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Valdžios Agentai Sugavo 
Lietuvį Banditą Karpį.

JI IŠDAVĖ SĖBRAI 
UŽ $7,500.

Per 10 metų jis nužudė 5 
žmones ir išplėšė $500,000

turto.
Pereitą sąvaitę New Or

leans mieste federalės val
džios agentai sučiupo Alvi- 
ną Karpj, pagarsėjusi ban
ditą, kuris siautė per 10 me
tų ir vis išsisukdavo iš val
džios rankų. Valdžios ap
skaičiavimu, per tą 10 metų 
laikotarpi Karpis su savo 
sėbrais išplėšė nemažiau 
kaip $500,000 pinigų ir už
mušė nemažiau kaip 5 žmo
nes. Šių metų balandžio 22 
dieną Justicijos Departa
mentas Washingtone pa
skelbė, kad tam, kas nuro
dys kur Karpis slapstosi, 
valdžia užmokės §7,500 do
vanų. Ir už kelių dienų Kar
pis buvo jau valdžios ranko
se. Taigi aišku, kad jį išda
vė gal jo paties sėbrai, o gal 
meilužės, kurių jis turėjo 
labai daug. Iš New Orleans 
miesto Karpis tuoj buvo iš
vežtas orlaiviu į St. Paul 
miestą ir tenai dabar jis ka- 
mantinėjamas.

Karpis yra kilęs iš lietu
vių. Jo tėvai atvažiavo iš 
Lietuvos Į Kanadą ir jis Ka
nadoj gimė. Dabar jie gyve
na Jungtinėse Valstijose. 
Rodos, tėvas farmeriauja 
apie Chicagą. Jis savo su
naus jau išsižadėjo, bet mo
tina vis dar negali užmiršti, 
kad Albinas jos vaikas. Ji 
nelabai senai paskelbė A- 
merikos spaudoj atsišauki
mą, kad jis pasiduotų val
džiai geruoju, nes kitaip ga
lis būt nušautas.

Tikras jo vardas ir pavar
dė yra Albinas Karpavičius, 
bet jis sutrumpino Į Alvin 
Karpis.

Štai keliatas stambesnių 
jo plėšimų:

Iš Minneapolio banko 
1932 metais išplėšė §20,000. 
St. Paul mieste 1933 metais 
išplėšė §30,000 ir peršovė 2 
policmanu. Tais pačiais me
tais Chicagoj apiplėšė paštą 
ir užmušė policmaną. Sioux 
City Falls mieste apiplėšė 
National Banką ir pagrobė 
§50,000. Netoli New Or
leans miesto Karpis organi
zavo traukinio užpuolimą ir 
pagrobė §46,000. Už pa
grobtą bravorninką Hammą 
gavo §100,000. Už bankie- 
riaus Bremerio pagrobimą 
gavo §200,000.

Kaip rodos, dabar Karpis 
už savo darbus turės užmo
kėti galva.

Ispanijoj Liepsnoja Brooklyno Lietuvių
Bažnyčios. Konferencija Už

Pereitą nedėldien| Ispa- Kongresų.
nijoj žmonės vėl pradėjo Gegužėg 3d Brooklyne 
deginti ir naikinti Romo- jvvk0 jraugiju igaliotinių

Etiopijos Valdžia šaukiami

Pabėgo. 'padegta 12 bažnyčių, vie-
.. . ... inuolynų ir bažnytinių mo-

Etiopijos imperija jau su- Ryklų. Penkios bažnyčios ir 
griuvo. Šį panedėh priešakį- du vienuolvnai buvo sulv- 
niai italų būriai jau pasiekė !ginti su žeme. Sudegintos 
sostinę Addis Ababą. ka-|taįp pat jr dvj klebonijos, 
ralius belassie su visa savo Ugnagesiai negalėjo gaisrų
šeimyna ir mimstenais pa
bėgo pereitą subatą į fran
cuzų uostą Žibuti ir iš tenai 

'anglų karo laivu išvyko A- 
rabijon. Pabėgus valdžiai, 
Etiopijos sostinėj kilo bai
siausia anarchija. Gilios mi
nios puolė plėšti krautuves 
ir deginti namus. Savininkai 
pradėjo nuo plėšikų gintis, 
prasidėjo miesto šaudymas, 
per kuri užmušta apie 30 
svetimšalių. Viena Ameri
kos pilietė irgi buvo užmuš
ta. Kaip išrodo, karas bus 
jau pasibaigęs ir italai pa
statys Etiopijoj sau paklus
nią valdžią.

užgesinti, nes žmones su 
piaustė vandens žarnas 
Trys bažnv

Amerikos Lietuvių Kongre
so Clevelande. Konferenci- . 
joj dalyvavo 129 delegatai, £odėl 
kurie atstovavo 53 organi- ; 
zacijas su 4,744 nariais. Pir- 
mininkavo J. Buivydas, sek- *
retoriavo V. Michelsonas.

Konferencija buvo rimta 
ir vieninga. Karštai ir nuo-

Meksikoj Prasideda 
Darbininkų Streikai.

Kai Meksikos žmonės nu
galėjo dvarininkus ir kuni-j 
gus, tai tenai buvo išleista * 
daug įstatymų darbininkų I 
naudai. Bet darbininkų sam- j 
dytojai nenori tų įstatymų 

visaip išsisukinėja. 
Todėl darbininkai yra pri- 

Durango 
kur auginama 

daug bovelnos, dabartiniu 
laiku yra apskelbtas gene
ralinis
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»vl • zi • 1 •Milžiniški Socialistų 
Laimėjimai Francuzijoj.

JIE BUS STIPRIAUSIA 
PARTIJA PARLAMENTE

Komunistų balsai taipgi 
daug pašoko. Dešiniųjų ir 
vidurinių srovių partijos

smarkiai sumuštos.

stovais ir liaudies demokra
tai su 21 atstovu.

Dešiniųjų partijų blokas 
susideda iš dešiniųjų repub
likonų ir kitų atžagareiviš- 
kų partijų. Ši grupė bus silp
niausia. nes iš viso turės vos

Pereitą nedėldienį Fran- ^^2 balsu. _
laukų darbininkų euzijoj buvo baigiami par- . ^auJells. dešiniųjų parti- 
—_x.—v:.._ J J - •* jų vadų visai neteko savo

vietų parlamente.SrdžUi deie^aSi kalhėio streikas Prieš stambius ūki- Įamento rinkimai 
bažnyčios ir dvi klebo- įa/reikia dagn.ti kad pinkus. kurie nepildo darbo baigiami, nes pirmutiniuose "i^S^nktous, kairie-

dizo provincijoj. Castoro ka'ugi «da « ; Geležinkelių darbininkai sąvaitė prieš tai, daugelis Jį**£££$Jįufi diddę
—- k°Priim?a protesto rezoliu-J8.000 gęs balį didumos, kaip S^ScionaT,’’ltbažnyčia ir kunigas išvytas 

jam įsakyta daugiau čia ne- L-arn ’lanlcn geležinkeliečių norėjo mesti Francuzijos konstitucija . nka.o lauko teis- bet nutarta da). ke į J „10s pradėjo traukti Pary-
“ lias dienas palaukti, gal tuo dėldienį buvo balsuojama a,aus bulvarais operos link. 

Guadalaąui-^““^..-^^“'^ “‘.‘.. tarpu pasiseks prikalbinti antru kartu. Ir šituose bal- ?etvarktoįa^'b
"" mok,etų savimuose pasirodė nepa- Franeufiios kapitalistai 

nauja bažnyčia: „1 aarDimnKams uz pasilsio prastas kairiųjų partijų lai- , Dan““ įOb
mėjimas.

pasirodyti. Taip pat pasielg- tfuivoje ir prieš nio 
ta su kunigu ir bažnyčia Al- nevaJ ..rin,

miestely. --------

ŽUVININKŲ LAIVĄ ĮS
UKO NELAIMĖ.

Pereitą nedėldienį kelias- 
dešimts žmonių išplaukė lai
vu pažuvaut jūrėse. Dėl tirš
to ruko įvyko nelaimė: į jų 
laivą atsimušė kitas laivas ir 
40 žuvininkų sukrito į jūres; 
vienas buvo visai užmuštas, 
o apie 20 sužeista.

Lenkijoj Uždrausta 
Pinigų Išvežimas.
Lenkijos prezid e n t a s 

Moscickis paskelbė patvar
kymą, kuriuo draudžiama 
išvežti užsienin auksą arba 
auksinius pinigus. Keisti 
Lenkijos valiutą į užsienio 
pinigus arba antraip irgi už
drausta paprastiems pilie
čiams. Tą galės daryti tiktai 
kai kurie bankai. Žydų laik
raščiai tačiau rašo, kad len
kams išvažiuojant į užsieni 
busią leidžiama išsivežti su 
savim iki 500 zlotų. (New 
Yorko biržoj zloto kursas y- 
ra 18 centų su viršum, bū
tent, §18.80 už 100 zlotų.)

VAIKAS PADĖJO MOTI
NAI PAPIAUTI TĖVĄ.

Philadelphijos kalėjime 
šiandien sėdi farmerka var
du Church ir jos 15 metų sū
nūs Wiliam, kuris pasakoja 
šitokią istoriją: Pereitos se 
rėdos (30 balandžio) naktį 
aš pabudau ir išgirdau par 
lioryje triukšmą. “Tėvas 
smaugė motiną. Paskui jis 
ją paleido, išėjo laukan ir 
atsinešė didelę lazdą, saky
damas, kad užmušiąs visą 
šeimyną. Motina griebėsi už 
skustuvo, o aš šokau ant tė
vo ir parverčiau jį. Kai aš jį 
laikiau parmetęs, tai motina 
movė jam skustuvu per kak
lą ir papiovė.”

garo miestely. Lruaciaiaąui- ■ • .. kuriuo^itos Dar. tarpu pasiseks priKaioinu
viro..m.ieSek..f)u'io.ia.ięja’ tijos negalės dalyvauti. Tą

dienas. mcjiuiao. ,• • , , • • ._
Meksijos miesto kepėjai Iš 618 visų parlamento k.ad interesus galės

rsum. irgi grūmoja streiku, jeigu vietų, kairiųjų Liaudies eSoš314
V->-a rezoliueiia nriimta'darbdaviai nepasirasys dar- Frontas laimėjo 378 vietas. į® 40

v.''’..rn<n—lbo sutarties tokiomis išlvgo- Taioi kairiai dabar tnrps narių, nejaunesnių kaip 40 
šaukė: “Degint visas bažny-į^ X ~
€13.^ - ■

ma statyti nauja bažnyčia: 
žmonės sunaikino ir ją. Los 
Angeles mieste buvo sude
ginta salaziečių šv. Marijos 
mokykla ir vienuolynas. Mi-j 
nios vaikščiojo gatvėmis ir

įjos negalė
rezoliuciją nutarta nusiųsti 
telegrafu Smetonai tam tik
slui surinkta aukų §15.00 su 
viršum.

Telegramos sako, kad ne- Į*™5“ konferencijos pro-
žinia kas paleidęs paskalą, 
buk kunigai ir davatkos da
lija vaikams užnuodytas 
saldaines. Dėl to žmonės ir 
pradėję bažnyčias deginti. 
Per tuos sumišimus buvę su
žeista 32 asmenys.

Rokfeleris Vaikščio
ja Su Revolveriu.
Winthop Rockefeller, pa

garsėjęs aliejaus “kara
liaus” sūnūs, nuvažiavo i 
Texas valstiją pažiūrėt, kaip 
tenai veikia jo aliejaus šalti
niai. Šnipai-provokatoriai. 
kurie daro iš tokių ponų biz
nį, tuoj parašė Rokefeleriui 
laišką, kad jis busiąs “kid- 
napintas,” jeigu negausiąs 
geros apsaugos. Tai reiškia, 
pasisamdyk šnipų kompani
ją, kad ji saugotų tavo kaili 
nuo “kidnaperių.” Bet mi- 
lionierius tiek šikštus, kad 
tokiai apsaugai nenorėjo 
pinigų leisti. Vietoj to, jis 
gavo iš valdžios leidimą ne
šiotis ginklą ir nusipirko re
volverį.

Buvo sudarytas pastovus 
komitetas iš 26 narių, kuris 
dirbs paruošiamajį kongre
sui darbą ir pasiliks po kon
greso vvkinti io nutarimus.«■ ~~ Of
Komiteto pirmininku išrink
tai J. Buivydas, jo pagelbi- 
ninku A. Jankauskas, sekre
torium J. Siurbą, kasininku 
A. Bubnys. Visi darbštus ir 
Įtakingi Brooklyno žmonės.

Jurgis.

UŽPUOLIMAS ANT 
FARMOS.

Skovhegan. Me. — Pe
reitą penktadienį du neži 
nomi vyrai užpuolė Parlino 
farmą netoli nuo čia. Paties 
farmerio nebuvo namie; jo 
22 metų amžiaus žmona bu
vo vienų viena. Užpuolikai 
pareikalavo, kad ji pasaky
tų, kur pinigai. Jai atsakius, 
kad pinigų nėra, piktadariai 
išvartė visus stalčius, paskui 
surišo moterį, užkimšo jai 
burną, kad negalėtų nei vy
tis, nei rėkti, ir pabėgo.

Taigi kairieji dabar turės amžiaus ;r renkamu 9
Francuzijos parlamente ab- Sms įeHiė nėra renka- 

_ soliučią didžiumą ir minis- metams’ bet Jie nera renKa
Balti eidziai kairi uiu tU" trečdalį kas treji metai. Ka-

Juoduką. i VaugfaJria ištisų parti-^dan?f"ena^ . kei:
Lepanto, Ark. — Pereitą jų laimė ji suvienyta sočia- ; |įnatoriils renka ^ne* patys 

sąvaitę policija čia suėmė,lįstų partija su savo vadu žmonės ‘bet vadinantrin- 
19 metų amžiaus juoduką, j Leonu Blumu priešaky. Ji ko’le^įa. tai šita istai- 
Willie Kees,^ kuris buk tai pravedė net savo atst^ -^
kėsinęsis užpulti baltveidę.vus ir bus dabar stipriausia*. . atstovu rumus
moterį. Kiek vėliau atėjo parlamento partija. IHVls?elne..UZ
gauja maskuotų baltveidžiu, 
paėmė šitą juoduką iš poli
cijos ir išsivedus jį už mies-

IS‘^1 K&f vietą * «
Francuzijos parlamente už
imdavo radikalai-socialis-

telio nužudė. Jis rastas su- tai; tai yra smulkios bur-
rištomis rankomis ir per
šautas trim šūviais. Tai ši
taip elgiasi dievobaimingi 
krikščionys.

OŽYS NEATLAIKĖ PRIEŠ 
AUTOMOBILĮ.

Pereitą nedėldienį per 
Cape Cod miškus važiavo 
automobilium Arthur Lane 
iš Carver, Mass. Ant kelio 
išėjo ožys ir įsibėgėjęs rėžė 
ragais į automobiliaus prie
šakį. Nors automobilis apsi
daužė, bet ožys buvo taip 
sumuštas, kad jį reikėjo pri
baigti.

11,000 VEŽIKŲ STREI
KAS PARYŽIUJE.

Paryžiuje sustreikavo a- 
pie 11,000 vežikų, protes
tuodami prieš taksių kom
panijas dėl numušimo jiems 
atlyginimo. Kompanijos tei
sinasi, kad jos negalinčios 
išlaikyti konkurencijos su 
privatiniais vežikais, kurie 
vežioja žmones daug piges
nėmis kainomis.

GUFFEY ĮSTATYMO
SPRENDIMAS VĖL 

ATIDĖEAS.
Guffey įstatymas, tai ma

žoji NRA kasyklų pramonei 
tvarkyti. Kasyklų magnatai 
apskundė jį vyriausiam tri
bunolui kaip “nekonstituci- 
nį Įstatymą.” Vyriausis tri 
bunolas savo sprendimą 
šiuo klausimu vis atideda. 
Buvo manyta, kad jis tars 
savo žodi šį panedėlį. Bet 
teismas atidėjo jį iki 18 ge 
7užės.

D-RAS ŠLIUPAS IŠLIPS 
11 GEGUŽĖS.

New Yorke gauta žinių, 
tad D-ras Šliupas jau ant 
urių ir ateinantį panedėlį, 

11 gegužės, jau išlipsiąs 
\Tew Yorke. Susidaręs iš ke- 
ių organizacijų atstovų ko

mitetas Brooklyne ruošia 
jam priimti bankietą, kuris 
ivyksiąs 17 gegužės vakare, 
L.abor Lyceum salėj. Bilietai 
)us, rodos, po §1.50 asme
niui.

EINŠTEINAS SU DARBI
NINKAIS.

Pereitą nedėldienį New 
Yorke, Madison Garden pa
talpoj, įvyko milžiniškas 
darbininkų mitingas pa
reikšti užuojautą Europos 
darbininkams, kurie kenčia 
nuo fašizmo persekiojimų. 
Tame mitinge dalyvavo ir 
mokslininkas Einšteinas.

žuazijos partija, panaši 
maždaug Lietuvos liaudi
ninkams. Paskutiniame par
lamente ji turėjo 158 atsto
vus. Dabar gi ji 43 vietų ne
teko ir turės jau tik 115 at
stovų.

Komunistai pravedė 71 
atstovą šiuose rinkimuose. 
?alyginus su tuo, ką jie pir
ma turėjo, tai yra didelis 
almėjimas.

Šitos trys partijos — so
cialistai, radikalai socialis
tai ir komunistai — sudaro 

iaudies Frontą, kuris iš vi
so turės 378 balsus parla
mente.

Antrą partijų grupę su
daro vadinamas centro blo
kas, kuris turės iš viso 129 
valsus. Šiton grupėn įneina 
nepriklausomieji radikalai, 
kurie turės 30 atstovų; kai
rieji republikonai su 78 at-

pitalistus gali nepraleisti. 
Jeigu ne senatas, tai gali
mas daiktas, kad Francuzi- 
jos plutokratai šiandien jau 
bėgtų su savo pinigais į už
sienį.

CHICAGOS LIETUVIAMS
KALBĖJO NORMAN 

THOMAS.
Chicagos lietuviai sociali

stai šįmet apvaikščiojo Pir
mos Gegužės šventę labai 
iškilmingai. Draugės M. Jur- 
gelionienės pastangomis bu
vo pakviestas Norman Tho
mas, žymiausis Amerikos 
Socialistų Partijos kalbėto
jas. Be to, kalbėjo “Naujie
nų” redaktorius drg. Grigai- 
;is, d-ras Montvidas ir drg. 
V. Ambrose. Ir dainavo 4 
chorai. Šis vakaras taip pa
kėlė chicagiečių draugų u- 
ją, kad nuo šiol jie žada su- 
judint visą Chicagą.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS ATIDĖTAS.

Kietosios anglies mainerių 
(streiko tuo tarpu nebus. Fe
deralinės valdžios atstovui 
McGrady’ui tarpininkau
jant, kasyklų savininkų ir

NULINČIAVO JUOD- 
VEIDĮ.

Georgijos valstijoj, Pavo 
miestely, baltveidžiu minia 
atėmė iš šerifo Johną Rushi- 
ną, 45 metų amžiaus juod- 
veidį, kuris buvo kaltinamas 
užmušęs baltą žmogų, ir nu 
linčiavo jį.

PER SĄVAITGALĮ UŽ
MUŠTA 58 ŽMONĖS.

Amerikos spauda prane
ša, kad per pereitą sąvaitga- unijos atstovai nutarė tęsti
lį automobilių nelaimėse vi-1 darbą dabartinėm išlygom 
sose Jungtinėse Valstijose, iki vyriausis teismas išspręs 
buvo užmušta 58 žmonės. naują kasyklų įstatymą. Įgų.

VOKIEČIAI AREŠTAVO 
DU AMERIKONU.

Pereitą subatą Hamburge 
vokiečiai areštavo du Ame
rikos jurininku iš Nevv Yor
ko už mėginimą išsivežti iš 
Vokietijos sidabrinių pini-

KATALIKŲ RIAUŠĖS 
MEKSIKOJ.

Kunigų pakurstyti tamsus 
katalikai Ciuddado Camar- 
eo miestely, Meksikoj, pe 
reitą nedėldienį sukėlė riau
šes. reikalaudami, kad baž
nyčios butų atidarytos. 
Riaušes malšinant buvo už
mušti trvs žmonės.

PERKŪNAS TRENKĖ 
WASHINGTONO PAŠTĄ.

Pereitą nedėldienį Wa- 
shnigtone perkūnas trenkė 
senojo pašto trobesį, kuris 
turi 300 pėdų aukščio bokš
tą. Bokštas apsipylė žaibais 
ir tuoj pradėjo degti, bet ug
nagesiai užgesino.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
BEPROTĮ.

Salem, Mass. — Pereitą 
nedėldienį traukinys mirti
nai suvažinėjo netoli nuo 
čia Cyprieną Labrie, 55 me
tų amžiaus beprotį.

VĖL ATSIVĖRĖ VEZUVI
JAUS NASRAI.

Iš Neapolio pranešama 
kad Vezuvijaus ugnakalnis 
vėl pradėjo spiaudyt ugriimi 
ir pelenais. Aplinkiniai gy
ventojai bėga. Vezuvijaus 
vulkanas randasi Italijoj, 
netoli Neapolio miesto.

Vengrijoj Susekta
Nacių Sąmokslas.
Vengrijos valdžios šnipai 

susekė nacių sąmokslą pa
daryti kažin kokį “pučą” 
apie 1 gegužės. Budapešte ir 
kituose Vengrijos miestuose 
buvo padaryta eilė kratų 
pas žinomus nacių vadus ir 
suimta 18 asmenų, tame 
skaičiuje ir D-rą Zoltaną 
Boszormeny, pagarsėjusį 
nacių judėjimo lyderį Veng
rijoj. Policija sako, kad jo 
bute ji radusi 40 Vengrijos 
annijos generolų ir pulki
ninkų uniformų. Iš to spren
džiama, kad vadai buvo pa
siruošę eiti į kariuomenę to
mis uniformomis apsirengę 
ir tuo budu paimti ją į savo 
vadovybę. Valdžia mano. 
kad šį sąmokslą ji visai su- 

) naikinusi.

VARGAS GREITAM 
KONGRESMANUI!

Šiomis dienomis apsivedė 
kongresmanas Zionchek (iš
tark: Zajonček, kas čekų 
kalboj reiškia zuikelį). Ap
sivedęs išvažiavo ant “ho- 
ney moon” ir beveik kas 
diena patenka į policijos 
rankas už pergreitą važiavi
mą. Tai tikra zuikio prigim
tis.

PRIGĖRĖ SEBAGO 
EŽERE.

Sebago ežere, Maine’o 
valstijoj, pereitą nedėldienį 
prigėrė Winifred Clair iš 
Providence, R. I. Jis buvo 
nuvažiavęs tenai žuvaut. Jis 
įrėši su dviem kitais vyrais 
ir vėjas apvertė valtį.

$224,000,000 KELIAMS.
Senatan yra įneštas bi- 

lius, kad Kongresas paskir
tų $224,000,000 krašto ka
liams tiesti.
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KAM REIKALINGAS DE- daugiau 
MOKRATIJOS KONG

RESAS?

Amerikos Inžinieriai Daro Stebuklus.

Brooklyno “Vienybė” ne
gali suprasti, kam yra šau
kiamas Amerikos Lietuviu 
Kongresas. Savo 32-rame 
numery ji rašo:

“Jubilėjinio SLA. seimo pro
ga. socialistai su komunistais 
šaukia kongresą ‘Lietuvos de
mokratijai ginti.’

“Ką tas kongresas gali gere 
atnešti? Į ši klausimą galima 
atsakyti trumpai: nieko. Ir 
štai dėl ko. Pirmiausia — tarp 
pačių socialistų ir komunistų 
nėra jokio susitarimo dėl de
mokratijos. Socialistai sako. 
kad komunistai — didžiausi 
demokratijos priešai. Tai vie
na. Antra. Jeigu tas kongresas 
ir nutartų, kad ‘reikia demo, 
kratijos Lietuvoje,’ tai vistiek 
nieks su tuo nutarimu nesi- 
skaitys.”

Lygiai taip stenėdavo 
kun. Dambrauskas, kun 
Laukaitis ir kiti “caro bur- 
dingieriai,” kuomet mes 
ėjom i kovą prieš caro des
potizmą. Jie irgi sakydavo: 
kam reikia tų mitingų ir re
zoliucijų, juk musų šviesiau- 
sis ciesorius vistiek neklau
sys jūsų reikalavimų!

Na, o kur tas ių “šviesiau- 
sis ciesorius” dabar yra?

Jeigu visi taiū galvotų 
kaip “Vienybės” redakto
riai, tai šiandien netik caro 
valdžia nebūtų nuversta, 
bet ir baudžiava da nebūtų 
panaikinta.

Klysta “Vienybės” rašy
tojai manydami, kad su A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
nutarimais niekas nesiskai- 
tys. Smetonos kompanija 
jau ir dabar tais nutarimais 
tusirupino, nors da nežino, 
kokie jie bus. Ji jau ruošiasi 
skelbti seimo “rinkimus.” O 
kodėl ji nedarė to pirma, 
kol Amerikos lietuviai tylė
jo?Jeigu žmonių kongresai ir 
jų nutarimai nieko nereikš
tų, tai kokiems galams Lie
tuvos valdžios agentai per 
nai buvo sušaukė “pasaulio 
lietuvių kongresą” Kaune?

Kam lietuviai 1905 metais 
šaukė Didiii Vilniaus Seimą 
ir darė nutarimus, jeigu jie 
nieko nereikštų?

Kam karo metu lietuviai 
šaukė kongresą Stokholme?

Kam, pagaliau, nuolatos 
deklamuoti: “Mes be Vii 
niaus nenurimsim?” Juk 
lenkai dėl to iš Vilniaus ne
pasitrauks !

Dalykas yra toks, kad 
kongresai šaukiami ir obal- 
siai skelbiami ne dėl to, kad 
stebuklus padarius, bet dau
giausia dėl to, kad paro
džius pasauliui savo nusi
statymą. Mes, Amerikos lie
tuviai, esam nusistatę prieš 
smurto valdžią Lietuvoje

Mes dėjome pinigus ir ko
vojome už Lietuvos nepri
klausomybę ne dėl to, kad 
rusų žandarus pakeitus lie 
tuviškais žandarais, bet de 
to, kad Lietuvos žmonės ga 
lėtų laisvai gyventi, organi
zuotis ir patys savo kraštu 
valdyti. Šitos teisės iš Lietu
vos žmonių dabar yra atim
tos. Taigi musų pareiga yra 
pakelti prieš tai protestą ir 
ištiesti pavergtiems musų 
broliams pagalbos, ranką. 
Šito laukia per ašaras Lietu
vos liaudis, ir šito reikalau 
ja musų sąžinė.

Tai štai, kam yra reika
lingas demokratijos kongre
sas!

Beje, “Vienybė” sako 
kad šį kongresą šaukia “so- 
lialistai su komunistais.” 
Jeigu ištiesų taip butų, tai 
tautininkai turėtų tylėti už 
sičiaupę, nes tai reikštų, kac 
socialistai ir komunistai

rūpinasi Lietuvos 
iaudies reikalais, negu 
‘Vienybės” plauko žmonės.

Bet ištiesų taip nėra. Kon
gresą šaukia ne socialistų ir 
comunistų partijos, bet Chi- 
•agos lietuvių komitetas, 
turis buvo išrinktas įvairių 
lraugijų įgaliotinių konfe- 
encijoj. O toj konferenci- 
oj dalyvavo 75 organizaci- 
os su 11,544 nariais. Mums 
)utų labai malonu, kad Chi- 
:agos kolonija turėtų tiek 
ietuvių socialistų. Bet, deja. 
iek daug jų tenai nėra. Gi 
tomunistų Chicagoje gal da 
nažiau, negu socialistų.

Taigi “Vienybė” rašo ne- 
ąmones, kad Amerikos Lie- 
uvių Kongresą šaukia “so- 
■ialistai su komunistais.” Jį 
maukia visokios spalvos or
ganizacijos, kurioms rupi 
aisva, demokratinė Lietu
va — tokia Lietuva,

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šitie milžiniški plieno žiedai yra state-mi Platte klony per 220 mylių. Juose bus pakabintas 
tunelis ir tuo tuneliu eis upė Į h vdro-elektros stoti. Vanduo gamins elektrą ir paskui bus var
tojamas sausiems Nebraskos laukams laistyt, ši projektą vykina federalinė viešųjų darbų ad
ministracija (PWA). Darbas kainuos $7,500.000.

kad jie tikisi iš savo vajaus gai pastebi, kad “Draugo” Tvarkai Atsteigti Kongre 
gauti apie 1,000 naujų na- kunigai neturi moralės tei- so šaukimo komitetas turėjo 
rių. Jau 630 naujų narių esą sės piktintis komunistais, savo susirinkimą penktadie-
priimta.  nes jie patys šituo atveju nį, 24 balandžio, ir išrinko

Lietu- Kalbant apie susivieniji- nusikalsta daugiau už ko- valdybą:
kokią mų vajus, savaimi siūlosi munistus. Pavyzdžiui, jie, t w v -r

-ra nustatęs Steigiamas Sei- klausimas: kam Amerikos kunigai, protestuoja prieš v T eIielį?^’ Pirmi*?in‘
nas, vienintelis tikras Lie- lietuviams reikalingi net trįs Lietuvos ir Rusijos diktatu- • ’ . . , • baiKiunas, vice-

valios reiškė- susivienijimai? Juk visų jų ras, bet apie Austriją visai
tyli.. O tuo tarpu klerikalų

uvos žmonių
tikslas vienodas ir visi jie 

Ar supras dabar fašistų vienodai tvarkosi, išskyrus 
Ticdegos, kam yra šaukia- gal tik katalikų Susivieniji- 
nas Clevelando kongresas? mą. kuris savo seimus pra

deda su poteriais. Taigi, ar
AR VERTA STATYTI 
KANDIDATUS DĖL 

AGITACIJOS?

ne laikas butų pagalvoti a-
susivienijimų, 9 susivieni-pie 

jimą 
I Tiesa,

pažangie
siems susitaikyt dėl tos prie- 

“Mažiausia iš visų politinių žasties, kad kunigai nori į 
grupių Amerikoje, Socialist organizacijas kišti tikėjimą. 
Labor Party, jau atlaikė save Bet tarp SLA. ir LDS. tokių 
konvenciją ir nominavo kandi- kliūčių nėra. Mums rodos, 
datus į Jungtinių Valstijų pre- kad rimtai pagalvoję, šitie 
zidentus ir vice-prezidentus. ’ du susivienijimai galėtų su- 
Nei patys kandidatai, nei juos sivienyti.
nominavusi partija, žinoma.: Kaip žinom, LDS. (Lietu- 
nemano, kad jie gali but iš-,vįų Darbininkų Susivieniji- 
rinkti. Už juos, gal but paduo- maS) įsikūrė iš SLA. narių, 
ta kelios dešimtys tukstančiu kurie po Chicagos seimo iš 
balsų, kas nesudarys nei vieno SLA. pasitraukė. Tai buvo 
nuošimčio Visų balsuotojų. į komunistinio nusistatymo 

“Tokių kandidatūrų tikslas žmonės. Gali but, kad tUO- 
yra grynai agitacinis. Rinki-;met šitoks kelias jiems išro- 
mų kampanijos metu, kada' (]ė geriausia išeitis. Bet. da- 
kiekviena partija stengiasi Į- bar mes matome, kad daug

su katalikais galŠi klausimą gvildena nelen but *
Naujienos, kurios rašo: » . .. t

piršti savo kandidatus balsuo
tojams, tai ir mažosios grupės 
nori pasinaudoti proga ir su
pažindinti su savo programų 
platesniąją visuomenę. Tokią' 
taktiką vartojo iki šiol ir So
cialist Party, kuri yra jaunes
nė organizacija už Socialist 
Labor partiją.

“Bet negalima pasakyti, kad 
šita taktika butų davusi pa
tenkinančių vaisių. Iš tiesų, 
tai senoji Socialist Labor par
tija neparodė jokio progreso. 
Kiek geriau sekėsi Socialistų 
partijai, nes ji pasidarė stipri 
jėga kai 'kuriuose miestuose— 
Milwaukee. Wis.; Reading. Pa., 
ir Bridgeport, Conn. Bet nacio
nalinėje (viso krašto) politiko
je ji, kaip buvo menka, taip ir 
paliko.

“Amerikos Socialistų parti
jai šįmet sukanka 35 metai 
amžiaus. Daugmaž tiek pat 
laiko gyvuoja ir Darbo Partija 
Britanijoje. Bet britų darbi
ninkų partija jau du kartu tu
rėjo savo rankose valdžią. A- 
merikos socialistams, matyt, 
teks imti iš jų pavyzdį. Politi
koje agitacija yra labai svar
bus dalykas, bet ne svarbiau
sias. Svarbesnis dalykas yra 
organizacija. Anglai mokėjo į- 
traukti į politiką darbininkų 
unijas.”

komunistinio nusistatymo 
narių pasiliko Susivienijime 
ir jų niekas čia neskriau
džia. Neskriaustų niekas ir 
tų, kurie pasitraukė. Taigi, 
ar nebūtų geriau, kad šitie 
du susivienijimai susijung
tų? Tuomet gal nereikėtų 
nei vajų kelti.

LIETUVA RUSIJA 
AUSTRIJA

IR

VISI SUSIVIENIJIMAI 
KELIA VAJUS.

Jungtinėse Valstijose lie
tuviai turi tris fratemales 
organizacijas. Pažangieji 
turi SLA., katalikai—SLR- 
KA., komunistai — LDS.

Visos šitos organizacijos, 
paprastai susivienijimais va
dinamos., dabartiniu laiku 
kelia vajus, kad padidinus 
narių skaičių.

Kiek tie vajai sekasi ki
tiems, kol kas mes neturime 
žinių, bet komunistai sako,

Spaudos Darbuotojų Parengi
mas Sovietų Rusijoj.

Prieškarinė Rusija turėjo irių. Netenka abejoti, kad 3 
nedidelį skaičių laikraščių—4 metų laikotąrpiu, atitin- 
su nedideliu tiražu. Visoje j karnai didėjant popieriaus 
šalyje (priskaičius Suomiją, gamybai, laikraščių cirku- 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir liacija da padvigubės. 
Lenkiją) buvo leidžiami K _arenir:a Sovietu 
859 laikraščiai, kurių cirku-: p f . 7 U
liacija siekė vos 2,729,000 _ . . sPau7*-
skaitytojų. Trečdalis to te-1 Tai, pirmiausia, 3 miho- 
ko laikraščiams, leidžia- darbininkų, kolchozi- 
miems sostinėse. Provinci- nin^y> tarnautojų, speciahs- 
jų, tame skaičiuje ir stam- tų,* kasdien rašančių laik- 
besniuose gubernijų mies- basčiams; tai 3 milionai 
tuose, buvo leidžiami infor- darbininkų ir kaimo kores- 
maciniai lapeliai. Išimtį su- P^P^entų, netarnaujančių 
darė tik keliatas stambes- laikraščių leidyklose, ne- 
nių Pietų Rusijos miestų, gaunančių atlyginimo is re- 
kur kai kuriems laikraš- dakcijų, bet dirbančių fab- 
čiams pavyko įgyti platės- akuose, dirbtuvėse, soycho- 
nės reikšmės. zuose ir kolchozuose ir ak-

Tokia spaudos padėtis dalyvaujančių Sovie-
RnciiniA hnvn Ų SpSUClOJC. JlC KHSdlCn 131” 

kraščiams atsiunčia šimtus 
;ukstančių korespondenci-

prieškarinėje Rusijoje buvo 
ne atsitiktinė. Didesnė gy
ventojų dalis buvo neraš
tinga.

Buvo žymu ne tik gyven
tojų neraštingumas, bet ir 
nepaprastai sunkios daugu
mos ūkininkų materialinės 
sąlygos.

Darbininkai caristinio re- 
Ambrose, iždo glo- ■ žimo sąlygose su dideliais 

sunkumais galėjo išleisti sa
vo laikraščius, bet jų plati
nimas buvo susijęs dar su 
didesniais sunkumais. Už
tenka paminėti, kad vien 
tik už “Pravdos” skaitymą 
žmonės buvo nuteisiami il
gam laikui kalėjimu, ištrė
mimu ir tt.

Sovietinę spaudą jau sun-

L.
C. 

Joni-valdomoj Austrijoj šėlsta Kairis, L 
aršesnė diktatūra, negu kur u??’ -lr
nors kitur be-,ai‘

kt • 4. i k< •• i I rezoliucijų komisiją: Na, tai tegul Marijos ka- Dr p Grigaitis, V. Andriu-
yalienai is Draugo pasais- lis ir Dr A Rutkauskas. 
kiną, kodėl jie tyli apie kru
viną klerikalų* diktatūrą) J spaudos komisiją: Dr. 
Austrijoj, o reikalauja, kad A. Montvidas, R. Šniukas ir 
komunistai smerktų Rusiją? J- Skeberdytė.

Į transportacijos komisi-

Klerikalų “Draugas” iš
studijavo Amerikos Lietu
vių Kongresui nustatytus 
uždavinius ir sako, kad su 
tais uždaviniais katalikai 
“visai galėtų sutikti,” jeigu 
už juos (tuos uždavinius) 
nebūtų pasisakę ir komunis
tai.

Kodėl gi komunistų prita
rimas Kongreso uždavi
niams yra negeistinas kata
likams?

Ogi štai kodėl:
“Jie pasiryžę reikalauti Lie

tuvai demokratijos, tačiau nie
ko nesako apie Sovietų Rusiją, 
kur demokratijos šalininkai ne 
tik į kalėjimus sodinami, iš
tremiami ir šiaip jau persekio
jami. bet ir žudomi. Lietuviš
kieji komunistai, užgirdami 
Sovietų Rusijos kruvinąją dik
tatūrą. ją idealizuodami ir jai 
iš visų savo jėgų dirbdami, ne
turi teisės kalbėti apie demo
kratiją. Jie yra bolševikų dik
tatūrai parsidavę. Katalikai 
dėl to nesideda ir nesidės į jo
kius jų ‘frontus,’ nedalyvaus 
jų seimuose, nes jie labai nely
gų mastą taiko Lietuvai ir sa
vo ‘tėvynei’ Rusijai.”

Taigi “Draugas” norėtų, 
kad Amerikos Lietuvių Kon
gresas pareikalautų demo
kratinės tvarkos ir Sovietų 
Rusijoj, jeigu jis reikalaus 
laisvės Lietuvos žmonėms.

“Naujienos” labai teisin-

PARODĖ SAVO VEIDĄ, ją, kuri rūpinsis delegatų 
t- j , , . -i nuvažiavimu: K. Čepukas, ku lyginti su caristinės Rusi-Išrodo kad Amerikos j gulca jr M Kcmešjenė i j00s spauda. Ir ui ne vien

Lietuvių Kongresas busta. , J todėl, kad jos politinės są
ai pa, kuri įsarpuos musų vi- Komitetą* nutarė i engti , ’ nZ-vi™, Voži n-J
suomenę ir atskirs nuo jos dideli viešą susirinkimą, i
visas fašistiškas šiukšles. kurį bus užkviesti visi lietu- » * , , g . ’

Štai kai kongresas artė- viab kuriem rupi Lietuvos )et ,ir tode - • -el^
• - žmonių laisvė įrengimo ko-lsPauda Padare pnema-ja, fašistinis gaivalas jau V mesnė plačiosioms gyven-
nircimflima kauk* ir n ra d* misiją išrinkta F. JakaviCia,1 7 - cnusimauna Kaukę ir prade- Risselienė ir M Ke- masenv< irda rodyti savo murziną vei- zulina tussenene ir m. Ke kraštui, at-
da “Vwnvbk” ‘‘įssnrlara ” meŠiene. E. Mlkuziute._ mnionij vaizuuuuania

“Draugas” ir kiti panašus Nuo Redakcijos: šis 75 mo sąlygų ir uždavinių įvai 
lapai jau aiškiai stoja už fa- draugijų komitetas jau mu- rūmą, kuris tenka įvairių 
šistinę diktatūrą. šė Smetonai telegramą, rei- tautybių respublikoms ir

Gerai, kad tas paaiškėjo, kalaudamas, kad ruošiamas sritims.
Parodę tikruosius savo vei- Lietuvoje seimas butų ren-Į Dabartinė Rusijos spau
dus, toliau jie negalės veid- karnas demokratiniu budu/da savo esmėje, ideologijo- 
mainiauti, sakydami, buk ir nevaržant partijų teisės sta- je, programoje ir pasaulia- 
jiems rūpinti demokratija, tyti kandidatus ir garantuo- žiūroje yra komunistinė 
Jie bus aiškus pažangiosios jant piliečiams pilną žodžio,* Sovietuose dabar leidžia- 
lietuvių visuomenės priešai, susirinkimų ir spaudos lais-'ma per 10,000 laikraičių,

--------------- vę. kurių cirkuliacija siekia
----------------  viri 40,000,000 skaitytojų.

MANO PASTABOS
—------  buvo pradėta kova dėl pir-

L. Pruseika “Laisvėje” mojo penkmečio įvykdymo,
rašo: “J. Neviackas pasta- krašte buvo leidžiama 611 
ruosius prieš mirtį metus laikraščių su 11,000,000

KODĖL VOKAI BUVO 
ATVIRI?

SLA. rinkimams šįmet p. 
Vinikas tyčia nupirko vokus 
(konvertus) be klijų, kad 
jis galėtų sau peržiūrėti su
grįžusias balsavimo blankas dirbo ‘Keleivyje,’ bet savo skaitytojų. Tuo budu per 6 
ir matyti, kiek kuri kuopa darbu nebuvo pasitenki- metus laikraščių skaičius 
davė uz jį balsų. nęs.” Pasirodo, kad Leonas padidėjo 15 kartų, o jų cir-

Tai yra priešinga įsigyve- ir vėl grįžta prie savo seno- kuliacija — 4 kartus 
nusiai organizacijos tvarkai, jo amato — niekus pliaukš- ’ iš 10,000 laikraščių, 3,000 
Balsavimo rezultatai yisuo- ti. Juk J. Neviackas įsteigė leidžiami rajonų centruose, 
met būdavo siunčiami į Cen- pačią “Laisvę,” iš kurios ta- apie 4,000 — fabrikuose ir 
trą užlipintuose konvertuo- po pravarytas dar Pruseikai dirbtuvėse ir 1,500 — sov- 
se, kad niekas negalėtų juos ten esant dideliu bosu. Per chozuose.
šnipinėt. Konvertus atplėš- vėlai jau Pruseika sumanė Be šių laikraščių, dar yra 
davo ir balsus suskaitydavo‘ apgailestauti nabašninką daugiau kaip 500,000 sieni- 
tik tam tikra komisija. i Neviacką! (J. Neviackas niu laikraščių, kurie leidžia-

Šįmet p. Vinikas x:*- J:-1--------------------------------------------------------------------
tvarką sulaužė.

Ką veikia Pildomoji Ta
ryba, kad leidžia vienam 
žmogui šitaip sauvaliauti?

šitą dirbo prie “Keleivio” prieš mf dirbtuvėse, fabrikuose 
“Laisvės” įkūrimą ir su ja kolchozuose, sovehozuose, 
persiskyręs vėl atėjo prie įstaigose, krautuvėse, ko- 
“Keleivio.” Iš to jau galima operatyvuose, kariuomenės 
spręsti, kad jis čia buvo ge- dalyse, mokyklose ir tt.

Kaip Sutvarkytas 
Aparatas Kongre

sui Ruošti.
Šių metų balandžio 19 

dieną Chicagoje įvyko drau
gijų konferencija, kurioj 
dalyvavo 75 draugijos su 
apie 12,000 narių. Atstovų 
dalyvavo 176.

šioj konferencijoj buvo 
priimta rezoliucija užginan
ti Kongreso šaukimą Lietu
vos demokratinei tvarkai 
atsteigti. šis susirinkimas 
nutarė šaukti kongresą Cle
velande 20 ir 21 birželio dd. 
ir išrinko tam tikslui komi
tetą.

Lietuvos Demokratinei

riau patenkintas, negu prie Tačiau dar nepilnai pa- 
“Laisvės.” Jis pats yra pa- tenkinamos laikraščių pa
sakęs: “Kaip pavargstam, klausos. Kas rytą susidaro 
mes ateinam pasilsėti į ‘Ke- didelės laikraščių pirkėjų 
leivį’.”—Red.) eilės.

--------- I Laikraščių nepakanka dė
“Sandara” demokratijos to, kad jų pareikalavimas y- 

principus taip saugoja, kaip ra nepaprastai didelis, 
vilkas avį. Apžvalgoje Vai- Tai aiškinama tuo, kac 
dyla pliauškia, buk Stilso- neraštingumas Rusijoj likvi 
nas karo pradžioje pasislė- duotas ir kad nepaprastai 
pęs iš kariuomenės, o kurie padidėjęs susidomėjimas 
dabar bando Stilsonui pa- pasaulio politiniu gyvenimu 
gelbėt iš kalėjimo pasiliuo- ir visu tuo, kas vyksta kraš- 
suot, tuos sandariečių orga- te ir už jo sienų, 
nas vadina “aklais žmonė- « « . «. - .. ,
mis.” “Sandara” nežino už Pravda n-
ką Stilsonas yra nuteistas, •PauM* manio* ,po 3,500,000 
tačiau priešinasi jo išlaisvi- eązemplionų.
nimui iš kalėjimo. Gėda Tų laikraščių pareikala- 
“Sandarai”’ eiti fašistų ta- vimui patenkinti reikėtų jau 
kais. . , dabar jų spausdinti nema-

Socialutas. žiau 10 milionų egzemplio-

ų. Užtenka nurodyti, kad 
ien tik Maskvos laikraščiai 

Kasdien gauna iki 10,000 
corespondencijų.

Kaip ta korespondentų 
armija parengiama? Pradė
sime nuo to, kaip spaudos 
darbuotojai parengiami iš 
darbininkų ir kaimo kores
pondentų, nes jie kaip tik ir 
sudaro milžinišką rezervą, 
iš kurio spaudos darbuoto- 
ai atrenkami. Galima butų 
paminėti šimtus fabrikų, 
rajonų ir net krašto laikraš
čių redaktorių, kurie yra 
pradėję tokių koresponden
cijų rašymu. Jų didžiausia 
dauguma nebaigę jokių 
aukštesnių mokyklų, bet 
dažnai pasidaro labai ga- 
piais laikraštininkais.

Darbininkų ir kaimų ko
respondentus pirmiausiai 
moko pačiuose laikraščiuo
se. Sieninio laikraščio re
daktorius, pats dar nesenai 
puvęs tokiu darbininku ar 
kaimo korespondentu, bet 
jau susipažinęs su spaudos 
darbu, moko savo jaunuo
sius bendradarbius, kaip 
reikia rašyti, kaip taisyti 
corespondenciją ir kaip re
daguojamas sieninis laik
raštis.

Tai yra apmokymo pra
džia. Po to seka prie laik- . 
raščio organizuojami darbi
ninkų ir kaimo korespon
dentų seminarai, kuriems 
vadovauja paties laikraščio 
ledaktorius ar aktyvesni ir 
ęeriau paruošti bendradar
biai. Šie seminarai jau vei
kia pagal nustatytą progra
mą ir jų tikslas yra spaudo
je dalyvaujančius išmokyti 
kvalifikuotam darbui ir tei
singai suprasti bendrus ir 
konkrečius atitinkamo lai
ko spaudos uždavinius.

Be vietinių seminarijų, 
centralinis “Ūkininkų Laik
raštis” (leidžiamas Mask
voje su 2,500,000 skaityto
jų) su 800 pagelbinių punk
tų parama, pagal nustatytą 
planą, veda dar apmokymą 
už akių 100,000 sieninių lai
kraščių redaktorių. “Ūki
ninkų Laikraštis” juos ap
rūpina lekcijomis, mokslo 
priemonėmis, metodiškais 
nurodymais, periodiniai ti
krina jų mokslo eigą ir dar
bą ir veda su jais susirašinė
jimą.

Pagaliau, yra dar ir tre
čias spaudos mokslo laips
nis — tai periodinės konfe
rencijos, pasitarimai, vie
nos dienos seminarai ir ki
tos masinių darbininkų ir 
kaimo koresp o n d e n t ų 
(“rabkorų” ir “selkorų”) 
susitikimu formos. Juose 
apibendrinamas spaudos 
darbo prityrimas ir išsiaiš
kinami eiliniai klausimai.

Bet visa tai skaitosi tik 
parengiamuoju darbu nuo
latinių spaudos darbuotojų 
paruošime. Profesionalinių 
spaudos darbuotojų, pra
gyvenančių iš savo darbo 

audoje, Sovietuose pri-
iki 100.000.

spaude
skaito

t
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WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.
Ką veikia musų pažangieji, si pešė dėl kokių ten pinigų.'

Purvinskas simpat iškas

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Belgai Ruošiasi Prieš Vokiečius. KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE

Seniau pažangiųjų veiki
mas visuomet buvo pažymė
tinas, bet per pastarus kilis 
metus gerokai nupuolė. Y- 
patingai nupuolė toje daly, 
kuri buvo susispietusi prie 
lietuvių svetainės ant Endi- 
cott gatvės. Jų parengimai 
ištuštėjo. Vakarienėse, pra
kalbose ir kituose parengi
muose,publikos buvo mažai. 
Nesenai “Žiburėlio” drau
gijėlė surengė vakarienę. 
Žiburėlį turi remti visi, bet 
publikos į vakarienę atsilan
kė mažai.

Balandžio 26 ALDLD., 
abi kuopos bendrai rengė 
teatrą “žentai iš Ameri
kos,” tas pats, publikos ma
žai. Tas parodo, kad bimbi- 
nių politika, ant rimtesnės 
publikos labai daug pavei
kė. Palyginus, kas buvo čia 
prieš penkis metus, kuomet 
progresyvis veikimas buvo 
užėmęs W orcestery pirmą 
vietą, dabar darosi skaudu. 
Dabar reikės daug spėkų ir 
sunkaus darbo kad viską at
steigti į teisingą veikimą. Ir 
jeigu Worcesterio pažan 
gioji visuomenė nepradės 
rimto darbo, tai reikės čia 
organizuoti da trečią para
piją

Operetė “Lietuvaitė.”
Balandžio 19, “Aušrelės” 

choras pastatė scenoje ope 
retę “Lietuvaitę,” Lietuvių 
Kliubo svetainėje. Vaidini
mas dalinai išėjo neblogai, 
chore yra gerų halsų. Bet aš 
negaliu įsivaizdinti, kodėl 
“Aušrelės” choras negali 
suvaidinti ką nors geresnio, 
klasiško; gražių dainų, ža 
vejančios muzikos, iš kurių 
klausvtoiai erautu gero isnu-■ V v-- ~ • a
džio ir galėtų ilgai palikti jų 
atminty. Nors operetei duo
tas gražus vardas “Lietuvai 
tė,” bet vardas visai neata- 
tinka veikalui. Pati operetė 
tai rinkinys senų dainų, ir 
dar kokių? Štai:
“Gaspadinė jau girta,
Šoka, trepsi drata-ta,
Po velnių jau tu girta...”

Štai tau operetė “Lietu 
vaite,” amžina girtuoklė 
Vieton kad lietuvaitė butų 
pagerbta, perstatoma girta 
bobelka.

Laisvamanis grįžta prie 
žuvių.<

Worcestery yra pagyve-; 
nęs veikėjas, seniau buvęs 
geras laisvamanis ir geras 
toje kryptyje veikėjas. An 
nelaimės keli metai atga' 
mirė jo žmona ir paliko j 
su mažais vaikučiais. Prisi
ėjo vyrui jieškoti kitos. Ne
ilgai trukus, susirado. (Mat 
AVorcestery moteriškių ne

žmogus, Kliubas gera Wor- 
cesterio lietuvių organiza
cija. Kliubas kaltina Pur- 
vinską, buk jis Kliubui sko
lingas; Purvinskas sako, 
kad Kliubas jam skolingas. 
Kliubo specialiai išrinkta 
tam tikslui komisija, jo kny
gose surado Purvinską kal- 
;u ir jį suareštavo, bet teis
mai Puivinską išteisino. 
Dabar jis uždėjo atačmentą 
ant Kliubo turto ir jo vasar
namio. Žinoma, advoka
tams batus palopįs, bet kas 
laimės? Aišku kaip diena, 
ir Kliubas, ir p. Purvinskas 
gerai išsimaudys ir nepaga- 
vę žuvies nurims. Vyrai, bu
kit protingi, sueikit ir susi- 
taikykit. Besipešdami teisy
bės nesurasite.

Vėjo Vergas.

LOVVELL, MASS.
Triukšmas SLA. 173 kuo

pos susirinkime.
Balandžio 19, buvo SLA. 

kuopos susirinkimas, viskas 
ėjo ramiai, paprastoj tvar
koj. Bet prieš pat balsavi
mą pirmininkas adresuoja 
susirinkimui: “Kokis čia ry
tų komitetas yra, kuriame ir 
musų kuopos vienas narys 
figūruoja, kas jį įgaliavo te
nai dalyvauti?” Tuoj Rytų . „ ..
komiteto narys V. P. atsi- užpuolimą,
stoja ir ramiai paaiškina, Šios bylos istorija gana 
kad kuopa jo neįgaliavo ii sena ir Keleivy jau buvo
jis kuopos neatstovauja. At- C'avo la’ku P^iai aP*e J.Va' 
stovauja jis tik pats save ir .^a 1931 meteis į San
sako pirmininkui: “Nemai- Francisco atvažiavo Mikali- 
šykite kuopos reikalų su ma- na Lątvemene ir pasiskelbė 
no reikalais.” esantL nas1?; Jos vyras buvęs

Pirmininkas pamatė, kad uznIU8ta? Kanados miskuo- 
ne vietoj įsišoko ir nežino- ®.et J1 nemokėjo meluoti, 
damas ką daryt, nerimavo, Vieniems sake, kad jos vy- 
rodos kad iam adata do sė- !as. zuvo Kanados giriose, o 
dyne butų kas pakišęs, kll?ems aJškino, kad jis ka-
strakčiojo, ir vis iškėlęs ro- -eJnne sėdįs.................
dė fašistinio šleito balotus, Gal^ Sale J1 susipažino su

but gerai karui pri-* 
mano. kad kurią 

.a vokiečiai vėl juos už-1 
matom Belgijos kara-' 
dą apžiūrint savo ka

Patys agitavo ir agitacijos
“nematė.”

Gegužės 12 dieną bus val
dininkų nominacijos. Dabar 
eina kova terpe partijų, kad 
prastumus savo kandidatus. 
Lietuviai demokratai vė1

“Tėvynėj” tilpo iš SLA.
14 kuopos susirinkimo ko
respondencija, kur yra p. F. . . . r rx
Žiūro pasakyta, kad Pild. sta?,«l™ tautletl Jon3 Ue- 
Tarybos ir seimo delegatu 1 aiti-UcRighter j v:
rinkimuose nebuvo varoma De;altls Jau.
jokia agitacija, čia biskį ap- e»v0 J?'™t tarnyMę ir prašo
silenkta su faktais. Nariai Lėtinių, kad jį t e, pa- 

remtu ateinančiuose baisa-dalyvavę susirinkime žino, rimuose. Laimėti nominaci-kad buvo varoma agitacija • . . . , , .
už “sargybininkų” šleitą. Įas X.ra pat s\ ai bu, kaip
Dėlto ju šleitas ir perėjo su 11 ^aimel1 linkimus. Jeigu 
balsų didžiuma. Aš neži- ne^s. Paramo* nominaci- 
nau, kaip p. F. Žuris notėtų .lose tai negales būti net ren- 
užvardyti tuos lapelius, ku- H*?!3? f ^0*^4- Nežiūrint 
'rių buvo atspausdinta ir pa- 1:0K!al Paėjai mes simpati-
skleista keliatas šimtų, jei- zu0->an;’ k?da tlk ‘as,v‘e’ 

gu ne agitacija. -Juk tuose nas lietuvy is musų koiom- 
, lapeliuose kandidatai buvo kandidatuoja tai musų 
'giriami ir jų vardai buvo su- P™dęryste yra balsuoti uz 
rašyti. Kožnam nariui net savo žmogų. Gal musų Jo-

' po kelius lapelius buvo įtei- aas,,r nenu7;lke nlek<l ?era 
kta su prašymu, kad balsuo- valstijos seimo na
tų tik už tuos, kurie buvo be‘ manau kad ir blogo 
jų rekomenduojami. Aš tai ner? nlekuf Paaręs. Jis yra 
vadinu agitacija. Iš jiems malonaus budo ir draugiš- 
priešingos pusės, ui ištiesų kas 2m0«us> ->au ]|KUS. m,et“?

SAN FRANCISCO, CAL. laiku, kai tas žmogus buvo žudyti.” žemesnis teismas nebuvo nieko agituojama— kytena tarpe musų koloni- 
Apie Teofiliaus Latvčno , *Južu<bras, Latvėnas dirbo pripažino Latvėną kaltu, nei už, nei prieš. Vienok Jo?- als elna <>emokratų są- 
bvla su buvusia in žmnna American Brass kompani- Bet Latvėnas apeliavo į o-auta daueiau balsu, neeu lasu"_. . apeliavo Į gauta daugiau balsų, negu

jos dirbtuvėj. aukštesnį teismą ir šis jį iš- jie tikėjosi matyti. Gaila,
Šiomis dienomis šio mips ~ 3S b£V° pa!f!5tas te^no- kad kuopos korespondentes,
S?-O^s_dl^nP.1J11_s 1S. kalėjimo. Bet neilgam. Tai taip ši moteris varto- p. F. Žuris, nežino, ką tie

bytą su buvusia jo žmona 
Mikalina.

to aukštesnis teismas išteisi- Einant vieną rytą jam į dar- jo visokį' melą, kad 
no Teofilių Latyeną, kuris bą> jį vėi sulaikė policija, rius kalėjiman buvusį

Moterų ratelis surengė 
gražų kortų ir šokių vakarą

uždą- vyrukai apie jį kalba ir ko- 18 balandžio lietuvių salėj, 
savo kioj vietoj jį laiko. Bet jis Buvo duodamos dovanos

buvusios savo žmonos Mi- Pasirodė, kad šį syki jo bu’ gyvenimo draugą, bet nieko vistiek už juos užtaria Yra P™ kortavimo stelų, prie
ų kalmos bu\ o apskųstas uz VUSi žmona buvo išpirkusi nepadarė. Po tėvais ji vadi- faktas kad tais lapeliais Įžangos tikietų ir už šokius,

tmurtą ir užpuolimą. varunfa ii ar»«t«nti U7 “įcE m,; daug narių buvo suklaidin-'Už šokius prizą laimėjo pp.
ta. Nekurie pradėjo balsuoti.SalasevičiaL Žmonių daly- 
net ant tu acdtariniii lape-'vavo apsčiai. Matėsi ir ke-

varantą jį areštuoti už “įsi- nosi Mikalina Jakševičiutė. daug nariu buvo 
laužimą nakties laiku i jos Buvusi jos draugė,
namus ir grąsinimą ją nu- --------------

Kaip Gyvena Michigano Ūkininkai.
net ant tų agitacinių lape-' \avo apsčiai.
Iių: vienas-kitas jų buvo iš-'batas profesionalų, daKtarų,
mestas laike balsu skaity
mo. Vienu žodžiu, buvo ne

yra taipgi švari politika, taip save pir-

advokatu ir kitų.

Mirė Juozas Urbonas, 49 
metu amžiaus lietuvis. Mirė

Mason County, Mich. tano draugijos;
Šio pavieto sostinė vra LDLD- kuoPa i/“bendras šti į delegatus. Ir dar sako- (

Lundinetono miestelis su a- frontas” prieš karą ir fašiz- ma> kad nebuvo varoma agi-,nuo Širdies ligos Amerikoj Lunaingtono miestelis su a ___ - ,Pir lietl^ tacija! išgyveno apie 29 metus, ir
lietuviška bažny-

ma. Yrapie 9,000 gyventojų. Mieste 
l.y randasi keliatas šeimų ii \r. pusiauT- ; • • • •- z*in 1/iin v-v-zsuj________ _lietuvių, kune užsilaiko iš via’ nui 
pašalpos, kurią duoda mies- tamsus lietuviai neša ant 
tas. Jie yra apielinkės ūki- apieros savo Vilneles pa- 
ninkų sunai arba dukterįs.
kurie apsiveda ir eina i mie- . Praėjusią vasarą turėjom 
stą, kur nereikia taip sun- kiekvieną šventadienį pik

i aulines sruves ircpaoi

lamai.

visą laiką Clevelande. Pali
ko vieną sūnų ir dvi dukte
ris. Palaidota Kalvarijos 
kapinėse.

Jau pradėjo pasireikšti 
kitas nepasisekimas tauti
nės sriovės veikėjams. Pir

štą, Kur nereiKia taip sun- matomas nra-kiai dirbti kain ant farmu nikus, i kuriuos lankėsi ne F1?8’... , ra,^)iakiai ciirDti, kaip ant iarmų. ’ - matesi ir laimėjimas SLA. Pild. Tary-Kaip ateina uogų skynimo ukmmkai, bet matėsi ir feo8 rinkimuose> o antras>
sezonas, tai miestas susteb- • pereit:Umeta: __ __ Sandaros šaukiamas seiro selpą ir priverčia neku- rereiu metai

, , . , fiHus Latvėnas, tas, ką Kairiuos bedarbius eit pas ūki- . DllzeiIO u,ena vieveianue
kad pradėjo pažangiųjų na-Įnados giriose buvo “užmuš- ninkus keliatą sąvaičių pa- bl°Fai- Lkininkai dabar jau „ , . pipL.pi„nfin vpibp 
rių balotėlius draskyti ir [tas.” Atvažiavo ir nakties’dirbėti. geriau gyvuoja, nes laika! ve!*e-
pats rašė savo mylimus kan-[laiku eina tiesiai pas savo! Arčiaus i........................ jai jau pradėjo spėti, Kad
didatus. į žmoną. O tenai jau kitas daugumoje augina uogas.

Tokiu pirmininko elgesiu vy1'.3? g^i,.te* Justinas Ado- Taip daro nemaža ir lietu- Lkininkai pasidaro ne-

kuriais buvo užverstas kiek Justinu Adomaičiu ir nutarė
vienas narys, ir rėkavo, aš a^udu ve^L Ar vedė; ar1neJ 
jau turiu gatavą nubalsuotą tlk^ai nez.inau> gana to, kad 
ir visiems taip reikia balsuo-. gyveno vienam bute. 
ti. Anie per ilgai išbuvo, rei-! ur buvęs nebuvęs, 1933 
kia duot čenčių kitiems. metals atvažiavo j San Fran-

Paskui įsismagino tiek,

visi rimtesni nariai pasipik
tino. Pirmininkas turėtų ži
noti, kad jis yra pastatytas 
ne diktatorium, bet tvarkos 
vedėju. Ir kada pats pirmi
ninkas kelia betvarkę susi
rinkime, tei neatleistina. 
Jeigu kuopos nariai butų to
kie užsispyrėliai, tai balsa
vimas turėtų but atšauktas.

Nežiūrint, kad ir tokiose 
riuivcovtij mvjcvilomų ne-.smurto aplinkybėse ėjo Pil- 
tokuoja, sakoma, kad kiek-jdomos Taiybos balsavimas, 

vienam vyrui yra net po (tačiaus fašistų kandidatai 
tris). Taip greitai kaip jis'nedaug ką laimėjo. Pažan- 
susituokė su antraja, taip'giujų kandidatų sąrašas ga- 
greitai jo mintys pradėjo vo abelnai apie 62 balsus, o 
keistis. Laisvamanybė jame fašistų 65 balsus. Taigi, pir- 
pradėjo nykti, ir vis mažiau mininko smurto politika te
pradėjo jis apie ją kalbėti, bai pigiai apsimokėjo, tik 3 
Pastaruoju laiku tenka suži- balsus gavo daugiau. O jo 
noti, kad antroji jo žmone- negražiu pasielgimu visi 
lė, penktadieniais jau nepa- rimtesni nariai pasipiktino, 
vėlina jam ragauti nei kiau- Narys.
lės kūno. Mat ji yra slaugė __________*
ir gal ji žino, kad kiaulės PRANEŠIMAS 
kūnas kenkia jo sveikatai?
Jis pats žmogelis labai men-' Conn. valstijos orgamzaci- 
kas, sudžiūvęs, gal bando, joms ir draugijoms, 
atgaivinti jį žuvimis. Na, o’ Liepos 26, šių metų yra 
jeigu tas negelbės, ar nesi- rengiamas SLA. 4-to apskri- 
griebs kitokios medicinos— čio metinis išvažiavimas, 
nuvesti pas prabaščių kad Lietuvių parke, Glastonburv 
paskaitytų jam “ekzortus. ;Road, Sta. 24, East Hart-

Pagyvensime, pamatysi- ford, Conn. Todėl šiudfhi 
me. [kreipiamės į visas organiza-
»• i cijas, ir prašome liepos 26Lietuvių Ukesų Kliubas *’-,riįeię0 nerengti, bet dalyvau- 

npett w p. Purr,.»fa>. U gLA apskričio pa.
Purvinskas buvo ilgus me-rengime. — B. Vedeikis, 

tus Kliubo iždininku, o da-.pirm., H. Žukauskaitė, sekr., 
bar su tuo pačiu Kliubu su- S. Bujanauskas, ižd.

cisco pirmas jos vyras, Teo-

maitis. Kai Latvėnas prade- vių. žemė smėliuote, tai kit 
jo Į duris baladotis ir pasi- ką sunku ir užauginti.

7
buvo p-ana Sandaros šaukiamas

nes rintes užaugo ne- F1.3?-ku™ tur!s„,
- birželio dieną Clevelande.

geriau gyvuoja, nes laikai ... ...
Arčiaus miesto ūkininką5 šiek tiek pagerėjo. Nekurie ^ai Jau PradeJ° spėti, Arčiaus miesto, ūkininką, ukta.i bf.anįsni as jų suvažiavimas galėsiąs

būti visai nereikšmingas, 
jeigu jie neprieis prie ge
resnės sutarties. Jie visai ne
turi savimi pasitikėjimo.

ir

Balandžio 15 dieną mirė 
Ruth Kolka, jauna lietuvai
tė, vos sulaukusi 15 metų 
amžiaus. Palaidota 18 dieną 
balandžio. Laidotuvėmis rū
pinosi ponia Jabubauskaitė.

blogą pragyvenimą, bet tur
tu nėra iš ko sukrauti. Vasa-

sakė savo pavardę, tai Ado- Ludingtone yra bajies n>s metu dalbai gana sun- 
ra „4 i; c- Kev t-nlratu tnvStr. .1 KUS. AteiUS Žiemai, ukinin- rnaaitis be kelinių turėjo bėgr dirbtuvėlės, bet menkos, su k^- Atėjus žiemai, ukinin

užpakalines nuris į mažai darbininkų. Mieste kai turi laiko ir pasilsėti.
__ Bet tenai piktas šuo stovi uždaryte Morton dinis- Michigane žiema salta ir visuomet mėgsta už-
išDvrė ii prie tvoros ir ne- kos imonė Ludin^tono ii dauS ouna sniego. Po kelias iaciaP visuomet mėgsta uzftdr kelinių užsimauti. Manike draskos "monės y- dienas būna sustojęs visas įpulti ant kitų vokiančių

Užsidengęs kaip nors, Ado- ra plačiai žinomos. Druska susisiekimas.
maitis patamsy pabėgo. čia būna pumpuojama iš gi- Miškuose, kur ūkininkai 

Įnėjęs Į vidų ir pamatęs, Iių žemės šaltinių, o paskui kerta malkas savo kurui,
kad čia jau esama kito šei- išgaruojama ir atskiriama, darbai šįmet buvo visai ap-
mininko, Latvėnas nieko ne- Ji yra paplitus po visas Su- sistoję, nes per giliai buvo
sakė, tik pernakvojo vieną vienytas Valstijas kaip Mor- sniego. .
naktį ir išėjo gyventi pas K. tons Salt. f kininkai mus apielinkė-
Šilkaičius. Tenai jis sužino- Ludingtono miestas gana ie laįai mėgsta skaityti lai

tuoj patys save sumuša, nu
peikdami savo sumanymus.

žmonių.

Miesto tarybos narys Ge
orge Travnikar padavė su
manymą, kad butų Įvesti 
juodveidžiams atskiri gatvė- 
kariai, o ypač WPA darbi
ninkams. Jis sako, kad į val-

jo daugiau dalykų apie bu- švarus, gražioj vietoj, prie kraščius. daugiausia “Kelei- džios darbus _ važiuoja tuks-
vusią savo žmoną. Michigano ežero, su didele vi ’ “Naujienas,” nes juo- tančiai žmonių ir jų tarpe

Vieną gražią dieną pasi- laivų prieplauka ir turi ne- se būna gerų žinių ir straips-- labai daug yra negrų, kurie
rodo angliškuose laikraš- paprastai gražias maudy- nnj- Ūkininkas.
čiuose rėkiančiais antgal- nes, į kurias vasaros metu . imivuac i itikic
viais žinios, kad “Mrs. Ma- suvažiuoja daug atostogi- A.A. KAZIMIERAS LATUKAS. 
deline Jackson Latwina gi- ninku. Į Ludingtono “pa- Gruodžio 15.1935 m. mirė Ra
vės her divorced mate up to langą” atvažiuoja iš miestu zimieras litukas, sulaukęs 73 
police.” Reiškia, Mikalina' ir lietuvių, kurie čionai smė-, metų amžiaus. Velionis srimė 
Jacksonienė Latvėnienė iš- lynuose atvežtus suodžius ■ Kėdainiuose, gyveno Kelmėj.

nusipurto. Raseinių apskr. Amerikoje gy-
Visame Masono apskrity ven 13 metų. o po didžiojo ka-

padarą labai daug nesma
gumo baltiems žmonėms. 
Bet jo įnešimui yra daug 
opozicijos.

Lietuvos Vyčių 25-ta kuo
pa turėjo vakarėlį naujos 
parapijos salėj 19 balan
džio. Buvo suvaidinta kome
dija “Bombalukas” ir šiaip 
buvo visokių pamarginimų. 
Buvo pasakyta ir kalbų.

The Hunt and Dorman 
kompanija, kur randasi prie 
5100 St. Clair avė., pasirašė 
kontraktą su unija, kad pa
kels algas savo darbinin
kams po 3 centus ir aukš
čiau į valandą.

Jonas Jarus.

davė buvusį savo vyrą poli
cijai. Ji įskundė tą žmogų 
kaip žmogžudį. Sako, gy- 
vendams Waterbury, Conn., 
jis nužudęs kokį vyrą.

Žinoma, policija Latvė
ną suėmė ir pranešė apie tai 
Waterbūrio policijai. Tuo 
tarpu laikraščiai radio per 
3 dienas bubnijo apie su
gautą “baisų žmogžudį.” 
Galų gale atvyko iš Water- 
burio 3 policijos agentai 
parsivežti Latvėną į Wa- 
terbury. Bet kaip jie jį iš
klausinėjo, pasirodė, kad 
jis visai nekaltas, nes tuo

galima rasti lietuvių ukinin- ro atvažiavo i Kanadą ir čia iš 
kų įsimaišiusių terpe sve- gyveno 18 metų. Buvo pažangus 
timtaučių. Nekuriose vieto- žmogus, skaitė “Keleivį” ir kitą 
se, kaip apie Scottvillę, Cus- pažangią literatūrą. Paliko di- 
terį ir Fountain, lietuvių u- deliame nuliudime mylimą mo- 
kininkų yra gana daug ir ne- ten Elzbietą (po tėvais Urbai 
kurie gana gražiai gyvena, taitę). 2 dukteris, 2 žentu ir 8 
nes žemė gana derlinga. Ži- anukus. Visi gyvena Kanadoje, 
noma, netrūksta ir tokių, ką Gruodžio 17 palaidotas katalikų 
kariauja SU skurdu. Minėto , kapinėse. Liekame dideliame

Trafiko komisionierius 
Donahue sako, kad Cleve- 
lando gatvėse bus įtaisyti 
rodykliai, kurie rodys, kiek 
reikės mokėti už pasistaty
mą automobilių. Busią pa
žymėta, kiek kurioje vietoje 
reikės į baksą įmesti, kad 
butų galima ant gatvės pa
likti savo karą.

Nesuranda, kas ją mylėtų.
Stella Samodel, 21 metų

----- ------------------ --------- -amžiaus mergina, norėjo
se apylinkėse gyvuoja apie nubudime velionio žmona, dūk- [ nusinuodyti dėlto, kad jos 
keturios lietuviškos draugi- terys ir žentai. Lai būna jam niekas nemyli. Taip ji pa 
jos: Lietuvių Ūkininkų, amžina musų atmintis. Ireiškė policijai ir ligonbu-
Žemdirbių, Lietuvių Ūki- F.Thompson, M. & S. Minės,'čįui. Nejaugi Clevelande nė 
ninku Progresyvių ir šv. An-į Bienfait, Sask., Canada-'ra kas myli merginas?

BALTIMORE, MD.
Trumpos žinutės.

Rubsiuvių darbai kaip ir 
pasibaigė ir daugelis rub
siuvių išėjo į pamarį žuvau
ti ir maudytis.

Geležies darbai gerokai 
isijudino, bet gauti darbą 
tokiam, kuris toje dirbtuvė
je nėra dirbęs, visai negali
ma, nes dirbtuvės nesuėmė 
visų darbininkų atgal, kurie 
dirbo pirmiau.

Laivų statybos darbai irgi 
juda. bet visgi gana apmiru
siai. Susirūpinę žmonės ga
na teisingai išpranašavo, 
sakydami: “Palaukus, bus 
po Amerikos.” Taigi ir pasi
tvirtina, kad mašinos pa
vergs visus.

A. Kurelaitis.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$18,000.

Bogota, N. J. — Pereitą 
sąvaitę 5 banditai čia už
puolė National Banką ir pa
grobę $18,000, pabėgo. Plė
šikai buvo gerai apsirengę.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tčvu

KonfiskuotaD-roSiiupoKalba. Sveikatos Skyrius
[Per adv. Kagočių “Keleiviui** Į sukilimas buvo organizuojamas! 

buvo prisiųsta D-ro šliupo kai- Įdėjus naujam spaudos į sta
bą. kurių ji* buvo pagaminęs tymui. sako. laikraščiams nebu-

—Na. Maike, tu vis kvoli- senovė, bet kas buvo seno- 
nies labai daug žinąs, tai vėj, tas nepatinka. O su ma- 
pasakyk man, ar tu moki nim kitaip yra. Man nepa- 
Lietuvos himną prie armo- tinka buvusi senovėj vergi- 
nikos dainuot? ja, neribota valdovu sauva-

—Mokėt aš jj moku, bet lė, didelis minių skurdas, 
dainuot nedainuoju. todėl nepatinka visa senovė

—Tai kodėl? jir nepatinka Lietuvos him-
—Todėl, kad jo dvasia nas, kuris liepia iš tos seno- 

man nepatinka. vės stiprybę semtis. Mes tu-
—O kokios dvasios tu no- rim eiti feu progresu, eiti pir

ki, Maike? Juk himnas, tai myn ir jieškoti sau stiprybės 
ne panelės švenčiausios ka- šviesesnėj ateity, o ne tam- 
runka. Apie dvasios šventos šioj senovėj.
cudaunumą tenai neišpuola —O iš kur tu žinai, Mai- 
minavot. Nors aš gerai jo ke, kad senovės Lietuvoj 
nemoku, ale man rodos, kad buvo vergija?
jis gerai sudėtas. Man labai; —Tėve, aš studijuoju is-. 
patinka tas posmas, kur pa- toriją. Aš žinau, kokie buvo’ 
sakyta: “Lietuva, davatkų senovės Lietuvoj įstatymai, 
žemė: iš čerkutės tavo su- kokie teismai, kaip ir už ką 
nų? sau macnumą semia.” buvo baudžiami žmonės.

—Tai ne Lietuvos himnas ' —Olrait, Maike, o ką gi

kariuomenė* šventei, bet kurios jam neleido pasakyti ir cenzura konfiskavo, čia yra jos kopija. 
—Red.]

Kl’R LINK EINAME?
Ar ne klystžvakės mums 

šviečia?

Nekartą esmi girdėjęs iš tau
tininkų burnos, kad sveikos ir 
teisingos jų darbų kritikos jie 
trokštą ir nesibiją. Tad aš, kai
po ne partijų, o Lietuvos žmo
gus. ir rjžausi šiuo rimtais atsi
tikimais nėščių laikotarpiu, nu
rodyti, kad. mano matymu, mes 
einame kreivu ir klaidingu keliu 
ir kad todėl mes galime netekti 
savo brangios nepriklausomy
bės. Jei kritika taps priimta su 
gera širdžia, tai reikš, kad tau
tininkai myli teisybę, nors ir 
karčią, i akis pasakytą, o kitaip 
—tai turėsiu pagrindą manyti, 
kad po tautos gerovės kauke 
pas juos slepiasi savinaudumas 
ir veidmainystė.

Kad ryškiau paaiškėtų dabar
tinės pastangos, reikia žvilgte
rėti i praeitų gadynių obalsius 
bei Įvykius, (čia išleidžiame ke
liatą chronologijos datų, kurios 
mažai turi bendra su dabartine 
Lietuvos padėtim.—Red.)

1926 m. 17 gruodžio armija 
Įvykina perversmą ir pastato p. 
A. Smetoną prezidentu. Konsti-

si# cenzūros, o tik apskrities 
viršininko priežiūra, kuris gali 
spausdinį dar iš spaustuvės ne
išėjusį k, nfiskuoti. Nuo redak
torių reikalaujama augštojo 
mokslo, bet jis pavedamas glo- 
bon dažnai mažamokslio prižiu 
rovo! Baudų numatoma nesi
gailėti kaip spaustuvės vedėjui, 
taip ir laikraščio redaktoriui pa
mankštinti. Įstatymą skaitant, 
man plaukai pasišiaušė iš nusi
minimo, nes kilo drovi mintis, 
ar kam ners nereikės naujus 
knygnešių Gurius organizuoti 
Lietuvos pasieniuose...

Buvo jaunalietuvių suvažiavi
mas pradžioje lapkričio mėne
sio. Tai žmonės dar nesuaugę 
ir nepilnamečiai; bet jų rezoliu
cijos despotiškos. Jaunalietu
viai kėsinasi užmauti apynasri 
šalies gyventojams. Atseit, viš
čiukai mokins vištą gyventi su
lig jų užmačia! Ir dar ketinama 
jaunalietuvius apginskluoti šau
tuvais! Jaunikliams taip belo
šiant. seniams mažai vietos be
simato Lietuvoje: juk jaunik
liai imasi žilagalvius pažaboti ir 
elgesio mokinti... Argi nesu
brendėliams šalis tvarkyti? Ar 
negana turėjome pamokų iš 
Geležinio Vilko, iš ateitininkų? 
Kasžin prie kokio galo prieis 
musų tėvynė?

Ir nedyvai, kad nauji Šukiai 
sklinda: Per daug turime moky-

tucija suspenduota, nuolatinis i tų žmonių! Per maža religišku- 
karės stovis. Mussolinis ėmė mo! (Povilaitis). Dissidentai 
griežti savotišką smuiką (muzi- (laisvos minties žmonės)—"dė
ką) Lietuvoje, ir pasklido obal- fektyviai,” vos toleruojami Lie- 
siai: šalin demokratija! tegv- tuvoje; jiems nereikia civilinės 
vuoja (autoritarinė valdžia ar- metrikacijos! Pressa—tai "kra
bą fašizmu pasivadinusi) oli- molmkai.” o liaudis—ne galvo- 
garchija! Tautos vadas viską jimui, o tik eksporto didinimui... 
sugalvos ir sutvarkys. Reikia ir varžytinėms.
tik drausmingumo, susiklausy- Ar stebėtina, kad šalyje nėra 
mo, dirhingumo ir vieningumo! etikos (nors turime 715 katali-

-- _ x. 5- _ :kli Ka-įnvSiuJA. tad nirimaiIš prtuziu oligarchijos narvs. ’ r- r ------- •-----------------
šalia p. Smetonos, prof. Volde- žmogžudystės, vogimai (net

teve.
—0 keno?
—Girtuoklių.
—Tai kaip bus Lietuvos?

ta istorija sako?
—Ji sako, kad prie Lietu

vos kunigaikščių buvo daug 
vergų. Vergijoj darbininkus

maras. Neįvykus Pajaujo pu
čui. o vėliau Plečkaičio užsimo
jimui. tapo įkurtas Geležinis 
Vilkas. Susidarius pasikėsini
mui ant Voldemaro gyvybės ka’.

aukštose vietose!) pripildo ka
lėjimus įnamiais (kurių pav. 
Norvegijoje pasigenda!); kad 
nekodifikuojame vieningų ša- 

kad nesugebame

Nenusivilkime! Pasimokyki
me. Mussolinis sukliuvo kalnuo
se. Lenkija keičia -Pilsudskio 
nevykusią (provokišką) kryptį,
Hitleris prilips liepto galą prive
dęs Vokietiją prie maisto truku- Rašo Dr. S. Biežis, Chicago. 111
mo ir prie imperialistinio despo- ---------
tizmo! Ne teroras, bet etika vi
sam pamatas, kuris apsaugoja 
nuo vidujinių sukrėtimų.

šj skyrių ved*
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

BAKTERIJV KARALYSTĖ.

—Lietuvos himnas liepia laikė netik patys kunigaikš
čiai, bet ir jų bajorai. Įstaty
mai buvo tokie, kad kas pa
siskolindavo pinigų ir laikui 
atėjus neturėdavo iš ko pa- 

linga. Turėjom krabrų ku-įskolą atiduoti, tas buvo ima- 
nigaikščių ir lietuviška vie-imas vergijon. Jeigu skolin- 
ra tada ėjo nuo baltųjų iki i tojui vergas buvo nereika- 
juodujų marių. Musų slau-'lingas. tai jis galėdavo par

duoti j j kam kitam. Lietuvos 
dokumentuose vra užrekor-

“stiprybę semti.iš senovės,” 
o ne iš “čerkutės.”

—Tas irgi gerai Maike. 
Juk musų senovė labai ga-

(sušaudytas stud. Vosylius), atlietuvinti Klaipėdos kraštą, 
nepoilgam įkliuvo pats Voldema- kad Kav ucikui leidžiame orga- 
ras (1929)* Oligarchų sąstatas vizuoti jaunimą įkūrimui kleri-
pasikeitė (Smetona, Mironas kalinės valdžios?!

nas Vytautas ir kryžiokus 
prie Žalgirio nuvajavojo.

—Kas iš tokio “nuvajavo- duotas atsitikimas, kaip 
jimo,” tėve, kad paskui tas i 1539 metais a vergas vardu 
pats Vytautas privertė lie- Dionizas buvo parduotas 
luvius priimti tu “nuvajavo-i Gardino rinkoj tūlam Dro- 
lu kryžiokų” Dievą ir gar-ibyševičiui už dvi kapas lie- 
binti visus jų šventuosius Į tuviškų skatikų, kas Ameri- 
stabus? Jkos pinigais šiandien reikš-

—Ar tai tu. Maike, nore- tų apie 4 doleriai. Taigi pa- 
tum, kad lietuviai garbintų galvok, tėve, ar galima ’š 
senovišką Perkūną? tokios senovės semti sau

—Man tai nesvarbu, tė- stiprybę? Ar tu norėtum, 
ve: bet tau. kaip senovės kad tave kas dabar parduo- 
garbintojui, Perkūnas ture- tų vergijon už skolos nešil
tų but daug brangesnis, ne- mokėjimą? 
gu dabartinis Dievas. —Ai ges nat, Maike! Aš

—Perkūnas no gut, Mai- noriu but frv! 
ke, ba jis buvo pagoniškas —Jeigu taip, tėve, tai se-
Dievas. ' novės negarbink.

—Jeigu taip, tėve. tai —Gali but, Maike, kad 
kaip tu gali semti sau iš Lie- čia tavo teisybė.
tuvos senovės stiprybę? Juk --------- -——----—--------------
tuomet visa Lietuva buvo 90 VOKIEČIŲ SKRENDA 
“pagoniška.” » AMERIKON.

—Maike, dabar tu čia šią seredą iš Friedrich- 
man sumaišei pėdas. shafeno išlėks Amerikon

—Bet tai ne viskas, tėve. milžiniškas vokiečių cepeli- 
Jeigu lietuvių Perkūnas bu- nas “Hindenburg” su 90 ko
vo “pagoniškas” Dievas, tai leivių. Jis žada nusileisti ties 
kodėl ne “pagoniškas” yra Lakehurst, N. J. Tai bus 
žydų Jehova, kuri dabar tu pirmutinis komercinis skri- 
su savo vyčiais garbini? Ar d imas, kuris atidarys pasto
tu žinai, kur dievu “pago- vią oro liniją tarp Vokieti- 
niškumas” prasideda ir kur jos ir Amerikos, 
jis baigiasi?

kurio itaka pažvmima vaidini- “Aušra” ir “Varpas” auklėje 
mu “Rišelje” ir Ko.), vieningu- teut* i la,sv^ ne I despotizmo 
mas varomas ne demokratiniu ParRius- Tad ir dabar reikia 
ir ne ethiniu budu: persuazija, nuosaikumo! Mes juk evoliuci 
įtikinimu, kad politinio susi- žmones, nepritariame sraur- 
klausvmo reikia, bet smurtu irjtu’’ trokštame pažangos v aisty- 
mokytojų bei valdininkų terori- mechanizme laisvės krypti- 
zavimu bei vaikymu iš vietų...
Politika — materialiai reikalai

mi; gana praeityje ragavome 
despotizmo smūgių, ir nebeno- 

—oligarchų verčiami lyg į reli- rime nepriklausomybės dingi-
gija. kur viešpatauja pranašo: mo Vis* teut* reikia Isąmonm- 
ipse dixit. Oligarchai savo valia kad mvlėt'» la,sve ir tvark^ 
vvkina per apskrities viršinin- ir teisėtumą, ir čion tegul pasi-
kus. dažnai mažamokslius “gu- ,reiškia musų vieningumas! Ko-
bernatorius.” kurie, kaip klus- kia bus “mintis. jei vieningumu 
nus oligarchijos įrankiai, “glo- atsieksime Uraniją ir despoto 
boja” draugijas, bibliotekas. mą. ir neklaužadas susodinsime 
spaudą, susirinkimus ir tt. Ne- kalėjiman ar gillotinuosime? 
tautininkams — opozicijai pa- Lietuva dabar vis daugiau ir 
sunkėjo gyvenimas: nepirksi daugiau artėja carų Rusijai 
Vado paveikslo ar knygų, nelan- kur reikėjo garbinti autokratinę 
kyši jaunalietuvių šokių vaka- valdžią, kur cerkvė buvo palai 
ru. nenupirksi jų lioterijos bi- koma viešpataujančiųjų bažny- 
lieto, neprisidėsi Vadui pirkti čia. ir kur žmonių iniciatyva bu 
dvaro, nedėsi ministerio pirmi- vo smerkiama bei varžoma (pre- 
ninko atvaizdo didesnio už kitų sa. draugijos. susirinkimai), 
atvaizdus — busi įskųstas kaipo Tokia Rusija juk negarbingai 
neklaužada ir valstybei nusidė- žlugo.
jęs... Valstybės saugumo polici- A te: tis berods tamsoka, šiaip
ja sekioja, ar neišgirs kokį žo- ar taip. musų ainiai tars savo 
delį, nepatinkamą kokiai nors, teisingą žodį apie musų nesuge 
vyresnybei ar organizacijai; da- bėjimą žmoniškai tvarkytis na- 
bar tokių šnipų itin daug valsty- mie, kaltins vadus dėl liaudies 

nustumimo į užpakalį, nes juk 
tik liaudyje, šviesioje ir sveiko-

bės tarnyboje... 
Vado globa konstitucinėje

valstybėje nebūtų pro šalį. Betjje, įr armijoje, gerai išlavintoje 
ir pakeistoji Lietuvos konstitu- įr apginkluotoje, gludi tautos 
cija neturi teisingumo pagrindų, galybė.

—Bai gali, Maike, musų 
klebonas niekados šitų klau
simų per pamokslus neaiš
kina.

—Matai, tėve, kokia men
ka tavo logika! Tau patinka

ITALŲ ARMIJA JAU 
ADDIS ABABOJ.

Šį utarninką Washingto- 
ne gauta žinių, kad italų ar
mija jau inėjo Etiopijos sos- 
tinėn, Addis Ababon.

ir todėl nėra vykinama. Nėra 
pasitenkinimo net kariuomenės 
vaduose, kaip liudija atsitiki
mai su gen. Plechavičiumi, pulk. 
Petruičiu. gen. Skuču ir gen. Ge
rulaičiu. o ypačiai akylandųs at
sitikimai su pulk. Bačkumi (pa
sižymėjusiu perversme p. Sme
tonos naudai), su pulk. Nava
ku, ir vyr. štabo viršininku Ku-

Lietuva dabar atrodo lyg ans 
supančiotas žirgelis, kurį nori
ma šuoliais pirmyn varyti nei 
nežinant jam kur link. Ar toli 
nueisime be experimentuodami 
be tautos atstovybės ir demo
kratijos? Be žmoniškos ir vyki
namos konstitucijos, teisingu
mu paremtos ir nustatančios 
tvarką šalyje, kaip teisės taip ir

biliunu (1934 m.): juk jų net pareigos piliečių ?r

Lapkričio 4 d. esmi rašęs p. 
Prezidentui memorandumą ir 
ten smulkiai išdėsčiau kaip blo
gybes dabartinio gyvenimo, taip 
ir sumečiau, kokie yra truku
mai musų valstybės mechaniz
me dabartiniu metu. Trumpai 
suglaudęs, pasiūliau tokią pro
gramą :

I. Reikia liaudies ir miestie
čių atstovybės-seimo. Nėra kam 
gyventojai išdrįstų nusiskųsti, 
tada jaučiasi skriaudžiami. Jau
noje valstybėje, kur gyventojai 
nėra įgudę save valdyti, gal but 
seimas rinkti iš politiškų parti
jų nėra praktiška, nes partijos 
neperstato visų savo narių inte
resų ; tad galima mėginti sei
mas rinkti iš profesinių organi
zacijų: gydytojų, advokatų, in
žinierių bei technikų, mokytojų, 
verslininkų, prekybininkų bei 
amatninkų, ūkininkų rateliu, ir 
darbo organizacijų. Seimo na
rių skaičius—40; šeimininkaę 
sent 30 metų amžiaus ir išėję« 
bent virudinės mokyklos moks 
ą. Dalį jų (15) skiria valdžia, c 
25 narius renka gyventojai 
slaptu balsavimu, ne sąrašais, 
bet atskirai kiekvieną savo apy
gardoje. Seimo funkcija — įs
tatymus leisti ir biudžetą nusta
tyti.

Valstybės Taryba arba Sena
tas iš 30 narių, kiekvienas bent 
40 metų amžiaus ir išėjęs aukš
tąjį mokslą. Valdžia skiria iš jų 
10 narių. Funkcija: persijoti 
šeinio nustatytus įstatymus, 
biudžetą kontroliuoti, sutartis 
su kitomis valstybėmis ratifi
kuoti. revizijas daryti viešose 
įstaigose ir tt. Senatas prižiūri 
veiksmus vykdančiosios val
džios.

Šalis renka šeimininką-vadą. 
prezidentą. kuris pasiskiria 
bendradarbius, ministeriais, 
jam atsakomingus. Tai vykdo
moji valdžia. Prezidentui pri
klauso teisė vetavimo ir pasi
gailėjimo.

II. Konstitucija tobulintina 
Ji privalo būti valstybės tikruo
ju pagrindu, ir nustato piliečių 
teises: sąžinės, tikybos, žodžio 
ir spaudos, susirinkimų bei 
draugijų laisvę. Kaip spauda, 
taip visi piliečiai teismui atsa- 
komingi už šmeižtus, nemoralu
mą ir kriminalumų skelbimą. 
Visi piliečiai lygus prieš įstaty
mus. Tik nuopelnai šalies laisvei 
bei gerovei teduoda pagarbą bei 
pirmenvlię. Pagrindinės parei
gos: dorovingumas, darbingu
mas, tvarkingumas, susiklausy
mas. ir bendradarbiavimas. Ci
vilinė metrikacija įvesdinama 
sulig Suvienytų Valstijų pa 
vyzdžiu.

III. Bažnyčia atskiriama nuo 
valstybės. Konkordatas atšau
kiamas. Kunigijai neteikiama 
jokių privilegijų, jie tik savo 
krašto piliečiai (be exteritoria- 
lumo). Bažnyčios išlaikomos tų. 
kurie kunigų patarnavimo rei
kalingi. Kunigams už patarna
vimą ir apeigas mokamas atly
ginimas įstatymais nustatytas. 
Svetimi vienuoliai bei vienuolės 
tuojau iš šalies pašalinami. Vi
sos tikybos kaip ir netikyba ly
giai. pripažįstamos. Religijos 
mokymas atliekamas bažnyčio
se sulig jų kanonais.

IV. Mokykla (kaip Ameriko
je) neutrali religijoms, o etikos 
mokymas visiems privalomas. 
Svarba dedama gamtos moks
lams (fizika, chemija, biologi
ja), sociologijai, matematikai ir 
hygienai (eugenika). Mokykla 
skiriama mokslinimui ir gyve
nimui žemėje: todėl gimnazijos 
realinės, amatų bei ūkio moky-

(Tęsinys)
Į šilumą bakterijos nevieno 

kiai reaguoja. Vienoms šaltesnė 
temperatūra, o kitoms šiltesnė 
geriau tinka. Vienok dauguma 
jų geriausiai bujoja prie žmo
gaus kūno temperatūros aukš
čio, t. y. 98,6 F. laipsnių. Kuo
met šiluma nepalanki, arba mai
sto stoka, arba drėgmės trūks
ta. jos gali išlikti gyvos ganėti
nai ilgą laiką, nors veistis tuo
met mažai ar visai nepajėgia. 
Prie šitokių apystovų jos esti 
neaktyvios, tarsi miegotų. O to
dėl joms gyvenimo sąlygos pa
sidaro normalios, tai bežiūrint 
jos atgyje ir vėl veisiasi visu 
savo smarkumu, žodžiu sakant, 
bakterijos, o ypač jų sporai, ga
li ir moka prisitaikinti prie įvai
rių aplinkybių, kad ir visai ne
palankių. Kokia gyvybės rūšis 
pajėgia tai padaryti, tai tokia 
gyvybė ne tik nepranyksta, bet 
labai puikiai bujoja, šiuo at
žvilgiu bakterijos užima vieną 
iš pirmutinių vietų.

Manau, bus ne tik įdomu ži
noti kiekvienam kur jos randa
si, bet ir būtina tokis suprati
mas visiškai aiškiai turėti prak
tiškais sumetimais. Gana teisin
gai yra sakoma, kad bile žinoji
mas, kuriuo vienokiu ar kitokiu 
budu nieko negalima praktiškai 
pasinaudoti, visai mažai vertės 
teturi, čia kalbamu dalyku šis 
posakis pilnai atitinka. Mes ga
lime daugel ką žinoti apie bak
terijas. bet jei nieko nenusima
nysime kame jos randasi ir ko
kią įtaką į mus daro. tai tokis 
žinojimas bus visai bergždžias. 
Bakterijų randasi beveik visur
Jų užtinkame ore. kuri kvėpuo 
jame; ant maisto ir maiste, kurį 
valgome; vandeny ir piene, kurį 
geriame; ant drabužių, kuriuos 
dėvime, nors jie atrodytų šva 
riausiai. nebent reikiamai išste- 
relizuoti; ant rankų, veido, bur
noje, skilvy ir žarnose; svetai 
nėse, teatruose ir ligoninėse ir 
jų operacijų kambariuose, kurių 
švara bei sanitariškumas be ma
žiausio perdėjimo siekia aukš
čiausią tobulybės laipsnį. Taigi 
sunku įsivaizduoti tokią vietą, 
kame jų visai nebūtų. Tvirtina
ma, kad ant aukštųjų kalnų bei 
šiauriniame klimate, kame že
mė apdengta amžino sniego ir 
kame jokia gyvybė negali gv 
venti. kad ten ir bakterijų nesą. 
Labai sriaunioje upėje jų be
veik nesiranda. Taipgi gerai iš
virintas vanduo ar maistas jas 
užmuša. Bendrai, ugnis arba 
šiaip jau aukštas karštis, virš 
vandens virimo, jas sunaikina. 
Kadangi bakterijos taip univer
saliai paplitusios, tai mums nė
ra nei mažiausios galimybės jų 
išvengti, nes su kiekvienu alsa 
vimu Įtraukiame į plaučius mili
jonus tų perų. su kiekvienu iš
gertu stiklu vandens ar pieno

i

arba kąsniu maisto nurytu, ne
bent tai visa atsakančiai išvi
rinta, taipgi milijonus bakteri
jų nurijame į skilvį. Kaipo pa
sarga, dėl šitokios padėties visai 
nereikia išsigąsti, nes daugelis 
tų bakterijų yra labai reikalin
gos musų gyvenimui, nors kitos 
pridaro mums didžiausios žalos. 
Tačiau apie tai vėliau pakalbėsi
me kiek smulkmeniškiau.

Oras kaipo tokis mažai įtakos 
padaro į bakterijų normalaus 
gyvenimo eigą. Gi tiesioginiai 
saulės spinduliai daugumai jų 
yra mirties nuosprendis, nes j 
kelias minutes jas užmuša. Sa
kysime, bakterijos džiovos, dif- 
terijos, šiltinių ir daug kitų ligų 
saulės užmušamos net mažiau 
kaip per 15 miliutų skaisčioje 
vasaros dienoje. Žiemą ir kuo
met debesiuota
visai negalima
saulė yra labai įtakingas 
naikintojas.

šitokio efekto 
tikėtis. Taigi 

ligų

Bakterijų, kaip iš pradžios 
buvo minėta, yra įvarių rūšių ir 
jų sugrupavimas gana kompli
kuotas. Tačiau musų tikslui pil
nai pakaks padalinus jas į dvi 
dideles grupes arba klases. Į 
vieną grupę sutilpsta visos tos 
bakterijos, kurios vienokiu ar 
kitokiu budu pagamina įvairias 
ligas arba apsargdina žmogų. 
Antron įneina visos tos, kurios 
nieko bendro neturi su ligomis. 
Pastarųjų yra kur kas daugiau. 
Dauguma jų yra naudingos bei 
būtinai reikalingos.

(Pabaiga bus.)

klos, muzika, paišyba, bei cho
rai ; gimnastika.

V. Amnestija politiniams ne- 
laisviams (jei nedirbo svetimos 
valstybės naudai).

Tokios reformos sukels pa
garbą Lietuvai visų krašto gy
ventojų, taip pat ir užsienių. 
Lietuva taps nenugalima savo 
pasišventimu, darbštumu, švie
sumu, ir pasitikėjimu šviesios 
ateities. Pasireikš gyventojų 
iniciatyva, kas išeis į sveikatą 
visai šaliai. Nebus pavojaus iš
sisukti iš intemacionalių sugy 
venimo vežu; nes juk norime 
Vakarų paramos svetimai ko
kiai, valstybei mus puolant, čio
nai prisiminkime aiškius per
sergėjimus ir paakinimus anglo 
Wedgewoodo ir franeuzo Pau
liaus Bastide’s pavojų valandoj

Sapienti sat... Dr. J. šliupas.10. XII. 1935.
Palanga.

SEIMININKĖMS
PASISKAITYTI.

UI UDIL’ numr
Kumpį galima virti bei kepti, 

bet kepti reikalinga tik visiškai 
nesūrų kumpį. Jei kumpis yra 
sūresnis, tai geriau virti, nes 
beverdant dalis druskos iš kum
pio pasišalina į vandenį. Kai 
kumpis labai sūrūs, tai prieš 
verdant reikia jį dar numirkyti 
nemažame inde.

Geriausia kumpį virti bei 
kepti sveiką, nesupiaustytą, nes 
toks gražiau atrodo.

Kepti reikia gana karštoje 
krosny, stropiai aplipdžius duo
nos minkle.

Virti kumpį reikia su dideliu 
atidumu, nes kitaip kumpis bus 
neskanus, sausas ir labai negra
žiai atrodys.

Reikia užvirinti dideliam puo
de vandenį, įdėti kumpi ir tuoj 
nukaisti, kad kumpis nevirtų, o 
tik butų aukštoje temperatūro
je. Kitaip tariant, reikia laikyti 
puodą ant tokios ugnies, kad 
vanduo nekunkuliuotų, o tik be
veik virtų. Tokiu budu kumpis 
verda apie 3—4 valandas laiko. 
Reikia daboti, kad kumpis ne
pervirtų. nes virimo laikas daug 
priklauso nuo to. kokio amžiaus 
kiaulės kumpis yra.

Kai kumpis visiškai išvirs, 
reikia leisti ataušti tame vande
nyje. kur virė. Kai atauš, iš
griebti ir pastatyti vėsioje vie
toje. Piaustyti labai aštriu pei
liu, kad nesusiardytų.

ŽĄSIS.
Gerai nutaisytą žąsį reikia iš

trinti druska, prikimšti sveikų 
obuolių bei raugintų kopūstų, 
užsiūti, padėti ant skardos, įpil
ti stiklą vandens ir pakepti. Pe
čiukas turi būti gana karštas. 
Jei žąsis riebi, tai taukų nerei
kia dėti. bet jei visiškai liesa, 
tai dar reikia pridėti k(kių nors 
taukų. Kepant reikia d.'žnai lai
styti, bet vartyti skaldoje ne
reikia.

Mėginti ar iškepus reikia ša
kute. Jei šakutę įsmeigus nebe
bėga kraujas, o tik pilka sultis, 
tai žąsis iškepusi.
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Įvairios Žinios.
KELEIVIS, SO. BOSTON.

Didžiausi# Pasaulyje Vabalas.

Kaip Ispanijos Juo- Žydų Pogromai Len- 
dašimčiai Kankino kijoj Nesiliauja.

Darbininkus. D .... ~______ Padėtis esanti aršesne negu
Kaip dabar kairiųjų vai- .

džia Ispanijoj panaikino . Keleiviai, kurie išvažiuo- 
cenzurą, tai pradėjo aiškėti Ja Lenkijos, pasakoja bai- 
baisųs dalykai apie buvusį šių dalykų apie žydų perse-: 
tenai klerikų ir monarchistų klojimus. Žydų padėtis^ Len- 
reakcijos siautimų. Pavyz- kU°j esanti daug aršesnė, 
džiui, nelabai senai buvo už- negu Vokietijoj. Čia žydai 
muštas Ispanijos Svetimša persekiojami įstatymo ke
lių Legijono vadas Įeit. A- Ku, pagal nustatytą planą, 
lonso Nart. Oficialė žinių ir jie žino ko tikėtis. Vokie- 
agentura tuomet skelbė, kad tija, mat, yra griežtai dis- 
jis buvo nušautas medžio- ciplinuota valstybė ir čia 
jant “per draugų neatsar- viskas daroma jau iš kalno 
gumą ” numatyta tvarka. Pas len-

Dabar gi paaiškėjo, kad kus gi jokios tvarkos nėra.
tai buvo melas. Leitenantas įia susirenka gauja fanati- New Yorko universitetui buvo prisiųstas iš Naujosios Guinė-
Nart buvo nudėtas už savo k^ e.ina musti zy ų - jos vaĮ)aias kurįs panašus į lazdą, negu į ką kitą; todėl jis ir
budeliškus darbus darbinin- dauzo JŲ langus, sunaikina pavadintas ‘‘vaikščiojančia lazda” (“walking stiek”). Jis turi
kus kankinant. Ji nušovė krautuves, o kartais sudegi- 15 coliu „ io

na tnobas ir prieina net iki *________

Iš Pietų Amerikos. Lėktuvo Katastrofa 
------ Kaune.

SŪNŪS SU MOTINA... ______
“Lietuvių Aidas Brazili- Kaune įvyko oro puolimo 

:o" 7 kovo laidoj paduoda pratimai. Jų metu įvyko ka- 
šitokia žinia- ro aviacijos naktiniai skrai-

-Jau senas laikas, kaip ,T,1;?nir“°?js lėktuvu
ant Mooea, rua Parde Ropo- . -^n,ko VI skridęs pilotas 
sa gyveno motina su vai- kapitonas Mintautas ir tvai
kais: sūnūs Vladas Janavi- leitenantas Krasnickas 

i < ir dvi mažametės dūk- tūpdami, užkliudė, medžio
b rvs. Ju tėvas gyvena Ue- vireu.nt lr Patalke 1 (tarzlnf 
tUy0;e ' esančią prie pat aerodromo,

' ' " . . . . joje buvęs šienas tuojaus
••Apyjinkės gyventojai pa- užsidegė, bet lakūnai išliko 

si-bėjo šioje.Janavičių sei- sveįki, tik Įeit. Krasnickas 
mynoje ką tai tokio nenor- truputį buvo pritrenktas. 
m?laus ir nepadoraus. Kai- Lėktuvas smarkiai nukentė- 
mynai pradėjo kalbėti, kad j0_ Katastrofa įvyko todėl, 
\ ladas Janavičius, apie 24 kad nutupiant neteisingai 
metų amžiaus, atlieka lyti- r0(jė aukštį aukščio matuo-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo KAZIMIERO 

RAUL1UŠONIO, Trakų apskričio, Ža
slių valsš., Vareikontų kaimo; seniau 
gyveno Lawrence, Mass., o dabar ne
žinau kur randasi. Prašau jj patį at
sišaukti, kurie žinote kur jis randasi 
prašau pranešti man jo adresų, busiu 
labai dėkingas. (9)

Juozas Lipševičius
430 Second st., Greenport. L. I., N.Y.

Aš Antanas Sarkus iš Vyčių kaimo, 
Akmenės pašto, Mažeikių apskjr , pa
jieškau ONOS GKENEL1ENŽS po 
tėvais pravardė Ona Norkaitė, Kal
vių kaimo. Akmenės valsč. Apsivedė 
Rygoje. Turėjo sūnų ir dukterį, sū
naus vardas Lionginas Alditonas, o 
dukters — Aleksandra. 1910 metais 
atvažiavo j Ameriką—Detroit, Mich. 
1912 metais persikėlė į Buffalo, N. Y. 
Ji pati lai atsišaukia arta kurie žino
te kur ji randasi, prašau pranešti jos 
adresų, yra tvarbi žinia iš Lietuvos.

Jonas Paulauskas, (9)
43 Vine St., Middleboro, Mass.

nukankintojo revoliucionie- uzmusejyscių. Sužeistų žy-
oatrio dų yra 1<abai dau^ Blo^au‘ 
1 šia esą mažuose miesteliuo-

, j , , , se, kur nėra nei policijos,panų spauda dabar paskel- t j f Tokio^ vlj ; 
be šitokią istoriją;

riaus brolis.
Apie Įeit. Narto

tiškus nuopelnus” laisva is-

se negalima nei pagalbos 
Kai po revoliucijos Ispa- prisišaukti, kai fanatikai! 

nijos klerikalai su monar- pradeda siausti. Truskalo 
chistais pagrobė valdžią į miestely, netoli nuo “ste- 
savo rankas, tai prasidėjo buklingos” Čenstakavos, žy- 
žiauius darbininkų perse- dų pogromas tęsėsi 2 sąvai- 
kiojimas. Leitenantui Nar- tęs ir toliau už to miestelio 
tui buvo pavesta Asturias niekas apie tai nežinojo, 

rovincijoj prispausti ang-
JAPONIJA NEPR1EŠIN- 
GA DARDANELIŲ FOR

TAMS.

Biakasių miestelį Carbayin.
Šitas žvėris siautė tenai 3 ai 
4 mėnesius. Jis suėmė 32 
angliakasiu ir mušė juos ir 
kankino ilgą laiką, norėda
mas išgauti iš jų visas žinias

TRAUKINYS NUVIRTO 
NUO TILTO.

Northfield, Vt. — Šio pa- 
nedėlio naktį čia įvyko baisi 
traukinio katastrofa. Einant 
per tiltą, garvežys nušoko 
nuo bėgių ir nugriuvo upėn, 
nutraukdamas paskui save 
du vagonu su gyvuliais. Už- 

i mušta 40 gyvulių ir vienas 
žmogus.

JAU “ATLIETUVINTA” 
PUSE PAVARDŽIŲ.
Prieš dvejus metu:

l JUOZAS SIMONAITIS, seniau Tsb. 8>'veno Kuboje, malonės atsišaukt ir 
grąžint man pinigus. Aš esu bedarbė 

-į-i |>r sergu. Milda Sudmalis, 98 Aguiar,
amžiaus, loji žinia pasiekė Beckley, W. Va._ Green- Habana> Cuba- (oi
n- policijos ausis, nes toks W00(j Coal kompanijos ang-l Pajieškau brolio Klemenso ol- 

, santykiavimas sunaus su jjy trupinimo malūne spro- seikos, laike didžiojo karo tarnavo 
motina piktina kaimynus. p-n oarinis katilas ir 3 darbi-'Amerikos kariuomenėj, buvo Fran- DpI t n nnlipjjn ilo-n laika ta • i - . . euzijoj, grįžęs iš kariuomenės gyve-įjei io policija ligą lainą ią ninkus užmušė ant vietos, o no kur r. i. valstijoj. Mielas broli, 

' mes buvom parvažiavę Lietuvon ir 
mano vyras mirė, likausi nelaiminga, 
dabar sugrįžau į Ameriką. Turiu 
daug svarbių reikalų tau pasakyt. 
Broli, atsiliepk. Geri žmonės, kur jis

nius santykius su savo moti
na. kuri turi apie 45 metus tojas.

, lietuviu šeimvną sekė ir, pa- 4 c„7Pidė 
įgaliau' šiomis dienomis su- _______1_____________
■gavo juodu “inflagrante” ir Reikalinga* Darbininkas „
nugabeno policijom Gydy- Ant Farmos, kuris mokėtų karves randasi, prašau pranešt? ̂ adresų.“

tUOS du iŠ- melžti ir visų darbų dirbti. Mokestis 
$20 j mėnesį. Kuris mokėtų ir kar-

Turkai kreipėsi į Tautų 
Lygą, kad jiems leistų forti-• .. . • • AMAIS

fPĮe_revollucme 01Sanl‘ fįkuoti Dardanelių perplau
ką. Japonija atsakė, kad ji 
tam nepriešinga. Karo metu 
anglai su savo talkininkais 
dėjo didžiausias pastangas 
prasilaužti per Dardanelius 
ir paimti Konstantinopolį,

zaciją.
Kad apie tuos kankini

mus nesužinotų kiti darbi- 
rtinkai, Įeit. Nart su savo le- 
gijonininkais išvarė tuos 
angliakasius už supiltų ang-

AKRONE PLANUOJA
MAS DIDŽIAUSIS BA- 

LIUNAS.
Goodyero cepelinų kor

poracija Akrone pereitą są
vaitę paskelbė, kad ji nuta
rusi pastatyti didžiausį ce
peliną visame pasauly. Jis 
turėjęs 850 pėdų ilgio ir 145 
pėdas per diametrą.

PATARIA ORGANIZUOT 
“KELEIVIO” SKAITY-

Hiics Lrolmi 
Z\<X21XVt

tonai--„ . bet nieko nepaaare. narcia-visus juos susaude, o paskui nejjaj yra sįaura perplauka 
apipylė lavonus gazolinu ir jr a£iejų pusių buvo taip 
uzdege. Vėliau tie lavonai geraj turkų apsaugota, kad 
buvo surasti pusiau apdegę. tenaj buvo sudaužyti ir pa- 

Leit. Nartas taipgi suėmė skandinti didžiausi Angli- 
ir žiauriai kankino mieste- jos karo laivai. Todėl po ka
lio gydytoją, kurį nujautė ro Dardanelių fortus alian-* __ ..._______i:_ ~________simpatizuojant revoliucio
nieriams. Tas gydytojas taip 
pat buvo išvežtas už mieste- fikuoti. 
lio ir žiauriai nužudytas.

Išgirdo apie tai nužudyto
jo daktaro brolis, kuris 
slapstėsi kitur, ir sugryžo

tai sunaikino ir uždraudė 
turkams iš naujo juos forti-

SENIAUSIAS ŪKININ
KAS LIETUVOJE.

e, - Lietuvoje yra keliasde- budeliui atkeršyt. Sugryzęs gįmts žmonių susilaukusiu 
jis da sužinojo, kad tas gy- 1#0 metu Tačiau bene 
vulys yra išniekinęs ir jo niausias į s Kaun0 
motiną. Pasiskolino jis re- apskričio, Jonavos vals- 
volven ir leidosi budelio Šveicarijos kaimo u-
jieškoti. Jis surado jį vie
nam Morokos miestely, lo
šiant kortomis restorane.
Nesakydamas nei žodžio, 
nužudytojo daktaro brolis 
priėjo prie stalo ir davė lei
tenantui Nartui į snukį. Į-

kininkas Jonas Kursonis, tu
rintis 117 metų amžiaus. Ji: 
yra du kartu vedęs ir turi 
sūnų 80 metų ir dukterį 17 
metų. Vadinasi, būdamas 
jau 100 metų Jonas Kurso
nis dar susilaukė dukters.žeistas karininkas pasišiau- Jjs atrodo gana j ir turį 

se kaip hijena. Tuoj buvo b ik vis^ dan«js -
sumosta dvikova. Stojo_______________
priešininkai vienas prieš ki
tą ir šovė. Daktaro brolio 
šūvis pataikė juodašimčių 
vadui tiesiai krūtinėn ir jis 
pastipo ant vietos.

O valdžios agentūra tuo
met skelbė, kad jis buvo nu
šautas medžiojant “per ne
atsargumą.” Taip meluoja 
visos reakcinės valdžios.
Dėl to jos ir cenzūrą visuo
met palaiko, kad žmonės 
negalėtų sužinoti teisybės.

AMERIKOS LIETUVIAI
PAMATYS VISĄ LIE

TUVĄ.
Pernai iš Jungtinių Vals

tijų atvažiavęs lietuvis An
tanas Kazlauskas, spalvuo
tai ir nespalvuotai nufilma
vo daug gražių Lietuvos vie
tų. Dabar Kaune gauta ži
nių, kad Antanas Kazlaus
kas apie gegužės mėnesį vėl 
atvažiuos į Lietuvą. Dabar 
jis nufilmuos visą Lietuvą ir 
tas filmas rodys Amerikos 
lietuvių kolonijose. Tsb.

rnes avėjus metus Lietu- 4«„ $20 i mėnesį. Kuris mokėtų ir kar-voie buvo pradėtas kelti kl>Pehus u lado motiną jau penderio darių. tokiam mokėsime . * J- • • nescia. $25 ) mėnesj. Kreiptis: (9)vietos pavadinimų ir navai- 77^, ... ... , . --------- -
džių atlietuvinimo klausi- Dabar Jiedu sėdi kalėji
mas. Mat, Lietuvai daugel me’ 0 J?ao Paulo laikiasciai 
metų esant svetimoje vai- spausdina jų paveikslus ir 
džioje vietovardžiai ir pa- saukia, kad lietuviai sūnūs 
vardės buvo sulenkintos ar- su motina ištvirkavo, 
ba surusintos. Pavyzdžiui,
iš lietuviškos pavardės Juš-j PARYŽIUJE AREŠTUO- 
ka buvo padarytas Juškevi-; TAS RUSAS ŠNIPAS, 
čius; arba iš upelio pavadi-

WM. CINSK1S, R. F. D. 1, 
CORRY, PA.

Mrs. Petronella Martin, (0)
33 Chester st., Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.

nimo "Viltis” buvo padary-! .ž,inios įž Paryžiaus sako, 
tas lenkiškas pavadinimas kad tenai buvo areštuotas 

1 ,uz šnipinėjimą tūlas Nikolai“Nadieja” ir tt.
Pavardėms ir

džiams atlietuvinti prie ,
daus reikalų ministerijos bu- neJ°’ nepasakyta, 
vo sudaryta tam tikra komi-į
sija, kurion įnėjo valdžios, 
mokslo ir organizacijos at

stovai. Dvejus metus dirbu- 
jsi, komisija ligšiol jau su-

vietvar-
vi-

TOJUS. įspėjo atlietuvinti pusę Lie-
Dranąas A. J. Tėvulis iš! tuvos vietovardžių ir pa var-

Detroito siūlo šitokį suma
nymą:

Aš manau, kad visose lie
tuvių kolonijose reikėtų su-

Parduodu Gerą Ūkę Lie
tuvoje.

Mitkaičių miestely, Nevarėnų vai., 
Telšių aprk., pigiai parsiduoda 25 ha 
žemės. Visi trobesiai nauji, moderniš
kai įrengti. Ūkis pirmos rūšies. Kurie 
važiuojat Lietuvon apsigyventi, gera 
proga pigiai įsigyt

Pajieškau gyvenimui draugės lais
vos minties, mažai pasiturinčios, ma
no metų amžiaus, 53 metų, esu me
chanikas. Meldžiu be reikalingai ne
lašinėti. Rašykit sekančių adresu:

Liberty Tailor, (0)
4808 So. Ada st., Chicago, III.

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

tų puikių ūkę. ■ šynu, pačiam miestely, arti dirbtu(0Plsčiau klauskite pas savininkų 
STASYS BAGDONAS

345 E. 8th SL, So. Boston, Mass.

GERA FARMA

vės, mokyklos ir bažnyčios: viskas 
arti. Labai paranku su šeimyna. Gy
vent galima iš pieno. 46 akeriai že
mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
melžiamų karvių, bulius ir kitos au- . .-v . „ , . 'ginamos; yra žąsų ir turkių, vištų,

- , . .. \"A.a^ra?’ Jp,r<>s tPlobos-.l® karvių, 2 gražus arkliai ir visokieKeno naudai JIS snipi- ‘tyčios, 1 huhus, 2 arkliai, visokie rie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
■> farmos Įrankiai. Pienų parduoda ;^uimųnamas su elektra ir miesto

kvortom ir kenais dėl pieniaus; daro .^ndenlu, didelė barnė su skiepu ir 
gerų bizni Puse madios i miestukų. elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
Parduoda su visu bizniu už $9,500; !sudįt, jaunas sodnas, daug vaisingų

Aleksiejev, rusas emigran
tas.

džių. Vietovardžių jau vi
siškai atlietuvinti astuonio
se apskrityse. Pavardės at
lietuvintos ligi “L” raidės.

organizuoti “Keleivio” skai- Manoma, kad tokis darbas
tytojus. Tokios organizaci
jos skyriai turėtų kas mėne
sį laikyti susirinkimus, pa
skirti korespondentus ži
nioms rinkti, ruošti pramo
gas, skleisti apšvietą tarp 
tamsesnių lietuvių ir užraši
nėti “Keleivį” beturčiams ar 
invalidams, kurie nori jį 
skaityti bet neturi išteklių jį 
prenumeruoti.

Tokia organizacija gale- . 
tų padaryti “Keleivį” popu- 
liariškiausiu laikraščiu. Or
ganizacijos vardas galėtų 
būti “Keleivio” skaitytojų 
sąjunga ar kitaip.

per dvejus metus bus visiš
kai baigtas/ -

Šis darbas dabar varo
ma? visu smarkumu dėl to, 
kad norima į naujuosius 
Lietuvos pasus, kurie jau 
bus šįmet išduodami, įrašyti 
tik lietuviškus vietų pavadi
nimus, ir atlietuvintas žmo
nių pavardes. Tsb.

VENEZUELOJ BUVO 
PREZIDENTO RINKIMAI.

Venezuelos respublikos 
kongresas pereitą subatą iš
rinko generolą Contrerasą 

Tsb. respublikos prezidentu.

AMERIKOS MOTERŲ
APGAVIKAS SUGAU
TAS FRANCUZIJOJ.

Šiomis dienomis Francu- 
zijoj buvo areštuotas ameri
kietis Thomas Convvay už 
apgaudinėjimą moterų. Jis 
yra pasižymėjęs tuo ir Ame
rikoje. Fitchburge, netoli 
Bostono, jis išgavo iš tūlos 
Marjorie Mitchell $1,250.

BLUE RIBBON
M MALT

/ /

apie pusę 
klausk:

įmokėt. Platesnių 
A. ŽVING1LAS

žinių

FARMA No. 2.
45 akrai, 25 dirbamos lygios žemės 

be akmenų, stuba 7 kambarių ir bar
nė, prie didelio plento, 2 mailės į 
miestukų. Parduoda už $2.500; įmo
kėt $500. A. ŽVINGILAS (-) 

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

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
A J uods’alviaf, rud

galviai, gelton- 
[ galviai ir balt

galviai. Prisi un- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

geoT
BENDORAITIS 

Waterbnry. Conn.
520 Wilson St..

medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimvna. Kreipkitės pas (21 

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

Lietuviška Agentu-
t lt a ir tt I^r/inhirv

Parduodu Laivakortes ant gerianafų 
laivų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Siunti
mas pinigų 1 Lietuvą ir kitas šalis.
Daroma visokie dokumentai, aktai, į- 
galiojimai.
YRA TAIPGI VYRIŠKŲ DRABU-' 

ŽIV KRAUTUVĖ.
Čia gausite visus apatinius ir vir

šutinius daiktus. ’
Moterims aukštos rūšies kojinėe- 

pančiakos. Reikalui esant užeikit. 
Visame patenkinantis patarnavimas.

JONAS SEKYS, Agentą*
433 PARK ST., HARTFORD, CONN.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S 
ALE

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
TAIPGI. KURIE ŽINO ALAUS GERUMĄ. TĄ GERUMA ATRAS 

BROCKERT S ELYJE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
Worcester—5-1126

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

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

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

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS 
CHARLES WAYSHVILLE Brockert Ale Distributor. Tel. D«d. 1731

arba pas Petrų Širkų, pardavėjas; Tel. South Boston 9836.

253 Broadua KELEIVIS
r. So. Iloston, Mass.

PARAŠE KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių Vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
hnygų. nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SL, Lawrence. Mass.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Lietuvos Imperatorius. \ Amerikos ir Kana
dos Lietuviai! GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 

KNYGYNE.HumoristikaJ
Leiskit mums tarti žodį 

svarbiu reikalu.
Mes kreipiamės į jus, ger

biamoji visuomenė, Lietu
vos žmonių sveikatos rei-

kad aš teises, pirmame do
kumente įrodytas, jau be šio 
dokumento turiu...

—Svetur! Bet prašau ne-! —Bet kas tokį įstatymą j ' 
ibijot! Tamsta Lietuvoj: rašė?ir šis Imperatorius; —Aš rašiau T.ietnvon ir L Lauš amenkiecių,

—Oi! Kas ten toks?
—Lietuvos konsulatas! 
—Kur?

gyvenai ir šis imperatorius į —Aš rašiau Lietuvon ir L į?^v^?lerikie-5lų-’. 
Tamstai nieko blogo pada- mano įgaliotinis iš atatinka-'-? Ob> apiasineja savorytinTH! - gavo tokįpa-te^Kik^^:

—Koks imperatorius? Ne
suprantu! Juk imperatorius, 
tai neatsakomingas valdo
vas.

—Lietuvos konsulas taip 
pat neatsakomingas...

—Kaip?
—Taip! Visai paprastai! 

Husų konsulas, tai toks jė
zuitiškas asmuo: skustas, 
l.reivos burnos ir išdaviko 
ž kys. Iš esmės tai visai ne 
musų, ne Lietuvos konsulas, 
bet kaž kokios fašistų slap
tos organizacijos narys...

—Bet jis lietuvis.
—Ne. Vokietis! Jis lietu

viškai nesupranta ir su mu
sų Lietuva nieko bendra ne
turi ! Jo kanceliarijoj tik vo
kiečiai ir rusai-caristai tar
nauja... Net jo šoferis ne
lietuvis.

—Bet atsiprašau! Jei šis 
konsulas toks blogas, tai 
Tamsta, kaip Lietuvos pilie
tis, turi teisės užsienių mi
nisterijai skųstis!

—Skųstęs? Aš jau esu 
skundęsis, kada dėl konsu
lo veiksmo perdaug nuken
tėjau...

—Na, o kas buvo?
—Nieko nebuvo! Tik ma

no laiškas buvo atsiųstas 
konsului... Tuomet jis kaip 
tikras vilkas mane pulti pra
dėjo.

—Taip! Bet aš visai ne
suprantu! Tamsta nekaž- 
koks nežinomas asmuo! 
Tamsta lietuvis, lietuviškai 
rašai. Kaune, rodos, Tams
ta savo įgaliotinį turi?

—Turiu ir neturiu.

—Na, Lietuvos pilietis, 
bendrai imant, turi teisę sa
vo Įgaliotinį tėvynėje ture 
t i! Net svetimšalis tokią tei 
sę turi!

—Svetimšalis turi, bet 
Lietuvos pilietis, matyt ne
turi!

—Kaip?
—Man reikėjo iš tėvynės 

dokumentų gauti. Mano Į- 
galiotinis padavė prašymą, 
bet pusė metų praėjo ir aš 
savo prašymą gavau per 
konsulą atgal. Ponas konsu
las rašė:

“Lietuvos piliečiams ne
galima betarpiai Lietuvos 
įstaigoms rašyti, bet reikia 
■'•isuose dalykuose atsikreip 
t i į Lietuvos konsulą.”

Taip pat be Lietuvos 
konsulo Lietuvos pilietis ne
gali nieko iš tėvynės gauti...

Tuo budu aš nuo tėvynės 
■visai nukirptas. Be konsulo 
cš tėvynės jau neturiu... Aš 
Lietuvos konsulo vergas!..

—Bet Tamstai reikėjo an
trą prašymą paduoti.

—Aš taip ir padariau. Aš 
antrą prašymą jau per ma
no “globėją” siunčiau.

—Na, kas buvo?
—Nieko nebuvo! Pusme

tis dar praėjo ir aš galų ga
le iš konsulo raštą gavau, 
kad mano tėvynės atatinka
ma įstaiga neturi kliūčių 
man mano dokumentą iš
duoti.

—Na?
—Už dokumentą konsu

lai reikia 30 litų. Sumokė
jau ir dabar jau džiaugtis 
pradėjau. Bet konsulas pi
nigus paėmęs dokumentų 
man vistiek nedavė...

—Kaip?
—Taip. Jis paaiškino, 

kad nors dokumentą išduoti 
man kliūčių nėra, bet ka
dangi šis dokumentas man 
teisės duoti gali, tai jam, 
Lietuvos konsului, negali
ma dokumentą man išduoti 
kol aš pats jam antrą do- 
kumenntą nepristatysiu,

liškinimą: , . , ,.( . 1 voJe» bet svarbiausi gyveni-
‘ Pas mus tokio įstatymo ;mo vaizdai tankiausiai lieka

visai nėra, bet, viskas tas — net nepaminėti. Vienas iš 
tik praktika... musų pamirštų klausimų yra

—Ak, tai tikro genijaus sveikatos reikalas, 
mintis! Konsulų-fašistų Amerikiečiai lietuviai, ku- 
jraktika! Praktika be įsta- iie buvote nuvykę į Lietuvą

ir nesusipažinote su vadina
ma Kauno miesto valstybi
ne ligonine, padarėte sau

tymų! Praktika ir aktivisti-
:a! Aš 20 metų Vyriausio 

tribunolo sekretoriumi tar
davau, daug konsuliarinių'nuostolį. Ta sveikatos“Mek 
vylų sprendžiau, savo laiku ka” yra tikras urvas.
eriausius juristus žinojau
et apie garsaus “Kašino” 
liesto apygardos teismo 
raktiką anekdotą girdė- 
au bet įstatymo “Praktika

t
*

*

£

n
V

PASPIRGINTA PĖTNYČIA.
FELJETONAS.

Jvyko toks mažas dėl gavė
nios užlaikymo Lietuvos

—Kad nūnai panedėlis, kū
mute, dovanai ant mus užsipuo
lu

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

I^alis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai JIG.OC
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta tai^ 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali erei t ai išmokt kalbėt angliš 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
bet čieli trakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant. važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvė;:. pas daktarų, pas bar 
rdaskutj, pas knauciu ir tt S'i fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antru 
padidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 63............ 35c
Etnologija arba istorija apie žemėt 

tautas Pagal Dr. Ii Ilaberiandų. 
parašė žemas Su paveikslėliais. Ap- 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 

i tautas, veisles arba rases Yra didelei
i naudinga kiekvienam perskaityti Chi 
caeo. III., pusi. 667, Popieros vir
šeliais ............................................. $3.00
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny.

, goj telpa daugybė naujų, labai gr»-

Uetnvoa Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

iuo 1605 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir
-taip tuo pačiu laiku kunigai tų val- 
ižių rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
;o.« paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas įemlapis 
iarodo dabartinės Lietuvos rubežius 

ir kaip šalis yra padalyta į apokri
fus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
esni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikus sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne aryga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų
iš lauko ir iš vidaus K-iina ____ $1.04
Drūtais audeklo apdarais ____ $1.5*
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Kotus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
>avo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsižių ir juokingų monologų ir deklama-

—Koks Čia tau Danedčlis, kad cijų. Visokios temos: darbininkiškos,, c*ek vandens, kad visų žemę apsem-
QvpikatO<? nadėris T iptll kriT- "i- • T "" hn« ciihata otVirtn r«voliuc!onieriškos, tautiškos, humo- : ty • Kur vanduo dabar yra? KaipO\ClKal0b panelis Lietu publikoje piliečių tarpe nesusi- r-t 0Us> subata, — atkirto Ag- Etiškos ir laisvamaniškos Visos 18 tojaus šeimynos galėjo atsirasti 

voje bendrai yra labai blo- pratimas, žinoma do geram oa- nieška. ! skambios, visos geros Tinka viso 1 po tvano juodveidžuu, raudonveidžiai
o-a TllhprklllftyflC -ai •, - . , , ib nranHat otciminZ kiems apvaikščiojimams. baliams, *r kuų veislių žmonės. Šitie ir sun-iuoei KU10Za>, vėžys, rėdkui, nereikėtų nei peekolytli —Ak, prauda. — atsiminė koncertams ir tt. Antra pagerinta Ul kitų klausimų, j kuriuos negali
užkrečiamos ligos, nesam- įja aDie ji. dar ko gero gali be-, Ceberkienė ir dienos išsirikiavo laida. So B'-stcn, 1214 m...............25c. joki* kunigas, yra nuosakiai• • • a • • * ** ® ® i * ir sič 1^4* y ti fe i T ptanja Viešpatauja visuose rašydamas rašalą išversti, stalą akuratniai jos atmintyje. ; Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- Knyga be gaio įdomi Kas žodis—ta;

res-

>e Įstatymo” net Troglodi-; kampuose. Bet aršiausia yra jr nagus išsitepti. Bet kad šis į-! Tuo tarpu prie stalo vaizda- ..13 i vlsas kaiba«, todėl kad yra gm- faktas; kas sakinys—tai naujas ku 
tų istorijoj neskaičiau! Į tas, kad susirgę žmonės ne- vykis, o šis įvykis Dvidešimtam 'osi šitokia scena: Vyresnioji ^tS^ gato^K?- ”

_ Ištikruiu Stebėtina min- turi. nei ,ku.°’ nei kuii tinka- amžiuje ir da tautos vado kara-' duktė skubiai nurijo mėsos ga- 19C9, pusl 432’ DrutaiM sn ..................................... .................. 250
tįs» Pinigus" UŽ dokumento■mai. ^dytis’ ne».trūksta ll- lystėje įvyko, kada visokį jera- balą, jaunesnioji da lyžtelėjo pa-,a ........ D ,t. Kam, Daktaras, parašė Dr. A j. Ka-
išdavimą ' paimti ir doku-joninių,, sanatorijų, ardyto- planai, radijušai ir visokios tra-i dalyt, taukuose band,. sūnūs iSSTį^Ti^SS d4“xs»ifK."kotp’i?t1.ei
mento neduoti! Lietuvos ui- Z0C*Z*U sakant, Visko. čiznos karaliauna, tai jis reikia vikriai stvėrė da tris spirginius bažnyčios siautimas ir pradžia refor- teptais, aiškiausi nurodymai kokius 

MeS, Žemiau paSiraSę, tU- jr užrašyti ba Čia jau istorijai- ir sutriuškino dantimis, O tėvo Su puikių paveikslų vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-
tėjome progos pažinti svei-: nas o kas jau būna už-' ranka lyg ir sustingo iarp bur- “J“ 5S&

---------- ><„ ^ra. k.r ,r skauradQS paskui pra?i. Gamtos Lton.a. Pagal P. Bert verte

viais neištašvs. Į žiojo senis Ceberkas:

neciai, žinoma, turi teises 
ir svetur mokesčius mokėti, 
bet aš nežinau, ar turi teises 
svetimšalis fašistas, vokie- . . A ... .
tis, lietuvių priešas, pas kuri n.ese lr stodijav § jos sveika- 
. ūsų žandarai tarnauja tingumo klausimų. Mes esa
tį- turi toks asmuo teisę Lie- lne sutlM 11 S11 daug

katos padėtį Lietuvoje. Mes 
esame dirbę Lietuvos ligoni-

‘.uvai įstatymus improvi
zuoti !

Bet toks yra musų Lietu
vos imperatorius!

Prof. Arkadijus Presas.
Kellomaki, Suomija.

Gyveno ten, kur jų pirkia bu
vo, Ceberkų šeima. Sakysim, 
kad jie gerai gyveno ir jiems 

kaip ir gegužei
nuosavo lizdo. Ot, kad ne tas 
bekonas, tai gal nereikėtų ir pa- 

apie juos. O dar tas ne-

—Kad iuos visus velniai kur’' meRų ir tt; trnmPai> aiikiai ir supran- 
ivaa JUOS Visus velniai Kur- tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- 

Tam prastam žmogeliui kožnas cago, Iii. 1S03, pus! 209. Gražiuo- 
tik nori apinasri užmauti, kad

Gamtos latorijm Pagal P. ,
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu n-j i- ipaveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- tu?į:?id± J.T'“9

kiekvienam lietuviui.

apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina .............................................. $2.50

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

nusiskundimų dėl apverkti-į 
nos Lietuvos žmonių padė
ties. Mes esame kalbėję su
daugeliu Lietuvos gydytojų- Xt‘i .„.v Ju<». o uar ,
-Jie visi mus prašė k laimingas bekonas, kurio nepa-pastatyti jiems modernišką e H

j ligoninę, nes Lietuvos pre-
j zidento žodžiais sakant,
! "musų tautos 
i tuščias.”

Kokius Dievas Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 

lengviau galima butų vedžioti... Materiališkas Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
I Lapeliai iš prcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, ckaldai, asy- 

rban
Dūmina mus ir gana. Va, ir ši
tuos spirginius gyvus dar buvau

se audimo apdaruose.......................$1.50

įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie
nuvežei narrinnti tai tie dar ši < žit* labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
nuvez-ęs) paiuuvu, utį ue uai si- protaujantiems darbininkams neap- kius Jie aantikius su žmonėmis turėjo, 
dina. sako, tavo bekonas dagias, kainuojama. Medega imta iš Greilicho. Knyga stambi ir labai užimanti.
Valgyt, vėl bėk klaust pas ku
nigą. Tfu, kad juos bala kur... 

Už valandėles jau Agnieška

norėjo išleisti bekonų cenzoriai 
kur nors už gronyčios kokie

j nors londoniškio liordo pilvan,
ai-uoaa^ yra apsunkino ir apšaukė sunkiais visam sodžiui papasakojo, kad 

praspirgino pėtnyčią.V. Vladunas.griekais Ceberkų šeimyną, jeigu Ceberkas

Jonui Gritėnui.—Iš trum
po laiškelio joks daktaras 
neatspės, kodėl 
'kauda strėnos

.G®r^)1įmiej.l! ^es, ameri- ne vįs ui davatkos A 
kiečiai, kovojome uz Lietu-, . * . . a '

1 Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Sovieaytų Vaėstijų PUie 

čia? Aiškiai išguldyti pilietystė* 
įstatymai su reikalingais klausimais i: 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida

Tai yra tikra tikėjimų istorija. 
Drūtuose audimo apdaruose ...

$1.00
$1.25

žiaynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
hlstorijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar- 
ilninkama, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Obisago, BL 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................... $2.00

nieškos ir jos apaštalų akyse.vos nepriklausomybę; ■—!Ap61wkino tos TetaiM bekonas
žmogui ?el°"!e ?»kas ™*>nais do-, jf kišcnjius jr duJios reika)us 

aroa kojos. įvairiems Lietuvos rei-
J apleidome ar

mes

. i • j Da Jis duvo rengiamas parautai
Gali but inkstai kalti, gali ir Velykoms reikalingais daik-
but ir kas kita. Detroite vra pamireome^ sveikatos reika- . apsirūpinti.

lą. Pamiršome svarbiausi 
tautos reikalą. Išvažiavo Ceberkasgeras lietuvis gydytojas, 

d-ras Jonikaitis, patartume

MEDAUS MĖNUO.

apie vi-

Švento Antane Stebnklao. Dviejų «■- knvirats4e Kaina 
kimų komedija. Perstatymui reikia J

Ji: Jie man vis primena, kad

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fę- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, sšlėa, 
pasikalbėjimai, hunaoristi&ki straips
niukai ir juokai. Antra pagarjataJ28 sssss 25c_ PiyJįlyM Vieno VPlk'.TVn

Komedija. Parašė Be u. Rumšas. Ga- 
: Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. M juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
į R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai.
, paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Koaigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-

Ti- Vincu itibdam minim hutu spalvuo“is gražiais žemlapiais. djja. Parašė Ben. Rumšas. Juokiu-Ji. Alusų medaus menuo butu Chicago Gražiuose apdaruose .. $2.50 gas veikalėlis Dalyvauja 2 vyr-i ir 
Km moiAn,.c Ko o i J moterys. Abu veikalėliai vienoje

25c.

nereikės už apžiūrėjimą mo
kėti.

Franui Montrealiečiui. —
Maikio tėvas labai dėkingas 
už “kanadeickus rublius” ir 
už gerus linkėjimus.

J. Bartkui.—Ačiū už lin
kėjimus ir pinigus.

K. Ramanauskui. — Stik
lą piauti reikia įpratimo. Pa- 
.artume nueiti pas pažįsta
mą geležų krautuvninką, 
kuris parduoda stiklą, ir pa
prašyti, kad parodytų, kaip 
-tiklas plaunamas.

Kanadiečiui.— (1) Mini- 
sterių kabinetą sudaro mi- 
nisterių sąstatas. (2) Minis
teris pirmininkas gali užim
ti ir bile kurio ministerio 
vietą, apart savos. (3) Pre
zidentui pasitraukus, jo vie
tą, kaip Jungtinėse Valstijo
se, užima vice-prezidentas. 
Kitur gali but kitaip. (4) 
Ministerio pirmininko gale 
didesnė, negu krašto apsau
gos ministerio. (5) Paskuti
nio klausimo negalime atsa
kyti, nes neturime rekordų.

Brooklyno Kriaučiui. —
Kadangi siuvėjų unijos rei
kalai buvo jau aprašyti ofi
cialiai paskirto korespon
dento, tai draugo praneši
mo jau nedėsime.

A. J. Stankui.—D-ras Mi- 
kolaitis negalėjo Wilkesba- 
riuose gyventi 1888 metais, 
nes jis Amerikon atvyko tik 
po 1905 metų revoliucijos. 
Lenkų laikraščio redakto
rium, kiek mums žinoma, 
taipgi nėra buvęs. Medici
nos mokslą jis baigė Chica
gos universitete, o dabar 
gyvena Lawrence, Mass.

A. Kuntzui.—Ačiū už lai
šką.

pagerinimo reikalu. Kad pa-;suzinotl pardavė. Bet beko- ______ .......... ........
gerint sveikatos stovį Lietu- nas Juos sveikino knuk, kriuk mudviejų vestuvės*da negreitai Seei»n»>M «• 
voje, reikia pradėti darbą: kuuviiik... Ir visa draugė nei bus itaSTpeffir
nuo pat pamatų: pastaty- žodžio vienas kitam nesakę, su
kim Lietuvos liaudžiai mo- prato visą reikalą. Suprato var- 
demišką ligoninę! Tai bus Kšai, kad bekonų cenzorius iš- 
nemirštamas paminklas. Ju- brokino.
sų duotas centas gal išplėš iš —Skersim! — pasakė tėvas
mirties nasrų nevieną jūsų atkinkydamas arklius, 
brolį! Argi gali but gražės- Ir kai penkti gaidžiai giedojo, 
nis ir mielaširdingesnis dar- bekono plaučiai ant stalo gara- 
foas? * vo, o nuo tų garų ar gal mislių

Bet ar šis sumanymas ras kvaito ir senio Ceberko galva, 
pas jus pritarimą, paramą. Ilgėjosi ir jo kišenius lito. Įdės 
oasišventimą ir nors krislelį senis lovin t**0™ kumpi ir vie- 
mielaširdvstės? Ką jus į tai P’Piry tureckų te žiupsni ta- 
pasakysite? bokos, o liulkon prisidės sama-

Mes prašome visus lietu- Į nM— O tas ne iš gero, nebuvo jo 
vius ir lietuvaites, ateivius ir kišenėj nei vieno lito.

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

Religija. Labai įdomi 
svarbiu klausimu. Jų

TIKRAS

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

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko

* rienas maistas duoda daugiau spėkų. perskaityti kiekvienas katah- nolkr, rmnV.ii reikia
-kas ir socialistas. Paraše E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston,NURAMINIMAS. ..Mass., 1915 m., pusl. 24................10c.

Ligonis: Dakatre, ar gali ma- s. s- ,rba šlillMni iškitmė._ 
ne užtikrinti, kad operacija ne- Vieno akto farsas, labai juokingas Kaina 

ir geros perstatymui. Kain* .... 16e.bus sunki?
Daktaras: Suprantama! Juk

I
žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos 

- j i i - - < Šelpimo Fondo leidinys. Su Raiyto-UŽ 300 dolerių sunkios operaci- joj paveikslų, 126 puslapiai, kai- 
jos aš nedaryčiau. ; na..................................... 50c.

cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši 
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

...........................................15c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

—Kiek metu turi žmogus gi
męs 1900 metais?—klausia mo
kytojas mokinio.

—Vyras turi 36 metus, o mo
teris... žinoma... 17 metu.

čia gimusius, prisidėti prie An? ketvergą musų parapijoj 
šito reikalo. Pirmiausia mes t>uvo Juozapo pusbrolio krikšta- 
norime išgirsti jūsų nuomo-įtėvio patrono šventė. Taigi va 
nę šiuo reikalu. ši parapijalna šventė ir sumaišė

D. Pilka, M. D. Ceberkų boboms kalendorių,
F.* A. Weiksner, M.D. taiP sumaišė, kad jos nebeat

skyrė nei sąvaitės dienų. Ėmė ir 
P.^ S. Prašau šiuo reikalu palaikė tą patrono vardo šventę 

atsiliepti viešai per spaudą, už sekmadienį, ir sukišo ga-

! LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL

KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

arba parašyti asmeniškai 
sekančiu adresu: Dr. D. Pil
ka, 456 Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

Nuo Redakcijos: Ligoni
nei priešintis niekas negali. 
Bet pastatyti tokią įstaigą

vėnios pėtnyčios rytą kopus- 
tuosna nelaimingojo bekono dvi 
kojas ir uodegos stimburį.

Ir kada draugė apsėdusi stalą 
vanojo kopūstus su keptom bul
vėm, o pečiuje dar spirgėjo ant 
skaurados riebalai bandoms da-

Kaune amerikiečių auko-:žyti, tuo tarpu, ar užuodusi ar 
mis, mums rodos, per dide
lis ir gal visai neįmanomas 
uždavinys. Tai valdžios dar
bas. Jeigu jos “aruodas tuš
čias,” tai kam ji stato “Pri
sikėlimo bažnyčią” vidury 
Kauno? Kodėl ji negalėtų 
pastatyti ligoninės tos baž
nyčios vietoj?—Red.)

IŠ DETROITO BANKO 
PAGROBĖ $50,000.

Keturi banditai pereitą 
pėtnyčią užpuolė Detroito 
banką ir, išlupę $50,000, pa
bėgo automobilium.

likimo tokio atnešta, davatka 
Agnieška va ir tuše pro duris, 
žinoma, Ceberkai nieko blogo 
nemislino, ba manė, kad pc 
šventai dienai būna panedėlis, o 
panedėlį mėsą juk galima val
gyti. O čia ta svetimų dūšių ga
nytoja (tik, žinoma, ne savo) ir 
paleido savo kakarinę.

—O kasgi dar čia... O Jėzau 
šventa Marija! Pėtnyčią spirgi
na, spirgina pėtnyčią ir dar ga
vėnios... Ak, jus eretikiai, be
dieviai!... Paskolyk, kurna, man 
kočėlą ir acto. Ai, ai, ir reikia 
jums Dievo nebijot?

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — oirmininkaa,

906 Prescott St. Wsukeeon, I1L
J. Kučinskas — pirm. pagelbininkas,

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

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

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

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Marialkos:

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

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Li uosy bes Svetainėje, kamp. 8tk ir 
Adams Sto.. Waukegaa. IU.

Lietuvis Klekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visakias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bok
sus, stogams paipas, varmais boi
lerius sun i tuoju, prakiurusias už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gyarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas CeaaaleriHaa
1$ Whltwy St, W<

“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.
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KAS Girdit H LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraižių.)

Kumele Atvedė Dvynus.

UŽ GYVO KŪDIKIO PA
LAIDOJIMĄ 3 MĖNESIAI 

KALĖJIMO.
Panevėžio apygardos tei

smas nagrinėjo retą bylą.
1935 m. birželio 16 d. Ru- 

konių kaime, Šeduvos vals., 
to kaimo gyventojas Juozas 
Žilinskas rado iauke skudu
ruose suvyniotą ir pamestą 
naujagimi kūdikį. Apie ta: 
pranešė policijai, kuri kūdi
kį paliko minėto Žilinsko 
priežiūrai. Kuriam laikui 
praslinkus kūdikis iš men
kos priežiūros akių dingo, 
o toje vietoje rasta tik že
mės kasimo žymės. Apie tai 
pranešus {Milicijai pastaroji 
atvyko su gydytoju minimo 
kūdikio jieškoti. Radę že
mės išvartymo vietą, pradė
jo kasti ir visai negiliai po 
žemėmis atrado jieškomą 
kūdikį. Nors kūdikis buvo 
po žemėmis pakastas prieš 
kelias valandas, tačiau at
kastas greit parodė visas gy
vybės žymes, bet po kelių 
valandų, kaip ekspertai nu
statė, dėl bendro silpnumo 
ir užtroškimo mirė.

Darant tolimesnį tyrimą 
paaiškėjo, kad kūdikio mo
tina yra moteriškė 46 metų. 
to paties kaimo gyventoja 
Aleksejunienė. Apklausia
ma, kaltinamoji prisipažino, 
kad pastebėjusi, jog kūdi
kis gimė pirm laiko ir neti
kęs auginimui išnešusi į ru
gius, o vėliau pamaniusi, 
kad miręs — palaidojusi.

Teismas peržiūrėjęs bylą 
kaltinamąją Aleksejuirienę 
nubaudė 3 mėnesiais papra
sto kalėjimo.

PANAIKINAMA BLAIVY
BĖS DRAUGIJA.

Žmones atpratinti nuo 
-vaigalų vartojimo, prieš 27 
metus Kaune įsisteigė kata
likų blaivybės draugija. Di
džiojo karo metu jos veiki
mas buvo pertrauktas, bet 
1919 metais draugija vėl 
pradėjo veikti. Anksčiau jos 
veikimas buvo gana platus, 
bet Žemaitijoje ir kitur pra
dėjus steigtis blaivybės bro
lijoms, draugija turėjo savo 
veiklą siaurinti. Pagaliau, ji 
atsidūrė ir dideliuose finan
siniuose sunkumuose, prisi
darydama apie 130,000 litų 
kolų. Draugijos būklė nuo- 
atos vis ėjo sunkyn. Nors 
lėl biznio ji pati ėmė steigti 
karčemas, bet tai negelbėjo. 
Va vario 26 d. Kaune buvo 
ušauktas Blaivybės draugi-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Iš Belgijos atvežta Amerikos arklių parodon kumelė atsive
dė porą kumeliukų. Žinovai sako, kad toks atsitikimas pasitai- 

jos skyrių atstovų suvažia- ko tiktai sykį iš 10,000. Kumelės paprastai veda tik po vie:.ą 
vimas. Jame dalyvavo apie. kumeliuką.
40 skyrių atstovų. Praneši---------- -----------------------------------—— ------------------

Lenkai Mokinasi iš PASIBAIGĖ DERYBOS SU ŠVEDAIS. 
Lietuvos Valdžios.
Dabar 

tės 
be 
gijy

Kaip žinoma, 1930 me
tais su švedų degtukų bend-

daro apie 1,150,000 litų per 
metus. Bendrovė nenorėjo^V^i ^aUL^-ra 1O- rove buvo padalyta sutartis, i tokios sumos nustoti. Ypač

”euzd^ pagal kurią bendrovė turėjo!kad degtukų suvartojimas 
mt keliolika lietuvių drau T1PtllVili g milinnn ’ kročta JLrioi „žymiai sumažėjo, osuteikti Lietuvai 6 milionų krašte 

dolerių paskolą 35 metams , akcizo mokesčio visvien rei- 
iš 6/< metinių. Už tai Lietu- kėjo mokėti pusantro milio- 
va turėjo atiduoti bendrovei no litų per metus, 
degtukų gamybos ir parda- Kad dėl paskolos grąžini- 
vimo Lietuvoje monopolį, mo nereikėtų bilinėtis tarp- 
Paskola Lietuvai turėjo būti tautinėse instancijose, abi 
suteikta aukso doleriais. To-šalys susitarė tartis betar- 
kiais doleriais ji turėjo būti piškai. Po ilgų derybų buvo 
ir grąžinta. Bendrovė pasi- susitarta ir pasirašyta ata- 
žadėjo aprūpinti degtukais tinkama sutartis. Šia sutar- 
visą Lietuvą, dalį pagamin- timi Lietuva sutiko sumažin
tų degtukų šiaudelių eks- ti degtukų akcizo garantiją 
portuoti, degtukų dėžutę iki 1,200,000 litų per metus, 
pardavinėti po 10 centų, su- Dabar Lietuvoje įnėjo ma- 
mokant po 3^ cento vaisty- don užžiebiamos mašinėlės, 
bės iždui akcizo nuo kiek- Kad žmonės mažiau naudo- 
vienos parduotos dėžutės, tusi tom mašinėlėm, o pirk- 
bet nemažiau kaip pusantro tų iš švedų bendrovės dau- 

Be to, -enkų spauda pi a- miliono litų per metus, nors giau degtukų, Lietuvos val- 
nesa. kad siomis dienomis degtukų butų ir mažiau par- džia sutiko apdėti užžiebia- 
uždarytas švento kazimie- duota. mas mašinėles mokesčiais,
ro draugijos skyrius ir skai- to, bendrovė pasižadė- švedų degtukų bendrovė iš 
<-}kia \ alkininke, o veiku- j0 pastatyti popierio fabri- savo pusės sutiko visus mo- 
cių sodžiui Švenčionių ap- kuris patenkintų visą kėjimus paimti paprastais 
skilties neleista įsteigti nau- Lietuvos popierio pareikala- doleriais.
jas skyrius. vimą, pagamindamas nema- --------------

Jeigu lietuvių organizaci- žiau kaip 4,000 tonų įvai- DANŲ BYLA SU SUSISIE-
jas smaugia pati Lietuvos raus popierio per metus. [ KIMO MINISTERIJA, 
valdžia, tai lenkai gali sa- švedų paskola buvo už- “Goejgard ir Schulz” da-

skyrių, štai maždaug 
vienos sąvaitės bėgyje len
kai uždarė šiuos lietuvių šv. 
-(azimiero skyrius: Adutiš- 
. yje. G Siutuose, Dvarciškė- 
je, Kalvesalyje, Maksimo- 
nyse, Gaveikėnuose, Užuši- 
lėje, Balaveckuose ir Ivanė- 
nuose (Visi Švenčionių ap
skrityje ): Braslaujos ap
skrityje uždaryti šie skyriai: 
•Jurėnuose, Vainiūnuose, 
Užugiryje ir Bikauskuose. 
Be to, toje pačioje apskrity
je sulaikytas veikimas šių 
skyrių: Zabarninku, Kup- 
čialiu, Medžigų ir Damošių 
sodžiuose.

mą darydamas, Centro vai- LIETUVOJE LAUKIAMA LIETUVA RUOŠIASI PA- 
dybos pirmininkas Gvildys SOVIETŲ RUSIJOS ŪKIO RYŽIAUS PARODAI.
pripažino, kad draugija per ATSTOVŲ. | Ateinančiais metais Pa- _ ___________ __
eilę metų turėjo finansinių; Paskutiniuoju metu tarp įyžiuje įvyks tarptautinė kyt, kad jie ima lekcijas iš traukta išimtinai žemės u- nų firma už atliktus Klaipė- 

... i. .. . .... kiui kredituoti. Buvo susi- dos uoste ir Telšių-Kretin-
taita paskolą neiškarto, bet ; g0S geležinkelio įvairius sta- 
kasmet po 2 milionų dolerių, tybos darbus su Lietuvos su- 
iš kurių per žemės banką sįsįekimo ministerija buvo 
buvo duodamos paskolos ; pasirašiusi sutartį, kad bu-

Draugija užsienio lietu- tų mokama doleriais. Bet
viams remti šiais metais va- ^los ratą švedų bendrove kritus dolerio kursui, saky- 
saros laiku Palangoje ren- turėjo sumokėti 193 metų ta firma pradėjo reikalauti, 
gia 30 dienu Lietuvos istori- balandžio menesio 1 d. Ta- kad jai butų mokama ne do- 
> ir lietuvių kalbos užsie- ^geriu?"* V^mU1' k™**’

sunkumų. . Revizijos komi- Lietuvos ir Sovietų Rusijos meno ir technikos paroda, jos. 
ijos pirmininkas Petreikis-eįna gyva ūkiška prekyba ir Toje parodoje Lietuva daly 

1928 m< stiprėja abiejų valstybių u-

NENAUDĖLIS PATUP
DYTAS VISAM AMŽIUI.

Balandžio 2 d. Panevėžio 
apygardos teismas pil. Gra- 
decką nuteisė kalėti iki bus 
gyvas. Trumpai suglaudus, 
nusikaltimas toks. Prieš tre
jus metus Gradeckas išgėdi
no piemenaitę. Po tardymo 
už laidą jis buvo paleistas 
iki teismo. Gradeckas sugal
vojo žiaurų būdą nuo teismo 
pasislėpti: nušovė jis jauną 
vjTuką ir, pasiėmęs jo pasą, 
dingo iš Rokiškio apylinkės 
ir su svetimu pasu slapstėsi 
net iki 1935 m. rudenio, kai 
netikėtai pakliuvo į polici
jos rankas. Uždarytas Ro
kiškio kalėjime bandė pasi
karti, bet buvo atgaivintas. 
Teismas baudė už šiuos nu
sikaltimus: už mergaitės iš- 
gėdinimą 6 metus, už arklio 
pavogimą pusantrų metų ir 
už žmogaus nužudymą iki' 
gyvos galvos. Bet dar kelios 
jo bylos liko neišspręstos, 
svarbesnioji byla bus daug
patystė.

pažymėjo, kad nuo ivzs m.!stįprėja abiejų 
draugijos suvažiavimams kiški santikiai. Jiems dar 
būdavo patiekiama netikra įabiau išplėsti bei sustiprin- 
apgavinga, finansinė būklė, pernai Sovietų Rusijoje 
Dėl šių pranešėjo pareikštų lankėsi Lietuvos ūkio atsto- 
faktų, suvažiavimo dalyviai' Vai, su tuometiniu Žemės u- 
oakėlė didelį triukšmą, rei-1 kio ministeriu J. Aleksa ir 
kalaudami. pasiaiškinti iš finansų vice ministeriu J.
ankstyvesnių draugijos vai-: indrišiunu priešakyje. Šio audinius, kilimus, baldus, 
dybų. Pagaliau, triukšmas apsilankymo metu buvo su- medžio drožinius, puodu 
pasidarė toks didelis, kad darytas abiejų valstybių
suvažiavimą teko uždaryti, -ūkiškas susitarimas, kuris 

Dabar kunigėlių Blaivy- atidarė plačias duris abiejų 
bės draugija nutarė likvi- • valstybių ūkio gaminių pre-
duotis, reiškia, panaikinti i kvbai.
save. į Dabar Kaune laukiama

atvykstančių Sovietų Rusi
jos ūkio atstovų. Jų apsilan
kymo proga, pernai suda- 

Lietuvos ir Sovietu

KIEK KAUNE SUŠELPTA 
NUKENTĖJUSIŲ NUO 

POTVIN1O. vvioc ■ J

vaus bendrame Baltijos tau
tų pavilijone, drauge su Lat
vija ir Estija. Kaune jau yra 
sudaryti du komitetai, kuriev
bendradarbiaus su tokiais 
pačiais Latvijos ir Estijos 
komitetais. Manoma, kad 
Lietuva parodoje išstatys

KURSAI UŽSIENIO LIE
TUVIŲ MOKYTOJAMS 

PALANGOJE.

bet litais, skaitant
muose dirbantiems lietuvių jui rvreuge.ąu. nusisoviK, dolerį 10 litų. Kadangi su- 

, .. .... . .. mokvklose lietuviams mo- !>e"dpovt !?t.‘.ko katastrofa tartyje kurso skirtumas ne-
geležies dirbinius, kryžius, kvtoiams kursus. I kursus ir J1 pasižadėjimų neįvykdė, buvo numatytas, ministerija 
altorius, dekoratyvinę tapy- mokvtoiai kviečiami iš ivai- Todėl 1930 metais sudary- mokėjo doleriais. Firma iš- 
bą, knygas, gintarą, pašto ri 'valįtvbių. Kursantams toji sutartis buvo pakeista ta kėlė ministerijai bylą, pa

bus suteikta proga aplanky- Prafme» Lietuva gauna reikšdama 360,997 litus jieš- 
ti įdomesnes Lietuvos vie- PasM08 4,500,000 dolerių, kinio. Bet Lietuvos teismai

ženklus ir kitus dalykus.

Kaune praėjus Nemuno Rusijos ūkiškasis susitari- 
potviniui, dabar jau baigia- mas butų gal dar daugiau 
ma skaičiuoti jo padaryti praplėstas. Be to, Lietuvoje]] 
nuostoliai. Netrukus pada- Sovietų Rusijos atstovai 
ryti nuostoliai galutinai pa- gautų progos arčiau susipa- 
aiškės. ; žinti su Lietuvos žemės ukiu,

Nuo potvynio nukentėju-! gamyba ir ūkiškomis orga- 
sieji, kuriems laikinas pa- nizacijomis. Tsb.
talpas buvo suteikusi Kau-! --------------
no miesto savivaldybė, jau' SMETONA GAILISI VO

KIEČIŲ.
Valstybės išdavimo

SODININKYSTES KUR
SAI.

Šiomis dienomis Šiauliuo
se mokytojų seminarijos pa
talpose atidaryti šešių sąvai
čių sodininkystės, daržinin
kystės ir bitininkystės kur
sai, kuriuos lanko 29 žmo
nės. Kursantai praktiką kas
dien po 3 valandas atlieka 
Sielskio ir Hinco daržinin
kystės ir sodininkystės įmo
nėse. Kursuose dėsto 6 mo
kytojai — specialistai. Kur
santai gyvena bendrabuty.

pradėjo kraustytis į savo se
nuosius butus. Dauguma bu
tų gerokai apgadinti ir rei- je Lietuvos kariuomenės 
kalingi didesnio remonto, teismas buvo nubaudęs še- 
Daugiausia per potvinį nu- šiais metais sunkiųjų darbu 
kentėjusioj Marvelėj veikė kalėjimo ir girininką Hansą 
du nagelbos punktai, įsteig- j Vongelvvą. Nesenai jis pa
ti Lietuvos Raudonojo Krv- davė Smetonai malonės pra- 
žiaus. Per tą laiką buvo iš- šymą ir Vongelvvui likusią 
duoti 11,461 pietus, o 1,213 bausmę Smetona dovanojo.'!
vaiku aprūpinta dar ir pie-į^ ------------  _------- ••

aNu: Ekskursijos Į Lietuvą
kentėjusiems sušelpti, Kau
ne buvo suruoštos dvi rink-} 
liavos, per kurias buvo su.-. 
rinkta apie 10,000 litų. Be' 
to, nuolat gaunama žinių, 
kad ir provincijoj ruošia
mos rinkliavos, per kurias 
visuomenė gana gausiai au
koja. Tsb.

bylo-

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rqsies smulkius pa- 

sigarsinimns. kaip tai: pajieiko- 
jšsss apsitedistųi i jrairi“5 praaę- 
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą pat a Įpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pa j ieškoji mus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tnri užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf 

SOUTH BOSTON, M ASS.

tas.

ŠIAULIUOSE RENGIA
MAS SPORTO STADIO

NAI'

ant 4% procento
Doleriui kritus, Lietuva

savo mokėjimus atliko pa
prastaisiais doleriais, kaip 
tai dabar Amerikoj daroma. 
Tačiau bendrovė reikalavo,

bylą išsprendė 
naudai.

ministerijos
Tsb.

Uruguay'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

"V"’”"" K™™”
Kūno kultūros rūmų pa- kad paskola butų grąžina-' Išeina du kartu per mėnesi. Lai- 

stangomis Pagvžių ir Dau- ma aukso doleriais. Kasmet; ^naujoji8 banga si^ VaiŠti> 
kanto gatvių kampe pradėti Lietuva paskolos turi grą-'se ir Kanadoje kainuoja i'doleris, 
paruošiamieji darbai sporto žinti po 242 tūkstančius do-} ®fioiGA
stadionui įrengti. Stadionas lerių ir todėl skirtumas susi-! ^ montevideo. hruguay. 
užims apie 3 ir pusę hektarų -
plotą ir sutalpins apie 5,000 
žurovų. Visas stadiono įren
gimas apsieis apie 60,000 li
tų.

I

UŽVEISIAMI SODAI.
Šiaulių apskrity šįmet pa

stebėtas ūkininkuose didelis 
susidomėjimas sodais. Ag
ronomo įstaiga, turėdama 
galvoj tokį didelį susidomė
jimą, susitarė aprūpinti ūki
ninkus vaisiniais medeliais 
per pienines, kurios iš savo 
pusės pažadėjo duoti ūki
ninkams trumpalaikį kredi- 

. tą tiems medeliams įsigyti.

DARBININKAS ŠULINY 
UŽSIMUŠĖ.

Prieš kurį laiką Ukmer
gėje, kasant šulinį, vietos 
darbininką Praną Rinzevi- 
Čių ištiko nelaimė. Trau
kiant jį į viršų, nutruko vir
vė, ir darbininkas nukrito iš 
15 metrų aukščio žemyn. 
Krisdamas nusilaužė abi ko
jas ir nugarkaulį. Kiek pa
gulėjęs ligoninėje mirė. Li
ko žmona ir keturi vaikai. 
Velionės laidotuvėse daly
vavo labai daug darbinin
kų. Tsb.

PLAUKIA IŠ LIETUVOS 
ŽMONĖS.

Per vasario mėnesį iš Lie
tuvos į užsienius emigravo į 
Argentiną 30 žmonių, į Bra
ziliją—7, j Afriką—24, į 
Kanadą—8, į Urugvajų—5, 
į Suvienytas Valstijas — 11, 
į Meksiką—6, o Į Palestiną 
—47 asmenys. Taigi, viso 
per vasario mėnesį emigra
vo 137 asmenys. Per sausio 
mėnesį emigravo į užsienius 
79 žmonės. Tsb.

BALTASIS 
LAIVYNAS

rer Gotktvburgą. Švediją 
Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modemiška mot oriai via

GRIFSHOLMTIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo nenaiaant

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

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ
Per Go!henbKrg-$toekkolm 

Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas. 
Švedų Amerikos Linijos eentralinėje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Fkskursijas užfryrė Lietuviu Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Ktti išplaukimai iš Neu! Yc.rko
GR1PSHOLM.............
DROTTNINGHOLM 
KUNGSHOLM .... 
DROTTNINGHOLM

1 LIETUVĄ ATVAŽIUOS 
100 NORVEGŲ.

Nesenai Kaune buvo gau
ta žinių, kad šią vasarą į
Lietuvą at\ažiuos norvegų Platesnių žinių apie ekskursijas, bro- 
ekskursija, susidpdanti iŠ šiurSlių ir laivakorčių malonėkite 
100 žmonių. Ekskursantai S** į victini laivakorčių 
nori arčiau susipažinti su SWEDISH AMERICAN LINE 
Lietuva. Tsb. I 154 Boylston SL, Boston, Mm

gegužės 5 
gegužė* 16

Birželio 4 
birželio 10

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotu puikiu paveiksiu, 223 pusl. didžio, apie 150 Įvairiu eiiiu. tinkamy deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIM1NIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausi* eilių knyga lietuvių kalboj*.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugi. 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.

Š
p

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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MIRĖ MYKOLAS PAL
TANAVIČIUS.

Kaip lietuviai socialistai

Velionis buvo pirmutinis 
“Keleivio” redaktorius.
Šio panedėlio nakties 2 

valandą mirė Mykolas Pal
tanavičius, kuris buvo susi
laukęs jau 60 metų amžiaus. 
Velionis senai iau buvo ne
sveikas, paraližiaus užgau
tas, ir paskutiniais laikais 
jau nebegalėjo vaikščiot. Jo 
kūnas yra pašarvotas pas 
graborių Kasperą, 494 
Broadway, South Bostone. 
Kūną laidos seredoj. Forest 
Hills kapinėse. Išvažiuos iš 
vietos 2 vai. po pietų.

Velionis prigulėjo prie se
nesnių Amerikos lietuvių 
veikėju. Tais laikais pas lie
tuvius buvo mada važiuoti i 
Valparaiso universitetą ap
švietos semti, nes tai buvo 
toks universi tetas, kur 
buvo galima Įstoti be dide
lio pasiruošimo ir už mokslą 
galima buvo atsilyginti dar
bu virtuvėje ar valgykloje. 
Mikas Paltanavičius irgi bu
vo nuvažiavęs Į Valparaisą. 
Kai 1905 metais A. Žvingi- 
las Įsteigė South Bostone 
“Keleivį,” M. Paltanavičius 
buvo pakviestas Į redakto
rius. Tuomet jis buvo karš
tas socialistas, revoliucio
nierius. Pamatęs, kad laik
raščiui gerai sekasi, M. Pal
tanavičius metė “Keleivi” ir 
išvažiavęs Į \Vorcesterį už
sidėjo “Amerikos Lietuvi,” 
mėnesini žurnalą. Tačiau 
žurnalas nerado pritarimo 
ir po kiek laiko sustojo. Pal
tanavičius tuomet ėmė vers
tis laivakorčių ir pinigų 
siuntimo bizniu. Prie to da 
pardavinėdavo knygas, lai
kraščius ir kitokius dalykus 
Pasidaręs kiek pinigo, ji? 
vėl pradėjo leisti laikrašti, 
ši kartą jau sąvaitinĮ. Ta
čiau nebuvo tai lengvas dar 
bas. Ypač smarkiai nukrito 
laikraštis, kai Paltanavičių? 
pradėjo pataikauti tautinin 
kams. Priėjo prie to. kad 
reikėjo viską parduoti ir pa
silikti be nieko. Šitoks nena 
sisekimas skaudžiai atsilie
pė velionio sveikatai, kuri ir 
be to jau nebuvo geriausia 
Dėl to tautininku valdžia 
nesenai buvo paskyrusi ve
lioniui nedidelę pensiją 
Susivienijimas irgi mokėjo 
jam po 810 Į mėnesį pašai 
pos, nes velionis prigulėjo 
prie jo per 30 metų.

Paliko nusiminusi žmona 
ir dvi dukterys. Jaunesnio j 
duktė dabar lanko Bostono 
universitetą, o vyresnioji 
Valentina, yra ištekėjusi už 
p. Stepono Minkaus, jauno 
advokato. Jiedu dabar veda 
lietuvių radio pusvalandį 
nedėldieniais.

Visai likusiai šeimai reiš 
kiame viešą užuojautą.

Nusitvėrė gubernatorių 
Curley už pinigų eikvojimą.

Paskutinėmis dienomis 
Bostono laikraščiai užkure 
gubernatoriui Curley’ui kar
štą pirtį už eikvojimą visuo
menės pinigų. Jie parodė, 
kad visoj Massachusetts is
torijoj nebuvo tokio guber
natoriaus, kuris taip žarsty-

Da peršaltas vanduo tkan- 
dintis.

šventė Pirmą Gegužės.
South Bostono ir Cam- 

bridge’aus lietuviu socialis- ... 
tų kuopos šįmet šventė Pir- valstijos iždo pinigus sa 
maia Geeužės išvien. Stašio '° baliams, pasivažinėji 

mams, teatrams, gėlėms ir 
kitokiems nereikalingiems

mają Gegužės išvien. Stašio 
alėj (Cambridge’uje) buvo 
uiuoštas gražus vakaras su 

muzika ir šokiais. Buvo ir 
prakalbos; “Keleivio” re
daktorius paaiškino Pirmo- 
ios Gegužės reikšmę ir 

kvietė darbininkus organi
zuotis ir suvienytomis jėgo
mis kovoti už šviesesni ry- 
OJŲ.

Norvv’oodo lietuviai socia
listai šventė Pirmąją Gegu
žės praėjusį nedėldieni kar
tu su draugais finais ir šve
dais. Finai davė daug ir mu
zikos, o švedų- kalbėtojas iš 
bostono pasakė gerą pra
kalbą angliškai. Iš lietuvių 
oora jaunuolių gražiai pa- 
t eklamavo, o “Keleivio” 
redaktorius pasakė prakal
bą. Pabaigoje finai suvaidi
no trumpą scenos veikalėlį. 
Salė buvo pilna žmonių ir 
ūpas buvo geras.

Norvvoodo draugai prade
da gerai veikti.

Šokiai nukentėjusiems nuo 
potvinių naudai.

South Bostono Lietuvių 
‘čiliečių Draugija 8 gegužės 
vakarą ruošia lietuvių salėj 
šokius, kurių pelnas skiria
mas Amerikos Raudonajam 
dryžiui, nukentėjusiem nuo 
potvinių šelpti. šokiams 
grieš Al Stevens orkestras ir 
Old Timers orkestras.

Visi, kurie tik išgalite, da- 
yvaukite šiuose šokiuose ir 
paremkite nukentėjusius 
nuo potvinio. Įžanga, vy
rams 35c.; merginoms—25c 

J. R.

Iškasė 2.200 duobių, bet 
medžių nesodino.

Parkų komisioni e r i u s 
Long sakosi norėtų žinoti 
kada WPA šelpiamieji dar
bininkai pradės sodinti me 
džius Bostono šaligatviuose 
Pereitais metais buvo paso 
dinta 14,000 medžių įvai 
riose gatvėse. Paskui iškas 
ta da 2,200 duobių, bet me 
džių daugiau nesodinta, 
tas duobes privežta mėšlo ir 
juodžemio ir jos dabar stov 
užlygintos.

dalykams, kaip Curley žars
to. šią sąvaitę iškelta aikš
tėn stačiai kriminališkas pi
nigų eikvojimas taksėms. 
Netik pats Curley, bet visi 
o sėbrai, dagi jo ofiso mer

gos, važinėjasi taksėmis iš 
ofiso į restoranus, arba į te
atrus, arba į vestuves, ir už 
viską moka valstijos iždas, 
čiliečių mokesčiais. Taksės 
samdomos net tada, kada 
reikia paeiti tik vieną bloką, 
ir mokama nuo $1 iki $2 už 
doką. O tuo tarpu bedar
biai išmetami iš viešųjų dar
bų, nes Curley sako, kad pi
nigų nėra. Bedarbiams pini
gų nėra, o gubernatoriaus 
raskažiams pinigų į valias.

Mirė Leonas Janauskas.
Gegužės 5 mirė senas 

Cambridge’aus gyventojas 
neonas Janauskas, pašarvo
tas po num. 97 Pine Street, 
Cambridge. Išlydės į kapus 
2 vai. po pietų ateinančioje 
pėtnyčioje, gegužės 8.

Velionis paėjo iš Gerulių 
Kaimo, Ilakių parapijos, 57 
metų amžiaus. Amerikoje

Areštuoja loterijos agentus.
Šiomis dienomis Bostone 

buvo areštuota 25 agentai, 
kurie pardavinėdavo viso 
kių Kanados loterijų tikė
tus. Dažnai tokių loterijų 
Kanadoj ir nebūdavo, kokie 
tikėtai čia būdavo parduo 
darni. O jeigu kurios loteri 
jos ir būdavo, tai šitie žuli- 
kai pardavinėdavo netikrus 
tikėtus; jie patys juos pasi 
darydavo, susirinkdavo pi
nigus ir tuo viskas pasibaig
davo. Tūlas laikas atgal čia 
buvo pardavinėjami tikėtai 
loterijoms, kurios buvo ke
liamas neva dviem Kana
dos ligoninėm statyti. Da 
bar pasirodo, kad tokių Ii 
goninių Kanadoj niekas ne 
planavo ir niekas jų nesta
to. Tai buvo gryna apgavys
tė.

Ketvirtadalis Bostono gy- Dambrauskutis ir Valunge- 
vena iš pašalpų. vičiukas sunkiai nubausti.

_ Šiandien Bostone dau- Antanas Dambrauskutis 
giau žmonių gyvena iš pa- ir Juozas Valungevičiukas 
šalpų, negu kada nors pir- iš South Bostono buvo nu- 
miau. Kaip skelbia Bostono teisti ilgiems metams kalė-
Municipal Research Bureau, jiman už automobiliaus pa-___ _____  r ___ __ .
dabartiniu laiku kiekvienas vogimą ir policmano šuva-'vanduo buvo šaltas' ir jis 
ketvirtas žmogus čia yra šel- žinėjimą. Dambrauskutis greitai išsikapstė krantan. 
piamas. Šitokia padėtis, tai nuteistas nuo 5 iki 7 metų, o
“girnų akmuo miestui ant Valungevičiukas—6 metam, 
kaklo,” sako tas statistikų Teisme policija parodė, kad 
biuras. Nors Kongresas per- 16 kovo, kai jiedu buvo pa
nai yra paskyręs bedar- stebėti ant Harrison avė. va- 
biams šelpti arti 5 bilionų žiuojant vogtu automobi- 
dolerių, tačiau labai mažai,lium ir kai policmanas Mar
tai pinigų pasiekė Bostono į rinelli mėgino juodu sulai

kyt, jiedu pasuko automobi
lį tiesiai ant jo ir taip sun
kiai jį sužeidė, kad per 2 są
vaites jo gyvybė buvo pavo
juje.

Hyman Schlar, 27 metų 
amžiaus vyrukas, nutarė 
anądien pasidaryti sau galą 
ir nuėjęs prie Charles upės 
šoko tiesiai į vandenį. Bet

APDRAUSKIT PAS MUS.
- Sutaupysite 25 nuošimčius. 

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

755 Boylston St., Boston, Mass 
Tel. KEN-more 1645.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJA8* 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
ano 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman at. arti Central afcv, 

CAMBRIDGE, MASS.

miestą. Nuo 1929 metu Bos
tonas išleido bedarbiams 
maitinti jau arti 8100,000,- 000. Federalinė valdžia yra 
pridėjus prie to tik apie 830,000,000.
Namų savininkų ir Federal
National Banko depozito- 

rių mitingas
Įvyks Tremont Temple na

me. 82 Tremont st., 12 ge
gužės vakarą, 8 valandą. 
Bus reikalaujama, kad fe
deralės valdžios pinigais 
statomi namai butu apdėti 
mokesčiais ir kad uždarytas 
Federal National bankas iš
mokėtų nors kiek pinigų bu
vusiems depozitoriams. Pa
tartina, kad ir lietuviai nu
eitų. Susirinkimas bus Lori
mer salėj.

Laivai susikūlė, vienas 
nuskendo.

Ties Nantucket sala, Mas
sachusetts pakrašty, pereito 
nedėldienio naktį susikūlė 
du prekiniai garlaiviai, “Ca- 
nadian Planter” ir “City of 
Auckland.” Pastarasis pra
mušė pirmajam šoną ir taip 
giliai savo nosimi įlindo į jį, 
kad sužeisto laivo žmonės 
galėjo pereiti į sveikąjį lai
vą. Paskui pramuštasis lai
vas nuskendo. Nelaimės 
priežastis buvo tirštas rūkas 
ant jūrių.

Nupigintos Knygos.
NAUJAS SZAVIZROLAS labai juo
kingas aprašymas jo gyvenimo,
172 puslapiai ................................ 40c.
Naujos dainos apie karą ir jauni
mą .................................................... 25c.
Nauja Pranašystė Mikaldos iš Sa-
bes, puikios pranašystės .......... 25c.
Pa«lapti« lošimo kazyrom. Kas per
skaitys šią knygelę, nepraloš. 25c. 
Sapną 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 Pastos ženklais. Iš Kana
dos štampų nepriimu. (-)

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth St_, So. Boston. Mass

Telefonas 21224 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILIA)RY
60 Scollay Sųnare, Rocm 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, lakštų ir
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki L---------------------------- —

-r-<-

Pasikorė Dr. Konikovv.
Savo namuose, 726 Wa- 

shington st., Brookline. bu
vo rastas pasikoręs D-ras 
Moses J. Konikow, gerai čia 

išgyveno 33 metus. Du bro- žinomas 1905 metų Rusijos
iai irgi gyvena Amerikoje; 
Kleopas Brightone, ir Pra
nas Brooklyne, N. Y. Taipgi 
velionis paliko dideliam nu- 
iudime žmoną Skolastiją iš 
:ėvų Grigaliunaitė, 4 sūnūs 
ir dukterį.

Nuteisė New Yorko bandi 
tą Romano.

New Yorko plėšikas Ge 
orge Romano, kuris 23 sau 
šio Roxbury išplėšė iš Unit 
ed Drug Co. dirbtuvės ofiso 
818,540, buvo atrastas kaltu 
ir pasmerktas kalėjiman 
Kadangi jis apeliuoja į auk 
štesnį teismą, tai kaucija 
jam nustatyta 840,000.

PRIGĖRĖ JAUNAS LIE 
TUVIS.

Angliški laikraščiai pra 
neša. kad Hopdale ežere 
ties Hopdale, Mass., šį pa 
nedėlį žuvaudamas prigėrė 
Jurgis Ramme, 25 metų am
žiaus lietuvis. Jo tėvai gy
vena Milforde ir skaito “Ke
leivį.”

Pirmos Gegužės mitingas 
ant Boston Common.

revoliucionieriams veikė
jas. Buvo tai inteligentiškas 
ir plačiai apsišvietęs vyras. 
Spėjama, kad jis nusprendė 
užbaigti savo gyvenimą dėl 
prastos sveikatos. Palikta
me savo žmonai laiškely jis 
sako, kad jis savo pareigas 
visuomenei jau atlikęs, kad 

■ toliau darbuotis neturįs j ė i gų, todėl pasitrauksiąs

SPECIALĖ MOTINŲ DIE
NOS PROGRAMA.

Sekantį nedėldieni, gegu
žės 10 d. Bostono lietuvių 
radio korporacijos progra
ma bus tokia:

1. Lietuvių Benas iš Wor- 
cesterio, vadovaujamas Juo
zo Bliudžiaus;

2. Julia Metrikaitė, daini
ninkė iš Worcesterio;3. Ignas Kubiliūnas, dai
nininkas iš So. Bostono ir jo 
akompanistė, Elena Žukaus
kaitė.

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

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairią rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS I

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDEGIOMIS: 
iki 1 v. j.« pietų 

tik aut įtarus.
Seredomis iki 12 ducų. 
Ofisas “Keleivio” name.

291 BROADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0048.
Res. 251 Chestnut Are., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonvvealtb 4570.

Boston Common sode pe- Kiio kad nebu i kitiems 
teitą petnyeią Įvairios dar- „’kinim,, 
bininkų organizacijos ap- aPsunklnln u- 
vaikščiojo Pirmosios Gegu-., j ■ daktaras.
zes švente. Žmonių susirin-! ’ ~
ko daug ir ramiai klausėsi į
prakalbų, nors visokio plau-' 
ko “patriotai” darė ką tik 
galėjo darbininkų iškil-' Curley o skymais iškastas 
mėms pakenkti. East Bostono kanalas davė

_________ Bostonui nuostolių per vie-Harvardas atsisako užmo- nus metus, pasibaigusius 12 
keti $300,000. balandžio, lygiai

Šiomis dienomis Harvar- 214.32.
do universitetui sukako 300 -----------------------
metų. Kadangi universitetas 
vra paliuosuotas nuo miesto 
taksų, tai Cambridge’aus ta
rybos politikieriai nesisar- 
matijo parašyti laišką, kad 
universitetas paaukotų mie
sto iždui 8300,000. Univer-| 
sitetas atsakė mandagiai, 
kad tokios aukos jis negali 
daryti. Nors jis per 300 me
tų mokesčių nemokėjo, bet 
užtai kas metai sutraukia 
daug studentų ir profesorių, 
kurie palieka miestui tūks
tančius dolerių. Ačiū Har
vardo universitetui, Cam
bridge’aus miestas šiandien 
vra žinomas visam pasauly.
Sudėjus viską krūvon, mies
tas yra gavęs daugiau nau
dos iš universiteto, negu 
universitetas iš miesto, to
dėl jokių aukų negali būt

Jo sūnūs, William Koni-

East Bostono tunelis neša 
didelius nuostolius.

Po numeriu 9 Laconia st. 
buvo rastas tarpdury negy
vas žmogus su pramušta 
galva. Paaiškėjo, kad tai 
buvo R. J. Webb, 60 metų 
amžiaus švinorius nuoShaw- 
mut avė. Jo visi kišeniai bu 
vo iškraustyti.

10 Kambarių Namas
Geram stovy, puikus dviejų karų 

garadžus, žydinčios visą metą kviet- 
kos, krūmai ir grapevines. Graži apie
linkė. 15 TRI LL STREET.

Dorchestery. Tel. COL 6635.

BLINSTRUBŲ

cDutcb Grill
Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.

Sveikata
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje kny go je yra pamatinės žinios iš Anatomijos. Fiziologijos ir Hygienos.
Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kūno mechanizmą ir tokią dalykų, kokių pirma nežinojo.Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiekvienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno organus paveiksluose.Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta Kaina $2.50

KELEIVIS
2S3 Broadvvay So. Boston. Maas.

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA 

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

Vaidovilis—Floor Shou)
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
Kurie nori turėt tikrą “GOOD TIME”

Užeikit pasisvečiuot pas BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Farmenai ir ZGyvulių Augintojai
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 ROZENAS
488 NO. MAIN ST., RAYNHAM, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentas 317 E STREET 
(Kampas Broadvvay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridje 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 9—8 
Sekmadieniais: 10—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

DR. GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

Taip parodo rekordai iš jo gydymo, 
jis turi sumanumą, žinojimą, patyri
mą ir moksliškus Įrankius reikalin- ( 
giausius pasekmingam gydymui sun
kiausiuose atsitikimuose, kurie pasi- I 
taiko pas žmones.
JO SPECIALYBĖ: širdies, Plaučių ' 
Kepenų, Skilvio, Inkstų, Kataras. ‘ 
Patrūkimas, Reumatizmas ir visokios 
Kraujo, Nervų, Odos ir Kroniškos li
gos vyrų, moterų ir vaikų.

327 ST.TREMONT 
BOSTON.

Valandos: Utar., K et., Snb. 
nuo 10—12 ryte; nno 2—5, 

;' dienų, nuo 7—8 rak. Nedė- 
liom nno 10—12 ryte.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu | 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvav, So. Boston,!

Tel. Unlvoraity 0460

Dr. Susan 
Glodienes-Currymeruvt, DENTIST* 

VALANDOS: 9-6 ir 7-9.
678 Massachusetts Ave^

(TRI E CENTRAL SKVERO) 
CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telepbono 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKU AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas 
Joe Kapočit savininkaL

Taisvmo ir demonstravim- ' ta: 1 HAMLIN STREė.1 Kamp. East Eighta St. SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisai: Tet Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mass.

I




