo pinigus 
tenai leidžia. Kodėl apie 
juos tas korespondentas 
nieko nepasako? — Raiboji 
Gegelė.

Kingston, Pa. Šiuomi pri
siunčiu S2.00 prenumeratos 
už “Keleivį.” Rašyt nesino
ri, nes ranka dreba. Pas mus 
tikras patapas. Tūkstančiai 
stubų apsemtos vandeniu, 
žmonės turėjo bėgti. Mes 
.teliatas šimtų gyvenam 
kaip ant kokios salos, per 
keturias dienas negalėjom 
išeiti, nei išvažiuot. Tiktai 
su botukais priveždavo jei
gu kam ko būtinai reikėjo.

Jonas Stansevičiu*.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 11)26 METAMS.
os. Mačiulis — oirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan. I1L
>. Kučinskas — pirm. pagelbinir.kas, 

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

730 McAlister avė.. VVaukegan, III.
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Placc, VVaukegan, III.
K Vaitiekūnas — kasierius.

726 — Sth St., Waukegan, III.
Kimm Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai .būna paskutinį nedėl- 

dienį leožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,
Liuoaybė* Svetainėje, kamp. Sth ix 
Adam* Sta^ Waakagan, IIL

HAVERHILL, MASS.
Potvinis užliejo salę ir su

trukdė prakalbas.
Lietuvių Ukėsų Gedemi- 

.Tio Kliubas buvo nutaręs su
rengti prakalbas 29 kovo ir 
pakviesti “Keleivio” redak
torių Michelsoną, kad pa
aiškintų vietos lietuviams 
apie jo sumanytą Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Bet ki
lęs potvinis prakalbas su
trukdė. Merrimacko upei 
pakilus, Kliubo salėj van
dens buvo arti 6 pėdų. Nors 
dabar potvinis nuslūgęs, 
•>et viskas sumirkę, dumblu 
apnešta ir< taip biauriai dvo
kia, kad negalima viduje 
būti. Todėl prakalbas teko 
atidėti neribotam laikui.

M. M.

Laisvamanybė paliuosoos dar-

o socializmas — ii kapitalizme

Šis mokslo Įrankis yra baigiamas statyt Californijos Techno-

Žiūrono tūba turės apie 20 pėdų pločio ir 60 pėdų ilgio. Ji svers 
kartu su 200 colių refiektorium apie 125 tonus. Teleskopas su 
visomis gvromis ir kitomis dalimis svers iš viso apie 425 tonus. 
Jis stovės tam tikroj bonėj, kurios skersmuo turės 135 pędas. 
Astronomai labai laukia šito instrumento užbaigiant, nes jie 
tikisi jj atidengsiant Įdomių erdvės paslapčių.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

todyr.M lietuvi k_i cn.Uiško* ir ar.y-; ’.ietuvo*. Kenpubli’ic* Istorija ir Žc«o 
lišk&i lietuviškos kalbų. Sutaisė A : La?*-—Šitas veikalas parodo, kaip

-alis. Abi da’is vienoje knygoje. :uo liP'ie tuvių revoliucinės Lietuve*
*al. 1274 Gružų* tvirti npderai #IC 001-oė'-os vedė kovę fu caro vaidila, ir

. .. ... ................ . . kaip tua pačiu laiku kunigai ta val-l.engvas Budis Angi sk:
Rankine reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir saprantamai, kad kiekvie
nas ga’i greitai tartu rit kni'učt anglis 

iri. Joje telpa ret k ats! iri žodžiai, 
bet čieii sakiniai, pasikalbėjimą* dar- 
bu jieškant, vazivoiaut kur n su
ėjo* krautuvėa. pas daktarę, t-'«5 bar
zdaskutį, pas kriaučių ir -t Š‘i fone
tikų ištarimą tr (j-amatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
St. Michelsoną* Pusk da.............. :iic
Etnologijarotas arba istorija apie žemės

<:ži* rėmė ir gynė; kaip paskui revo-
■ . ueija paėmė viršų, kaip Lietuva li-
■ uo- paliuosoot* iš ,«> caro valdžios j» 
Į kaip ji bu'-o apskalbia respublika
j Pridėtas d’delis spalvuotas žemlapu 

•arodo dabartinės Lietuvos rubežius
; ir katu šalis yra padalyta j apskri

tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa-
: rodo, ka p gimė Lietuvos Respublika 
; 'r kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 
: beani dokumentai: Steigiamojo Sei- 
i ino nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutarti* su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt

_____ Pagal Dr. K. Haberiandų,' Vra lai «e knyga, bet tiesiog žibintu-
parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap- kuris apšviečia Lietuvę
rašo apie visas musų pasaulio žmonių ‘J l*uko ir iš vidaus K iiua .... $1.0f 
tautas, veisles arba rases Yra didelei ‘‘nueis audeklo apdarais .... $1 51. 
nandi-’c-a kiekvienam perskaityti Chi- , ... .< T ,rago, III., pusi. 667. Popieroš vir- : Ar Baso \ .šautinas T?*n*aT-Ką»p 

v <wnn Nojus galėjo surinkti j kelias die-
............................................. , n&s visų veislių gyvūnus, kurie gyve-

Monologai ir Deklamacijos. Šioje knv- na išsimė^ po visų žemės kamuolį?
’ 1 Kam iis r*ilėjo tuos gyvūnus prastojgoj telpa daugybė naujų, labai gra-' Kaip j'.s

logijos Instituk. Tai bu, didžiais teleskopas visame pasauly. i IS’
revoli'jcior.ieriškos, tautiškos, hurno-'^b- Kur »as vanduo dabar yra? Kaip 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos ; *š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 

! skambios, visos geros Tinka viso-' P° tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
kiems apvaikščiojimarr.s, baliams, ir kilų veislių žmonės? Šitie ir fim- 
koncertams ir tt. Antra pagerinta tai kitų klausimų, į kunuos negali

! REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

25c atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
• ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- ■ Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku

ziai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas r.igų argumentas griūva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, III. ISO?, pusi. 422. Drūtai į na .................................... ................. 25e.
apdaryta ......................................... S2 50

_ K . i Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-
Lakuzieija. Parašė N ousev. Puik:, rai,us. Knyga tik ka apleido spau-

laida. So. Boston, 1914 m.

.. . .anuo. au.t
naucLnęa knyga, aprašyta katan*:y Nauia knvira uŽDildvta

mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais

ST. LOUIS, MO.
Lietuvių organizacijos 

ir jų veikla.
Lietuvių šiame mieste ne- J°« Kaucikui. — Lietu- 

daug, bet per 1935 m. geras kiškos knygos apie puodų
skaitlius mirė, 3 užmušė au- glazuravimą Amerikoje nė-, Gamtos isterija. Pagal p. Bert vertė
tomobiliai. Reiškia, lietuviu ra» ir kažinr ar yra tokia Lie' paJe^k^luVių.^žSųrAedži^ak"- tuoj. ume.e Knyga, aruts
skaičius greit mažinąs. Čia tuvoj. Magazinas “Popular menų ir trumpai, aiškiai ir supran- ™™1S’ a?ie puisapių.
gimę lietuvių vaikai labai i Science” paduoda šitokią ............................
maža dalis skaitosi save lie- iormulę puodams glazuruo- se audimo apdaruose...................... ?i.5oiUViais. j-t. 100 dalių skystojo stiklo MateriaHškaa Istorijos Supratimas.

Yra kelios ua<alD;nė-' (Nvater-glass); 20 daliu mi-i Lapeliai iš preietariškos fiicsofijo*. 
i . - , • ' , - - \ Jsi žinot, kas gimdo pasaulyjedraugystes, bet visų padėtis. nijauz, (led lead), o dalys ;VairjauSjUS nuoūkius, tai perskaityk 
svvruoianti. nariai \u drau-Smulkių smilčių. Viską SU- šitą knygelę. Raiba labai lengva. Kny-

-• J i • ‘ vnoiči-t tnn mičlnin ga protaujantiems darbininkams ncap-gijų gerokai apsenę, mirata,, maišyt, aptepti tuo mišiniu kaiElsojaniii. ?,Iedeca imta iš Greiiichc 
jaunuoliai prie jų nesirašo, puodą ir pastatyt į smarkiai Parašė z. Aleksa, so. Boston,
visos nariais ir turtu mažėja. Įkaitintą krosnį, kad įdegtų. Kaip Taptj suvienytų Yaiuijų pui*

CT A 014 , kloV; o, Neturėdamas tam tikros . Aiškiai išguldyti pilietybė, žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,
bJLA. Z14 kUOPH 01>kl SU- i • i v įstatymai su reik alingais klausimai! r histonjes, etnc£raiijo3. geografijos,p-a nes nriridėio či*l ano-usic iaosmes> tamsta Šito aarDO atsakymais lietuvių ir anglų kalbom astronomijos, aritmetikos, medicinos 

? ’ . neoada»vsi Antra peržiureta ir pagerintajaunimo ir vis pnsiraso dau-į 1 t . laida ................................. «.
giau. 214 kp. organizato- Jero.nln?u.1 Ra~“s“h~ Džian Bambos spyoai— ir kitos fe.
rius sutvėrė E. St. Louis, III. , C1V UZ laišką, nžs Daugiau juokų, negu Amcri- .................. . ............................................
-ifjuia <51 A ksinna liotnv-in bet 1 Keleivi JO nedėsime, koj munsaino. Šioje knygoje telpa net Jš įvairių šaltinių surinko J. Laukis naują bLA. Kuopą lietuvių - . - A -J 72 “Džian Bambos spyčiat”, e.iės, Gk:< ago. III 191J m., puslapi; 3S2
lauilUOliairiS. Čia augęs }au= LruPu4 perilgai. žApte Msjkąlbėiįmaų humoristiški straips- popietes viršeliais ................... ?2.0f)
nimas tam pritaria ir jau a- Amerikos lieturių kongresą PW1,. Sa,adžj„oii„.
pie 20 jaunuoliu per trumpą mes esam6 kitokios nuomo- Komedija p.raąe Sei;. Romi os.
’aika nrip sTA nriąiraoė p-ėS. JlS turi būt ne SOCiallS- Trg‘r’? Senobės Istorija. Pagal prof. n< juokingas vetkaleiis. Dalyvauja dlhą prie OLa.-l. pnsirdbe, . . . , R. \ ipper verte is rusų kalbos D. bu moterys ir 5 vyrai.
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Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vei. Panašios knygos lietuvių kal

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

ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu- 
c.Jo gydymosi, vaistas. įvairių nuro
dymų amatoinkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems

inciicc 2 muterys Abu veikalėliai vietojŠvento Antano Stebuklas. Dviejų yei- ........ .......... 25c.Organizatoriui V/alter 
Domash laikinai kuopa pa
vedė susirinkimuose pirmi
ninkauti. John J. Kassly 
(velionio Jono Kauspados 
sūnūs) ir p-lė Lucilie Alex, 
yra laikini kuopos raštinin
kai John J. Kassly yra lai
dotuvių direktorius, kurio į- 
staiga randasi po num. 1101 
Exchange avė., E. St. Louis, 
III. Tenai jaunuolių kuopa 
laiko ir savo susirinkimus.

Visi lietuviai tėvai turėtų 
paragint savo sūnūs ir duk
teris prisirašyt prie SLA. 
jaunuolių kuopos, kad po 
musų mirčiai jie turėtų savo 
organizaciją, per kurią jie 
galėtų susipažinti ir žinot, 
kad jie yra lietuviai.

SLA. yra apdraudos or
ganizacija, gali apsidrausti 
nuo 16 iki 60 metų amžiaus; 
pomirtinė nuo SI 50 iki 
$5,000 ir nuo $6 iki S12 į są- 
vaitę ligoje pašalpos. Mo
kestis nebrangesnė kaip ki
tose insurance kompanijose. 
Priklausydami prie SLA. 
jaunuoliai padarys du svar
biu darbu, palaikys lietuvių 
vardą ir bus laimingi nubu
dimo valandoje.

St. Louis, Mo. gali prisi
rašyt prie SLA. 214 kp. Su
sirinkimai būna kas mėnesį 
paskutinę subatą, 7 valandą 
vakare, Public Library sa
lėj, kampas 14 ir Cass avė.

Walter Domash,
Organizatorius.

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI
Sveikinu Maikio tėvą su ilgu naslavimu. Tik gaila, kad jis neatkeliauja pas mane gyvas, nes aš irgi našlė, tai gal galėtume susitarti sutuoktuvėms, tuomet butų kas kita. Bet nenu- liusk, tėve, aš tavęs neužmiršiu, nes “Keleivis” vis mane lankys. 

—P. Krikščiūnienė, Baltimore, 
Md. j

mas, todėl su jokiais pąrti-, SSTSSOTS
jų “frontais” jo negalima ĮO aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- Ijeiko Reikia Žmogui Gert ir čalgyt? 
jungti. O kai dėl kun.! šimas ažin5a a?is 2 valandas. .. 25c. —Dėlto, kad norisi, atsakys koks
■L * ® 7’,. .. i k . i c . .. „ .. . u • -j nemokša. Bet delico gi norisi? DelkoCoughlmo radio kalbų, tai Socializmas ir Religija. Labai įdomi . • žmogus siipsta? lr delkc 
“Keteivv” jau buvo apie jas tnSSg“ “S,^ckiSmk.ta i’- *»ą. «pėk,. i, J 1 • • j. • . perssaityTiKicKv.enas Ka.au felta mažiau? Delko žmogui reikiarašyta. Musų akimis Ziunnt, fc*s ir socia.istas. Paraše R Vander- cakraufl> druskos ir kitij panašia da- 
jis yra pigus demagogas ir Ma^’u^m^usT^ ..^“ioc. Kodėl jam reikia riebalų? Si
daugiau nieko Jis smerkia .o s s„ arba šliubin.
Kapitalizmą, bet tuo pačiu Vieno akto farsas, labai juokingas 
laiku priešingas ir socializ- ir pastatymui. Kaina .... 15c. 
mui, kuris reikalauja kapi- Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvo* 
tasįstinę sistemą panaikinti.
Taigi jis ir pats nežino, ko na.....................................50c.
iis nori.

J. Z. Pašinui.—Jeigu tam
sta esi Amerikos pilietis, tai 
Lietuva kariuomenėn ne
ims. Bet jeigu norėsi ilgesnį 
laiką Lietuvoj pagyventi, 
tai turėsi mokėti valdžiai už 
leidimą tenai gyventi, kaip 
ir visi svetimų šalių piliečiai 
moka. į

Jonui Sliažui. — Pinigus 
geriausia siųsti pašto money 
orderiu. Tai saugiausis ir pi
giausias būdas.

P. Bagdonui. — Dolerio 
vertė pasilieka ta pati—59 
centai palyginus su buvusiu 
aukso doleriu. j

J. Bimbai. — Maikio tė
vas siunčia draugui genero
lišką savo ačiū už pinigus ir
gerus patarimus.

SKAIKYTOJŲ SVEI
KINIMAI.

Gerbiar ‘Keleivio” re-lairja
dakcija! Šiuomi sveikinu 
“Keleivį” ir visą štabą su-J 
silaukus 30 metų jubilėjaus 
ir linkiu ilgiausių metų. Lai 
“Keleivis” gyvuoja da šim-j 
tametį ir skleidžia tarp t 
žmonių apšvietą. O aš tuo 
tarpu gavęs nuo senio pa-' 
viestką, kad, jo batai nuply
šo, prisiunčiu $2 ant naujų 
batų, Maikiui 25c. už Ka
lendorių. Su pagarba,

Ignas Krivickas, 
Westville, UI.

tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................ ................. 15c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mas*.

“KELEIVIO" KALENDORIUS

1936 METAMS.

“Keleivio” Kalendorius 
1936 metams, susideda iš 96 
puslapių. Pilnas moksliškų 
straipsnių, statistikų, viso
kių pamokinimų ir patari
mų. Gausiai iliustruotas.

“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.



Ne. 14. Balandžio 1 ė., 1935 m.

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

Tyrinėja Senato Užkulisius.

1
i t

KIEK VERTA ŽMOGAUS, 
GYVYBĖ LIETUVOJE.

Panevėžio apygardos tei
sinas nagrinėjo dviejų muš
tynių bylas, kuriose stojo 
tik kaltinamieji, nukentėję 
jau metai kiti guli kapuose.

Pirmoje byloje kaltina
muoju patrauktas Augustas 
Kemešys. Tai jaunas, 29 me
tų amžiaus, ūkininko tar
nas, kuris, pamilęs savo šei- 
mininkę ir pasitaikius 1935 
m. spalių 1 d. mažam su šei
mininku Jonu Kliore kivir
čui, pastarajj geležinės ka- 
čergos smūgiais j galvą mir
tinai užmušė.

Kada apie įvyki sužinojo 
policija ir atvyko pravesti 
tardymą, velionies žmona h 
žmogžudystę papildęs tar
nas visai šaltai pareiškė, 
kad pas juos nieko nepa
prasto neatsitikę — mažam 
kivirčui kilus šeimininkas 
užmuštas.

Tardant ir teisme apie J. 
Kliorės užmušimą smulkiai 
liudijo du velionies našlai
čiai, 4 ir 3 metų sūnus.

Kadangi muštynes pra
dėjo velionis J. Kliorė, A. 
Kemešio nusikaltimas kiek 
sumažėjo — nubaustas vie- 
neriais metais paprasto ka
lėjimo ir patenkintas civilis 
jieškinys 250 litų už bažny
tines laidotuvių ceremoni
jas. Tai jau ketvirta vieno
do pobūdžio šių metų Pane
vėžio apvgardos teisme by- 
V.

Antroje byloje buvo kal
tinami Katryna Laginovie- 
nė ir jos vyras Petras Lagi- 
novas, kurie 1934 m. gegu
žės 14 dieną už važiavimą 
per pastarųjų kiemą mirti
nai užmušė artimą giminai
tį Naumą Laginovą. Bylą 
peržiurėjus paaiškėjo, kad 
muštynės vyko lygiomis, bet 
kadangi Naumas Laginovas 
b ivo silpnos sveikatos, to
dėl pralaimėjo... Kaltina
mieji išteisinti.

Taigi žmogaus gyvybė 
šventoj Lietuvoj kartais ne
verta nieko.

DIDELĖ UTENOS APY
LINKĖS JAUNUOLIŲ 

BYLA.
Kovo 2 d. apeliacijos rū

mai sprendė 13-kos jaunuo
lių iš Utenos apylinkės bylą, 
kaltinamų komunistiška vei
kla.

Broliai Z. ir Br. Skurkiai 
1932 m. grįžę iš kalėjimo 
savo apylinkėje pradėję or
ganizuoti jaunimą po komu
nistine vėliava. Kelioliką 
jaunuolių jie ir pritraukę.

Kaltinamasis Mackevičius 
nstruktavęs.

Policija padarius kratą 
ivilyje rado komunistinės 
iteraturos. Po kvotos 13 as-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Šis vaizdelis parodo Senato k emisiją, kuri dabar tyrinę . S - 
nato užkulisius ((lobbv), iš kurių esą slapta diriguojami, la 
kius įstatymus leisti, o kokių ne.

7 '*

DIENA UTENOS TEI ME.DELTUVOS VALSČIUJE;
VYRAS “PERDIRBTAS” , ___

MO ERIM. Vasario 24 d. vietos sąly- ras su darbiųSikais negra-
keliolika metu vie- mastu didelės apylinkės žiai elgiąsis. Pats Bertašius 

ūkininko šeimoj ’gimė te.is^° ^s gale ant paauk- prašo teismą juos išteisint, 
dokve'ė kuria kūmai vežė tinimo žalia gelumbe den- o jeigu negadma, tai su^el- 

r.sų, k Krikšto tėvai, ma- ^as’ evangelija, ninti bausmę!
t. b vo pusėtinai išsigėrę, apdėtas stalas, i iššaukti virš 10 liuditoj'ų,

nebežinojo kokios ly- Teisėjas pavarto bylas, kurių didžiuma savivaldy- 
.. iikį atvežė krikštyti., apžvelgia salės publiką ir, bės personalas, sako, kad 

Nar.k’.gimiui kūdikiui buvo paėmęs bylą, šaukia: jie girdėję, kaip jie balsiai
vardas... Stasys. Už- . —Gorskis Juozas, Mažo- su burmistru kalbėjosi, bet 

metrikus, krikšto tėvai bs Antanas. nieko įžeidžiančio negirdė-
;kžo linksmi namo. Prie Temidos stalo prisi- ję. Kiti sako. xad reikalau-
... . t . artina kaltinamieji, vienasdamipinigųdarbininkaisu-

^iiiiko metai „ po metų. Ir metų vyras, kitas—12 tė- sįjaudinę ir burmistrą uava- 
daoai Stasiui atėjo laikas vo lydimas. dinę jo pravarde — Barta-
stoti kanuomenen. Jis ga-1 —Tai ką, “vyrai,” piaus- šium..

Teismas 
išteisino.

nustatė kad “Sta-! —Norėjom Markevičiaus Kitoje byloje teismas du
•vs yra moteriškos lyties: a{klio nuPiautb betnupio-' 
r nuo karuomenės prievo-;v^m Petrulionio.

Teisėjas prašo papasako
ti kaip jie padarė.

“vyrai,”
; '■ " atatinkamą šaukimą. arklių vuodegas? Ką?—■

Tačiau, naujokų ėmimo klausia teisėjas.
Į komisij

kaltinamuosius

TRŪKSTA STATYBINĖS: ŽIAURUS UŽPUOLIMAS ė Pag“!ia,u .valsč
MEDŽIAGOS. -------------------------------- ' ‘

menu ir patraukta kaltina
maisiais. i Širvintai, Ukmergė .

Apeliacijos rūmai vėlai Šiomis dienomis Širvintų į kaime, nakties laiku į La- VęS Stasys l 
vakare paskelbė rezoliuci- girininkijoj vyko miško par- piemenės namą įlindo oei 
ją: J. Skurskis ir Mackevi- davimas išsiskirsčiusiems į
čius nubausti po 8 metus vienkiemius ūkininkams.

DUSETŲ VALSČIUJE val.(Įyba "Stasiui” davė mo- 
_ _ .... T, .. ’.eriską pasą. Ir dabar ant
Dusetų valsčiuje, Ilgasihc to paso užrašyta: Stasė (bu-

langą du plėšikai. Mat, Ea- 
pėnienė gyvena viena ir yra

mnkiujų darbų kalėjimo, o Kadangi apylinkė labai ne- pagarsėjusi turintį aukso
visi kiti išteisinti.

IŠ

jaunuolius už obuolių vogi
mą išteisina.

Kapakovui, kuris iš vargo 
varęs samagoną prisipaži-

-Agi vienas laikėm ark-,no, teisėjas tą “vargą” padi- 
lį, kitas vųodegą piovėm, —j dina 3 mėnesiais paprasto 
venas atsako. j kalėjimo ir 3,000 litų pa-

Teisėjas primena jiems jų bauda Mokesčių departa- 
jauną amžių, pataisos na- mentui.

MERKINĖS APY
LINKĖS.

Reikalinga mokykla.
Makniunų kaime yra mo- vienetų

misKmga, o kaimų išskirsty
tų daug, tai į pardavimą su
važiavo didelis skaičius ūki
ninkų. Kadangi suvažiavu-

Plėšikai senutę surišo, priri
šo prie stalo ir, apvynioję 
rankšluostį apie kaklą, 
smaugė ir reikalavo, kad

mus, kalėjimą ir klausia ko 
jie teismo prašo.

—Kalėjime negera, ne
norim. Pasigailėkit... į ATSIRANDA MUŠEIKŲ.

iu jau oesimi r Teisėjas paskelbia rezo-j Stakliškės, Alytaus apsk. &U buv,. ir nedidelis Staklių

Tai tik dalis 
nos bylų.

vienos die- 
J. P.

DAUG VESTUVIŲ.
Klausučiai, Biržų vaL Šį

met, nors ir sunkus laikai, 
bet musų apylinkėje būna 
daug vestuvių. Jau dešimt 
metu nėra pripažįstami kaltais « jame ,abai ge.

net du restoranai 
alinė. Yra tokiu

j. siems įsieno, o Kuriems n x^11U‘dad dėl to kad tėvai verčia u v Ižmonių, kurie atvežę par-gyventojai nutarė atiteko, tai labai aukštai į- gus v^tek reikalavo aukso “^rns dideli akduoda Paskutinį cent"erį 
ministeri. varzytom.s kainomis. Pradėjo deginti padus, ui reikia nemokamų h„la !r Pe javų arba kokį gyvuli ir tuo-

darbininkių. Todėl tėvai Brastas ap- >u eina sušiltL- SUdosi to1’
.-Kia savo tunelius apsi- skundč policijai, kad taria-

*esl1, mieji darbininkai nemanda-

šių ūkininkų skaičius viršijo atiduotų pinigus ir auksą, 
jardavin 
skaičių, tai

skirto pardavimui
ai nevi- 31 litą, o a

kyklai žemės sklypas. Apy- siems išteko, o kuriems ir neturinti. Paėmę tuos pini-

' miško &nutė p taipaž „SZtmi K-vla dėl ko atiduodant juos

ziuron.
inkės
įrašyti švietimo 
tad valdžios lėšomis butų 
įastatyta pradžios mokykla, 
les vaikai negali sutilpti 
esančiose privatinės pra
džios mokyklos butuose.

APIE ALYTŲ ŪKININ
KAI NETUVI BULVIŲ.
Stakliškės,

grąsindami paplausią ar nu- 
jei nepaduosiantiŠIURPUS PAKVAIŠĖLIOOARRAę aukso.

Senutė aukso neturėjo, tai 
Rokiškio apskričio, Gu- įr atiduot negalėjo. Tada jie

domų kaimo gyventojas J. dusyk šovė oro šalį ir dūrė 
Jakubonis, būdamas ne vi- senelei i krutinę pielvčia.
ai sveiko proto, kirvio smū

giais į galvą sunkiai sužalo
jo karves bemelžiančią tai*-

Mat/dami, kad nieko ne
įgauna, nupiovė virvę, ku-

l'ruguay'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties LaikraštisuNaujoji Banga'

įkliškės, Alytaus apskr. karves bemelžiančią tai*- f-į# senutę buvo surišę, ir iš- džia U rup. 5 
apylinkės ūkininkai y-;naitę už tariamą arklių ne-ibčgo, palikę senutę pusgy- se“JAi£SJ 

a labai nusiminę dėi bulvių pašėnmą. Vėliau ir pats sau>ve. Senutė visai sitona. Plč" Adrpftas*

Išeina du kartu per mėnesį. Lai-
Soc. Part. Liet skyrius. bminKaiS ne.

giai su juo elgdamiesi įžei
dę jį, iš kabineto išprašyti 
koridoriuje triukšmaudami 
kalbėję jo adresu, kad su 
ponais tai kalbasi, o su dar-

kol ištuština iš kišeniaus pa
skutinį litą. Tuomet eina 
namo kaip koki apaštalai ii 
apie vidurnaktį daužo lan
gus ramiems gyventojams. 
Namo parėję taip pat ne
duoda žmonai ir vaikams 
ramiai pasilsėti po sunkių 
dienos darbų.BANGA Suv. Valstijo- 

ar.adoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Para/uav No. 1480, 
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

Kaltinamieji sako, kad 
jie atėję prašyti uždirbtų pi
nigų, bet jis jiems nedavęs 
ir jiems reikalaujant pinigų, 
pašaukęs policiją juos išme
sti. Tada jie apskundė ap
skričio vilnim nkui- kurią te- 

NORI PASVEIKTI. lefonu burmistrui liepęs 
Jeigu diegliai kankina po krutinę, jiems Sumokėti ir taip VirŠi-

šonuose, skausmas gaivos, nieko ne- ninkui tarpininkaujant ga- 
, .W1 i-«* - • aukdami gaukit Kazellio SPECIAL . . . .w_. i. . °Tauragės apylinkė Rali latvišku dektukų dezute pi-herbs k. a. Tik ką naujai iš- vę pinigus ir išėję. Jie jo ne-.......... . , nasifrirti dviem dalvkais- gesnė 2—3 centais už lietu- r?st05- ToPi ?.erai. vei’ kolioję ir negrasinę. Tai esąBiržų valsčiuje, miške be- <3Viem uaiVKaL . . dėyntėi nan Ta'. Suvnnin? kad T Ju?ciau;'us .Vl- nadarvta iš keršto Rnrmirtioid-žiunt Tnod^iiic ivuirn ne da būna daug vestuvių ir 'tskus ir latvių ctezutej aau- dunus. Reguliuoja ir taiso vidurius, paaaryia iš Keršto, ourmist- leidžiant medžius, 1\ v KO ne- A • VT crion dAO+nlm išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po — _

laime* vienai medi? virt n daug tagyscių. Apie NeVO- & gVUKų. krutinę ir šonuose, valo kraują, stab-wime. v.ends metus vu™*čius trumpu laiku buvo ap- -- --------- --------- ^os skaudėjimą ir galvos svai-

gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau- 
YRA DARODYTA IŠ BIBLIJOS: dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių,

. Kad BibHios pareiSkimai yra prie 
singi vienas kitam.

Kad Dievas gundė kariauti, žudyti 
žmones, platinti nemoralybę.

Dešimts Dievo prisakymų

Šios

rtokos, nes praėjusiais me-i persipiovęs gerklę. Nugabe- 
tais nuo didelių rudens lie-inus Į ligoninę, gydytojas 
tų bulvės labai supuvo. Jau i tarnaitės pasveikimą rado 
dabar mokama už centnerį galiniu, . o Jakubonis, tur 
po tris litus, ir nelabai gali- būt, nebepasveiks. 
ma gauti pirkti.

APIE TAURAGĘ DAUG 
VAGYSČIŲ.

pats sau^vę. Senutė visai silpna. Plė-
ukus policija sugavo. U >AIN-EXPELLER Vi

£ 
2

NELAIMĖS KERTANT 
MEDŽIUS.

VARTOJA LATVIJOS 
DEGTUKUS.Žagarės valsčiaus Ir apy

linkės gyventojai vartoja 
kontrabandos keliu įgaben
tus Latvijos degtukus. Mat,

SVARBI NAUJIENA DELT!1 vnoir CEDfA ID 1 V, IKVIVIE. ODI\Vil-l ir,
L ANCHOR t-EXPELLERIO

pagarsėjusio

palenųvinimą

R (J B II

■ į. »- * i m ivogti penki ūkininkai. Vie ’ Biblija Numaskuota. ž
Antra tokia nelaimė Jvy-'““?».«■<*». ^.svirnų dra- 

ŽMONES. <ko pakumponių miške vasa. buzia;, mitai, kitiems gru-
Vienas medžiotojas Bir- rio 18 d. Bekertant malkas, dai- bnai, vistos n d. 

žų apylinkėje padavė prašy- buvo smarkiai sužalotas vie-
mą duoti jam leidimą me-;nas darbininkas. Su mažo- Didesne Jėga Nervuotiems
džioklės šautut-ui laikyt: :mįs gyvybės žymėmis nu- Susilpnėjusiems Vyrams skurdą; ncapykant» šeimoj 
o e t lietuviška ‘ nacalstva vežtas į Biržų ligoninę. ir Motergm tarp žmonių ir tautų,
tą prašymą jam grąžino; e-'
są reikėję prašyli ne leidi- 
no, o liudijimo. Kitas vėl

tinti burtininkės Ulda. 
Biblijos Dievas atnešė

KULTŪRAaš arbatas. Ji padarys tokj darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. už 

• . pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar- 
. pagiežą. :oa pakeliu už du doleriu. Pakeliai 

terorą Putiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
ru vaistų nuo Reumatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame 
per paštą visur. J Kanadą pasiunčia
me 5 [lakelius už S1.25. Pinigus rca- 
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KaZELL S botanical co„
Bot anie Druggists 

26 W. BROADM AY.
SOUTH BOSTON, MASS.

uztvir-

ir __
(""■ia Hainrianda kaltai nP. NUGA-T0NE yra turtingas Zinka-’ K kitu bibliją yra darodyta, kad
Via (laukia... Itl Kaita, ne Fosfoidu, brangia sutE-timi, parūpi- buvo 36 Dievo oemųs.

atsargumas. nančia fosforą, t. y. elementą Lalai Katalikai’ pasivogė rąžančių nuc
reikalinga tvirtiems, galingiems n/r- oagonų, dabar juos vadina bedieviais, 

j - i x m. vams. Medikališką fosforą parašo Ir daug kitų darodymų.padavė kitoj įstaigoj prasy- TRAUKINYS SUVAŽINE- daktarai, kad sušvelninti ir nuramin- _ Pagelbėkit išleisti šią knygą. Pri- 
•mi o-rnžinti iam koki tai na-l sujaudintus, svyruojančius, skau- sidėjusių vardai bus atspausti knygo-mą grąžinu jam ŠOK} lai na Į JO MIRUSĮ. danais nervus. Jis vra brangus nėr- !je. Kaina 1 doleris. Apdaryta. Knyga
mini rašteli, kuri? Šiaip teisi-, . vų suirutėse, kurios pagimdo “nuside- spaudoje. (-)

crslios neturi^ bet ir či3 * Skapiškio lęnpis- vėjinio* jausmą. Į t. j. Kučinskas,
ynų grąžtai nes esą k?o .stočių buvo rastas šuva- S
la rašyti pareiškimas o zinėtas žmogus. Hasirocie, ungo budavojimui tvirtesnių r svei-1

ne prašymas. Artai neperė jai gelžkelietis Stepą- j-i,
bilP*okr<ltlZr^O ? 1 1S X niems veidams. Be to, NUGA-TOME

be reikalo varginT žmones žio nuo gydytojo ant gelž- j^^uG^TONE^ilSiln
ir daryti bereikalingus gusi- Kebo miręs. Jam nuplauta ir tėmykite kaip stiprėsit. Parduoda
rašinėjimus ir ten,kur'jį vi-! Ma ir ranka bet kęiujo ™
sai sralima išvengtžymiu nebuvo. Jis suvazme- trvtmentui.

___ _____1 ;tas tik keliato sieksniu nuo ?',uo, užkietėjimo imkit—uga-sol
--------------------- . , - —IdMrfu Liuosuotoją vidurių, 25c. ir i

VELIUONOS APtLINKEJ sav<> namų atstume. soc.w
DAUG GAIŠIŲ.

Veliuonos apylinkėj pra
dėjo degti ūkininkų triobos. I

Nelabai senai sudegė Pe- 
lučių kaimo gyventojo B,
Dubinsko klojimas. Kitas 
gaisras įvyko vafario 26 
naktį Žibintų kaimį pas Ve
ličką. Sudegė daj- naujas' 
klojimas ir tvartas Trobe
siai abu sykiu pradėjo deg-! 
ti. Įtariamas paderimas.

751 W. 35-tfa Street. 
CHTCAGO. ILL.

SMirra r r t iš;-*

APKAPOJO MERGINĄ IR 
PATS PIOMĘSI.

Svėdasai. Gudo lių kaimo 
p ii. J. Jakubonis, vartė kir-! 
v.u apkapojo me giną. Po 
žiauraus darbo įė i į gryčią, 
nusiavė batus ir pasiėmęs 
skustuvą nubėgo!į kapine 
ir persipiovė gerię. Polici
jos pastangomis jš buvo su
rastas ir atgaivi

7DIEM)S Į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Brenterhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną

Arba keliaukite populi: riais ekspresiniais laivais

C O Ll'MB u S 
HANSA ~ BEUTSCHLAND 
HAMBURC ~ MEW YORK

Patogu* geležinkeliais susiūdamas iš Bremeno 
ar Far.iburgo.

Informacijų klauskit0 a- vietini asrenta arba

HAMBUKG - AMERICAN LINE 
NORTN 6ERMAN LLOTN

252 BOYLSTON ST., BOSTON MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotu puikiu paveiksiu. 
223 pusi. didžio, apie 150 Įvairiu ciliŲ. tiakamę 

dcklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Knygoje yra trijų rusiu eilės:
TAUTIŠKOS, SE1MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas, turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu“. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

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

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.
Šekti 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 jj kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokj 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 paveiksludtą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių literatūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.

KULTŪRĄ yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali ap6eiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

t
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Vietinės Žinios
ŠAUKIAMA DRAUGIJŲ 

KONFERENCIJA.
Bus .vars't^TAmer kos miesto ligoninėj ’mirė Juo.

Lietuvių Kongreso reikalai. Žaldokas, o5 metų am- 
. ziaus lietuvis bizmens. \ įe- 

Amerikos lietuviai ne dieną buvo tenai nuvež-
juokais sujudo ruoštis i kon- tas antra diena jau mirė. 
gresą, kuris yra šaukiamas Velionis gyveno Roslin- 
Lietovos demokratijai ginu.'dalėj, 22 Stellman Rd.. o 
Atskirose kolonijose jau South Bostone turėjo gele- 
šaukiami draugijų atstovų 'žinių daiktų krautuve ir iau 
pasikalbėjimai ir tariamasi,.ngai čia darė bizni. Liko 
kaip.ir kiek afetovų reikėtų,žmOna Emilija ir du s

Cuot ar neduot ištekėju* 
sioms moterim* darbo?
Šį klausimą adv. Z. Šal

nienė debatavo 25 kovo per 
radio iš WEEI stoties. Jos 
tema lietė tik moteris val-

Mirė Juozas Žaldoka*. 1 džios tarnyboj, nes vėles- 
„ I niais laikais prasidėjo agi- 

Rovo L b dieną Bostono,tacija. kad tokion tarnybon 
turėtu but samdomos tiktai

siųsti — at nu© kiekvienos 
draugijos atskirai, ar nuo vi
sos kolonijos bendrai.

Chicagoje tokia draugijų 
atstovų konferencija įvyks 
19 balandžio dieną.

Lynne. netoli Bostono, 
bus apie tai kalbama atei
nanti nedėldienį, 5 balan
džio.

Lawrence’o ir Lo\vellio 
lietuvių organizacijos jau 
pasiruošusios siųsti savo at
stovus.

Haverhillio Lietuvių Ukė
sų Kliubas šaukė tam tiks
lui mitingą 29 kovo. bet dėl 
potvinio mitingas negalėjo 
Įvykti, todėl jis atidėtas ki
tam kartui.

Iš tolimesnių kolonijų at 
eina žinių, kad ir tenai lietu
viai labai susidomėję kong
resu ir ruošiasi jame gausiai 
dalyvauti.

Šią sąvaitę kilo sumany
mas šaukti ir South Bostone 
draugijų atstovų konferen-

Emilija
Jonas 18 metų ir 
11 metų.

Prie draugijų velionis ne- 
prigulėjc ir apsidraudęs ne
buvo, todėl pagalbos šeimy
na iš niekur negauna.

Laidotuvės Įvyko pereitą 
nedėldienį. Atsisveikinti su 
Juozu susirinko nemažas 
lietuvių būrelis. “Keleivio” 
redaktorius Michelsonas pa
sakė prie kapo atsisveikini
mo žodį.

Lai būna velioniui lengva 
Amerikos žemė’.

unųs: 
Alfredas

Dorchesteriečiai organi
zuojasi.

Kelių veikėjų sumanymu 
pereitą nedėldienį buvo su
sirinkimas, kuriame aptarė 
steigti Dorchesterio lietuvių 
sąjungą. Josios tikslas butų 
glaudžiau jungti jaunimą 
prie lietuviško veikimo, vie
toje kaip dabar kad jis klai
džioja tarp svetimųjų, neor
ganizuotas. Tuomi mes pa-

merginos, kurioms uždarbis 
daugiau reikalingesnis, ne
gu moterims, kurių vyrai ga
li uždirbti pragyvenimą.

Adv. šalnienė šitokiai 
agitacijai priešinga. Ji pa
rodė statistikos faktais, kad 
ištekėjusiai moteriškei dar
bas gali but daug reikalin
gesnis negu pavienei mergi
nai. Ištekėjusi moteris gali. 
turėti sergantį vyrą, arba 
vyrą. kuris negali gauti dar
bo: ji gali turėti keliatą vai
kų arba senus tėvus, ku
riuos užlaikvt iš vyro uždar
bio negalima. Ar galima at
imti darbą motinai, kuomet 
ji savo uždarbiu leidžia sa
vo sūnų ar dukterį į aukštes
nį mokslą? Ar galima iš
mesti ją iš darbo, kuomet ji 
stengiasi išmokėti savo na
mo skolą arba pasidėti ke
liatą dolerių senatvei? — 
klausia p. Šalnienė. Žino
ma. kad ne. Taigi klysta tie, 
kurie norėtų prašalint šei
myniškas moteris iš val
džios tarnybos,' aiškindami, 
buk tokioms moterims už
darbis nereikalingas.

Ponia šalnienė kalbėjo 
angliškai.

Apsunkins daktarų mokslą.
Massachusetts legislaturon 

yra įneštas bilius daktarų 
mokslui apsunkinti. Atstovų 
rūmai tą bilių jau priėmė ir 
padavė senatui. Senatas 
ginčijosi ištisą mėnesį ir, 
galų gale, šį panedėlį pri
ėmė tą bilių da su "pataisy
mais” ir nusiuntė atgal į at
stovų butą, kad tas užgirtų 
tuos “pataisymus.”

Dabar bilius reikalauja, 
kad kiekvienas daktaras, j 
kuris norės gauti leidimą 
šioj valstijoj praktikuoti, j 
privalo turėti du metu pra
dinio medicinos mokslo pri
pažintoj kolegijoj, ir paskui;
da daktaro diplomą iš medi- ~ y
cinos mokyklos, kuri yra už- Lynno lietuviams kai- ---------- -----------------
girta valstijos sveikatingu- °ės Keleivio redaktorius. Užlaikome įvairiausių Pen-

SLA. 176 kp. balsavimas. 3 ŠEIMYNŲ NAMAS
SLA. 176 kuopa (Nepon- 

sėt, Mass.) balsavo už SLA. C1*00 r?n3os. Agentai• va • _ e V’ 1«1/Pi Ofvrv/'k *viršininkus šiaip:
Bagočius—22,
Rastenis—0.

nereikalingi.
Klauskite KELEIVIO OFISE. (5)

GYDYTOJŲ ADRESAI

ciją. Šituo t eikalu pi adėjo; rocj^ume amerikonams,
rūpintis viena i- d.džiausiu ;kaj lietuviai organizuoti ir 
ir veikliausių SLA. kuopų. ,dal ja vietinSj-e ir visos 
Bus išsiuntinėti draugijoms, įolitikoje.J Reikalui
kliubams ir SLA. kuopoms iesant „įlžtume
pakvietimai, kad prisiųstų 
savo atstovus. Konferenci-

pastatyt ir 
savo reikalavimus.

Šiame susirinkime susira-jos vieta ir laikas bus nuio- daugiau' kaip 20 nariu.
dyta pakvietimuose

Kadangi kongresas bus
ne kurios nors partijos suei
ga, bet visų Amerikos lietu
vių suvažiaCimas Lietuvos 
laisvei orinti ir nukentėiu-

lšrinkta ir laikina valdyba, 
i kurią ieina advokatas C= 
Kalinauskas, M. Valiulis, L. 
Stasiulis, P. Brazaitis, S. 
Petrulis.

Kad geriau sektųsi suma-
siems ūkininkams padėti, nymas, balandžio 17 d., ren
tai jame gali ir privalo daly- gįama pasilinksminimo pra- 
vauti visi, kam tik rupi lais- moga ir whist party, kurio. 
va demokratinė Lietuvos je vjsj dorchesteriečiai turės
respublika.

Jeigu kuri draugija ar 
kuopa nesuspės paskirti sa
vo įgaliotinių, tai šaukiamoj 
konferencijoj prašomi daly
vauti pastovus komitetai ar
ba valdybų nariai, o paskui 
konferencijos nutarimus ra
portuoti savo draugijų ar 
kuopų susirinkimams.

Veikti reikia greitai, nes 
laiko iki kongreso jau ne
bedaug.

i progos dalyvauti. Kreipia
ma atyda kad daugiausiai 
dalyvautų jaunimo.

Reporteris B.

Medforde pereitą sąvaitę 
kėsinosi pasiplauti Paul J. 
McGullough. 52 metų am
žiaus aktorius. Su persi
pjauta gerkle jis buvo nuga
bentas ligoninėn.

North Ende buvo peršau
ks McGonagle. Jis sakosi 
skaitęs savo kambary laik
rašti. J kambarį įnėjęs neži
nomas žmogus ir šovęs. Ku
lipka pataikė krūtinėn ir 
McGonagle turbut mirs. Šo- 
vikas pabėgo.

Mažukna—18,
Šalna—4.
Jurgeliutė—18,
Vinikas—4.
G ūgis—22,
Lopatto—0.
Mikužiutė—21, 
Miliauskas—18, 
Mockus—4.
Dr. Stanislo vaitis—21.

CAFETER1A
Su visais įrengimais, geroj vietoj 

iCambridge; taipgi gali pirkt ir 3 šei
mynų namų; parsiduoda pigiai. Klau
skite pas, R. J. VASIL (5)

409 Broadway. South Bostone.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 25 nuošimčius. 

Apdraudžiame namus nuo ugnies 
W. E. LINDSEY. (-)

755 Boylston St.. Boston, Ma»s 
Tel. KEN-more 1645.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTO. AR 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedaliomis ir ftventadieaiala 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Cential skv.

CAMBRIDGE. MASS.

MEDICINOS
Telefonu 21324 
DAKTARAS

NAUJA PENTŲ 
KRAUTUVE

412 BROADWAY, 
SOUTH BOSTONE

tų, Varnišių ir Plumbingų. J
Visas tavoras gvarantuotas, kaina

mo organų ir švietimo komi-1 Ateinantį nedėldienį, 5 
sionierių. Negana to. apli- balandžio, West Lynno lie
kantas ‘turės da išlaikyti tuvių salėj įvyks prakalbos ir'lš ’vs
kvotimus pnes valstijos me- 2 valandą po pietų. Kalbėt daus.

Su kiekvienu kenu pento duodame 
brušių dykai. Prašome užeiti persi
tikrint.

Orderiu* pristatom j visų miestą.

J. Stonis ir Kirstis
SAVININKAI.

Tel. SOUth Boston 3835

dicinos tarybą. Taigi patek- yra pakviestas “Keleivio” 
ti į daktares dabar bus labai redaktorius S. Michelsonas. 
sunku. i Jis kalbės apie vėliausius į-

Svarstant šitą bilių, sena-Įvykius Lietuvoje ir apie 
torius Langone pradėjo kai- šaukiamąjį Amerikos lietu- 
tinti biliaus rėmėjus graftu. vių kongresą. Be to, jis kri- 
Jis pareiškė, kad to biliaus tikuos musų biznierių ydas 
sumanytojai surinko iš senų ir duos praktiškų nurodymų, 
daktarų $15,000 (po 83 nuo kaip aprūpinti save dabarti- 
kiekvieno). pasižadėdami nėj kapitalizmo sistemoj, 
už tuos pinigus užkirsti ke- Todėl visi \Yest Lynno ir 
lią jauniems daktarams. apylinkės lietuviai yra pra-

------------- šomi susirinkti paskirtu lai-
Lietuvių Radio Korporaci- ku. Komitetas,
jos dviejų metų sukaktuvių

C. J. MIK0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po piety, 

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

Draugo P. Grigaičio kelio
nėj Įvyko ne!

Drg. P. Grigaitis praneša, 
kad išskridus jam orlaiviu iš 
Bostono į Detroitą,, kelionėj 
įvyko nelaimė. Tą dieną bu
vo smarkus vėjas ir lėktuvas 
buvo taip smarkiai pavers
tas ant vieno šono, kad vie
nam keleiviui buvo nulauž
ta koja. kai jis atsimušė į tą 
pusę. New Havene orlaivis

Nedėldienio naktį Dor- 
chestery buvo areštuotos 7 
moterys lošiant pokerį iš p‘- 
nigų. Sprendžiant iš pavar
džių, visos žydelkos.

♦ » , 1 .K VAI 7.11 1LUICJri iiioiirisu
keleivi

1P gAllgfl fQ II v v v
ligoninėn. Dėl to 

drg. Grigaitis beveik pavė
lavo į Detroito prakalbas.

programa. Dėl nikelio sugadino telefo-
Ateinantį nedėldienį Bos- ną ir užmokėjo $10 pa- 

tono lietuvių radio progra- baudos,
ma bus tokia: Airys vardu Lanagan no-

1. Grieš Al Steven’s or- rėjo pavartot telefoną tune-į 
kestra.

2. Šešios Birutės 
no dainuos. Jom? akompa
nuos Adelė Vaigau.'kaitė.

S. Ona Kubilienė k Pet
ronėlė Šurilaitė sulos dialo
gu

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

L St. Liquor Store

Banditai atėmė $16,138 
pinigų.

Antradienį, 9 vai. rytį, 
trys gerai apsiginklavę ban
ditai puolė Chelsea miesto 
salėj bankos pasiuntinį, at
ėmė nuo jo 816.138.07 al
goms atvežtų pinigų, paskui 
smogė šautuvo rankena sau
gojančiam policmanui gal
von ir su visais pinigais pa
bėgo.

Revere miestely federa 
lės valdžios agentai šį pane- i 
dėlį sučiupo 2.400 galionų! 
įšmugeliuoto spirito.

PASINAUDOKITE 
PUIKIA PROGA!

PADUOKIT UŽSAKYMĄ TUOJAU ANT NAUJO 
Stewart-Warner 

Radios
Mes priimam Jūsų seną 
Radio ar Gramafoną ir 
atrokuojame nuo 810 iki 
830.
Stewart-Warner Radios
yra geresnės tuo, kad sie
kia toliau už kitus ir ne
daro braškėjimo.
Duodam ant Išmokėjimo, 
mes patys įtaisom ir pri
statome už 50 mylių nuo 
Bostono.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
^oeoooooooooisoooeooooeeoooooeeooooooeeeeescoooeeoeo&?

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, Ro,ra 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, Inkstu ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
NedSliom, nuo 10 ryt. iki U

i--------------------------------*T
TeL So. Bostoi 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISt’AS

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 dieaų 
Nuo 2 ik- 9 vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. jo pietų 

tik aus
Seredomis iki 12 dūlią. 
Ofisus “Keleivio” tume.

XS1 BROADWAY, tarp C ir D et, 
SO. BOSTON, MASS.

lio stot V. Bet jis imetė 5 cen- Parduodam geriau.ius įvairių rūšių
ės iš Bosto- tus, o atsakvmo negavo, ir DE?TIxę’ ALV ** v\x_* !

, • ’ ° -i t Visokiose Įtalpose; Bonzoms, Gor- ;" - - negalejO gauti savo nikelį Čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir į

atgal Perpykęs jisai nu- Užsienio, pasirinkimas didžiausias ir į 
traukė telefono klausyklį ir įvairiausias.

Pokiliams. Vestuvėm*. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 

i tv -i-i-i sumažinamos. Pristatom greitai irCementinę aslą. Pasitaikė I veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.
išėjęs iš budelės trenkė jį Į

Antino eolo cif O I 1/0 '

4. Kaibės d-ras Juozas.taip, kad tuo tarpu ir polic-j * • o _ • * .v • vr* * •Landžius-Seymour iš South 
Bostono.

Pradžia 9:30 valandą ry
to, Klausyt i na ant 830 kilo- 
cikliu.

manas tenai buvo. Jis tuoj 
suėmė Lanaganą už naiki
nimą kompanijos turto. Tei
sme Lanagan turėjo užmo
kėti už tai $10 pabaudos.

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 Odes.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieaų. 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON. MASS.
Tel. Commonvealtk 4170.

Farmeriai ir GyVūlių Augintojai Į
Žerkite gyvulius su ŠLAPIAIS KORNŲ GRŪDAIS 
iš Distilerių. Didesnė nauda ir pigiau kainuoja.

Kurie nori gaut geriausių ir tyrų šlapių Kornų 
Grudų, kreipkitės į Universal Distilleries, East Taun- 
ton, Mass.
Bet kurie norite plačių informacijų, tai klauskite 
pas

FRANK R0ZENAS
488 NO. MAIN ST, RAYNHAM, MASS.

£ ? v z G a ’» P. i i jans Elių įleistų^ 
iš oficialio PICKWICK kronoj

PICKWICK BONKOMIS 
namų reikalams gaunamu 

pas vietos pardavėjus.

brangiau už PICKW1CK nes 
brangesnis darbininkas ir jo 
medžiaga brangiau kainuoja 
jį pagamint

bet jus brangiau nemokat!

9BREW£RS STNCE 1870

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

-. i
}!
i
*

I
i:

F. WA1TKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221 
Gyvenimo: TRObridge 6434

T TP'TiTVY's

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinn 
ir amblyopiškose (akiote) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Bostr n, M

TeL Univorsty S4S6

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTR 
VALANDOS: S-6 Ir 7-S.

678 Massachusetts A’
(TRIE CENTRAL SK'VRB' 

CAMBRIDGE, MASS.—

!.4K I7£T1

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

jo, Nervų ir Vrociskų Ligų. Kurie 
kenčiat nuo rhevmatiznvi, skaudulių, 
alserio, sutinimų arba biją kokių nors
odos ar galvos ligų tari pritarti nie- j lf/tTOn fnni’inn 
ko nelaukiant. Atminkite, pasitari- i { IjHJ Į Uit SLRr ICE 

mai patarimai ir patama- | I
vimai visiems per ši mėne- ! j 
sį bus duodama dvkai. -

DR. GRADY
327 TREMONT ST.

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

Nedėliom tik nuo 10—12. b ‘

i

STUDE AKER AUTOMOBILIU 
TROKU AGENTŪRA. 

Stebėtinai Pizloa.
pagerinimai ir

rdranlic Brekais.DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 
Sekmadieniais: 11 -11.

Tai iis«ine Antemotilina ir 
visokių išdirbysčių.

— savininkai.

3325 So. Halsted St. 
> CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Taisymai ir deaMMtravint' -z- 1 HAMLIN STRF "TKanp. East Eightr SO. BOSTON, MA SS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidija ant/isokių k: pinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes dil>iime geriausią ’atar-
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. ^)STON, MA SS.
Telefonas SOUth Bo*ton 4486.

Brocktono ofisai: Tel. Brdkton 4110
16 Intervale Street, _ Jontello, Ma s.

įfĮgaaeigj




