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KLAIPĖDA GAU UŽDEGTI 
NAUJA EUROPOS KARA.

RAUDONOJI ARMUA
GINSIANTI LIETUVĄ.

Kaunas užsakė Sovietų Ru
sijoj daug ginklų, atsilygina 

kiaulėmis.

Hearsto laikraščių kores
pondentas Knickerboris šį 
panedėlį pranešė įdomių ži
nių apie Lietuvą. Jisai sako, 
kad mažutis Lietuvos kam
pelis, būtent Klaipėdos kra
štas, šiandien yra ta kibirkš
tis, kuri galinti greičiau už
degti Europos parako bačką, 
negu kiti dalykai.

Klaipėdos gyventojų di
džiuma yra suvokietėjusi ir 
reikalauja, kad jų kraštas 
vėl butų prijungtas prie Vo
kietijos.

Dėl šitokio klaipėdiškių 
nusistatymo kilo ir ta garsio
ji “valstybės išdavimo by
la,” kurioj 123 Klaipėdos 
naciai buvo apkaltinti dėl 
perversmo ruošimo ir ati
duoti kariuomenės teismui 
Kaune. Jų byla tęsėsi 3 mė
nesius ir tik pereitą subatą 
pasibaigė. Prokuratūra pa
reikalavo, kad 5 naciai butų 
nuteisti mirti, nes jie yra 
nužudę vieną šnipą, o ki
tiems reikalavo kalėjimo 
nuo 8 iki 15 metų. Teismo 
sprendimas turėjo būt pa
skelbtas šį panedėlį. bet As- 
sociation Press žinių agen
tūra šį panedėlį pranešė iš 
Kauno, kad sprendimas tuo 
tarpu sulaikytas.

Jeigu teismo sprendimas 
bus labai aštrus, tai Knicker
boris mano, kad Vokietijoj 
jis uždegs tokią nacių ne
apykantą Lietuvai, kad iš to 
galės kilti karas.

Klaipėda yra vienatinis 
Lietuvos išėjimas į jurą, to
dėl Lietuva pasiryžusi ginti 
tą kraštą iki paskutinio savo 
vyro. Klaipėdos ir Prūsų pa
sieny esą jau sutraukti dide
li Lietuvos kariuomenės bū
riai, kai kurie jų civilėse 
drapanose išskirstyti po kai
mus, kad nebūtų labai žymi 
mobilizacija.

Sovietų Rusijoj Lietuva 
užsakiusi daug ginklų. Tuo 
pačiu laiku kitos žinios sa
ko, kad Sovietų Rusija “už
pirko” Lietuvoje 130,000 
kiaulių. Išrodo, kad tomis 
kiaulėmis yra mokama už 
ginklus.

Rusija esanti labai susirū
pinusi Lietuvos likimu ir 
raudonoji armija esanti pa
siryžusi stoti Lietuvos pusėj, 
jeigu vokiečiai pultų Klai
pėdos kraštą. Nedėl to, žino
ma, Maskvai rupi Lietuva, 
kad jai patiktų Kauno val
džia, bet dėl to, kad rusai y- 
ra įsitikinę, jog užėmę Klai
pėdą Vokietijos militaristai 
greitu laiku užvaldytų visas 
Pabaltijo valstybėles ir pasi
darytų didelis pavojus So
vietų Rusijai.

Dabartiniu laiku Berly
nan yra atvažiavęs Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
Simon tartis su Hitleriu dėl 
iškeltų Vokietijos naujų rei
kalavimų. šį panedėlį Hitle
ris pastatė Simonui šitokių 
reikalavimų:

. I

į Pripažinti Vokietijai gin- 
I kių lygybę su kitomis tauto- 
■mis; pripažinti jai tokį karo 
,laivyną kaip Francuzijos; 
grąžinti visas buvusias Vo
kietijos kolonijas Afrikoj; 
o Austrijoj ir Klaipėdos kra

pšte padaryti plebiscitą, tai y- 
ra, leisti patiems, gyvento
jams nubalsuoti, ar jie nori 
prie Vokietijos dėtis, ar ne.

Jeigu toks plebiscitas bus 
padarytas, tai nėra abejo
nės, kad Klaipėdos kraštas 
tektų Vokietijai, kaip nese
nai jai teko Saaras.

Vėliausios Žinios 
Apie Karą.

Senatorius Borah Wash- 
ingtone sako, kad Europoje 
karo nebusią, o jeigu jis ir 
kiltų, tai jau Amerika tikrai 
jame nedalyvautų. .

Franeuzų užsienio minis
teris Lavai skubiai išvyko 
Maskvon tartis su raudonos 
armijos vadais.

Maskvos “Izviestija” į- 
spėja Sovietų valdininkus 
saugotis užsienio šnipų.

Macdonaldas ramina An
glijos parlamentą, kad Ver
salio taikos sutartis tebesan
ti dar gyva; sulaužyta tik ta 
jos dalis, kuri draudė Vokie
tijai ginkluotis.

Anglijos emisarams Ber
lyne Hitleris pareiškė, kad 
“Vokietijai reikalinga dide- 
’ė armija ir karo laivynas 
Europai ginti nuo rusų bol
ševizmo.” Jisai nesirašysiąs 
jokios sutarties, kurią pasi
rašo Rusija. Tačiau jis užtik
rino anglus, kad Vokietija 
Rusijos nepulsianti. Su Lie
tuva jisai sutinkąs sudaryti 
“draugišką sutartį,” bet ta 
sąlyga, kad Klaipėdos kraš
te vokiečiai turėtų lygias tei
ses. Bet kas jiems tas teises 
atėmė?

Sovietai smarkiai puola 
anglus, kad šie “išdavę” Eu
ropą ir susidėję su Vokieti
jos imperialistais.

Franeuzų parlamentas nu
tarė tuojaus statyti du nauju 
karo laivu po 35,000 tonų 
talpos ir du naikintuvu po 
1,700 tonų talpos.

Lenkija pareiškė Vokieti
jai “draugišką protestą” dėl 
jos ginklavimosi.

BANDO NAUJĄ KARO 
ORLAIVį.

Washingtono žiniomis, 
Amerikos valdžia daro slap
tus bandymus su nauju karo 
orlaiviu, kuris taikomas gy
nimui pakraščių nuo priešo 
laivyno. Orlaivis yra apgink
luotas šešiais kulkasvai. 
džiais, neša du tonu bombų 
ir gali skristi 3,000 mylių be 
nusileidimo. Jeigu jis bus 
pripažintas praktišku, tai 
valdžia užsakysianti 30 to
kių mašinų. Orlaivio kaina 
—$150,000.

RUSAI NUPIRKO LIETU
VOJ 130,000 KIAULIŲ.
Iš Kauno pranešama, kad 

.šiomis dienomis Sovietų a- 
Jgentai supirko Lietuvoje 
130,000 kiaulių.

NACIŲ BYLA LIE
TUVOJ PASIBAIGĖ

I
Keturi hitlerininkai nuteisti 

sušaudyt.
į Leidžiant “Keleivį” spau- 
don, iš Lietuvos atėjo tokia 

! telegrama:
1 Nacių byla Kaune pasi- 
■ baigė pereitą subatą. Šį utar- 
ninką kariuomenės teismas 
pasmerkė 4 nacius sušaudyt,
2 kalėjiman iki gyvos gal
vos, o kitus kalėti nuo 8 iki 
12 metų. Trisdešimts penki 
buvo išteisinti ir paleistu 
Nuteistųjų turtai įsakyta 
tuojaus konfiskuoti.

Fasmerkti sušaudyt yra 
šie: . .Emil Boll, Walter 
Priess, Henrich Vanagaitis 
ir Emil Lips.

Buvęs Klaipėdos seimelio 
pirmininkas Dressler gavo 8 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo, o nacių vadas Ernst 
Neumann—12 metų.

NOKI PANAIKIN
TI KARO PELNUS.

Prezidentas Rooseveltas 
pasakė laikraščių korespon
dentams, kad esą daroma 
pastangų, kad šis Kongresas 
išleistų įstatymą, kuriuo bu
tų uždrausti visokie pelnai iš 
karo ateity. Mat, tyrinėjant 
ginklų ir amunicijos fabri
kantų biznį dabar paaiškė
jo,- kad karo metu jie padarė 
milžiniškų pelnų, tuo tarpu 
kai paprasti piliečiai, darbo 
žmonės, buvo varomi į karo 
laukus ir tenai žudomi, ki
taip sakant — vieniems mir
tis, kitiems milionai. Pavyz
džiui, dabar paaiškėjo, kad 
plieno trustas, žinomas kaip 
United States Steel Corpo- 
ation, padarė $96,000,000 

Iš amunicijos.

Bažnyčioj Nušovė 
Kunigą.

Yorktowno miestely, Sas- 
katchewano privincijoj, Ka
nadoje, pereitą sąvaitę Ro
mos katalikų misijonierių 
bažnyčioj buvo nušautas mi- 
sijonierius kun. Delforgeo; 
antras misijonierius, kun. 
Bala, buvo sužeistas. Juodu 
sušaudė farmerys vardu Ste
ve Elash. Kai atvyko polici
ja jį suimti, jis nenorėjo pa
rduoti ir buvo sužeistas. Sa
koma, jog tie misijonieriai 
suardė farmerio šeimynišką 
gyvenimą ir todėl jis atėjęs 
su revolveriu jiems atkerši
jo.

NOVAKAS MIRĖ ELEKT
ROS KĖDĖJ.

Pereitą sąvaitę Chicagoj 
buvo nužudytas elektros kė
dėj banditas Chester Novak, 
kuris plėšimo tikslais nušovė 
krautuvininką. Novakas pa
sirodė tiek stipraus sudėji
mo, kad net 5 kartus reikėjo 
leisti elektrą, pakol jį visiš
kai suardė ir užpurtė.

NORVEGIJOJ SUSIDARĖ
DARB1ECIŲ VYRIAU

SYBĖ.
Pereitą sąvaitę Norvegi

joj susidarė naujas ministe
rių kabinetas iš vienų dar- 
biečių. Naujos vyriausybės 
priešaky stovi socialistas
Nv<raarrl«valr1

Didžiausis Karo Pa
vojus Esąs Rytuose.

Japonai pradėjo stumti iš te
nai rusus ir tenai galis 

kilti gaisras.

Bainbridge Colby, kuris 
Wilsonui prezidentaujant 
buvo Amerikos užsienio rei
kalų vedėjas, sako, kad di
džiausis karo pavojus da
bartiniu laiku esąs ne Euro
pos vakaruose, bet Tolimuo
se Rytuose, iš kur japonai 
pradėjo stumti rusus lau
kan. Japonai atėmė tenai iš 
rusų Port-Arturą, užėmė Ko
rėją, pasiglemžė- Mongoliją, 
o dabar apžiojo visą Man- 
džuri ją ir visa Rytų geležin
kelį, kurį Rusija buvo pasta
čius pusiau su Kinija. Vladi
vostoko uostą japonai taip 
apsupo, kad dabar jis jau 
kaip ir jų kišenių je. Jeigu ši
ta žemių grobimo japonų 
politika nesustos, tai tarp 
Rusijos ir Japonijos karas 
bus neišvengiamas, sako 
Colby.

Vokiečių Ginklai 
Prieš Lenkiją.

Lenkijos socialistų orga-j 
nas “Robotnik” Varšuvoj 
pereitą sąvaitę išspausdino 
straipsnį, aštriai smerkda
mas valdžios politiką. Sakoj 
akla musų tautinė valdžia 
susidėjo su Hitlerio Vokieti
ja prieš Francuzi ją ir Rusi 
ią, atstumdama nuo savęs 
dvi didžiausias valstybes. O 
dabar Vokietija pradėjo 
ginkluotis ir jos ginklai pa
sirodo pirmon eilėn atkreip
ti prieš Lenkiją. Tai ką da
bar darys Varšuvos valdžia? 
klausia “Robotnik.”

Kanuolėmis Malšina 
Religinius Fanatikus

Karači mieste, Indijoj, pe
reitą sąvaitę muzulmonai 
vėl pradėjo piautis su indais 
už savo dievus ir tikėjimą. 
Policijai riaušes numalši
nus. 31 fanatikas buvo už
muštas ir 97 sužeisti. Bijo- 
damosi, kad kraujo pralieji
mas neprasidėtų iš naujo, 
valdžia pašaukė miestan ka
riuomenę. - Gatvėmis karei
viai su durtuvais, o aikštėse 
stovi sustatyti kulkasvai- 
džiai ir lengvos armotos.

MASKVA KALTINA 
ANGLIJĄ IŠDAVIMU.

Maskvoje pasidarė labai 
piktas nusistatymas prieš 
Angliją. Tariant “Pravdos” 
žodžiais, Anglija sulošė Eu
ropos išdavikės rolę, nes vie
toj laikytis su Francuzija ir 
Italija prįeš Hitlerį, Londo
nas pradėjo su Hitleriu slap
tas konferencijas daryti. 
“Tuo budu Anglijos impe- 
•ializmas užtikrino Hitlerį, 
kad Anglija visai nemano 
riti su Francuzija ir Italija 
prieš jį,” sako “Pravda.”

200,000 DARBININKŲ 
GAVO DARBO.

Jeigu tikėti Washingtono 
valdžios skelbiamoms ži
nioms, tai per sausio ir vasa
rio mėnesius 200,000 bedar
bių gavo fabrikuose darbo. 
Sąvaitinė darbininkų alga 
nėr tą laika pakilusi $10,- 
800,000.

Amerikos Darbinin
kai Pradeda Neri

mauti.
Prieš Amerikos darbinin

kus šiandien stovi šitoks 
klausimas: “Ar reikalauti 
savo teisių streikais, ar lauk
ti, pakol valdžia pripažins 
iiems tas teises geruoju? 
Bus jau dveji metai, kaip 
valdžia paskelbė ‘naują 
tvarką’ (new deal) ir priža
dėjo duoti darbininkams 
balsą savo teises ginti fabri
kuose. Darbininkai išlaukė 
du metu, bet dar nieko nesu
laukė. Dabar jie pradeda la
bai nerimauti, nes jie įsitiki
no, kad tiktai savo jėgomis 
iie gali iškovoti sau plates
nių teisiu ir apsiginti nuo 
skriaudėjų.” Taip pasakė 
Kongreso darbo komisijai 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green.

Jeigu Kongresas nepriims 
Wagnerio biliaus ir neįves 
30 valandų darbo savaitės, 
sako Green, tai žinokite, kad 
Amerikoj kils didžiausia 
streikų banga.

Aukso Blokas Pradė
jo Braškėti.

Belgija jau suklupo; gal ne
išsilaikys ir Lietuvos litas.

Europoje yra dar keliatas 
valstybių, kurios laikosi auk
sinių pinigų. Jos sudaro va
dinamąjį “aukso bloką.” Di
džiumoje jos yra mažiukės 
valstybėlės, išskyrus Fran- 
euziją. Bet ir Francuzijoj 
paskutiniais laikais nuolatos 
keliamas klausimas, ar ne
vertėtų jau atsisakyt nuo 
aukso. Mat, Anglijai ir A- 
merikai nuvertinus savo pi
nigus, jos gali daug pigiau 
parduoti savo prekes, negu 
tos šalvs, kurios laikosi auk- 
so valiutos. Todėl aukso blo
ko valstybės negali išlaikyti 
konkurencijos, jų fabrikai 
užsidaro ir bedarbių skai
čius didėja. Belgijoj krizis 
dėl aukso valiutos pasidarė 
toks aštrus, kad ministerių 
kabinetas anądien buvo nu
sistatęs padaryti vieną iš 
dviejų: arba nuvertinti bel
gą (taip vadinasi Belgijos 
pinigų vienetas), arba re
zignuoti. Francuzija atėjo 
Belgijai į pagalbą ir laikinai 
ją parėmė, bet visi supranta, 
kad ilgai toji parama nega
lės tęstis, nes ir pačiai Fran- 
euzijai sunku verstis.

Taigi Belgija su aukso va
liuta skaitoma jau suklupu
sia. Belgijos likimas sugadi
no ūpą visam aukso blokui. 
Anglija tuo tarpu da labiau 
pigina savo svarą, o tas d a 
daugiau spaudžia aukso blo
ką. Todėl Europoje mano
ma, kad aukso blokas turės 
griūti. Nėra abejonės, kad 
tuomet ir Lietuvos litas tu- 
ėtų nusmukti nuo aukso pa

grindo.

CHICAGOJ SUDEGĖ 6 
ŽMONĖS.

Chicagos užmiesty buvo 
Rendezvous kiiubas, kur 
jauni žmonės susirinkdavo 
naktimis paūžti. Pereito ne
dėldienio naktį svečiams te
nai bebaliavojant kilo gaiš 
“as, kurio pasekmėj 6 asme
nys sudegė ir apie 20 apde
gusių buvo nuvežta ligoni
nėn. •

SENATAS UŽGYNĖ 5 BIUO- 
NŪS DOLERIU BEDARBIAMS
30 VALANDŲ BILIUS 

TURI PRITARIMO.

Senato komisija ragina 
kuo greičiausia priimti 30 
valandų bilių, kuris prievar
ta įvestų visoj pramonėj 30 
valandų darbo sąvaitę. Tik 
tuo budu busią galima su
mažinti nedarbą. Skirimas 
bilionų dolerių pašalpai, tai 
tik laikinas palengvinimas.

2,000 Farmerių Bus 
Perkelta Alaskon.

Washingtono šalpos ad
ministracija ir vidaus reika
lų departamentas yra nuta
rę iškelti Alaskon 2,000 far
merių šeimynų iš sausros pa
liestų vietų. Iškeliami far
meriai busią apgyvendinti 
Matanuškos upės klony, ne
toli Anchorage miesto, kur 
guli derlingiausi Alaskos 
žemės plotai. Bus sudaryta 
tam tikra korporacija, kuri 
padės jiems netik persikelti, 
bet ir įsikurti naujoj vietoj.

Brocktone Suvažinė
jo Du Lietuviu.

Pereitą subatą Brocktone 
buvo automobiliaus suvaži
nėti du lietuviai, Jonas Gra
žys, 48 metų amžiaus vyras, 
ir Juozas Sakalauskas, 60 
metų amžiaus žmogus. Jiedu 
buvo nuvežti ligoninėn be 
sąmonės ir daktarai pareiš
kė nuomonę, kad pasveikti 
sužeistiems lietuviams nėra 
vilties. Jiems buvo sutrenk
tos smegenys ir sužeisti vi
duriai.

Policijai pasisekė sužino
ti, kad žmogus, kuriuos taip 
pavojingai suvažinėjo, irgi 
buvęs lietuvis, Vytautas Ži- 
gaitis iš Norwoodo.

CHICAGOJ ŠOVĖ ILLI- 
NOJAUS PROKURORĄ

Pereitą nedėldienį Chica
gos gengsteriai kėsinosi nu
šauti Illinojaus valstijos pro
kurorą Courtney. Važiuo
jant jam automobilium su 
aldermanu Perry, iš užpaka
lio prisivijo kitas automobi
lius ir pasigirdo šaudymas. 
Iš viso buvo paleista 8 šū
viai : vieni jų sulindo į auto
mobiliaus sėdynę, kiti išėjo 
oer langus, suardė automo
biliaus stogą, bet prokuroras 
?u savo draugu išliko sveiki.

RAUDONOJI ARMIJA
GALI BŪT PADIDINTA 

DEŠIMTI KARTŲ.
Jeigu fašistinė Vokietija 

užpultų Sovietus, tai raudo
noji armija galėtų būt padi
dinta dešimtį kartų, pasakė 
Maskvos raudonarmiečių or
ganas “Pravda.”

ANGLAI SKIRIA $286,- 
000,000 KARO LAIVYNUI.

Šiomis dienomis Anglijos 
parlamentas užgyrė $286,- 
000,000 karo laivyno page
rinimams. Pakol vokiečių 
militaristai savo planus slė
pė, Anglijoj buvo stipri opo
zicija laivyno didinimui.

BE TO, $2,000,000 KARO 
VETERANAMS.

La Follettas siūlė skirti 10 
bilionų dolerių kovai su ne

darbu, bet pasiūlymas 
nepraėjo.

Po astuonių sąvaičių karš
tų ginčų ir kritikos, galų ga
le Senatas pereitą sąvaitę 
užgyrė $4,880,000,000 sumą 
kovai su nedarbu. Dabar šis 
bilius paduotas bendrai Se
nato ir Atstovų Buto komisi
jai galutinai susitarti dėl kai 
kurių pridėčkų, kurie Senate 
buvo prikergti. Atstovų Bu
tas yra priėmęs tą bilių jau 
apie du mėnesiu atgal.

Senate tas bilius užtruko 
taip ilgai dėl to, kad prie jo 
buvo siūloma daug visokių 
pataisymų. Senatoriaus Byr- 
do pataisymas siūlė suma
žinti sumą iki $1,880,000,- 
000. Po ilgų ginčų, jis buvo 
66 balsais prieš 21 atmestas. 
Paskui senatorius Adams 
siūlė nukirsti sumą iki $2,- 
880,000,000. Vėl pradėta 
ginčytis ir galų gale tas pa
siūlymas atmesta 57 balsais 
prieš 30.

Senatorius La Follettas, 
Wisconsino progresistas, pa
siūlė pataisymą, kad suma 
butų pakelta iki $10,000,- 
000,000. šitas pasiūlymas 
buvo atmestas 78 balsais 
prieš 8.

Pagaliau 68 balsais prieš 
14 buvo priimtas originalis 
bilius, tik su kaikuriais pri- 
dėčkais, kurie neliečia pini
gų sumos.

Kaip tik bendroji komisi
ja dėl tų mažmožių susitars, 
Rooseveltas tuoj bilių pasi
rašys ir valdžia tuoj pradės 
organizuoti viešuosius dar
bus, prie kurių bus pristaty
ta 3,500,000 dabar šelpia
mų bedarbių.

Valdžia tikisi, kad palei
dus apyvarton apie 5 bilio
nus dolerių, Amerikos pra
monė turės žymiai atsigauti.

Bet tai d a ne viskas. At
stovų Butas pereitos sąvai
tės pabaigoje priėmė bilių, 
kuriuo $2,000,000,000 ski
riama karo veteranams už 
prižadėtą jiems bonusą. 
Rooseveltas tam biliui yra 
priešingas ir sako dėsiąs jam 
savo “veto.” Bet Atstovų Bu
te jis buvo priimtas tokia 
milžiniška balsų didžiuma 
(318 prieš 90), kad prezi
dento “veto” gali lengvai 
būt sumuštas. Dabar tas bi
lius paduotas Senatui. Kaip 
rodos, jis lengvai praeis ir 
čia. Taigi išrodo, kad greitu 
laiku iš viso bus paleista a- 
pyvarton $7,000,000,000.

Chicagoj suimti už užmušė* 
jystę du lietuviukai.

Pereitą sąvaitę Chicago- 
įe buvo areštuoti du lietuvių 
vaikai, Antanas Lužaitis ir 
Jonas Vižonis, pirmas 18 
metu, antras—17. Jiedu pa
vogė troką, pasiėmė trečią 
vaiką ir smarkiai važiuoda
mi susikūlė su gatvėkariu, 
tą trečiąjį vaiką užmušda
mi. Taigi juodu dabar kalti
na netik troko pavogimu, 
bet ir to vaiko užmušimu.
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“Camp Fire” Mergaitės \Yashingtone. KARTUS SOVIETŲ ORGANO 
ŽODŽIAI ANGLAMS.

“TAUTIŠKA VIENYBĖ
ŽUVUS AMŽINAI.’’

Nežiūrint visų konferen
cijų ir pasitarimų, Amerikos 
lietuvių tautininkai su san
dariečiais susivienyt negali. 
Tiesa, kai kurie jų dar turi 
vilčių “tautinę srovę” suvie
nyti. Pavyzdžiui,tūlas Smul
kutis, spiaudydamas Į Ame- 
rikos Piliečio iškeltą mintį, 
kad sandariečiams vertėtų 
susiartinti su socialistais, 
8-tame “Sandaros” numery 
rašo:

“...sandariečiai susiras pa
kankamai sau draugu ir priete- 
lių iš tautinės srovės žmonių 
apsirūpinimui savų reikalų, be 
jokių ‘bendru frontų’ sudary- 
mo.

Bet kitas žmogus iš tos 
srovės” rašo,“tautinės 

kad—

“Viską, kas buvo patirta, su
glaudus, pasirodo, kad tauti
ninkų tarpe vienybės nebus— 
ji žuvus amžinai.”

Kaip “Naujienos” paste
bi, tai nėra nei dėl ko tauti
ninkams su sandariečiais 
vienytis, nes—

“Susivienijime ‘džiabų’ ma
žai: dalintis nėra kuo. O prie 
‘tautiškų’ laikraščių irgi beveik 
nebėra dėl ko varžytis arba vie
nytis... ‘Vienybę’ tautininkai 
nubankrutino. Ją atgaivino pa
žangesnis elementas. Grąžinti 
ją dabar vėl tautininkams tai 
butų vistiek, kaip ruošti jai 
naujas laidotuves.

“Tinkamo redaktoriaus jie 
savo tarpe neturi. Tuodu ‘lite
ratai,’ kurie prieš ‘Vienybei’ 
užsidarant ją ‘redagavo,’ buvo 
pavertę laikraštį šimts žino 
kuo. Kompetentiško biznio ve
dėjo jiems irgi trūksta. Tai ko
kių jie gali turėti pretenzijų 
prie laikraščio?

“Palikti ‘lauke.’ tautininkai 
atakuoja tuos, kurie yra ‘vidu
je.’ Brooklyne visi žmonės žino, 
pavyzdžiui, kad grupė tautinin
kų nori išėsti iš valdiško darbo 
Ksaverą Strumskį. šituo tikslu 
jie ne tik skundžia jį valdžiai, 
bet ir renka parašus prieš jį.”

Taigi išrodo, kad ištiesų 
“tautiška vienybė žuvus am.y • vanai.

KRATOS IR AREŠTAI 
“NAUJOSIOS BANGOS” 

SPAUSTUVĖJE.

Atėjusi iš Urugvajaus 
Naujoji Banga” praneša, 

kad šiomis dienomis vietos 
(Montevideo miesto) poli
cija padarė jos spaustuvėje 
kratą ir areštavo darbinin
kus. Girdi:

“Nakties metu, iš 4 į 5 va
sario, apie 12 vai. policija už- 
puolė draugus A. Plavičių ir E. 
Deržinską ir vėl juos areštavo, 
taip pat areštavo ir drg. P. Kri- 
gerį. Areštuotuosius išvežus 
kalėjiman, pačioj spaustuvėj 
tapo padaryta smulki krata. 
Kas tik policijai buvo užrodyta 
ar pasirodė ‘inkriminuojanti’ 
medžiaga, tapo sukrauta į au
tomobilį ir išvežta į policijos 
punktą. Buvo paimta daug 
spausdinimui paruošto lietuviš
ko teksto ir sugriauta veik visi 
‘N. B.’ skelbimai, kuriuos, ma
tomai. buvo norima vežtis kar
tu. kad ištyrus jų turinį. Taip 
pat smulki krata padaryta ir 
drg. P. Krigerio bute.

“Užrodyta policija laike are
što ir pradžioj tardymo elgėsi 
nepaprastai žiauriai.

“Pašaukus tardymui drg. P. 
Krigerį, policija rodydama lie. 
tavišky fašistų jai įteiktus L. 
S. K-to lietuvių kalboje išleis
tas antifašistinius atsišauki
mus, tvirtino, kad jai esą žino
ma, jog tai ‘priešvalstybiniai’ 
atsišaukimai, kiršiną gyvento

jus prieš esamą valdžią. O taip 
pat ‘N. B.’, esą rašoma prieš
valstybiniai straipsniai ir tt. 
Matomai taip buvo skundikų 
painformuota. Bet išaiškinus 
visą dalyką ir nurodžius, kad 
minėti atsišaukimai yra išleisti 
specialiai prieš lietuvišką fašiz
mą kolonijoj ir turi U. Soc. P. 
Lietuvių Skyriaus K-to parašą, 
visi areštuotieji tapo paleisti ir 
sugrąžinta visa kas iš spaustu
vės buvo paimta.

“Tokiu budu lietuviškų fašis
tų — tautininkų pastangos ap
kaltinti prie ‘N. B.’ dirbančius 
draugus jau antru syk nueina 
niekais.”

“Naujoji Banga” tvirtina, 
kad ją įskundę policijai lie
tuviški fašistai, pas kuriuos 
nesenai lankėsi iš Lietuvos 
atvykęs atstovas Aukštuolis.

Įskųsti dabar esą labai 
lengva, nes šiomis dienomis 
prieš Urugvajaus valdžią 
buvo kilusi revoliucija, to
dėl dabar esą daromi masi
niai areštai ir kas tik ką į- 
skundžia, tą policija ima.

“Naujoji Banga” jwa Uru
gvajaus lietuvių socialistų 
laikraštis ir tarp vietos lietu
vių veda smarkią agitaciją 
prieš fašizmą, todėl juoda
šimčiai ir keršija jai. Jie bu
vo jau įskundę ją ir seniau, 
bet vistiek nieko nepešė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS, KURIS 40 
METŲ ATGAL SKELBĖ

SOCIALIZMĄ.

Apie tokį laikraštį rašo 
sklokininkų organe L. Pru- 
seika. Jis sako: /

“Retas kas žino, kad 40 me
tų tam atgal, kuomet daugelis 
iš musų nei nesapnavo apie A- 
meriką ar buvome mažiukais 
vaikais. Mount Carmel ir She
nandoah, Pennsylvanijoj, ėjo 
laikraštis vardu ‘Nauja Gady
nė.’ Ją leido Lietuvių Mokslo 
Draugija, o vėliau jos leidimą 
perėmė V. A. Bacevičia.

“Pirmasis ‘Naujos Gadynės’ 
numeris pasirodė Mount Car
mel, pradžioje 1894 m. Rude 
niop laikraštis perkelta į She
nandoah. Ir ten jis ėjo per du 
metus.”

Vieną to laikraščio rinki
nį L. P. sakosi užtikęs dar 
pas drg. Taunį Kulpmonto 
miestely. Ir štai kas pasiro
do:

“‘Nauja Gadynė’ ėjo tuo
met, kuomet Amerikos lietuvių 
išeivijoje nebuvo jokios socia
listinės organizacijos, kuomet 
visame gyvenime viešpatavo 
kunigai. O betgi ‘Nauja Gady
nė’ buvo drąsus socialistiškai- 
laisvamaniškas laikraštis. Ja. 
me randame net straipsnių apie 
Markso mokslą.”

Apie dvasiškius jau pir
mame numery esą pasakyta, 

;kad “kunigas, tai tik pišta- 
lietas šaudyt griekus.”

Numery 4 esą rašoma:
“Ne kunigai mus išvaduos 

nuo pikto, ne kunigai pagerins 
musų būvį. Jau jie nustoja bu
ti musų vadovais... Jus patys 
darbininkai, jus patys esat ta 
šyla, prieš kurią viskas nusi
lenks.”

Laisvoji dvasia, matyt, 
jau ir tais laikais buvo ne
maža Amerikos lietuvių ap
ėmusi. Tūlas Motiejus And 
riukaitis iš Shenandoah ma 
tė reikalo viešai tame laik
rašty pasiskelbti esąs bedie
vis ir su kun. Abromaičiu 
nenorįs nieko bendra turėti.

Hazletono parapija jau 
1894 metais sukilo prieš sa
vo kunigą ir paskelbė prieš 
jį protesto rezoliuciją “Nau
joj Gadynėj.”

Kovodami su tuo laikraš-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikoje yra plati mokinių mergaičių organizacija, angliškai vadinama “Camp Fire Girls.’ 
čia parodyta Rooseveltienė sveikinant tcs organizacijos konvenciją Wachingtone.

čiu, kunigai rašinėjo skun
dus dirbtuvėms ir reikalavo, \ 
kad varytų iš darbo tuos lie-, 
tuvius, kurie skaitė “Naują
ją Gadynę.”

APIE “EKSTRA ALGAS” : 
SUSIVIENIJIME.

Kažin koks fašistas, palin
dęs po Titnago slapyvarde, 
“Vienybėj” kalba:

“Socialistinė SLA. Pildomo
ji Taryba, nenorėdama atsisa
kyti ekstra imamų algų, pasi
ryžo sumažinti ‘Tėvynę’ ir dar 
du darbininkus išmesti į gatvę. 
Tikrai socialistiška ir draugiš
ka. Sau pasiliko neapžiojamą 
kąsni, o kitam ir paskutinį tru
pinį atima.”

Čia melas nuo A iki Z.
Visų pirma, nei vienas.da- 

bartinės SLA. tarybos narių 
nepriklauso socialistų orga
nizacijoms; bet prie sanda- 
riečių priklauso bene 3. Ši
toks tarybos sąstatas negali 
būt “socialistinis.”

Antra, jokių “ekstra al
gų” dabartinė valdyba ne
ima. Visos dabartinės algos 
buvo nustatytos da prie 
“tautiškos” tarybos. Dabar
tiniai SLA. viršininkai algų 
sau netik nepakėlė, bet dar 
sumažino. Jie nutarė, pavyz
džiui, kad už sugaištą laiką 
Pildomos Tarybos posė-! 
džiuose jiems turi užtekti po 
S6 į dieną, kuomet “tautiš
kos” mosties taryba visuo
met imdavo savo nariams po 
§8 į dieną. Taigi meluoja 
“Vienybės” fašistas, kad 
“socialistinė” taryba nenori 
atsisakvti nuo “ekstra ima- 
mų algų.” Ji jau sumažino 
sau dienpinigius (žiūrėk 
“Tėvynės” 10 numerį).

Netiesa ir tas, kad dabar
tinė taryba “išmetė į gatvę 
du darbininku.” Į gatvę nie
kas nebuvo išmestas, tik bu
vo sumažintos “Tėvynės” iš
laidos. Pati “Tėvynė” 10- 
tam numery rašo: “Apskait- 
Uuota, kad šiuo Pildomosios 
Tarybos nutarimu bus sutau
pyta keli tūkstančiai dolerių 
į metus.”

Gi taupyt reikia, nes to
kios “tautiškos” įstaigos, 
kaip “Vienybės” namas, pri
darė Susivienijimui milži
niškų nuostolių, kuomet 
SLA. valdė “tautiška” tary
ba.

NAUJOJI SLA. VALDYBA 
SUTAUPĖ DAUG PINIGŲ.

“Tėvynės” 11-tame nume
ry skaitome redakcijos strai
psny, kad naujoji SLA. Pil
domoji Taryba sutaupė jau 
keliasdešimts tūkstančių do
lerių organizacijai. Tik klau
sykit:

“Kalbant apie ekonomiją 
tenka pastebėti, kad iš SLA. 
sekretoriaus metinio raporto 
šiam Pildomosios Tarybos su-

važiavimui paaiškėjo, jog pe
reitais metais sutaupyta apie 
S40.000 išmokėjimuose iš visų 
SLA. fondų, palyginus su iš
mokėjimais 1932 metais. Paly
ginimas darytas tarpe 1932 ir 
1934 metų dėlto, kad šie abeji 
metai buvo Seimo metais ir to
dėl susidarė nepaprastos išlai
dos. Taip kad taupumas Susi
vienijimo išmokėjimuose eina 
visais frontais ir žymus pro
gresas yra pasiektas. Bet to 
dar neužtenka ir 
moji Taryba šiais metais sie
kia dar didesnio taupumo ir be 
abejonės to pasieks.”

Tai ve, koks skirtumas 
tarp buvusios “tautiškos” 
Susivienijimo valdybos, ir 
dabartinės, kurią tautinin
kai vadina “socialistiška!” 
Pirmoji tūkstančius pražu
dė, o pastaroji tūkstančius 
jau sutaupė’.

nė”

IR VĖL “LAISNIS.”

Kovo 22 d. laidoje “Tėvy. 
vėl pradėjo ginčą dėl 

Susivienijimo “laisnio.” Po-v
lemizuodama su bolševikais, 
kurie skelbia, kad Susivieni
jimui net ir čarteris atimtas, 
“Tėvynė” užkabina ir musų 
laikrašti, sakydama, kad 
“negeriau elgiasi ir ‘Kelei
vis’.”

Iš to galima suprasti, kad 
ir “Keleivis” skelbia tą patį, 
ką “Laisvė.” Bet tai yra di
džiausia netiesa. Apie čarte- 
rį “Kelei1 vis” nieko nerašė.

“Keleivis” buvo paskel
bęs tiktai gryną faktą, kad 
užėmus adv. Bagočiui Susi
vienijimo prezidento vietą, 
Susivienijimas jau neturėjo 
leidimo New Yorko valsti
joj- ,

Dabar ir pati “Tėvynė” 
pripažįsta, kad mes sakėm 
tiesą, nes ji paduoda New 
Yorko valstijos apdraudos 
departamento laišką, kur 
aiškiai pasakyta, kad 1934 
metais Susivienijimas lais
nio New Yorko valstijoj ne
turėjo, ir prezidentui Bago
čiui teko tartis tuo reikalu su 
departamentu net pereitu 
metų gruodžio mėnesy. De
partamentas aiškiai tame 
laiške pasako, kad 1933 me
tu laisnis buvo atnaujintas 
arba pratęstas vos tik dabar, 
ir tai vien tiktai dėl to, kad 
prie SLA. vadovybės dabar 
atsistojo nauji žmonės.

“Tėvynė” tuo budu pa
tvirtina visus “Keleivio” pa
skelbtus faktus, ir vis dėlto 
ji ginčyjasi, kad taip “nebu
vo,” kaip “Keleivis” rašė.

Kur gi jos redaktorių lo
gika?

Antrajam skridimui iš A- 
merikos i Lietuvą reikia dar 
apie $4,600.

Stiprus, vėjai neleidžia 
kalnuose dideliems me
džiams augti.

“Lituanica IIff Iš
skris 6 Gegužės.

“Naujienos” praneša, kad 
6 gegužės dieną Įeit. Vaitkus 
jau išskrisiąs iš Chicagos į 
New Yorko Floyd Bennett 
airportą ir tenai lauks pato
gaus oro savo didžiajai ke
lionei.

Manoma, kad iš New Yor-DtL VU i • t • J. •• 1 1 •. j-i n.1 j i ko 1 Lietuvą jis galės įsskns- todel Pildo-' • 4 Z5 . . ,ti gegužes pabaigoje arba 
pirmomis birželio dienomis. 
Tuo tarpu lakūnas darys 
bandymus su pilnais tankais 
gazolino, kurio jam reikės 
pasiimti kelionei daugiau 
kaip 700 galionų.

Jis veš ir laiškus amerikie
čių giminėms Lietuvoje. Kas 
nori tokį laišką nusiųsti, turi

, gauti iš ALTASS centro tam 
Į tikros popieros ii- konvertą. 
Į Tas kaštuos $2.50 kartu su 
nuvežimu Lietuvon.

Sovietai Ištremia 
1,100 Caristų.

Iš Maskvos atėjo telegra
ma, kad apie 1,100 didžiū
nų, kurie buvo užsilikę da 
nuo caro laikų, dabar išveja
mi iš Rusijos, nes nenorėjo 
pildyti naujo pasų patvhrky- 
mo.

Tremiamųjų tarpe esą:
41 kunigaikštis,
33 grafai,
96 baronai,
35 fabrikantai,
68 namų savininkai,
19 pirklių,
142 caro dvariškiai,
547 generolai ir karinin

kai,'
113 caro žandarmerijos ir 

policijos aukštų valdininkų.
Kur juos tremia, žinia ne 

pasako.

Apie Viską Trumpai.
SLA. prezidentas adv. Ba- 

gočius parašė atsišaukimą į 
SLA. narius, kurie gyvena 
Wilkes Barrių apylinkėse ir 
dalyvauja savytarpėj ang- 
iakasių kovoj, kad jie tos 
kovos nekeltų į savo kuopas, 
r kad vieni su kitais nesi

muštų, nes tai labai kenkia 
Susivienijimui.

Amerikos lietuviai, kurie 
turi nusipirkę Lietuvos pas
kolos bonų, gali tikėtis, kad 
šių metų pabaigoje gaus sa
vo pinigus atgal, nes tam 
tikslui Lietuvos valdžia da
bar kelia vidaus paskolą.

lllinojaus legislaturon da
bar yra įnešti du biliai prieš 
ateivius nepiliečius. Vienas 
jų reikalauja ateivių regist
racijos, o kitas nori praša
linti nepiliečius iš darbų ir 
neduoti jokios pašalpos.

“Izvestijos” straipsnyje 
“prieš Simono kelionę į Ber
lyną” nurodo anglų spaudos 
atidumą ir taktingumą, ra
šant ir rengiant dirvą Simo
no kelionei į Berlyną. “Iz- 
vestijos” pastebi, kad Lon
dono “Times” prieina prie 
tokio aukšto padorumo Vo
kietijos atžvilgiu laipsnio, 
kad jis jau siekia nepadoru
mo Francuzijos atžvilgiu ri
bų. Esą, Hitleris į Londono 
komunikatą atsakė pageida
vimų, visų pirma, kalbėtis 
tik su Anglija ir tik dėl oro 
konvencijos, t. y., dėl Vokie
tijos karo aviacijos legaliza
vimo, ir tai pavyko — parei
škia laikraštis. Prireikė fran- 
cuzų spaudimo priminti Hit
leriui, kad vasario 3 d. ko
munikatu buvo siūlomas ne 
tik oro apsaugos paktas, bet 
ir kai kas daugiau, prireikė 
francuzų spaudimo, kad 
Berlynas teiktųsi sutikti kal
bėti apie francuzų anglų siū
lymų visumą. Tačiau čia, ra
šo “Izvestijos” toliau, anglų 
spaudos dalis išsigando, kad 
Berlynas gali užsigauti, jei 
bus paminėti jam nemalo
nus pasiūlymai. Tokiam pa
vojui pašalinti, anglų spau
da mėgina įrodyti, kad ati
tinkamomis manipuliacijo
mis Rytų pakto tarpusavio 
pagelbai teikti projektą ga
lima pakeisti visa eile ne 
ouolimo paktų, kurie paskui 
butų sujungti į vieną bendrą 
konsultatyvinį paktą. Yra 
žinoma, pareiškė “Izvesti 
jos,” kad anglų vyriausybė, 
kartu su francuzų pasirašė 
oficialų dokumentą, kuriuo 
reikalaujama sudaryti Rytų 
paktą tarpusavio pagelbai 
eikti. Tvirtinti, kad Simo

nas važiuoja į Berlyną su ki
tokiais pasiūlymais reiškia 
kaltinti jį nelojalumu Fran-
euzijos atžvilgiu.

“Izvestijos” komentuoja 
toliau anglų spaudos atsilie
pimus ir nurodo į vokiečių 
laikraščio “Frankfurter Zei-

“LIETUVAI NEI CENTO”
Sandariečiai demokratai, 

tai kaip tušti ratai. Jie kle
ga, barška, buk socialistų o- 
balsis esąs “Lietuvai nei 
cento.” Ypač jie pradėjo 
zurzėti po Detroito seimo, 
kur jų “senoji gvardija” pra
laimėjo SLA. valdybos rin
kimuose.

Rodos, ko čia demokra
tams reikėtų raukytis, kad 
SLA. referendumas ir sei
mas pakeitė valdybos sąsta
tą? O kasliik to “cento,” tai 
socialistai bene bus tik dau
giau aukavę Lietuvai, negu 
sandariečiai. Juk pasaulinio 
karo metu į socialistų kont
roliuojamą Lietuvos Šelpi
mo Fondą žymiai daugiau 
aukų surinkta, negu į tauti
ninkų “Tautos ir Autonomi- 
mijos Fondą.”

Socialistai tas aukas rinko 
ir patys dėjo ne revoliucijai 
■r ne internacionalizmui, bet 
Lietuvos žmonių sušelpimui. 
Gaila, kad sandariečiai mo
ka tiktai deklamuot apie 
Lietuvos “didvyrius,” bet 
nemoka sveikai orientuotis. 
Tuk nei vienas sveikai mąs
tantis žmogus negarbins ir 
nešelps visos Lietuvos su jos 
žmonių išnaudotojais, su da
bartine diktatūra, spaudos ir 
susirinkimų nelaisve, kalėji
mais, politinių kalinių elekt- 
rizavimu ir su visa ponija 
Palangos kurortuose.

Socialistams, jeigu ne vi
siems, tai bent man, tikroji 
Lietuva yra skriaudžiamoji 
liaudis. Už tą liaudį mes vi

tung” oficialiai inspiruotą 
straipsnį, kuriame rašoma, 
kad “tvirtinimas, esą, Angli
ja bent kiek suinteresuota 
Rytų paktu, yra šiurkštus 
faktų iš k mi py mas.” Pasak 
“Izvestijų,” jei Vokietijos 
diplomatai padarys tokių 
pat išvadų, kaip ir “Frank
furter Z’eitung,” fai tokių 
manievrų rezultatas bus Vo
kietijos > pasipriešinimo bet 
kokiam tikram Rytų Euro
pos saugumo suorganizavi
mui padidėjimas. Tokia vo
kiečių diplomatijos pozicija 
tik dar labiau paaštrins pa
dėtį Europos rytuose, pareiš
kia laikraštis. “Norime tikė- 
i, kad Simonas savo važia

vimu į Berlyną siekia sustip
rinti taikos organizavimo 
darbą. Tokia taktika, kuri 
stengiasi žiūrėti Vokietijai 
į burną ir iš akių spręsti jos 
pageidavimus, pagaliau, pri
ves prie įtemptos padėties 
Rytų Europoje paaštrinimo, 
kas gali- duoti labai blogų 
rezultatų. Pirmu tokiu rezul
tatu gali pasirodyti, kad Bal
tijos valstybės bus išstatytos 
vokiečių fašizmo smūgiams, 
kad jos liks be jokios tikros 
apsaugos ir pagelbos. Anglų 
taktika moko Europą blogo. 
Pakako Vokietijai įsigyti 
kelis šimtus bombarduoja
mų priemonių, kad kai kas 
jau nebedrįstų jai griežtai ir 
atvirai pasakyti:- “Neliesk 
svetimų sienų.” Darydama 
tokių išvadų iš Vokietijos 
ginklavimosi, Anglija ki
tiems įkvepia štai ką: “Gin- 
kluokitės iš visų jėgų ir su 
jūsų interesais kiti skaity
sis.” Tokiu budu kyla tikra 
pagunda šio pasaulio taikin
giesiems. O mes tikėjome, 
kad anglų diplomatija ir, vi
sų pirma, ministeris pirmi
ninkas Macdonaldas kovoja 
už ginklavimosi sumažini
mą. Žmogui įprasta klysti, ir 
mes esame linkę pripažinti 
tos musų nuomonės klaidin
gumą. Elta.

suomet kovojom ir visuomet 
paskutiniu centu su ja daly- 
simės. Mes visuomet gynėme 
ir ginsime Lietuvos suvargu
sius ūkininkus, mažažemius, 
bežemius ir politinius kali
nius; bet ne kalėjimus, ne 
militarizmą, ne poniją.

Tai ve, kaip socialistai 
žiuri į Lietuvą. Prie progos 
reikia pažymėt, kad tauti- 
linkai nenusimano ir apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą. Jie garbina tokius 
vyrus, kaip Smetona ir kiti, 
kurie pasirašė ant deklaraci- 
’os. Bet galėjo pasirašyt ir 
visa tautininkų partija, o 
:eigu revoliucinė liaudis ne
būtų nuvertusi caro val
džios, tai Lietuva nebūtų ne- 
origulminga. Jei vėliaus Vo
kietijoj nebūtų nuverstas 
kaizeris, tai jo generolas 
Urachas butų užsitūpęs ant 
Lietuvos sosto ir Lietuva bu. 
lų palikusi autonomiška, o 
gal ir visiškai prijungta prie 
Vokietijos. Juk tautininkai 
Lietuvos nepriklausomybės 
idėjai netikėjo. Jie net “Au
tonomijos Fondą” buvo įsi
steigę. Tiktai socialistai tei
singai orientavosi Lietuvos 
klausimu, nes jau 1905 m. 
Vilniaus seime jie pareiškė, 
kad Lietuva turi būt nepri
klausoma. •

Taigi socialistai nuo Lie
tuvos rėmimo neatsisako. 
Bet tautininkams už meškiš
ką Lietuvai patarnavimą, 
tai jau tikrai jie neduos nei 
cento. Žilvitis.

b*.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS GIRDĖT CHICAGOS PADANGĖJ.
Turtingas pabasta, Kelly, 
dėl kurio testamento šeši 

lietuviai sėdi kalėjime, pa* 
liko apie $160,000.00 turto.

Kai Chicagos dumpynų 
gyventojas, James Thomas 
Kelly, mirė, laikraščiai pa
skelbė, kad jis palikęs $100,- 
000 turto. Bet dabar, kai bu
vo padaryta nuodugnesnis 
tyrinėjimas, pasirodė, kad 
jo turtas siekia daug dau
giau nei buvo pradžioj žino
ma. Viename dideliame 
Capitol triobėsy buvo suras
ta kita saugi dėžė, kurioj 
Kelly turėjo sudėjęs bonus, 
laikrodėlius, daug Įvairių 
graznų ir keliata desėtkų 
tūkstančių dolerių pinigų. 
Chicagoj bankų knygučių 
turėjo 8. First National ban
ke jo depozitas siekia apie 
$50,000. Buvo rasta kelios 
St. Louiso bankų knygutės. 
Jis turėjo net Bolivijos val
džios bonų, kurie neša 8 
nuošimčius palūkanų.

Chicagoj gatviniai didla- 
piai pradėjo skelbti, kad 
Kelly turtas sieks gal virš 
$200,000, nes apart grynų 
bankose padėtų pinigų, yra 
bonų, vertės $140,000, ku
riuos esą tuoj i pinigus gali
ma paversti.

Dėl šito buvusio šykštuo
lio palikimo prasidėjo dide
le kova. Illinois ir Missouri 
valstijos reikalauja tų pini
gų. Missouri valstijos valdi
ninkai tvirtina, kad Kelly 
didesnę savo gyvenimo dalį 
praleidęs St. Louise, Mo. Jis 
ten bankuose laikydavęs ne
mažai pinigų. Federalės val
džios atstovai taipgi reika
lauja “income” taksų, kurių 
velionis, turėdamas tiek pi
nigų, niekad nemokėdavęs.

Kokiu budu Kelly tiek 
tūrio susikrovė, — niekas 
nežino. Spėjama, kad jis 
plėšikaudamas pralobo. 1911 
metais jis buvo paleistas iš 
Joliet, III. kalėjimo, kur jis 
sėdėio už žmogžudystę api
plėšimo tikslais.

Pastaruoju laiku policija 
spėlioja, jog Kelly buvęs 
“požemių aristokratijos” ak
tyvus narys ir seifų sprog
dintojas. Policija spėja, kad 
jis su genge nesenai Chiea- 
gos priemiesty apiplėšęs pa
što traukini.

Kelly neturėjęs giminių. 
Buvo nevedęs. Jis buvo 62 
metų amžiaus^ Gyveno skur- 
džiausiame valkatų viešbu
ty, kun laikė Bella Butma- 
nienė adresu 651 W. Madi- 
son st. Jo kambarėly nebuvo 
nei vieno langelio. Kai jis 
rimtai susirgo, “flopauzės” 
savininkė “savo vyrą” nusi
gabeno savo 12 kambarių 
puošnion rezidencijon, ku
rioj jis ir mirė.

Susirgęs jis pasisakęs šei
mininkei turįs keliatą šimtų 
dolerių banke ir paprašė pa
šaukti daktarą. Bet pirma, 
negu buvo daktaras pašauk
tas, šeimininkė su ligoniu 
nuvažiavo i banką ir išėmė 
apie $900 pinigų.

Kelly buvo palaidotas lie
tuvių kapinėse $85 karste, o 
graborius, J: J. Bagdonas, 
sąskaita padarė ant $4,500, 
kas ir išdavė visą sąmokslą.
J. J. Bagdono koplyčioj ra* 

do “munšaino” bravorą.
Kai šeši lietuviai, penki 

vyrai ir viena moteriškė, už 
bandymą apgauti teismą bu
vo pasodinti metams į kalė
jimą, jų namai ir ofisai bu
vo iškrėsti. Bagdono koply
čioj policija rado įtaisytą 
“munšaino” bravorą. Sako, 
graboriui Bagdonui gresiąs 
naujas apkaltinimas, už but- 
legerystę. (Vėlesnės žinios 
sako, kad tą “munšaino bra
vorą” prasimanę patys laik

raščių reporteriai. Tokio I 
bravoro ištikrujų nebuvę.— * 
Red.)

Policija taipgi surado, kad 
testamentas buvęs parašytas 
Bagdono rašomaja mašinė
le. Testamentą surašęs ad
vokatas Julius Vaičius 
(Waitches), musų tautinin
kas.

Kelly kūnas buvo iškas
tas iš Lietuvių tautiškų ka
pinių ištyrimui, ar nebuvo 
nunuodytas. Surado, kad ve
lionis miręs nuo bronchų į- 
degiino, o ne nuo vėžio li
gos, kaip daktaras, pasirašy
damas mirties liudymą, nu
rodė. Kelly nebuvo nunuo
dytas.

Kaip šeši lietuviai norėjo 
pasidalinti pabastos turtą.

Nepasitikėdami vieni ki
tais, šie lietuviai testamentą 
surašė maždaug šitaip: gra
boriui J. J. Bagdonui “už pa
laidojimą” $4,500. Jo pagel- 
bininkui, N. Radžiui, 4% 
nuo visos tūrio sumos; ad
vokatui J. Vaičiui “už patar
navimą”— 6% nuo visos su
mos; kunigui Povilui Zalin- 
kui už “gedulingas pamal
das” — $1,100; o už pasira
šymą ant testamento, kaipo 
liududininkui, buvo žadėta 
daugiau; J. Dailydei, kaipo 
liudininkui, žadėta tik $100, 
bet nebuvo jam iš anksto už
mokėta, kaip jis reikalavo. 
Likusi suma buvo užrašyta 
Sėliai Butmanienei, Kelly’o 
šeimininkei, kuri dabar sa
ko, jog tas pabasta buvęs jos 
vyras, “common law hus- 
band.” Vadinasi, Butmanie- 
nė prisipažįsta, kad ji su juo 
gyveno be šliubo.

Bet šitas jų planas, pasi
dalinti svetimu turtu, neiš
degė. Kaip tik adv. Vaičius 
nunešė “testamentą” pas 
teisėją užtvirtinti, tuoj visi 
šeši atsidūrė kalėjime.

Kaucija jiems buvo pa
kelta nuo $10,000 iki $20,- 
JOO. Dabar visi šeši laukia 
“grand jury” sprendimo.

Su kaliniais pasimatyti 
nieko neprileidžia. Nelei
džia net ir laikraščių repor
terių.

Kaip vriiau dalykai vysty
sis, pranešiu vėliau.

Synikom.

PHILADELPHIA, PA.
Astuonios pašatpinės drau-. 

gijos laikys bendrai pa
rengimą.

Lietuvių Pašelpinis Kliu
bas, Liet. Am. Pašelpinis 
Kliubas, Liet. Repub. Paš. 
Kliubas, Liet. Susiv. Pašelp. 
Kliubas, Frankfordo Liet. 
Paš. Kliubas, Liet Ukėsų P. 
Kliubas, Liet. Dukterų Paš. 
Draugija, šv. Cecilijos Paš. 
Draugija. Visos čia suminė
tos draugijos rengs bendrai 
pikniką liepos 4 d. Vytauto 
Parke, Philadelphijoj. Kovo 
7 d. Lietuvių tautiškoj sve
tainėj minėtų draugijų de
legatai laikė susirinkimą ir 
aptarė visus reikalingiausius 
reikalus kaip turės būt vyk
doma. Bet svarbiausia tai 
tas, kad į visas suminėtas čia 
draugijas per bendrą pikni
ką bus priimami nauji na
riai, vyrai ir moterys nuo 18 
iki 25 metų dovanai. Galės 
orisirašyt prie bile vienos, 
kuri geriausiai naujam na
riui patiks. Philadelphijos 
lietuviai deda pastangas, 
kad sutraukti į lietuvių or
ganizacijas jaunimą, nes se
niams išmirus draugijų su
taupytas turtas, svetainės 
patektų svetimiems. Reikia 
pažymėti, kad 4 liepos nie
kas nerengtų jokių išvažia
vimų, bet dalyvautų bendra
me piknike. . M. Lutas.

CHICAGO, ILL.

Kaip lietuviai “progre- Į 

šuo ja.”

Kas sakė, kad šiame did
miestyje lietuviai mažai te
veikia? Dirba, ir dar kaip! 
Palikime senuosius metus 
ramybėje. Čia paminėsiu tik 
tris šių 1935 m. įvykius, ku
rie atkreipė nefir svetimtau
čių spaudos dėmėsi.

Sausio 13 d., apie 11 vai. 
išryto, trys vyrukai suėjo j 
Liberty Pharmacy vaistinę, 
4930 West 13-th st., Cicero, 
III., ir atstatę revolverius į 
vaistinės savininką ir jo 
žmoną, paliepė atiduoti pi
nigus. Kadangi tai buvo sek
madienis ir tuo laiku žmo
nės buvo bažnyčioje, plėši
kai pradėjo vaistinėje šeimi
ninkauti, jieškodami pinigų 
ir degtinės. Jiems nematant 
buvo paspaustas alarmo 
mygtukas ir už kelių minu
čių pribuvo 3 policijos bū
riai. Plėšikų vadas spruko 
laukan per užpakalines du- 
ris ir mėgino prasimušti pro 
uoliciją, bet buvo trim ku- 
lipkom peršautas, nors ir jis 
sužeidė vieną policmoną Į 
toją.

Šitas vagilių vadas pasi- 
rodė esąs lietuvis iš 18 apy
linkės, Petras Jakštavičius, 
34 metų amžiaus. Jo du sėb- 
ai buvo lenkai — James 

Wojcik ir Andrew Kowski. 
Tiedu pasidavė policijai be 
mūšio.

Kovo 6 ir 7 dieną krimi
naliniame teisme buvo na
grinėjama jų byla. Wojcik 
tuoj prisipažino kaltu; jis 
gavo kalėti nuo 1 ligi 20 me
tų. Kitu du gynėsi ir reikala
vo džiurės teismo, bet kaip 
išgirdo liudininkus pasako- 
iant, kaip jie mėgino api
plėšti vaistinę, — irgi prisi
lažino prie kaltės. Teisėjas 
tuoj paleido džiurę ir pasky
rė jiems bausmę. Jakštavi- 
čius ir Kowski gavo kalėti 
nuo 1 metų ligi gyvos gal
vos.

Vasario pradžioje, užpuo.1 
rimo metu, buvo nužudyta 
Mrs. Anna Marie Schmidt, 
kepyklos savininkė. Pikta
dariai pabėgo ir pasislėpė.! 
Už mėnesio laiko policijai 
oasisekė juos surasti ir suim
ti. Jaunųjų piktadarių “ly
deris” buvo Juozas Žvirblis, 
17 metų amžiaus lietuviukas 
iš 18 apylinkės. Pasirodė, 
kad jis buvo paleidęs tą šū
vį, nuo kurio Šmitienė žuvo. 
Kiti du gaujos nariai buvo 
Raymond Halverson, 17 me
tų vaikėzasjr Petras Sinkus, 
20 metų. Cook apskričio 
grand jury jau išnešė apkal
tinimus prieš visus 3 suim
tuosius — už žmogžudystę.

O dabar buvo patupdyti 
ant “skarbavos duonos” 
adv. J. P. Vaičius ir grabo
rius Bagdonas. Dabar ant 
meškerės pakliuvo didesnės 
žuvys. L. A.

PORTLAND, ME.
Kovo 16 d. čia mirė Jur

gis Kojis, 41 metų amžiaus. 
Jis da guli pas graborių ne
laidotas. Apdrauda aprašy
ta ant brolio, tai graborius 
pinigų už palaidojimą gaut 
negali. Veikiausia jį laidos 
ant miesto kapinių.

Gyvas būdamas jis pasa
kojo, kad jo tėvas Lietuvoje 
da gyvas, bet iš kur jis paei
na, neteko sužinoti. Taipgi 
turi brolį, kuris gyvenąs 
Mass. valstijoj. Velionis gy
veno Portlande 19 metų ir 
plaudavo langus. Jeigu kas 
norėtų daugiau apie jį žino
ti, gali klaust pas M. P. Be- 
kuledge, 542TA Congress st., 
Portland, Me.

LAWRENCE, MASS.

Duosnus biznierius ir “Li- 
tuanicos II” rėmimas.

Lietuvių Tautiška Para
pija savo svetainėje buvo 
surengusi “fėrus,” kurie pra
sidėjo 16 kovo ir baigėsi 24. 
Visi daiktai šiam reikalui 
buvo parapijonų suaukauti. 
Daugiausia aukavo Lawren- 
ce’o žmonėms gerai žinomas 
biznierius, Domininkas Kir- 
milas. Jis užlaiko savo storą 
99 Park st., Lawrence, Mass. 
Jis šiai parapijai yra paau
kojęs iki 30 dolerių vertės 
produktų. Visi parapijonai 
tik ir kalba apie jį. Jeigu jau 
žmogus tiek paaukojo, tai ir 
parapijonys turėtų jį parem - 
ti. Ir reikia tikėtis, kad Tau
tiškos parapijos žmonės ne
užmirš Kirmilos storo ii- jo 
paties.

Šio miesto ALTASS sky
rius pradėjo uoliai darbuo
tis, kad sukėlus dar keliatą 
desėtkų dolerių “Lituanicos 
II” skridimui paremti. Gir
dint komunistų, katalikų ir 
fašistų užsipuldinėjim u s 
prieš ALTASS valdybą, net 
koktu darosi, kaip jie drįsta 
taip žeminti save prieš šva
rius žmones. Juk čia niekas 
nėra daugiau, kaip tik gra
žus lietuvių darbas ir jų var
do reklamavimas, tas skridi
mas. Kiekvienas iš mus turė
tume suprasti, kad mus pa
žangesnių žmonių protas ir 
darbas turi buti įdėtas į 
tuos rėmus, tarp kurių yra 
“Lituanica II.” Katalikai 
niekados neprisidėdavo prie 
visuomeniško veikimo, todėl 
jie nenori remti jį ir dabar. 
Jeigu jie ką nors darė, tai 
tik dėl to, kad jų partija ar
ba jų partijos vadai turėjo 
asmeniškos naudos.

Taigi mes, pažangus lie
tuviai, turime savo užduoti
mi laikyti pagelbėti AL
TASS valdybai Chicagoje, 
kad ji kuogreičiau prirengtų 
“Lituanica II” išleistuvėms.

Žmogus.

LAWRENCE, MASS.

Adv. Bagočius debatuos su 
D-ru Mikolaičiu.

Šiais metais, balandžio 7 
dieną, Lavvrence’o mieste 
rengiami debatai: “Komu
nizmas ar kapitalizmas.” 
Debatuos Dr. K. Mikolaitis 
ir advokatas Bagočius. De
batai prasidės 2 valandą po 
pietų ir tęsis apie porą va
landų laiko. Po debatų bus 
vakarienė. Vakarienei Įžan
gos tikietas kainuos 50c. 
Ląike vakarienės bus pra
kalbos. Debatai rengiama 
tikslu nušviesti, ar reikalin
ga palaikyti komunizmas 
tarp lietuvių, ar ne?’ Atsilan
kiusieji galės išgirsti, ko da 
niekad nėra girdėję nei iš 
Pruseikos, nei iš Bimbos. 
Pirmą pusę gins adv. Bago 
čius, antrą dr. Mikolaitis. 
Kaip vienas, taip ir kitas yra 
žinomi tarp Amerikos lietu
vių geri kalbėtojai. Lawren- 
ciečiai visur tik ir kalba, 
kad tai bus vienas iš didžiau
sių parengimų musų koloni
joje. Ir visi rengiasi eiti į 
debatus.

Šalia šių žmonių, kurie 
gins virš pažymėtas temas, 
dalyvaus taipgi su prakalbo
mis draugas Michelsonas iš 
Bostono ir kiti žinomi vietos 
ir apylinkės lietuviai.

Korespondentas.

WATERBURY, CONN.
Gyvename, bet kam?

Kadaise čia buvo pusėti
nai garsi ir veikli lietuvių 
kolonija. Gyvavo keturios ar 
penkios meno organizacijos, 
kurios surengdavo daug va
karėlių ir vaidinimų. Politi
nės ir apšvietos kuopos taip
gi būdavo labai veiklios: su
rengdavo daug prakalbų, 
diskusijų, išplatindavo dau
gybę literatūros ir tt. Pro
gresyvių lietuvių judėjimas 
:ia stebindavo visus.

Bet šiandien musų kam
pelis visai apsnūdęs. Nėra 
beveik nei vienos progresy- 
vės meno draugijos. Nebėra 
jokio politinio judėjimo ir 
visos politinės kuopos jau 
mirusios. Literatūros plati
nimas visai miręs — nebėra 
jau nei tų kuopų, kurios tuo 
užsiimdavo, kaip ve LDLD., 
TMD. ir kitos.

Gyvename da šiaip-taip, 
bet kam, tai ir patys neži
nom. Turime daug gražaus 
jaunimo, bet jis jokios veik
los neparodo — neorgani
zuotas, palaidas, kaip kruo
pos akmenų krūvoj.

Viskas, kuo galime pasi
džiaugti, tai tik porakliubų, 
kurie da neblogiausia laiko
si. Bet nauda iš jų nekokia, 
nes jokio kultūrinio darbo 
jie neparodo — nei apšvie- 
toj, nei politikoj. Per visus 
metus nepajėgia surengti 
nors po vieną paskaitą ar 
prakalbas, kurias galėtų su
rengti kas mėnuo, nes turi 
geras sales, daug vietos ir 
laiko.

Yra jau keliolika ir profe
sionalų, kurie baigė aukštes
nius mokslus ir galėtų duoti 
paskaitų, jeigu tik butų kas 
juos pakviečia. Galima bųtų 
nasikviesti vieną-kitą gabes
ni kalbėtoją ir iš toliau, su
rengti diskusijas arba deba
tus. Bet niekam tas nerupi, 
lyg mes butume jau viską iš
mokę ir nebūtų kas mokytis.

Organizacijos susidėju- 
sios galėtų įkurti knygyną, 
arba kožna draugija galėtų 
paskirti komisiją literatūrai 
platinti, laikraščiams užraši
nėti. Tai butų naudingas 
švietimo darbas. Kai to nė
ra. tai musų žmonės pralei
džia savo laiką prie pokerio, 
pynaklio ir svaiginamų gėri
mų. Tik karčemninkams biz
ni darom, o apšvietai nieko 
nereikia.

Ar tai šitaip progresyviai 
žmonės turi elgtis? Juk tai 
progresas į atbulą galą.

Pamąstykim, kur mes žen-
giame! Brūklys.

WHITE HAVEN, PA.
Vasario 17 d. mirė Tamo

šius Bruzgulis, sukakęs 50 
metų amžiaus. Iš Lietuvos 
atviažavo 1903 m. Jis paliko 
žmoną ir du vaikučiu, taipgi 
du broliu Amerikoje.

KĄ RAŠO MUSŲ DRAUGAI APIE 
"KELEIVIO” 30 METŲ JUBILEJŲ.

FITCHBURG, MASS. 
Daina apie balionę.

Pas mus Fitchburge lietuviai 
pradėjo dainuoti šitokią dainą: 

Nieks nenori jau balionės.
Nors ir juokias visi žmonės.
Štai ir Šimas musų sako:
“Man balionės jau pakako.” 
Arba štai Elzbieta menka.
Bet balionės jai užtenka.
Ir pilvoti Raulai stori 
Jau kilbasų nebenori.
Agotėlė jau pražilo 
Ir Džimuką sau pamilo. 
Atsisėdus kampe tupi.
Bet balione jai nerupi.
O kai buėeris Uršulei 
Imt balionę tik pasiūlė.
Nuo to karto eit i storą 
Ji neturi jokio noro.
Ir ta Rožė aukšta, juoda,
Kuri bučkj kožnam duoda 
Ir ne vienam laimę teikia,
Bet balionės jai nereikia.
Na. paimkit Miką kudą:
Jau jo kūnas mažai juda,
Bet priminkit jam baHonę, 
Pagadinsit tuojau skonj.
Vienu žodžiu, visi žmonės 
Nebenori jau balionės.
Gal davatką kas surastų.
Ką kilbasos dar užkąstų...

Kazys, tėvo vaikas.

1 WATERBURIEČIUS.

Draugai ir Draugės Wa- 
terburiečiai!

Kadangi šįmet sukanta 30 
metų, kaip “Keleivis” ke
liauja po visą pasaulį, lan
kydamas visur gyvenančius 
lietuvius ir nešdamas moks
lo šviesą, kovodamas su 
tamsybės prietarais, teikda
mas iš viso pasaulio teisin
gas ir aiškias žinias, nuošir
džiai tarnaudamas darbinin
kų klasei, nekeisdamas sa
vo idėjos ir stodamas už pil
ną demokratiją visai pasau
lio žmonijai;

Kadangi mes, draugai ir 
draugės waterburiečiai, taip 
pat esame nemaža iš “Kelei
vio” pasinaudoję — pasi- 
liuosuodami nuo visokių 
prietarų, nuo velnio ir pra
garo žabangų, kurie mus 
taip ilgai kankino;

Bet kadangi dar nemaža 
yra musų brolių ir sesučių, 
kurių “Keleivis” dar nelan
ko, ir kuriuos “velniai” dar 
tebekankina;

Tai tebūnie nutarta, kad 
šių 30 metų jubilėjaus proga 
kiekyieno musų pareiga turi 
buti užsirašyti “Keleivį”-ne
tik sau, bet prikalbint ir tuos 
brolius bei sesutes, kurie jo 
da neskaito, kad užsirašytų.

Tai bus geriausis musų 
Hnkėjimas “Keleivio” leidė
jams, geriausia jiems para
ma ir padrąsinimas nešti 
šviesos žibintuvą į darbinin
kų gyvenimą toliau. Tegul 
keliauja musų “Keleivis,” 
tegul laužo tamsybės užtva
ras ir tegul skina mums ke
lią į šviesesnę ir laimingesnę 
ateitį.

Tai vienas dalykas.
Dabar antras.
Tie, kurie skaitydami 

“Keleivį” padarėte savo pa
saulėžiūroj perversmą, kurie 
pamatėt pasaulį kitokioj 
šviesoj, negu jis išrodė jums 
pirma, pakol “Keleivio” ne
skaitėt, pasiskaitykite kiek 
kas galite, trumpai ir aiškiai 
aprašyti tą permainą ir per
gyventus įspūdžius.

O dabar trečias dalykas.
Šįmet Brūklys sugryžo į 

Waterburį su savo ilga plun
ksna ir yra pasiryžęs apra
šyti “Keleivyje,” kas buvo 
Waterburyje seniau ir kas 
čia darosi dabar, žodžiu, jis 
yra pasirengęs aprašyti to
kius dalykus, apie kuriuos 
patys vvaterburiečiai nedaug 
težino. Todėl nepraleiskite 
progos. Skaitykite “Keleivį” 
kas sąvaitę, o rasite daug 
naujienų apie Waterburį.

Jūsų Brūklys.

Aš iš patyrimo žinau, kad 
gauti “Keleiviui” naują 
skaitytoją visai nėra sunku, 
tik reikia truputi pasisteng
ti.

Taigi, draugai ir draugės, 
lai Maikis su Tėvu sau gin
čyjasi, o mes griebkimės už 
darbo “Keleivio” skaitytojų 
šeimai padvygubinti.

Draugiškai,
J. Pakarklis, 

Norwood, Mass.

PASVEIKINIMAS.
Gerbiamoji Redakcija ’
Išsibaigus mano prenume

ratai, siunčiu $2 už “Kelei
vį” ir 25c. už Kalendorių 
1935 metams. Tegul Maikis 
su Tėvu lanko mane, kaip 
lankė jau per 23 metus.

Susilaukus “Keleiviui” 
laimingai 30 metų jubilė
jaus, aš sveikinu jį, myli- 
miausį mano namų draugą, 
ir linkiu, kad drąsiai ženg
damas per gyvenimo bangas 
“Keleivis” susilauktų ir ant
rų 30 metų sukaktuvių.

Gaila tik, kad ne visi mes 
“Keleivio” draugai galime 
gauti jam po vieną naują 
skaitytoją šiuo nedarbo lai
ku.

Su gilia pagarba,
Petras Adomaitis,

Barre, Mass.

ATVIRAS LAIŠKAS RE
DAKCIJAI IR SKAITY

TOJAMS.
Gerbiamieji!
Prisiunčiu naują skaityto

ją (ir tai da nepaskutinį) ir 
šia proga apeliuoju į “Kelei
vio” skaitytojų šeimyną. Aš 
geidžiu, kad šis 30 metų 
“Keleivio” jubilėjus butų la
bai sėkmingas. O tai pri
klauso nuo musų, draugai ir 
draugės skaitytojai.

Ne vienam iš musų “Ke
leivis” buvo ir tebėra lavini
mosi ir dalykų pažinimo mo
kykla. Todėl ir pasidarbuoti 
jam šiuo svarbiu momentu 
yra musų didelė pareiga. 
Jeigu mes, tūkstančiai “Ke
leivio” skaitytojų, gausime 
tik po vieną naują skaityto
ją. tai jau vajus galima bus 
skaityti pilnai pavykusiu. O 
juk rasis ir tokių draugų, 
kurie gaus desėtkus naujų 
skaitytojų.

Worcesterio Žinios.
Žmonės pradeda kovoti 
prieš didelius mokesčius.

Čia prasideda smarkus 
žmonių bruzdėjimas prieš 
nepakeliamus mokesčius. 
Namų savininkai jau pradė
jo organizuotis ir kelti pro
testus, nes taksai ir pirma 
buvo labai sunkus, o dabar 
sukčiai politikieriai ketina 
da pakelti po $3 ar $5 ant 
$1,000 nuosavybės. Mat, po
litikieriai turi pasiskyrę sau 
dideles algas iš žmonių mo
kesčių, o kiti da ir nuvagia 
nemaža, tai pinigų jiems 
niekados neužtenka. Nekil
nojamoji žmonių nuosavybė 
jau tiek apkrauta mokes
čiais, kad žmonės nebegali 
išsimokėti, tai daugelis pa
lieka savo namus ir eina sau 
be nieko.
SLA. kuopos ruošia didele* 

prakalbas 31 kovo.

Tarp lietuvių čia judėji
mas gana gyvas. Komunistai 
savo pasipinigavimo misijas 
rengia beveik kas nedėldie- 
nis. Bimbiniai lenktyniuoja- 
si su sklokininkais. Pašalpi- 
nės gi draugijos jau prade
da tartis, kur surasti tinka
mesnę vietą ateinančios va
saros piknikams. Mat, vi
siems reikia pinigų, o drau
gijos pinigų gali pasidaryti 
tiktai iš pramogų.

SLA. vietinės kuopos ren
gia dideles prakalbas 31 ko
vo, kaip 2:30 po pietų. Pra
kalbos įvyks ii U. Kliubo 
svetainėje, 12 Vemon st. 
Kalbės SLA. prezidentas 
adv. Bagočius, adv. Kalinau
skas ir min. Kubilius, o p. 
Kubilienė dainuos. Padai
nuos taip pat ir p. J. Dirve- 
lio vedamas choras.

Visi lietuviai yra kviečia
mi atsilankyti.

K. P. šimkonis, 
Rengimo rašt

Chicagos lietuvis Kazys 
Kaškevičius buvo sužeistas 
automobiliaus nelaimėj ir 
mirė nuo žaizdų. Be to, buvo 
rastas negyvas Petras Mar
cinkevičius, 52 metų am
žiaus lietuvis, kuris buvo 
taipgi žinomas ir Mateušuko 
pravarde.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

NACIU BAKTERIJŲ ARMIJA.
Nesenai Londone išėjo sisekimą bandymų Londone j 

anglų kalba knyga: “Hitler ir Paryžiuje su dujomis va-, 
Rearms” (Hitleris atsigink- dinamomis “žaliuoju kry-
luoja), parašyta, redaguota 
Dorothy Woodman.

Apie šią knygą francuzų 
laikraščiai taip rašo: “‘Hit
ler rearms’ yra pirmas moks
linis veikalas, kur dokumen
tais Įrodomas milžiniškas 
hitleriškosios Vokietijos ruo- 
šimąsis karui, apie kurj iki 
šiol tik nedidelė dalis buvo 
žinoma pasauliui. Yra tikra, 
kad Berlynas yra karų ruoši
mo centras, kur gimsta karo 
parengiamosios intencijos. 
Todėl ši knyga aiškiai nu
šviečia III reicho ginklavi
mąsi. D. Woodman, kuris 
paruošė knygą, yra karo spe
cialistas ir autoritetas.”

Čia savo skaitytojams no
rime sutrauktai atpasakoti 
vieną šios knygos skyrių a- 
pie mikrobų armiją.

—Gut momink, Maike! feisą ir ji dabar trauksianti 
—Labas rytas, tėve! Kur JI ant su^° už tai. 

taip anksti vaikščioji? i —Gerai, tėve, bet ką tu
—Nuo treino pareinu. ,su »tuo tur* •
—O kur buvai? i —Aš, Maike, noriu uga-
—Buvau nuvažiavęs, vai- padaryt, ba patys palio

ke, j Turner Falls miestą. kai nežino kaip prieiti pne 
Tenai gyvena daug paliokų tolko. Juk jie ir savo Pols- 
ir turi didelę parapiją po cu- ciaus nebūtų atgavę, jeigu 
dauncs Čenstakavos panelės mąno senas Susiedas Pilsud- 
švenčiausios vardu. Vieną skls nebūtų i Varšuvą nuva
lytą jų kunigas atėjo bažny- žį^ęs. Taigi man reikia pa- 
čion šventu mišių laikyt ir rėtkas pas juos daryt, alę 
susimušė su mergomis. Nors kalP as ant za_konų nelabai 
paliokai geri katalikai, ale gramotnas, tai norėčiau, kad 
turi škaradną noturą: visi £u man įsyyrozytum, kas čia 
skaito save prošepanais ir buvo kaltas: kunigas, ar 
nenori vieni kitiems nusilei-; mergos.
sti. Užtai, Maike, aš turėjau; Mergos.
važiuot su šoble pakajų da-; —Bet kiti sako, Maike, 
ryt. Parėtką aš padariau, ale ‘ kad kunigas kaltas, kam po- 
dabar bus sūdąs ir reikia za- no Dievo auzoj faitą pradė- 
konus žinot, tai čia jau loja- i jo.
rio biznis. Taigi kaip tu,- —Ne, tėve, čia merginos 
Maike, skaitai visokias geu- kaltos, 
grapijas, tai gal pasakytum,
kas čia buvo kaltas?

—Kad aš nežinau, tėve,
kas ir kaip tenai buvo.

—Buvo taip, Maike: ku
nigas uždėjo ant parapijonų 
padotkus Dievo garbei. Po 
šimtą dolerių nuo kožnos 
pamilijos. Vienas paliokas 
buvo labai nobažnas, tai 
tuoj nunešė šimtinę ir paklo

—Olrait, Maike, tas man 
patinka, kad tu kunigo ne
kaltini. Ale pasakyk tu man, 
kokiu spasabu tu išfigeria 
vai, kad jos kaltos?

—Jos kaltos dėl to, tėve, 
kad lindo tenai, kur joms ne
buvo jokio reikalo.

—Kaip tai, Maike, nebu- 
; vo jokio reikalo? Juk poną

jo klebonui. Še, sako, tuoj Dievą pašlovinti reikia, ar 
imk ir siųsk j dangaus kara- ne?

bažnyčialystę, ba Dievui pinigai rei 
kalingi. O an didesnės Auk
ščiausiojo garbės, sako. aš 
da ateisiu su visa pamilija 
pasimelsti. Nu, ir nedėlios 
rytą dvi to palioko dukterys 
atėjo ant ankstyvų mišių. 
Kolektoriai pareikalavo, 
kad jos užsimokėtų savo pa

tam—Bet bažnyčia ne 
tikslui pastatyta, tėve.

—Tai kokiam?
—Bizniui darvti. Juk tu •*

turi žinoti, tėve, kad popie 
žius turi didelj dvarą; turi 
ginkluotų žandarų, kurie ji 
saugoja; be to da jis turi

dotkus. O jos sako, nosar.i^f^lS 

nemokėsim, ba musų tėvas' ? v ■ ’ —užmokėjo visa Šimtą dole-1 tukstancn* senmergių ir vi
riu Prasidėto sporas Tuo 1 šokių zokonmkų. Visa šita
tarpu ateina\r klebonas mLlJuodoji armlJ’a nedirba jokio 
^rP,u.tte.mv ^ebonas mi |darb o j t j j
ikotm tato“p X kia netik kas diena’
tos merginos ? nori už dvka bet ir aPren^ ir tnobas už- 
bTž^čion ineiti No^r laikyt* Tai^ popiežiui reikia 
k^klebonas! čiaS “e 'ab.ai dauf P^Juo tiks- 

ne Sko, turi būt šokėta,

kėš Ale mertros vistiek ne-!notl ir tos merginos O jeigu
nori mokėti. Tada klebonas į“’*’T 
vienai už rankovės ir davai babV?a buv.°Lpa,'n°ka'Ir da-

Bakterijos — busimojo 
karo ginklas.

Kalbant apie hitlerininkų 
cheminį ginklavimąsi, nega 
lime nepažymėti pasiruoši
mų bakteriologiniam karui. 
Paskutiniu laiku vis dažniau 
diskusuojamas klausimas 
apie bakterijų pritaikymą 
karui.

Karo literatūroj rašoma, 
kad bakteriologinis karas 
busiąs įvairių rūšių, kurių 
svarbiausios šios:

1. Geriamojo vandens už
krėtimas šiltinės ir choleros 
bacilomis.

2. Skleidimas maro, šilti
nės ir kitų epideminių ligų 
žiurkių ir utėlių pagalba.

3. Iš lėktuvų mėtymas spe
cialių bombų su gripo, di
zenterijos, džiovos ir kito
kiomis ligų bacilomis.

4. Išnaikinimas augalų, 
gyvulių, ypatingai arklių, 
taip pat bombų pagalba mė
tant jas iš lėktuvų ten, kur 
randasi priešo kavalerija.

Tautų Sąjūnga 1934 m. 
priėmė nutarimą dėl bakte
riologinio karo ir sudarė 
specialę tam reikalui komi
siją iš karo specialistų ir 
profesorių mokslininkų. Ši 
komisija nutarė, kad bakte
riologinis karas turi būti už
draustas...

Praėjo 10 metų nuo Tautų 
Sąjungos draudžiančio nu
tarimo, o bakteriologinio 
karo pasiruošimas per tą 
laiką padarė milžinišką šuo
lį. Dabar galimas ne tik bom
bų su bakterijomis mėtymas 
iš lėktuvų arba skleidimas 
bacilų žiurkių pagalba, bet 
dabar jau galimas ir tiesio
ginis bacilų kulturu platini
mas įvairiais budais. Dabar 
karo lėktuvai nešios ne tik 
bombas ir granatas, ne tik 
kulkosvaidžius ir mažas pa
trankas, 'bet bus tikri nuo
dingų dujų skystame ar mil
telių pavidale, nuodų ir ba
cilų sandėliai.

žiumi” ir su bacilomis,
Pasirodo, kad slapti ban- 

dymai buvo padaryti įvai-' 
riose Paryžiaus ir Londono: 
miestų dalyse.

W. Steedui pavyko gauti 
slaptą reichsvero agentų 

šifruotą pranešimą.

Tas pranešimas atrodo ši
taip: “O. P. f. Vers. v. Koor. 
Conc. (ob). — Mehrf. umf. 
—ca 215 x1d12 Be. m. H. 
Pers; gen 6 h sp. Strg. — 
2.47. p. m. — 18.8.33 Nr. 1: 
PI. Rpg: ONOO; 3,12 km: 
Bl—2; A. 8.75; nor. neg.: s. 
g. ggt. R. 4231.”

Iššifravus šį pranešimą 
gavosi štai kas:

“Bakterijų skleidimui ir 
kitiems aviacijos bandy
mams buvo pasirinkta Kon- 
kordijos aikštė, kurią prava
žiavome vežimu daug kartu. 
215 buteliukuose tilpo apie 
10 bilijonų mikrobų (micro- 
coccus predigiosus). Tas bu
vo padaryta 2 vai. 47 min. 
Vėliau po 6 vai. pasirodė re
zultatai. Pirmieji ženklai pa
stebėti Respublikos aikštėj 
už 3.12 klm. nuo Konkordi- 
jos aikštės. Čia buvo rasta 
4231 bakterijų kolonija.”

Toliau bakterijos paste
bėtos ir daug kitų Paryžiaus 
vietų. Viso suskaityta 1, 
124,781 bakterijų kolonijų.

vinys bacilų išskleidimui 
teks atlikti lėktuvams.”

“Bakterijų karas, toliau 
rašo prof. Banse, reikalin
gas siekiant išnaikinti be
ginklius gyventojus ir para- 
ližiuoti privatų apsigynimą. 
Nėra ko kreipti dėmesio į 
Tautų Sąjungos uždraudi
mą vartoti kare bakterijas. 
Jei dalykas teina apie tautos 
likimą (suprask vokiečių), 
tada nėra kada skaitytis su 
priemonėmis. Svarbu laimė
jimas, o ne kokiom priemo
nėm šis laimėjimas pasie
kiamas.”

Iš tų kelių faktų matyti, 
kaip Vokietija ruošiasi žiau
riam, nežmoniškam kitų 
tautų žudymui. Bakteriolo
giniam karui pasiruošimas 
varomas visu aktingumu.

M. c.

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

PYORRHEA-PUL1AVIMAS. gojimui. Tik paskutiniais laikais 
tapo nurodyta koki mikrobai šią 
ligą gamina, kokias permainas 
maisto reikalinga padaryti nuo

, jos gydantis ir net ištobulinta
pyorrhea yra supran- ' . , . . . . ..._ ..___ __ ‘desnoms ir kaului chirurgiska

atsikratimui 
sutaupy-

Rašo Dr. Kazys Drangelis, dan
tistas— chirurgas.

žodžiu
tama pulavimas. Nors šiame ra-
.. .... . . .. .operacija sios ligossmy bus kalbama apie dantis, . .... .. ..... . . . .. . i ir prailgintam dantųvienok si liga nėra dantų liga ir ; .
ne nuo dantų prasideda. Ši ligai ...... x x... , - ! Prie siu dienu technikos teik-prasideda nuo desnu, kurios . .. . .....j . , x. iti burnai sveikatą ir funkcijasdengia danties kakliuką ir įsklo- ... . ... , , ..• , tik vienas, kitas nugedęs dantisja tą kaulo duobelę, kurioje, lyg ....................... . , ., . "... . priseina išimti, kuomet nuokokiame soste, išdidžiai sėdi jo; , , , ... ...i., ,. , , .. , . pyorrheos dantys išimami sim-didybe baltasis karalius — dan- • . KT ................... ; tais. Neretai išgirsi pasigyrimątis. šioms desnoms nugedus, ide-

bar jos tą pamoką gavo.
—Gana, Maike, jau tu čia

VVH, jeigu punut ^lc* hpHipviškai nradpifli TTžhni- nenorit mokėt Mergą : ^dieviškai pradejai* Uzba1'

—Gerai, tėve, pasimaty 
sim kitą sykį.

tempt! Geriaut iš čia, sako, 
pašol von, jeigu ponui Die
vui
nesiduot, o kunigas traukt. 
Pasidarė, Maike, tikros sor- 
kės. Paskui merga kaip 
stums kleboną, tai tas per vi
są bobinčių nulėkė. Už tok j 
dvasiškos asabos išnevožy- 
mą abi dvi mergos gavo 
mušt bažnyčioj. Viena sako, 
kad kunigas supončiavo jai

Skurdo prislėgtas. Cam- 
bridge’uje pasikorė savo 
skiepe Raymond Coiley, 26 
metų vyras. Jo pati sunkiai 
serga.

Bandymai Paryžiuje ir 
Londone.

Visi dementavimai apie 
bakteriologinio karo ruoši
mą nereiškia nieko. Wick- 
ham Steed paskelbė doku 
mentus, kurie rodo, kaip vo
kiečiai yra tokiam karui pa
siruošę ir dar ruošiasi. Savo 
memorandume, kaip eks
pertas, jis įrodė bakteri jų 
skleidimo galimumą. Kalba 
eina apie patyrimus su mi 
crccoccus prodigiosus.

Pirmiausia bandymai, pri
sidengiant oro antpuolių ap
saugą. buvo padaryti Berly
no ir Hamburgo centruose. 
Tokie pat bandymai, kaip 
paaiškėja iš dokumentų, bu
vo padaryti Londone ir Pa
ryžiuje. Slaptieji agentai su
sekė, kad 1933 m. liepos 16 
d. reichsvero ministerijoj 
buvo diskusuojama apri pa-

Roberto Kocho instituto 
slaptas aplinkrašti*.

Visokių bakteriologinių 
paruošimų centras yra Ro
berto Kocho institutas Ber
lyne. Šis institutas 1933 m 
rugsėjo mėn. išsiuntinėjo vi
soms vokiečių laboratori
joms slaptą aplinkraštį dėl 
auginimo įvairių kenksmin
gų bakterijų. Šis aplinkraš
tis buvo viešai paskelbtas 
1933 m. spalių 12 d. “Welt- 
buehne’j.” Pasirodo, kad ap
linkraštis buvo adresuotas 
sekančioms firmoms: Beh- 
ringo fabrikui Marburge; 
Saksonijos serumo dirbtu
vėms: Hamburgo tropiškų 
ligų insti tutui; Berlyno uni
versiteto higienoj institutui 
jr daugeliui Vokietijos uni
versitetų.
Aplinkrašty surašyti recep
tai kaip auginti maro, cho
leros, tifuso, katalepsijos 
bacilas, nurodyta, kaip rei
kia atskirti kenksmingas ba
cilas nuo nekenksmingų, 
kaip daiyti bandymus ant 
gyvulių ir tt. Nurodyta kur, 
kokioj medžiagoj ir kokiose 
sąlygose auginti įvairių ru
sių bakterijas. Ypatingai pa
tariama susirūpinti vienos 
bacilos vardu “botulismas” 
auginimu, kuri esą veisian
tis ore, vandeny, mėsoj ir 
net konservuose.

Šio aplinkraščio autentiš
kumą tuojau dementavo vy
riausybė. Kitaip ir negalėjo 
būti. Bet vis tiek aišku, kad 
hitlerininkai ginkluojasi, rū
pinasi bakteriologiniam ka
rui pasiruošimu.

Prof. Banse prisipažinimas.

Vokiečių karo žinovas 
prof. Banse prieš kuri laiką 
parašė knygą “Die Kriegs- 
wissenschaft” (Karo moks
las), kurią tuojau Hitleris 
dėl perdidelio aiškumo ir 
paslapčių išplepėjimo turėjo 
uždrausti platinti. Prof. 
Banse rašo, kad bakterijos 
kaip ir nuodingos dujos bu
simame kare vaidinsiančios 
svarbų vaidmenį. Jis duoda 
tokius patarimus: “Reikia 
stengtis visų pirma apkrėsti 
priešų geriamą vandenį šil
tinės bacilomis, toliau pla
tinti šiltinę per utėles, o ma
rą per žiurkes. DMelią uždą-

APIE KALBININ
KĄ JABLONSKĮ.
Vasario 23 d. Lietuvoje 

buvo minimos musų rašo
mosios kalbos kūrėjo Jono 
Jablonskio penkerių metų 
mirties sukaktuvės. Jablons
kis gimė 1861 metais Šakių 
apskr., Bublelių valse., Ku
bilių kaime, ūkininko šeimo
je. Išėjęs pradžios mokyklą 
ir Mariampolės gimnaziją, 
jis 1884 metais baigė Mask
vos universiteto kalbų moks
lo skyrių. Mokytojo vietos 
Lietuvoje negalėjo gauti. 
Teko visaip verstis, kol 1888 
metais gavo mokytojo vietą 
Latvijoje. 1896 m. Jablons
kis perkeliamas į Revelį. 
Už lietuviškos spaudos pla
tinimą 1902 m. buvo ištrem
tas Rusijos gilumon. Atga
vus lietuvišką spaudą, Jab
lonskis dirbo “Vilniaus Ži
nių” ir “Lietuvos Ūkininko” 
redakcijose. Vėliau mokyto
javo Panevėžyje, Brastoje ir 
Gardine. Didžiojo karo me
tu dirbo Voronežo lietuvių 
gimnazijose. 1918 m. sugrį
žo į Vilnių, vėliau apsigyve
no Kaune. Įsikūrus Lietuvos 
universitetui, Jablonskis bu
vo išrinktas garbės profeso
rium. Mirė 1930 metais va
sario 23 d. .

Lietuvių kalbą Jablonskis 
pradėjo tirti gana anksti. 
Būdamas Mintaujoj gimna
zijos mokytoju, jis kelis me
tus pėsčias keliavo po Lietu
vą, tirdamas musų kalbos 
tarmes. Dėl tų kelionių gavo 
kojų paraližių, vėliau jau 
nebegalėjo vaikščioti ir ligi 
mirties buvo vežiojamas ra
tukuose. Jo nuveikti lietuvių 
kalbos tyrimo darbai yra la
bai žymus. Visai teisingai 
jis yra vadinamas musų ra
šomosios kalbos “tėvas.” Jis 
parašė, iš svetimų kalbų iš
vertė ir išleido gana daug 
knygų. Jo lietuvių kalbos 
sintaksė ir gramatika dar ir 
dabar remiasi visas lietuvių 
rašomosios kalbos mokslas 
Dabartiniai Lietuvos kalbi
ninkai yra visi Jablonskio 
mokiniai. Tsb.

girnas paprastai persimeta j 
kaulą, o šiam susilpnėjus, nete
kus danties palaikymui tvirtu- 

lauk eina musų karalius, 
savo rūšies revoliucija, ku

riai jokiu budu negali už akių 
užbėgti pats dantis. Tokią revo
liuciją sukelia organizmas savo 
palinkimais, maisto kokybe, sto
ka burnos higienos ir kasdieni
nės atydos. Toliau apie pačią 
pyorrheą.

Ši liga yra žinoma nuo senu 
senovės. Ji tankiausia buvo ir 
dar šiandien yra lankytoja aukš
tesnės kilmės šeimynų, ypač prie 
lengvesnio gyvenimo linkusių 
jos narių. Vienok tai nėra išim
tis. Gyvenimo sąlygoms paleng- 
vėjus žmonės nutolo nuo fizinio 
darbo ir kas dar blogiausia, pri
prato prie lengvo, mikšto, fabri- 
kos gaminto maisto, kuris net ir 
pačius dantis paliuosavo nuo 
jiems naudingo, sunkaus kasdie
ninio darbo. Pasekmėj sugležnė- 
jo žmogaus kūnas ir susilpnėjo 
visas kramtymo aparatas. To
kiose aplinkybėse turime tinka
mą dirvą pyorrheai.

ši liga darosi vis svarbesniu 
dienos klausimu, net svarbesniu 
tisų kitų burnos ligų. Tik gaila, 
kad pyorrhea gauna mažiausiai 
atydos, studijavimo ir gydymo. 
Net pati profesija ir laboratori
jos mažai lyg šiol atydos kreipė 
šios ligos gydymui bei apsisau-

mo.
Tai

buk savo dantis išima pirštais. 
Kodėl neišims, kad apie dantis 
nutirpo kaulas, parpuliavo duo
belėje ir pats kūnas tokius dan
tis meta lauk. Toks pasigyrimas 
savaimi rodo ypatingą kuno silp
numą, kurio pasėkoje gaunama 
arthritis, reumatizmas, neuritis 
ir širdies ligos. Tokios ligos sa
vininkas. be nusiminimo, pir
miausiai pastebi danties judėji
mą. Vienok ta liga jau buvo me
tus ir ilgiau burnoje pasireiš
kiant idegtom dėsnom ir patini
mu. Kiek vėliau, ypač pirštu pa
spaudus, iš po dėsnų pasirodo 
pūliai. Lygiai šiame laike paste
bima dantų ilgėjimą ir, drauge, 
nuo dantų šaknelių, o vėliau kau
lo, nuslinkimas dėsnų. Permai
nose oro, ypač paša vario drėgno
se dienose, pyorrhea pasidaro 
veiklesnė, padidėja dėsnų ir kau
lo gėlimas bei puliavimas. šioje 
padėtyje jau kila klausimas, ar 
verta bandyti tokius dantis gel
bėti? Vaistais nesugelbėsi. Chi
rurgijos budu galima, bet tik 
tiems, kurie sutinka pakeisti ir 
pagerinti maistą, pasiduoti ope
racijai ir griežtai laikytis dakta
ro nurodymų.

Daug laimingesniais reikia lai
kyti tuos. kurie dažniau lanko 
savo destisto ofisą tuomi leisda
mi progos daktarui greitai pa
stebėti netik Įvairius burnos 
silpnumus, bet ir šios baisios li
gos — pyorrheos pradžią.

LIETUVOS ŪKININKŲ SKOLOS 
SIEKIA SOOfiOOfiOO LITŲ.

Anglų Komunisto 
Byla Chicagoje.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
buvo klausoma Anglijos ko
munisto rašytojo,ir kalbėto- 
to Strachey byla federali 
niame teisme Chicagoje. 
Šios šalies valdžia nori jį de
portuoti kaip nepageidauja 
ma svetimšalį, kuris savo 
raštais kurstąs žmones prieš 
esamą valdžią. Teisme buvo 
skaitomi jo raštai ir jis turė
jo aiškintis, ką visa tai reiš
kia. Jį gina Arthur Garfield 
Hays, smarkus New Yorko 
advokatas. Rašant šią žinią, 
bylos išdava da nežinoma.

Lietuvos ūkininkų įsisko
linimas, palyginti su kitais 
kraštais, nėra jau toks dide
lis. Tačiau turint galvoje 
Lietuvos ūkių pajėgumą ir 
dabar kritusias žemės ūkio 
gaminių kainas, įsiskolinu
siems ūkininkams yra labai 
sunku verstis. Apskaičiuoja
ma, kad dabar visi Lietuvos 
ūkininkai turi apie 300 mi- 
lionų litų skolos. Žemės ban
kas ūkininkams yra išdavęs 
92 milionus litų; kredito ko
operatyvai — 41 milioną li
tų, o kitos kredito įstaigos y- 
ra paskolinusios 11 milionų 
litų. Be to, ūkininkai da sko
lingi valstybės iždui apie 60 
milionų ir privačios jų sko
los siekia apie 100 miliono 
litų.

Jeigu neskaityti privačių 
skolų, tai kiekvienas Lietu
vos ūkis bankams ir valsty
bės iždui yra skolingas 741 
litą, o kiekvienas hektaras 
dirbamos žemės turėtų po 49 
litus skolos.

Daugiausia skolų turi 
Šiaulių apskrities ūkininkai, 
kur vienam ukiui tenka maž
daug po 1,070 litų skolos. 
Mažiausia prasiskolinę Kre
tingos, Tauragės, Seinų, Tra
kų ir Zarasų apskričių ūki
ninkai.

čio laikais Lietuvos ukinin- 
privačies skolos, kurių be
veik kiekvienas ūkininkas 
turi ir kurios yra trumpalai
kės.

Dabar, labai nukritus pro
duktų kainoms, skolų grąži
nimo klausimas Lietuvoje y- 
ra labai opus. Įsiskolinu
siems ūkininkams padėti 
jau pernai buvo išleisti tam 
tikri žemės* banko paskolos 
lakštai (bonai). Jais ūkinin
kai galėjo mokėti savo pri
vatines skolas. Bet tie lakš
tai skolų klausimą galutinai 
dar neišsprendė. Už tai da
bar manoma paruošti naują 
įstatymą, sulyg kurio visas 
ūkininkų skolas suims kuris 
nors didesnis bankas ir jas 
išdėstys ilgiems terminams 
su mažais procentais. Tsb.

KAREIVIO KOVA SU PA
BĖGUSIU. PLĖŠIKU.

Aną dieną iš Ukmergės 
kalėjimo buvo pabėgęs kali
nys Traškinąs, kuris už įvai
rius plėšimus yra nubaustas 
15 metų kalėjimo. Bėgantį 
kalinį sargybinis pamatė ir 
paleido šūvį. Šokantį per 
tvorą pamatė pro šalį ėjęs 
kareivis Mikaliunas, kuris
pradėjo jį vytis^ Kareivis už 

Žemės bankas yra išdavęs' kalinį buvo greitesnis ir jį 
paskolų 23,500 Lietuvos u-'pavijo, bet kareivis buvo be 
kininkų. Vidutiniškai imant, Į ginklo, tai kibosi su kaliniu į 
kiekvienas tų ūkininkų ūkis glėbius. Kalinys turėjo dur-
žemės bankui yra praskolin
tas už 3,950 litų. Kredito ko
operatyvų paskolomis dabar

klą ir juo kareivį sužeidė. 
Nors kraujas tekėjo iš vei

do ir ranka buvo sužeista,
nudojasi 71,000 ūkininkų, bet kareivis plėšiką tol per- 
Žinoma, dabartinio sunkme. sekiojo, kol atbėgo ginkluo- 
kus daugiausia spaudžia, tų kareivių ir kalinį suėmė.
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Įvairios Žinios.
PADĖKOS ŽODIS.

Ii Oak Forest, IIL, prie
glaudos.

Mormonai Prieš Į Iš 8279J000 Galvijų 
Daugpatystę. Liko Tik 30fi00. Philadelphijos, kad užraše

Mormonai kitąsyk plakti- Washingtono valdžia pra- mą numerį gavau 15 kovo 
kuodavo daugpatystę. Jų ir neša, kad dabartiniu laiku ji dieną. Ateinu 6 valandą va- 
šventraštis to reikalavo. Bet turinti savo žinioje tik 30,- kare ir žiuriu, kad ant mano 
Jungtinių Valstijų įstatymai 000 galvijų. Tai viskas, kas iovos padėtas “Keleivis.” 
poligamiją uždraudė ir da- liko iš pernai supirktų raguo Net akyse man nušvito, pa
bar mormonai, bent oficia- čių. Kai saulė pereitą vasarą mačius tokį mylimą laikraš- 
liai, jos jau nepraktikavo, sunaikino šalies vidury visą
nors neskaitė to ir prasižen- duoną ir pašarą, tai valdžia 
gimu. Tik dabar jų apgyven- buvo supirkus iš farmerių troškę lietuvišku laikraščių, 
toj Utah valstijoj prasidėjo 8,279,000 galvijų. Iš to skai- Tcdėl “Keleivis” eina iš 
agitacija, kad daugpatystė čiaus 1,485,000 gyvulių pa- rankų i rankas, pakol visiš- 
butų uždrausta netik fede- sirodė sergą džiova ar kito- kai nuplyšta. Taigi džiau- 
raliais įstatymais, bet ir vie- kiomis ligomis ir mėsai ne--gįamės visi lietuviai, kad da
liniais, nes paaiškėjo, kad tinką. Tie visi buvo sunai-‘bar turime “Keleivį,” iš ku- 
daugpatystė visgi nėra pas kinti. O kurie buvo tinkami'ne sužinome, kas dedasi ne- 
mormonus išnykus. Vietos žmonių maistui, tie buvo tik lietuvių tarpe, bet ir vi- 
valdžia iki šiol nekreipdavo skerdžiami ir jų mėsa buvo šame pasauly.

RAUDONASIS NORVEGŲ 
ŽYGIS 1 OSLO.

Norvegijoj darosi Įdomus
Aš, Oak Forest prieglau- dalykai. Ateinančių metų bertu šeimynoje čia gimė 

dos gyventojas, noriu viešai h^hs rinkimai
padėkot ponui K. Dryžai iš

GIMĖ KŪDIKIS BE 
GERKLĖS.

Newburgh, N. Y. — Ro-

375,000 FARMERIŲ SUTI- SUKILĘ KAL1NIAI PADE- 
KO SUMAŽINTI SĖJAMĄ) GĖ KALĖJIMĄ.

PLOTĄ. Dideliame Kanados kalė-
Penkiose vidurinėse vals- jime, Kingstone, Ontario

Socialistai rinkiminę ki.. tm" AREŠTUOTAS TAUJĖNŲ jiems atlvgins. Šitokia vai-
paniją pradės šią vasarą. VALSČIAUS VIRŠAITIS, džios politika yra aštriai kri
nta mUžiniška'vabderituk- , Taujėnų valsčiaus valdy- l*^31"3’ bet jl V3ro sav0

stančiai smulkiųjų ūkininkų ma’ Ra(l valsčiaus pinigus SUGAVO PO 4 METŲ. 
iš visų Norvegijos kampu pasisavino viršaitis A. Simo- \ Lon Angeles mieste val- 
suvažiuos į Oslo ir su raudo- ngitis, kuris areštuotas. džios agentai suėmė tūlą Ja. 

nomis vėliavomis demonst- -----------------------------------------

i pakuojama į skardines arbata jokio dėmesio. Dabar durtuvuose. 3,-
tuo klausimu susirūpinta dėl AQA ♦„v;,, „J
to, kad valdžiai tenka šelptibedarbių šeimynas ir daug fkerdvkloms 0P 2 696812 
atsiranda tokių šeimynų, kur SKercl5-K10ms- « AKHtfHZ

galvų buvo paplauta bedar-vyras turi keliatą pačių ir
1 f b* i * 1 ' jų skaičius buvo atiduotas
aturon jau yra piestas bt- ,^dijonams ir ie 30 tuks_

liūs, kuriuo reikalaujama , .į da ant ranku
poligamiją uždrausti kaip/ančių teneiaoaant i angų. 
“piktadarybę.”

Argi ne teisybę socialistai 
sako, kad “doros” dėsnius 
nustato ne Dievas, bet eko
nominės sąlygos?

VOKIEČIAI REIKALAU
JA, KAD KLAIPĖDOS 
KRAŠTĄ VALDYTŲ 
TAUTŲ SĄJUNGOS 

KOMISARAS.

LIETUVOJE ORGANI
ZUOJAMAS AMATŲ 
PROPAGANDOS MĖ

NUO.

Lietuvoje gyvena keli tūk
stančiai amatninkų. Nors

Nuo Klaipėdos krašto pri
skyrimo prie Lietuvos, vo
kiečiai visą laiką kelia triuk
šmą. Šis jų triukšmas gana 
ryškus ypač šiuo laiku. Lie
tuva vokiečių spaudos ir ra
dio kasdien šmeižiama, nie

stambiausių amatų Įmonių i kinama. Lietuvai priskaito- 
Lietuvoje nėra, bet smulkus Ima Įvairiausių “nuodėmių,
amatninkai neblogai verčia 
si. Plačiausiai išsivysčiusi 
batsiuvystė. Lietuviai amat
ninkai yra .susiorganizavę 
drauge su pramonininkais ir 
prekybininkais į verslininkų 
sąjungą. Tačiau ne visi jie 
supranta savo amato svar
bumą, ne visi jį brangina. 
Taip pat ir Lietuvos visuo
menė nevisados įvertina a- 
matninkų darbą. Todėl ne
trukus Lietuvoje bus sureng
tas amatų propagandos mė
nuo. Bus aiškinama amatų 
reikšmė ekonominiame kra
što gyvenime ir visuomenė 
bus skatinama daugiau do
mėtis amatais. Tuo tikslu 
dar bus plečiamas visame 
krašte amatų mokyklų tink
las. Tsb.

Todėl visi esame dėkingi 
p. Dryžai už tokią brangią 
dovaną, ir visi tariame Tam
stai kuo širdingiausį ačiū.

Ačiū taip pat ir “Kelei
vio” redakcijai, kuri paga
mina toki įdomų laikraštį.

Su didžiausia pagarba,
Ig. Rainis,
Oak Forest, III.

PODERŽAJUS GAVO
PUSTREČIŲ METŲ KA

LĖJIMO.

Jugoslavijos karininkėlis 
Poderžaj buvo nuteistas 
New Yorke dviem ir pusei 
metų kalėjimo užtai, kad ve
dė dvi moteris, neturėdamas 
nuo pirmos divorso.

ruoš sostinės gatvėmis. So
cialistai energingai remia 
valstiečių maršą.

PAJIEŠKOJIMAI
v. TAMAŠAUSKIENĖ, pajieškau 

savo vyro Antano Tamašausko. Jis 
mane apleido 14 d. gruodžio, 1934 m.

i Čia jo paveikslas.) Pasiėmė su savim 
ir savo vaikų M)’ metų antros moteries. 
Aš esu trečia jo legališka moteris. Aš 
sužinojau ir turiu paveikslus iš Oma
ha, Nebr. kur jis buvo vedęs 25 metai 
atgal ir ją apleido. Pasarga moterim, 
kad tokio vyro apsisaugotų. Jeigu 
randasi tokių moterų kaip aš nu
skriaustų, tai malonėkite atsišauk- 

pas mane. -.jeigu kas ji patėmytų, 
prašau man pranešti jo adresą, aš at
lyginsiu. (- Į

MRS. V../6AMAšAUSKiEXĖ
4 Harrison st., Paterson, N. J.

___________________________mes Carteiį, 72 metų am
ar nori seno vyro pėdės? žiaus žmogų, kuris 4 metai 

.$a() į dvi nedėles. Pirk mano farmą, atgal apgavingais budais y-
akeliai geros žemes, lo akerių mi- .... ičo-yi15 gronniii unip 

ško, kas atmoka už. farmą; stuba mu- la ls?avVs 1S Žmonių apie 
ro, vanduo stuboje ir barnėje; 11 kar- $2,800,000.
viu. telyčia, bulius, 2 arkliai, įrankiai, 
mašinos. Išgyvenau 31 metus, esu 
r.ašlvs ir senas: parduodu pigiai.

A. PECHK1S (4)
R. F. D. 2, Farmington, Maine.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilini a. Plaukų slinkimą_ ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų

Penktas Puslapis.

gyvenimą. Sušaukti ugnage
siai ir sargai turėjo išlaužti 
geležines duris, kad išgelbė
jus iš ugnies sukilusius kali
nius. Visi buvo išgelbėti.

PILVE VOTIS GAU BŪT 
IŠGYDYTA BE PEILIO.
Nekentčkit be reikalo nuo rukšties, 

gezų pilve, po valgio—sunkumus ir 
baisius dieglius. Tie 
graužiantys, baisiai er
zinantys skausmai, ku
rie paprastai pakyla 
pavalgius, gali būt su
stabdyti greit be ope-1 
racijos ir nesusitruk- 
džius nuo darbo.
KARBOMINT Milteliai sulaiko rūgš
tį, gezo skausmus tuojaus panaikina 
ir apsaugoja votį nuo pakylančių pil
ve rūgščių. Taipgi išveja tuos kanki
nančius nuodus, kurie yra skausmų 
priežastį mi.

Tik išpildykite tą kuponą ir pasiųs
kite šiandien į KARBOMINT CO. 

K.. 529 Iludson Street, New

»ĮSIGYKIT GERĄ VIETĄ
Sužeidė gaspadorių, priversta pa

leisti gerą gyvenimą. 16 akerių dirba
mo lauko, 4 akeriai miško, 3 dideli 
vištininkai pilni visokių paukščių, 
barnė, garadžus, mūriniai staldai, 9 

vanduo, elektrikas,kambarių namas,
salamas. pečiai, maudynės, viskis

turėt kiekvienas, kuriam žvla. š£n- naujai įtaisyta, 2 dideli skiepai, žo- Dept. K., 529 Hudson Street,
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos d?’« vis!’kle parankun.au arklys, kar- Auri N Y.
ati taiso žilus plaukus koki bu- ve- v.,sok'.?s ™asl"os’ -/TJT3
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už "»edziu. t,k :22rm>’h?s n“ Ph’ladelph.-
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip- ?os’ Pr?e 4^ob,>. keil<\ SazolS2, f
kitės neatidėliodami a n t ilgiau, jr abelna. bizmava v.eta Parduodu
Kai! a $2.00. Jeigu nebusite pilnai pa- lab*‘ Paeinama kaina Klauskite: <-)
tenkintas, jums ninigai bus sugrąžin- MRS. NELLIE GAVĖNAS, 
ti J. SKINDER, Dept. B3. 245 Black Horse Pike.

357 W. 63-rd St.. Chicago. III. Williamstown. N. J.

Prisiųskite man vieną baksą jūsų 
KARBOMINT Miltelių, aš užmokėsiu 
laiškanešiui $1.00 kaip atneš vaistus.

Adresas .......................,...........
Miestas ........................... Vai.

kurias ji padariusi valdyda
ma Klaipėdos kraštą.

Žinoma, didžiausiomis 
“nuodėmėmis” laikoma lie
tuviškumo stiprinimas.

Dabar vokiečiai sugalvojo 
dar vieną triukšmo priemo
nių. Ju laikraščiai reikalau
ja, kad Klaipėdos kraštui 
valdyti butų paskirtas Tautų 
Sąjungos komisaras. Čia ir 
pasireiškia visas vokiečių 
nenuoseklumas: 1933 metų 
rudenį Hitlerio valdžia spio. 
vė Tautų Sąjungai į veidą, o 
dabar norėtų, kad Klaipė
dos kraštui butų paskirtas 
Tautų Sąjungos komisaras.

PANEVĖŽY SUĖMĖ VA
GIŲ KOMPANIJĄ.

Šiomis dienomis Panevė
žy buvo suimta didelė vagių 
kompanija, kuri jau per ke
lis metus plėšdavo krautu
ves.

REIKALINGAS DARBININKAS 
Ant Farmos. Nėra būtinai reikalo tu
rėti patyrimo draivint tymą ir kar
vių melžti. Atsišauk it šiuo adresu:

J. DANISEVIČIŲS (4)
Hubbardsville, N. Y.

KNYGOS. — Parduodu 35 svarbias 
lietuviškas knygas ir didelį žodyną. 
$75 vertės parduosiu sykiu už $25, ar 
ba atskirai. MRS. W. AMBRUSTER,
520 W. 183rd st., Apartment 32, 

New York, N. Y.

Veronika Kasparavičiutė-Radavi- 
čienė. pajieškau pusbrolio JURGIO 
VILČAUSKO; .iš Lietuvos paeina iš 
Pašilių parapijoj, Karklynų filijos. 
Turiu labai svarbų reikalą; jis pats 
lai atsišaukia, kurie žinot kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti, busiu la 
bai dėkinga. (4)

Mrs. Veronika*Itadavičienė
2653 E. Monmouth st..

Pbiladelphia, Pa.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

LATVIJOS FAŠISTAI 
NUBAUSTI.

Šiomis dienomis Rygos 
karo teismas paskelbė spren 
dimą perkonskrustininkų 
byloje. Tos nelegalios per
versmą siekusios organizaci
jos vadas, Gustavas Cel- 
minš, huteistas trejiems me
tams pataisos namų. šeši jo 
artimiausi bendradarbiai 
nuteisti po dvejus metus, 
trys po pusantrų metų ir vie
nas vieniems metams patai
sos namų. Du kaltinamieji 
nuteisti 4 ir 6 mėnesius kalė
ti. Vienas kaltinamasis dėl 
Įrodymų stokos išteisintas.

Jie buvo areštuoti ir nu
teisti užtai, kad priklausė 
uždraustai organizacijai ir 
slapta ruošėsi užpulti val
džią ir nuversti ją, kaip tai 
padarė Lietuvos smurtinin
kai 1926 metais.

FARMA PARSIDUODA.
Pasenau ir nešiku dirbt; parduodu 

130 akrų geros.jūodžemės, geras miš
kas. kuris užmokės už. visą farmą, 
budinkai geri, barnė dėl 20 karvių, 
šaltinio bėgantis vanduo barnėje ir 
stuboje, namas 8 kambarių, visi ba- 
dinkai apšviesi. Pusantros mylios nuo 
didelio miestelio, 5 minutės eiti į mo
kyklą. Visokios farmos mašinos ir į 
rshkiai, reikalingi prie farmos darbų. 
Kaina labai pigi. Atvažiuokit pasižiū
rėt, savininkas visados narnėję. Geres
nės progos gaut negalima. (4)
GEORGE KARROLL, Royged Hill, 

Gilbertville, Mass.
Kurie gyvenat Bostono apielinkėje, 

ir norėtumėt paaiškinimų, galite pa
klaust arba rašyt pas Wadell,

196 Wood avė., Mattapan, Mas<;.

VARŠUVOS BALETO DI 
REKTORIUS APDAUŽĖ 
FRANCUZŲ ŠOKIKĄ.

Laikraščių pranešimu, da
bar Varšuvoje gastroliuoja 
Paryžiaus šokėjas Lisar.
Prieš pirmą savo pasirody
mą Varšuvos operos scenoje 
jis suteikė pasikalbėjimą 
Varšuvos žurnalistams, ku
riems pareiškė savo nuomo
nę apie Varšuvos baletą. Ba
leto direktorius Cieplinskis, 
sutikęs Lisarą, pareikalavo 
pasiteisinti. Kilo ginčas, per'sustiprina NERVUS IR

PARSIDUODA
20 akerių Tabako Farma. 9 ruimų 

stuba, elektrikos šviesa, gesas, miesto 
vanduo, 8 mylios nuo Hartfordo. Visi 
farmos įrankiai, 2 karvės, vištos. 

MRS. CLARA TAUTKUS (3) 
693 Palisauo avė., Windsor, Conn.

Pajieškau brolio JONO VAIŠNIO 
paeina iš Kvedarų kaimo, Pakruojo 
valsčiaus; gyveno Pittsburgh, Pa. ir 
apielinkėje. Meldžiu atsišaukti jį patį, 
arba kurie žino ką nors apie jį, ar jis 
gyvas ar miręs, ir kur gyvena, mel
džiu parašyti man; busiu dėkingas ir 
atlyginsiu. JUSTIN WAIŠNIS (4

3136 So. Normai avė., Chicago, III.

Pajieškau JONO ŠIMKEVIčIAUS, 
prieš 26 metus jis gyveno Nashua. 
N. H. ant High Street, ir gyveno E. 
Pepperell, Mass. ir jau 26 metai nieko 
nuo jo negirdžiu, nežinau ar jis gyvas 
ar miręs. Kas žino kas su juo atsiti
ko arba žino kur jis randasi, prašau 
pranešti; busiu dideliai dėkinga. Jieš
ko jo sūnūs Jonas ir apleista jo žmo
na. (3)
Adresas: ONA ŠIMKEVIČIENĖ,
Vilniaus gt. 72, Šiauliai, Lithuania.

APSIVEDIMAI.

kurį lenkų baleto direkto
rius skėlė svečiui į žandą.

Tas įvykis sukėlė Varšu
voje daug kalbų. Kalbama, 
kad įvykis turėsiąs ir politi
nių pasėkų, nes jį aiškina

PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 
NAUJĄ SVtlKATĄ.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kuri norėtų turėt dorą šei
mynišką gyvenimą; nesenesnės 35 m. 
Su pirmu laišku prašau prisiųst savo 
paveikslą. Pareikalavus grąžinsiu.

Antanas Mičunas,
P.O.Box 151, Blackwood Terrace, N.J.

ČEVERYKŲ GAMYBA 
SMARKIAI PAŠOKO.

Komercijos departamen
tas sako, kad sausio mėnesy 
odinių čeverykų ir batų A- 
merikoje buvo pagaminta 
28,833,620 porų. Tai esą a-

NUGA-TONE sustiprina nervus, 
pataiso apetitą, stimuliuoja prie nor- 
mališko veikimo virškinimo organus, 
užtikrina ramų miegą, ir pataiso 
abelną sveikata.

. - - , , . . . NUGA-TONE jau yra vartojamasfranCUZų ambasada ir lenkų per 45 metus, per tą laikotarpį jis 
užsienių reikalų ministerija. Ut
Cieplinskis tuo tarpu nuo terims. Ne praleiskite ne pamėginę
bnlptn dir#»ktnriail<5 viptftS NUGA-TONE. Parsiduoda visose Daieio OlieKLOriaUS Vietos vaistjnyžiose. Gaukite tikrą NUGA 

TONE, nes joks kitas vaistas ne at 
neš ton.., pasekmių.

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

pašalintas.

CHICAGIEČIŲ BYLA DĖL 
$160,000 PALIKIMO BUS 

22 BALANDŽIO.
Septyni Chicagos > lietu

viai, jų tarpe adv. Vaičius, 
kun. Zalinkus ir graborius 
Bagdonas, kurie gavo po 1 
metus kalėjimo už bandymą 
apgauti teismą, dabar bus 
dar teisiami už sąmokslą pa
sisavinti paliktus “valkatos”

pie 5,700,000 porų daugiau, Kelly $160,00*0. Jų byla pa- 
negu gruodžio mėnesy buvo skirta nagrinėti 22 balan- 
pagaminta, ir apie 2,000,000 džio. Iki šios sąvaites jie vi- 
porų daugiau, negu pereitų si buvo uždaiyti kalėjime, 
metų sausio mėnesy buvo nes nėra kam sudėti už juos 
padaryta. po $10,000 kaucijos. *

LOS ANGELES, CALIF.

FRANK YVRKUS
Lietuvis Siuvėjas

SIUVAME VYRAMS ir 
MOTERIMS RUBUS

Taisome Senus ir Išvalome. 
Prisiunčiame į Namus.

Taipgi taisome visokias Unifor
mas. įdedame Lainikus ir Pertai
some KAILI V KOATUS.

York Tailor Shop
321 W. SECOND STREET,

Los Angeles, Calif. 
Telefonas: Madison 4810.

PRAŠYMAS.
Draugai, kurie gyvenat apie I’ITTS- 
TON, PA. ir kurie dirbot West Pitts- 
tone Redišo mainose, malonėkit man 
pranešti tikrą tos kompanijos vardą. 
Aš dirbau tose mainose 1904 metuo
se ir užmiršau kompanijos vardą. Už 
pranešimą teisingą minėtos kompani
jos vardo, aš tam draugui atlyginsiu.

Chas. Dikčius (3)
1511 So. 51-st avė., Cicero, III.

PARSIDUODA ARBA PASIRAN- 
D A VOJ A FARMA

Su Gezolinui šteišinu ir štoreliu. 
Labai gražioj vietoj, žemė gera, yra 
viršaus 100 akerių, 30 akerių dirba 
mos. Triobos visai naujos, elektra ir 
vanduo stuboje, prie Steito kelio, ne
toli miesto. Parduosiu tik vien farmą 
be geso šteisino. Viena moteris esu 
ant farmos. taf negaliu apdirbti. No
rint daugiau informacijų, rašykite ar
ba kreipkitės ypatiškai. (3)

MRS. B. KLIMAS
Boa 35, MOOSUP, CONN.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviaf, rud- 
“ galviai ir gelton- 

galviai. Prisiun
čiu į visas dalis Į 
Suvienytu Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
BEN DORA ITIS 
529 Wilson SL, 

Watorbury, Cooa.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia ‘‘pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiky? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomiu informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiky, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arki mokslas apie stere- 
iizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai buty 
sveiki ir gražus? kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai T Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

Knyga graži. 223 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais. .»

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston. Mass.

parankun.au
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IŠ PIETŲ AMERIKOS.
Argentinoje tautininkas 

peršovė komunistą.

Berisso mieste, Argenti
noje, lietuvių tautininkų Są
jungos narys, Pranas Mud
rauskas, biaųrus fašistas, už
ėjo tūlo Linčausko karče
mon ir pradėjo ginčytis su 
komunistu Bronium Glem
ža. Žinoma, komunistas ėmė 
niekint tautininkus ir fašis
tus.

Negalėdamas argumen
tais atsilaikyti, tautininkas 
Mudrauskas išsitraukė re
volveri ir šovė Į komunistą 
Slemžą. Kulipka Įstrigo 
Glemžai Į nugarą ir dabar 
jis guli ligoninėj.

Glemža yra “Vargdienio” 
draugijos pirmininkas.

Keistai šitą Įvyki aiškina 
'tautininkų organas “Argen
tinos Žinios.” Girdi, komu
nistas Glemža senai jau ža
dėjęs tautininkus iššaudyt, 
todėl “ponas” Mudrauskas, 
norėdamas nuo jo apsisau- 
got, “vikriai išsitraukė re
volveri ir paleido Į Glemžą 
šūvį, bijodamas, kad Glem
ža jo nenušautų.”

Atlikęs kruviną darbą, 
Mudrauskas pats nuėjęs po
licijon ir atidavęs jai save 
revolveri. O Glemža neturė
jo nei ginklo prie savęs. Ne
žiūrint to, po dviejų dienų 
policija Mudrauską paleidu- 
si ir sugrąžinusi jam revol
veri.

Tai parodo, kokie žmonės 
dabar sėdi Argentinos poli-, 
cijoj.

Kiek Yra Lietuviškų 
Laikraščių.pastangų, tautininkai dar la-

biau iškriko; vienas pyks- «nvtikrinmis 
tąs. kad tautiškas skutėjas lieS 
jam palikes neskustą kuoks- - dar^artiniu laikį 
tą plaukų, nors paėmęs atly-!, . 
ginimą už visos barzdos nu-

zimomis, 
skai- 
išro-

Humoristi
KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 

KNYGYNE

I
skutimą: gi vėl kitas pyksta,; 
kad plaunant seną skrybėlę' 
neišimta visa “smala,” nors' 
atstovas liepęs kaip reikiant 
viską padaryti. Gi p. Aukš
tuolis, lyg norėdamas nu
siplauti po visų nepasiseki- i 
mų, pasimaudęs netoli nuo 
Montevideo esamose Karas-1 
30 maudynėse, grižo atgal Į 
3uenos Aires.

Lietuvoj ....................  146
Jungtinėse Valstijose 26
Sovietuose..................... 4
Pietų Amerikoje .............9
Latvijoj......................... 2
Italijoj ......................... 1
Vokietijoj ..................... 1
Anglijoj ..................... 1
Kanadoj......................... 1
Vilniaus krašte............. 7
Išviso 1934 metais ėjo 198

, lietuviški laikraščiai. Dauge
lis jų yra tokie menkučiai, 
kaip, pavyzdžiui, Italijoj lei- 

brostvininku “Sa-
Lietuvių bedarbių vargai.

Prieš kurį laiką Kordobon džiamo 
įtvyko keli lietuviai darbi-; leziečių Žinios,” kad vargiai 
linkai, visi suvargę, nusika- i juos galima laikraščiais ir 
navę lando po užkiemius, i vadinti.
nei vartau ja ir šaukia pagal
bos. Išsitrankę po plačias 
Argentinos provincijas tie 
zargšai žmonės, jaunimas j 
lačiame žydėjime, gyveni
mo nukamuoti, siūlo savo 
oajėgas už skarmalą, už 
luonos kąsneli, už kelis cen- 
avus pasirižę sunkius dar
bus dirbti.

IŠ KANADOS.

*

lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00

Lietuvis lietuviui perskėlė 
galvą.

MONTREAL, KANADA.

Susipratę katalikai kovoja 
prieš Romos kunigą.

Jau buvo rašyta “Keleivy
je,” kad susipratę parapijo- 
nys nori išmesti savo kunigą 
Bubną.

sukilėliai 2

*

-i
*

Kitas tautininkas su re
volveriu.

“Arg. žinios” praneša 
kad Buenos Aires mieste ne 
tyčia persišovė tautininkas 
“ponas” J. Snieškus. Jis 
maigė savo kišeniuje brau
ningą ir tas iššovė. Kulipka 
sunkiai sužeidė jam koją.

Išrodo, kad visi tautinin 
kai Argentinoje .vaikščioja 
su brauningais.

Šie sukilėliai Z vasario
t j j- v. -• Rumunų salėje buvo suruo-Levedero dirbtuvėje, Bue- . šoki * mas^al.ada. Publi. 

ros Aires mieste, lietuvis ri-irinko dau£ nes da. 
.mdas Karosas sunkia gele- , ; ; b d d
imi baisiai sudaužė galvą ;komunis£ai. kadangi
įetuviui Petrui Vidzikaus-L, -- j -j- „• i — tt* : leidimą pardav meti;ui. Karusas pabėgo, o Vi- - ■ - - • ,.lzikausko gvJ’bė pavojuje.; svaiginančius gėrimus, suki-

nemaža pinigo ir galės pasi
samdyti gerą advokatą ko
vai prieš kun. Bubną. Ir jie

URUMONTEVIDEO,
GUAY.

Castas Adomonis, atsišauk, tikisi, kad kun. Bubną iš- 
„ .... , . - „ , . bubnys laukan. Parapijomis

• Prasau, ,BieiV,10 5ed^‘ Privedė prie proto kun. Bub 
įjos paskelbti sekanti atei-ino nekrikščioniškas pasipu 
ikimą: timas ir atkaklumas. Butų

Kastas Adomonis, paei- geraį kad kas nOrs įrituo
jantis iš Lietuvos Elerinos gj^g komunistus privestų 
Įvaro, Juodupės valse., Ro- panašiai prie proto, nes 
tiškio apskr. atvyko 17 d. Montreale lietuvių yra ne- 
vruodžio 1934 metų laivu mažai ir tuomet visi bendrai 
Vestern World jieškot ma- galėtų daugiau nuveikti dar- 
įęs ir tardmėt mano reikalų, bininkiškam judėjime.

Kaip Lietuvos atstovas gai
vino tautininkus Urugva

juje.
“Lietuvių Aidas Brazili 

joj” paduoda iš Urugvajaus 
sostinės Montevideo šitokią 
žinią:

Pas mus Montevideo visą 
sausio mėnesį praleido nau
jas Lietuvos ministeris P. A- 
merikoje p. I. Aukštuolis 
Jis norėjęs kaip nors atgai
vinti vietos tautininkus, ku
rių yia yra trys ar pustrečio. 
Buvo padaryti m “susirinki
mai” pas smetoninį patriotą 
kirpėją. Aukštuolis apmo 
kėjęs už barzdų nusiskuti- 
mą, gi per antrą susirinkimą 
buvo už valdiškus Lietuvos 
pinigus išplauti tautiškoje 
valgykloje švarkai ir skry
bėlės. Bet nežiūrint tų visų

airių aš turiu su A. Misleriu, 
airis užgriebė mano d alk
ius: vekselį ant 600 latų su 
įuošimčiais; 880 latų Latvi- 
’os banknotą ir auksinį žie- 
lą, kurio vertė apie 700 pe- 
>ų; du čemodanu su drabu-

M. V.

WINNIPEG, KANADA.

Susitvėrė nauja draugija.

Šiomis dienomis čia susi
tvėrė “Toronto Sūnų ir Dūk

iais ir du mano paveikslu, terų Pašalpinė Draugija.” Iš
uirie buvo įnešti į valstybinį šalies žiūrint, atrodo gražus 
eismą su protestu. Kadangi vardas; bet ištikro, tai meš- 
eismas bus atnaujintas, tai kerė, kad pagauti daugiau 
įtvyko bylos tyrinėti mano aklų žuvelių ir iš to pasinau- 
busbrolis Kastas Adomonis doti.
—ir nežinia kur jis dingo. Draugučiai, apsiriksite 

Todėl prašau visų gerų Šiais laikais durnelių mažai
Įmonių pagelbėt surast ma- Y1’3-
to pusbroli Kastą Adomoni. Nebūtą man jokio tikslo 
Arba jeigu žinote kas su juo ,.ašyti apie naują meškerę, 
itsitiko, greičiausiai malo- ’0eį kadangi Winnipege yra 

sena Lietuvių Pasalpme driekite man pranešti. 
Antanas Adomonis, 
Calie Cilio No. 1089,

Apžėlė Antarktikos Snieguose.

ja, kuri jau gyvuoja apie 24 
metus ir per tą laiką daug 

Montevideo, Uruguay. labdaringo darbo atliko, tai 
negalima nutylėti, nes dviem 
draugijom čia nėra pakan
kamai dirvos, o ypač krizės 
metu, kuomet pašalpinės 
draugijos gyvavimas nėra 
labai lengvas. Senoji draugi
ja yra ginusi deportuojamus 
lietuvius, yra paaukavus $15 
bedarbių fondui ir nemaža 
prisidėjusi prie kitų darbi
ninkišku reikalu.

RAUGO MARKATNUMAL

Arba kaip gudas gydė Pilypą.
Feljetonas.—Iš tikro Įvykio.

Ar pažįstate Pantaplių kaimo 
ūkininką Raugą ir jo Įpėdini Pi- 
ypą? Kurie nepažįstate ir neži
note jų markatnybių, jei norite, 
prašau susipažinti.

Vadinasi, popieriai toki:

Raugo kumelka ir karvutė jau 
senai išgaravo iš jo rankų Viso
rių mokėjimų pavidale, o kiau
liškos asabes ši metą taip pat 
šnyko.

Žinoma, tai bloga, bet Rau. 
jas nenumirė, o verkšlendama: 
su septyniomis dūšiomis per bul
vių derliaus mielaširdystę toliat 
?gzistavo.

Na, bet šalia visų markatny 
bių, išsigelbėjimo viltis paleng 
va bujojo. Matote jo Įpėdinis Pi- 
ypas prieš visus šventus užbai 
jė devintą vasarą ganyti, rokuo
tas pasiekė stono, kuriame mei 
ės formoje galima ir už tukstan- 
iio susigriebti.

Taip dasigodojęs Raugas nu- 
ijo pas zakristijoną, pasiskolinę 
kostiumą, kaklaraištį ir čevery- 
kus.

Sugrįžęs savo laimės veidrodį 
Pilypą išvilko iš rudinės, išavė iš 
vyžų ir papuošė zakristijono rū
bais. Paskui, pavedęs dėdės Ant 
vožo apsaugai, išlydėjo pas Kau
šo Matildą užmegsti meilės ir. 
žinoma, finansinius ryšius.

Nemačiusiam mėsiško valgic 
per dvejis metus Pilypui, pas 
Kaušą už stalo stačiai kvatojosi 
taimė. Pamiršęs pasogo interesą 
r Matildos simpatiją, užsigulė 
ant bliudo...

Ir Kaušienės svetingumo dė
ka, pririetė kiaulienos ir veršie
nos ligi karkaraisio ir ėmė ru 
gauti. Paskui, paglostęs pilvą, 
persižegnojo. Matildai kumšte 
•ėjo Į šoną ir nusikvatojęs išėjo 
iš užstalės.

O dėdė Antvožas, išgyręs Pi
lypo asmenį ir praeitį ir išpra
našavęs šviesią ateitį, paprašė 
Kaušus ant peržiūrų.

Po to iki gurklio pririetusį Pi
lypą Įprašė į leiterius ir grįžo 
namo.

Kitą dieną Raugas parsivedė 
kaimo daktarą gudą ir parodė 
kaip veršį išpumpusi Pilypą.

Gudas apžiurėjo Pilipą ir įsa
kė Raugui atnešt bačką, pripilti 
vandenio, įsodinti Pilypą, viršų 
uždengti paklode ir pamirkyti 
Pilypą.

Kaip gudas tarė. taip Raugas 
padarė. Rokuojasi, jaunavedys 
Pilypas atsidūrė akloj vonioj.

Atvažiavo ant peržiūrų Kau
šas. Pašoko senis Raugas, pri
bėgo prie bačkos ir sušuko:

—Pilypai, lysk iš bačkos, vil
kis zakristijono rūbais. Atvažia
vo uošvis Kaušas.

Pilypas neatsiliepė.
—Bestija snaudžia. — pagal 

vojo Raugas ir atidengęs bačką, 
pažvelgė ir apstulbo.

Jo viltis, kuri turėjo jį išgel- 
bankroto prapulties, 

Pi-

BĖDA, KAD KIAUŠINIŲ 
NIEKAS NEČDA.

Apie tai dainuoja Jonas Liepa 
“Lietuvos Ūkininke.”

Mikaliuno boba liesa, 
plona, kaip kačerga, 
nuolat barasi ir pyksta, 
nuolat gumbu serga.
Visuomet jai kas negera, 
nuolait kas ne vietoj; 
jei galėtų, pertvarkytų 
visą musų svietą.
Ponus arti išvarytų, 
ponias bulvių skusti, 
o ponaičius ir panytes 
imtų pešt ir mušti.
Kam be darbo dykinėja, 
lupas maliavoja, 
pliką mėsą svietu? rodo, 
gerią, latravoja.
Bet juk svieto bėdas tvarko 
dideliausi ponai, 
ir telieka kiaules šerti. 
Mikaliuno žmonai.
Kai labai įpyksta senė, 
dūšią kiek atgauna, 
jei iš savo vyro plikės 
kiek plaukų išrauna.
Po kalėdninkų buvimo 
senė susiėdė: 
litus išvežė klebonas, 
ir namuose bėda.
Vaikšto dieną, vaikšto antrą 
boba susiraukus, 
inzgia, bamba, šnypščia, stena, 
vos nedrasko plaukus.
Pagaliau į trečią dieną 
paėmė pintinę 
ir nuėjo į palėpę 
pa j ieškot kiaušinių.
Susirinko kiaušinėlius, 
dailiai susidėjo, 
pakulom visus apkamšė 
ir turgun išėjo.
Turguje kiaušinių pilna... 
Mylimiausis sviete!
Rodos, visos vištos butų 
sudūmoję dėti. 
žydai vaikšto, nosį riečia, 
nei matyt nemato. •
Kad parduotumei kiaušinį, 
reikia advokato.
Eitų senė į pieninę, 
ten gal ir nupirktų...
—Kad jus galas kur parautų! 
—Kad ragai išaugtų!
—Duosiu aš, mat,jiem kiaušinį 
už menkiausią nieką!—
Taip pasako musų senė 
ir turguj palieka.
Vietoj litų, vietoj centų, 
daro kiaušinienę...

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, • 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- į 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- i 
ėjus krautuvėn. pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ............................ $4.00

rNamų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
I ralius. Knyga tik ką apleido bpau- 
i dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
' ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
i vaistus dėl kokies ligos naudoti. Ver- 
į ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-
eago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta............................................ $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

Dr. A. Baceviėia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pust 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50
Amžines Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 .............................................15c

Švento Antane Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, S vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

iv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
skaityti. 2oc.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos.
talizmas. Kaina ............................ 25c.•
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga-j rą. Parašė Robert G. lugersoli, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

į lijos prietarų naikintojas. 72 pus-
■ lapių ... 25c.
“O. S. S.” arba šlicbinė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Amerikos Macockas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa-
■ piovė merginą Oną Aumuller. Su
paveikslais. 16 pusi........................ 10c.

į Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
' šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 
jjos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ......................................................... 50c.

į Moteris ir Socializmas. Parašė August 
į Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
: biausia ir geriausia knyga lietuvių 
' kalboje tame svarbiame klausime.
I Pusi. 429, 1915 m.................. .. $2.00
! Anarchizmas. Pagal Proudhono moks

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, 
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29.....................10c.

Nupigintos Knygos.
Dangaus Karalienė, padavimai apie 

šv. Mariją ir jos stebuklai, dailiai 
apdaryta, kaina ............................ $1.00

Mažas Naujas Aukso Altorius, la
bai puikiai apdarytas, auksuotas, 
445 pusi. iškeltais viršais ____$1.00

Angliškai Lietuviškas žodynėlis, 
apdarytas į popierinius minkštus 
apd. 239 pusi................................ $1.00

Kas prisius $1.00, tam nusiųsiu vie
ną iš sekančių knygų ir 2 iš pirmiau 
garsintų, vlITI pažymėt kurią knygą 
nori. Kas prisius $2.00, tam nusiųsiu 
visas tris čia pagarsintas knygas, ar
ba gali gaut ir tas, kurios pirmiau 
buvo garsinamos. Siųskite pinigus 
Money Orderį arba dolerį.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street.

SOUTH BOSTON, MASS.

čia parodyti trys antarktikos 
Dr. Coman, neskuto barzdos, tai

ekspedicijos nariai. Vienas jų, 
apžėlė kaip rabinas. o

Per prabėgusius ilgus me
tus draugija gyvavo gerai ir 
visiems nariams išmokėda
vo priklausančias pašalpas.
Bet 1934 metais draugija 
numatė reikalinga pertaisyti
konstituciją, kad išvengus įbėti nuo 
nereikalingų ginčų. Konsti-įlyg viesulo buvo užgesinta 
tueijos pataisymas, matyt, Jypas bačkoj plūduriavo negy- 
“draugučiams” nepatiko, 'vas.
nes. draugijos susirinkimuo- • Į Raugo aliarmą pribuvo vals- 

kėlė jomarkus, kad prisi- tybės sveikatos specialistai ir 
dėti prie Toronto Sūnų ir apžiūrėję konstatavo, kad Pily-
Dukterų Pašalpinės Draugi- pas mirė dėl valgio pertekliaus, 
jos. Jų tikslas yra sugriauti Vadinasi, nuo persivalgymo, 
seną Winnipego draugiją, » Su tuo ir Raugo paskutinė iš 

Winnipego Paialpinę* bankroto išsigelbėjimo viltis už-
Draugijos naryi. geso. J. čyžius.

f i
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PAS ADVOKATĄ.

—Aš norėčiau persiskirti su 
savo vyru...

—Bet kodėl ? Juk kiek man ži
noma. tamstos vyras labai tams
tą myli, Įrodinėja advokatas.

—Galimas daiktas,—sako mo
teris. — Iš tokio bėso visko gali
na laukti.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Tos. Mačiulis — pirmininkas.
906 Prescott St. Waukegan, III.

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas,
821 Prescott st., Waukegan, III.

B. .J. Masiliūnas — užrašų rašt.
818 — lOth Place, Waukegan, III. 

B. Dekšienė — tortų rašt.
630 —8th St., Waukegan, UI.

K Vaitiekūnas — kasieriua,
720—8th St, Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

MitMmm:
J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis.
Susirinkimai būna paskutinj kst- 

vergą kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, IH.

VISŲ UNIAI.
Už visokios rūšies smulkius pa- 

aigarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimas, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, nž sekančius sykius 
skaitome 2c nž žodį nž sykj. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimns giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
nž pajieškojimns giminių ir dran
gų skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai sa paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveiksią, 
reikto prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos. •

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba psįteškojtmss greitai tilptų, 
reikto pasius* I karts ir mekeatj.

KELEIVIS 
353 S«OAhWAT

SOUTH UOSTOM, MAUS.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilio
rių? Aiškiai išguldyti pihetyataa 

įstatymai su reikalingais klausimais ia 
atsakymais lietuvių ir angių kalbos*
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .............................................-... 2Se
Kokius Dievus žmenės Garbino Seno

vėj. Panašios knvgus lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ____$1.25
žodynas angliškai-lietuviškos kalbos

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835.................................... $8.00
Lytiškos U gas ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina .............................. .. ................. 25c
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................25c.
Tikėjimų istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 

1 dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
į šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kama.................................................$7.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
Apdaryta ........... .......................... $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir fa’gyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G^mus.
K<j.na a ,••••., l5c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D7 su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respubliką.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
et us. Tai yra vienatinė kr.yga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.51
Byla Detroito Katalikų sa SociaHa-

tais. — Pirmą kartą katalikai už- 
pnoiė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 ra, šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
teidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslaia. 61 pust........................25e.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvumus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur ’as vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas r.uo pradžios iki galo. Kai- 
oa .............-...................................... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iŠ 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (2) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32...............................]0c
Paparčio Žiedas ir keturios kitoff apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
r.aikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. 13c.

“KELEIVIS”

253 Br©adway,
So. Boston, Ma**.
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KAS CiliDEIl UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraiiių.)

ŠĮMET 14,000 LIETUVOS 
DARBININKŲ DIRBS 

LATVIJOJE.

ARKLYS ĮKRITO ŠU
LININ.

TERORIZUOJA AMERI
KIEČIO NAŠLĘ.

Prieš *keliatų metų gryžo 
iš Amerikos K. Unika ir ap
sigyveno Viekšniuose, Ma
žeikių apskrity. Pasistatė 
graa/ą namelį ir pradėjo pa
vyzdingai gyventi. Būdama: 
laisvų pažiūrų žmogus, jis 
pradėjo organizuot laisva
manius ir rūpinosi laisvų ka
pinių įsteigimu.

Daba** Unika mirė ir 
draugai palaidojo jį Žibikų 
nešventintuose kapuose.

Tų pačių naktį fanatikai 
išniekino jo kapą atkasda- 
mi iki karsto ir palikdami 
ant krašto kapo tokio turinio 
raštelį: “Pastaba. Jei ne
klausysite musų, kūnas pa
teks už Kuldingos Rumbos! 
Mes nenurimsim tikintieji, 
laisvamaniams čia ne vie
ta r

Žmonės kalba, kad tai e- 
sųs kunigo primokytų fana
tikų darbas. Kunigas norįs 
suterorizuoti našlę Unikie- 
nę, kuriai velionis yra pali
kęs nemaža pinigų, kad ji 
atiduotų tuos pinigus “Die
vui ant garbės” ir kad pati 
atsiduotų kunigui.

ŽYDAS TĖVAS BYLINĖ
JASI SU DUKTERIM,
KAD JI IŠTEKĖJO UŽ 

KATALIKO.
Mariampolėje anądien 

>uvo sprendžiama Fridos 
?inkelšteinaitės - Rimkevi- 
lienės byla su jos tėvu Fin- 
kelšteinu. Bylos istorija to
na : Finkelšteinas padėjo 
bankan 12,000 litų dukters 
studentės vardu, kuri pini
gus gali išimti tik išeidama 
iž vyro. Tėvas norėjo, kad 
duktė tekėtų už žydo aptie- 
koriaus, bet duktė perėjo 
katalikų religijon ir susituo
kė su kurpium Rimkevi- 
num. Susituokdami išsiėmė 
s banko 12,555 litų. Tėvas 
padavė teismui skundų, pra
šydamas dukterį ir žentų 
lubausti už savivališkų pini
gų iš banko išėmimų.

Finkelšteinas įgaliojo adv. 
Bieliackinų, o Rimkevičiui 
ginti viena žinoma katalikiš
ka organizacija pasamdžiu- 
ri adv. Ant. Tumėnų.

Ši byla, ypač žydų visuo
menėje, kelia didelio susido
mėjimo.

KATAKAUČIZNOS MIŠ- ,
KĄ PAVADINO DR- KU- i

DIRKOS MIŠKU. i • i i-xi • i; m ~ že-kūnai, Stakliškių vai.
Latvijoje kasmet vasaros* Miškų departamentas nu- Pilietis Paškeliavičius varė 

metu stinga laukų darbinin- tarė Marijampolės miškų girdui arklį. Arklys nulėkė 
kų. Jie samdomi iš kitų kra- urėdijoj esantį Katakaučiz- pas kaimyną Sartanavičių, 
štų. Iš Lietuvos jau anksčiau nos miškų netoli dr. V. Ku- kui io kieme buvo šulinys, 
į Latvija kasmet važiuoda- dirkcs gimtinės pavadinti nenaudojamas ir uždengtas* 
vo po kelis tuksiančius dar- dr. V. Kudirkos vardo miš- lentomis.
bininkų. Kiti darbininkai ku 
būdavo iš Lenkijos, Estijos,
Suomijos ir net iš Vokieti
jos.

Lietuvoje laukų darbinin
kų atsiranda perteklius, jie 
važiuoja uždarbiauti į 
vijų. šįmet susitarta, kad 
nuo gegužės pradžios 14,000 
Lietuvos darbininkų visai 
vasarai važiuos į Latviją 
laukų darbams. Vokietijos

KAIP VEPRIŲ ŪKININKAI GYNĖ 
SAVO DUONĄ NUO VOKIEČIŲ.

Ukmergės apskrity, Vep-* gailėjimo, pasiryžo gintis li- 
rių miestely stovi kuklus ak- gi paskutiniosios.
meninis paminklas, kuriame 
yra iškaltas užrašas, kad 
“1917 metų liepos 25 d. šio
je vietoje kovoje su vokie-

Į kovų su vokiečiais stojo 
visi, kas gyvas: su spragi
lais, lazdomis. Prasidėjo 
žiauri ir nelygi kova, kurioje

PAKUONIO “GRABO- 
RIAI” TRAUKIAMI 

TEISMAN.

Trys Antalieptės kaimo 
bernai vienų naktį gryžo iš

TRAGIŠKA PADĖTIS 
RUSNĖS APYLINKĖJ.

Rusnės apylinkėje van
duo dar tebestovi užliejęs di
delius plotus. Ledai susigrū
do prie Skirvytės. Nukritusi

Pakuonio miestelio girti na- j temperatūra padėtį dar pa- 
n!0_ j blogina. Užlietų vandens

Vienas buvo taip nusigė-įgyvent°jy aprūpinimas pasi
nis, kad kiti jį nešte nešė. sunkesnis. Valtys nebe- 
Priėję artimiausi namų, ku-'Pajėgia, nors ir nestoro, bet 
r:ame gyveno sena moteris1 stipraus ledo sulaužyti. Dau
gu sergančia dukrele, gir-geliui gyventojų pritruko 
tuokliai ėmė baladoti į gri-. maisto ir gyvuliams pašaro, 
čios langus (tai buvo nak- Auksumal pelkių prižiurė- 
tis), kad juos ileistų vidun, jojas su dideliu buriu vyrų 
nes jie nešu mirštanti žmo- Ištisomis paromis dirba teik- 
gų. Moteris kaimynus įsilei- damas užlietiems gyvento
ji. Girtuokliai labiausiai Įams pągelbos. Yra pavo- 
nusigėrusį tuojau paguldė Jaus’ jei srovė neprasimuš 
ant stalo, prašė surasti grab- Pro ledus ir saltis dar laiky- 
nyčios žvakes ir jas uždegę daugelio gyventojų gy- 
pradėjo giedoti osalmes ir vuliams, kurių dauguma be- 
kitas prie numirėliu gieda- veik iki kaklo stovi vandeny, 
mas giesmes. Kada moteris Apsemtos apylinkės gyven 
nenorėjo “šermenų” leisti, tojų šienas, durpes ir bulvės 
tai girtuokliai dar apmu. daugumoj bus jau susinaiki. 
šė. jnę.

Po kurio laiko “numirė-' ----------------
lis” prasipagiriojo, ir atsikė
lęs, nuėjo namo. 'į

Nukentėjusioji moteris KILO POLITINĖ BYLA. 
padavė atatinkamoms įstai- j Prieš kurį laikų iš Ukmer 
goms skundų. Kauno apylin-'gės į Kovarskų važiavo vie- 
kes teisme triukšmadariams nas ‘ rabinas. ‘Bevažiuojant

RABINUI DAVĖ I NUGA
RĄ AKMENIU IR DĖL TO

iškelta baudžiamoji byla. rabinui kažkas akmeniu pa
leido ir akmuo atsimušė į ra 
bino nugarų. Rabinas, sugrį
žęs, nusiskundė policijai. 
Policija išaiškino, kad rabi-

STAIGUS IR ANKSTY
VAS PAVASARIS LIE

TUVOJE.
Seni žmonės neatsimena nu* akmeniu paleido į nuga- 

tokio staigaus ir ankstyvo ’a Jouas Žemaitis ir surasė 
pavasario Lietuvoje. Žiema protokolų. Davus Že-
prasidėjo tik pc Naujų Me- ‘"į13101”1 protokolų pasirašy
tų, o vasario pabaigoje oras .J1.® protokolą sudraskė, 
jau atšilo ir sniegas sutirpo Po^CIJa surašė antra proto- 
be jokio pavasarinio lietaus.;\r ^aoar Žemaitis jau 
Anksti išėjo ir upės. Jau va-1^"3 kaltinamas uz valdžios 
sario pabaigoje kai kurių autoriteto įžeidimų. Vadi- 
mažesnių upių vanduo buvo. nasb Jau politinė byla.
švarus. Nemunas ir Neris pa- i . ^,.777 „
si judino vasario 24 d. Pot-; TĮSTAS BABRA-VI- 
vynio beveik jokio nebuvo.- ClUS APSIRGO. 
Nemune vanduo buvo paki-i Paskutinėmis dienomis 
lęs arti 5 metru, bet tuojaus Kaune labai serga žmonės, 
vėl nukrito. Šiek tiek buvo Teatrui ir operai net artistų 
apsemtas Zapiškis ir vienas pritruko, nes apsirgo Kip- 
kitas panemunio kaimas, ras Petrauskas, Juozapas 
Šiaip didesnių pavasarinių Babravižius, Dičiutė, Mažei- 
nuo3toliu šįmet nėra. ka, Dambrauskaitė ir kiti.

Sąryšy su staigiu oro atši- Žmonės serga influenza, gri- 
limu vasario pabaigoje į Lie- pu ir panašiomis ligomis, 
tuvų pradėjo grįžti vasari

UŽSIMUŠĖ VAKARUS 
KININKAS.

Kaune, Zitiečių salėj, bu- 
T vo vakaruškos. Vienas vaka. 
, at7 ruškininkas antrame aukšte 

apsižergė laiptų turėkli ir 
norėjo juo žemyn nučiuožti, 
bet pasprūdo ir kaisdamas 
taip prisimušė, kad su mažc-

Bebėginėjant, arklys šoko 
per uždengtą šulinį ir, len-Į 
toms lūžūs, arklys užpaka
liu Įkrito šulinin.

Subėgusiems kaimynams 
pavyko ištraukti arklį pari- 
šus vadžiomis.

ciais, gindami kasdieninę • iš vienos pusės kovojo ulonų 
musų duonų, žuvo Adomas pusšimtis su moderniškais 
Žilinskas, Juozas Žilinskas,

.T ... ,t.., T x niis gyvybės žymėmis nu-n- Lenkijos darbimnkų Lat- vežtĮ£ miest0 ,įoninžn 
vnn simpf nemirus. Sino °vija šįmet nepriims. Šiuo 
klausimu susitarti šiomis 
dienomis Kaune lankėsi Lat
vijos žemės ūkio įstaigų at
stovai. Jie su Lietuvos ata- 
tinkamosis valdžios įstaigo
mis sudarė sutartį. Netrukus 
norintiems ten vykti Lietu
vos darbininkams bus iš
duodami tam tikri leidimai.

Tsb.

KAIP PLAUKĖ MOKES
ČIAI 1934 METAIS.

Lietuvoje 1934 metai mo
kesčių rinkimo atžvilgiu bu
vo patys sunkiausi per visų 
ekonominės krizės laikų. 
Vis dėl to pereitais metais 
tiesioginių mokesčių ir akci-

VAIKAS PRARIJO KU
LIPKĄ IR MIRĖ.

Stakliškės. Gervicko Juo
zo 8 metų sūnūs, radęs nuo 
karo meto šautuvo šovinį, iš- 

■ ardė jį ir kulka žaidė, krapš-
NUSKENDO tydamas ja dantis, laikyda

mas burnoje. Pagaliaus kul
JURBARKE

GARLAIVIS.
Jurbarke, Mituvos žioty-p<a Paįe^° ! alsuojamų gerk- 

se žiemavojo keli garlaiviai. -S» 0 ten i plaučius. 
Dabar kilus potvyniui ir pra. Buvo kreiptasi pas gydy- 
dėjus ledams eiti lytys pra- tojus, daryta nuotraukos, 
mušė “Algirdo” garlaivio
šonų ir garlaivis nuskendo.
Dabar “Algirdo” kyšo iš 
vandens tik kaminas.

bet veltui. Vasario 10 d. di 
deliuose skausmuose vaikas 
mirė.

APIPLĖŠĖ JONIŠKIO 
BAŽNYČIĄ

Vasario 25—26 naktį ne
žinomi žmonės pro langų į- 
lindo į Joniškio bažnyčią, 
sudaužė Kristaus statulą ir, 
radę joje kelis litus, paspru- 

zo valstybės iždas išlupo^0- Įsilaužimas į bažnyčią
64,300,000 litų (65,400,000 
litų 1933 metais). Įplaukos 
daugiausia sumažėjo iš ne
tiesioginių. mokesčių — ta
bako ir alaus akcizo. Taba
ko akcizo surinkta 9,200.000 
litų (1933 m. 10,000,000 li
tų) ; alaus — 1,152,000 litu 
(1933 m. 1,350,000 litų). 
Valdžios pajamos sumažėjo 
todėl, kad kaimuose yra di
desnė bepinigė; tabako, a- 
laus ir cukraus suvartojimas 
žymiai sumažėjo, o tuo pa
čiu sumažėjo ir verslilinkų 
apyvarta.

Iždo pajamos 1934 m. 
daugiausia sumažėjo iš ta
bako ir degtinės. Dėl to val
džia pradėjo mažint savo 
tarnautojams algas. Bet po
nams ministeriams, karinin
kams ir kunigams algos ne
mažinamos.

VAGONE PASIKORĖ 
ŽMOGUS. ,

Kauno stovy III kl. vago
ne rastas pasikoręs buvusis 
geležinkelio tarnautojas VI. 
Pisarevičius, apie 35 metų 
amžiaus.

Ukmergės savivaldybė šį
met prie Ukmergės per 
šventąją statys didelį gelež- 
betoninį 150 metrų ilgumo 
tiltų, kuris kaštuos apie 300 
tūkstančiu litu.

EKSKURSIJOS

TIESIOG f KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš Ne\v Y->rk«i

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 M. 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 
NEW YORK.KLAIPEDA

(Per GothenburRą-Stock'iKli'.i) 
Rengiamo®:

IJet. Laivakorčų Agentų Sąjungos Am.

Kiti išplaukimai iš New Yorko

tVEMl AMERIKOS UMIIA

jau nebe pirmų kartų pasi
kartoja.

Del Lrlormocljy kreipki,« į: 
COSMO?OLITAN TRAVEL

SERVICE
?rss. J. AMBRAZIEJUS 
163 Grand SL, Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adam Si. New«-l. N. J.

JOHN SEKYS
<33 ?erit St.. Hartford, Conn.

VIZiiYBC TRAVEL B'JREA'J 
5-“2 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

G. A. KYSA 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vcrooe S*., Worcerter, Matt.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS, Prop.
3?S W. S'way, So. Boston. Mass.

PETRAS 3ARTKEVICIUS 
673 N. I tain St.. MonteBo, Mas;.

PAUL MOLiS
1730—2<lh St., Detroit. Mich.

LiTH'JAN'AN NEWS PUS. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. r-'alsTod St.. Chicago. Iii.

OHIO ETHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. CiRVA 

K. S. KARPIUS 
6S20 Superior Are.,

Cleve-end. Ohio
C. J. V/CSKNER 

2013 Canon St.. Pittifcurgti, Pa.
A. VARASIUS

206 AR Nctiona Bank BuMir.g 
" ' * PiltlLurgh. Pa.1200 Carson St.,

: PSIN-I1___ ,E X ? E LLER =k
"1

v..

L v.x rak
F

Nuo Peršalimo
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

ffm
lUdeli
EKSKURSIJA 
į LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentą 

Sąjunga Amerikoje 

Populiariu Kabininiu Gartareiv

STUTTGART”
iipiacks iš New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935 
Tiesiai be persėdimo į Klaipėdą 

•

TREČIOS KLESOS KAINOS:

IŠ M E W YORKO 
I KLAIPĖDĄ 

$97.50

i ABI PUSI 
£ KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$167-00
Pridedant Jonę. Vali#. Takso*

HA&BURG-AMERICAN LJAE • SORTH GERMAN LLOYD

KNYGA APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ
Išėjo iš spaudos visuomenės senai laukiama knyga

“Sparnuoti Lietuviai 
DARIUS IR GIRĖNAS.’P9

Kazys Sakalauskas, vėliau 
nuo žaizdų ir kančių mirė 
Heleras Sakalauskas, Vero
nika Novikaitė, Jurgis Jasio- 
nis ir Pranas Navikas. Gar
bė didvyriams.”

Liudnu šiurpulingu pasa
kojimų yra žmonėse apie tų 
kovų už lietuviškų duonų. 
Kiekvienas Šventosios upės 
pakraščių gyventojas, užsi
minus apie tas ūkininkų su 
vokiečiais kovas, galva pa
lingavęs pradeda pasakoti:

Tai buvo 1917 metais. Jie 
ėmė iš gyventojų viską. Ėmė 
net pačius gyventojus ir va
rė į Vokietijų prie įvairių 
darbų. Tais pačiais metais 
jie išleido įsakymų, kad ūki
ninkai, nupiovę rugius, turi 
vežti juos ne į savo kluonus, 
bet į tam tikras vietas prie 
kuliamų mašinų ir tomis ma
šinomis iškulti; o iškulus, 
kiekvienam ūkininkui turi 
būti duota grudų sėklai ir 
200 gramų (apie trečdalį 
svaro) grudų dienai kiekvie
nai šeimynos galvai. Visi ki 
ti grudai turi būti atiduoti 
vokiečiams. Nusiminė Vep
rių valsčiaus gyventojai. Jie 
ruošėsi į drąsų žygį, į kovų 
su vokiečiais už duonų. Ir 
kai 24 liepos į Samatonių 
kaimų vokiečiai atvežė ku
liamų mašinų, vietos gyven
tojai atsisakė savo rugius 
kulti. Jaunimas, vadovauja
mas Kazio Sakalausko, be
matant kaizerio žandarus 
nuginklavo ir išvaikė. Įsiutę 
grįžo žandarai į Veprius. 
Tada ūkininkai kuliamų ma 
šinų patys nuvežė atgal į Sli 
žiu dvaro laukų ir grįžo na
mo. Bet praėjus kelioms va
landoms žaibo greitumu ap
lėkė žinia, kad į Veprių dva
rų atjojo 50 ulonų ir ruošiasi 
vykti į kaimus “malšinti su
kilimo.” Samantoniškiai ir 
kitų kaimų gyventojai nu
manydami, kad negalima 
laukti iš vokiečių jokio pasi-

ginklais, o iš kitos — šimti
nė lazdomis ir spragilais 
ginkluotų kaimiečių. Šioje 
kovoje žuvo aukščiau minė- 
:i jaunuoliai.

Rytojaus dienų atvykę 
/okiečiai suėmė beveik visus 
apylinkės vyrus ir nuvarė į 
Veprius, o iš Veprių — Uk- 
mergėn. Vėliau iš suimtųjų 
3 vyrai buvo nuteisti mirti, 
bet kaizeris jiems bausmę 
oakeitė iki 15 metų sunkių
jų darbų kalėjimo.

Po šio skaudaus įvykio, 
vokiečiai išleido įsakymų, 
kad javai nuo laukų iš Lie
tuvos ūkininkų nebūtų ima
mi. Tai gi matome, kad be
ginkliai lietuviai kovą už 
kasdieninę duonų su vokie- 
iais laimėjo.

Kuklus paminklas su dar 
kuklesniu ,iame iškaltu užra
šu kiekvienam keliauninkui 
Drimena tuos baisius vokie
čių okupacijos Lietuvoje lai
kus. Tsb.

SUŽEIDĖ ŽIEŽMARIŲ
POLICIJOS VIRŠININ- - 

KĄ.
Vienų vakarų Žiežmarių 

policijos nuovados viršinin
kas Sutkus su dviem polici
ninkais nuvyko į giraitę ne
toli Pavojų kaimo degtinda
rių gaudyti. Policijai įžen
gus į miškų pasipylė šūviai 
ir nuovados viršininkas su
žeistas į kairi jį petį.

Nusikaltėliai jieškomi.

DA 50 ŽYDŲ IŠVYKO 
PALESTINON.

Kovo 4 dienų iš Lietuvos 
Palestinon išvažiavo da 50 
žydų.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Pi'.rt. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO, URUGUAY.

AR ROMOS
į /Popiežius y,ra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada Į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (i) 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 tą revoliuciją 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 Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų'tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.23.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 136 Garden St, Lawreoce. Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Šj dideli (384 pusi.) veikalą parašė kap. P. Jurgėia, 
kuris buvo skridimo rėmėjų vyriausio komiteto sekre
torius ir per spaudą garsino skridimą. Tai pirmoji kny
ga apie šiuos didvyrius, Atlanto nugalėtojus. Visuome
nė nežinojo jų praeities, darbų ir vis dėlto graudžiai ap
raudojo ir labai iškilmingai palaidojo daugiausia tik už 
Atlanto perskridimą ir tragišką žuvimą prie pat Lietu
vos. Ne be reikalo ir kitos tautos reiškė užuojautą ir 
drauge su lietuviais liūdėjo. Dabar iš tos knygos galės 
kiekvienas geriau pažinti šiuos du drąsuolius, jų dvasią, 
asmenybes ir geriau supras jų žygio svarbą.

Knygojb yra 86 gražus jvairųs paveikslai. Tai tikras 
albumas-knyga. Be to, paskelbti visi skridimo rėmėjai 
ir skridimo rėmėjų komitetai.

Nežiūrint geros spaudos ir daugybės paveikslų, kny
ga su prisiuntimu paštu, parsiduoda už $1.65. Knyga pa
rems Dariaus-Girėno paminklą Chicagoje.

Reikalaukite sekančiu adresu:

MRS. KATHERINE STULPIN,

I reiš
*

Balandžio 20 
Gegužės 2 
Birželio 4 

Birželio 12

Drottningholm
Kungsholm
Kungsholm
Drottningholm

niai paukščiai iš šiltųjų kra-j MARIJONŲ VIENUOLY- 
štų. Jau girdėti čiurenant, NAS LABAI IŠNAUDOJA- 
vyturius, špokus, pempes,! DARBININKUS. ■

ir kitus Mariampolėje marijonų Informacijų ir laivakorčių kreipkitės Į 

Tsb. : vienuolynas turi stalių dirb- *'ur‘ s*iun*<*' nari- autorizuota vi®. 

.— ---------  tuves. Tos dirbtuvės darbi-
Anglija pirmiems šių me- ninkai kreipės į generalinę 

tų keturiems mėnesiams nu-darbininkų atstovybę, nusi- « ... A .
statė Lietuvai įvežti 52,373 skųsdami tuo, kad vienuo- st mCriCan 1"me

štukų bekonų. liai juos perdaug išnaudoja. 21 statė st..

plaukiant gulbes 
paukščius.

linį laivakorčių agentą, arba bet kurią 
musų rašiine. Tarp Švedijos ir Klaipė- 

plaukioja naujas modemiškas lai- 
•MARIEHOGM”.

6410 So. Talman Avė., Chicago,
BOSTON, MASS. 
New York, N. Y.
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D-ro Bigellour kūnas rastas 
ežere.

\/ia|'| noc ZlHlAC APie 4 mėnesiai atgal Bo-V ICLII Co £«1I U LES stone PiaPuolė Massachu-■ (setts General Hospitalio di-
'!== - ■ '■ ■'■"■■■ rektorius d-ras Bigellow, 44
CHASE IŠDUODA KOMU-1 LIETUVIŲ RADIO PIRMŲ metu amžiaus vyras. Perei- 

N1STŲ “PASLAPTIS.” | METŲ SUKAKTUVĖS, i tos savaitės pabaigoj jo ku-'

Buvę* jų organizatorius nu
nešė jų “planu*” Justicijos 

Departamentui.
Tūlas Howard A. Chase, 

kuris gyvena Bostono prie
miesty ir sakoį buvęs “rau
donųjų organizatorius,” da
bar įskundė Justicijos De
partamentui visą Amerikos 
komunistų judėjimą. Kaip 
rašo 25 kovo laidoj bosto- 
niškis “Herald,” tasai Chase 
davęs Jungtinių Valstijų ge
neraliniam prokurorui šito
kių parodymų:

1. Kad komunistai ruošia 
revoliucinį žygį sugriauti in
dustrinę ir ekonominę šios 
šalies struktūrą.

2. Kad komunistų kontro
lėj Jungtinėse Valstijose esą 
20,000,000 žmonių, bet ko
munistų partijos sąrašuose 
visi jie neparodyti, nes nori
ma slėpti tikroji galybė.

3. Kad visi komunistų re
voliucijos planai prieš Ame
rikos valdžią ir tvarką esą 
finansuojami iš pašalpų, ku
riu jie gauna iš įvairių mies
tų šalpos organizacijų.

4. Kad visi planai Ameri 
kos komunistams esą daromi 
Sovietų Rusijoj, kurios tiks
las esąs kelti Amerikoje sui 
rutę.

5. Kad ateinantį spalių 
mėnesį Amerikos komunis
tai ruošiasi padaryti didelį 
“perversmą,” kuris busiąs 
“lygus generaliniam strei
kui, o gal da ir blogiau.

Chase sakosi dirbęs ko
munistams ilgą laiką kaip 
jų partijos organizatorius, 
bet kai pamatęs, kad atei
nantį rudenį jie organizuoja 
“perversmą, kuris gali pasi 
baigti kraujo praliejimu,’ 
tai atsimetęs nuo jų ir nuta
ręs pranešti jų planus val
džiai.

Taigi pasirodo, kad ne vi
si komunistų organizatoriai 
yra tikri komunistai. Tarp 
ju yra ir provokatorių.

Šitas pranešimas valdžiai 
apie “20,000,000 komunis
tų” irgi labai panašus į pro
vokaciją, tik labai durną 
provokaciją. Komun i s t ų i £ 
“spėkas” mes žinom labai! J

Sekantį sekmadienį, 31 buvo atrastas ežere, ne- 
kovo, sueina lygiai metai 1 Framinghamo. Jis buvo 
kaip prasidėjo lietuvių radio P^hai apsirengęs, tik skry- 
pusvalandžio programos Bo- belės neturėjo. Į kišenius bu- 
stone, kurias veda p. Stepo- vo pridėta akmenų. Vienam 
nas Minki is kišeniuje buvo tokio turinio
• Šių sukaktuvių proga se- raščiukas jo žmonai ~ adre- 
kantį nedėldienį bus duota stotas: “Bėda, kad aš nega- 
•pecialė. programa, kurioje bu te pasakvti. Man gaila ir 
dainuos žinoma dainininkė sarmata. Ką visa tai reiš- 
p. Ona Kubilienė, smuiką km. niekas nežino. Policija 
solo pagrieš jaunasis Bui- nusprendė, kad garsusis 
nis, o pianu solo paskambins daktaras nusižudė pats.

Minkienė. Taipgi dainuos
Bostono miestas arti ban

kroto.
mišrus kvartetas.

Šioje programoje daly
vaus taip-pat žinoma advo- Buvęs Bostono Real Esta- 
katė p. Zuzana Šalnienė, ku- te Exchange pirmininkas 
ri pasakys mums prakalbą Adwin D. Brooks sako, kad 
per radio. Bostono miestas šiandien y-

Prašome gerbiamu radio ra “keliata mylių arčiau prie 
klausytojų nepamiršt užsi- bankroto, negu buvo treji 
statyt savo radio imtuvus metai atgal.” Miesto išlal
ant stoties WHDH, 9:30 vai. dos auga. politikieriai kas 
ryto; programa tęsis iki 10 diena vis daugiau pinigų iš- 
valandai. į vagia, o pajamų padidinti

Primenam, kad kas dar jau nebegalima, nes namų 
neparašė atvirutes ar laiško į savininkai kelia protestą, 
stotį, tai prašome padaryt ■ kad taksai ir taip jau perdi- 
tai po šių sukaktuvių, nes įdėli. Dabar ir saliunai sumo- 

tautos ka tūkstančius dolerių užstotis temina, kurios 
dauguma atsiliepia į savo 
radio programas. Butu gra
žu. kad musų tauta šitame 
dalvke žengtų pirma kitų. 
Galite rašyt lietuviškai arba 
angliškai. Adresas: Lithua
nian Program, Station WH- 
DH, Boston, Mass.

Liet. Radio Korporacija.

“Susitaikė su Dievu” ir nu
šoko jūron.

Pereitą sąvaitę Bostonan 
atėjo su aliejum laivas “Ta- 
miahua.” Vienas jo darbi
ninkas nuo didelio tikėjimo 
išėjo iš proto ir pradėjo šau
kti : “Aš jau susitaikiau su 
Dievu, aš pas jį.” Tuomet jis 
nėrė nuo laivo į jurą ir pri
gėrė. Vienu bepročiu pasau
ly jau mažiau.

laisnius, ir vistiek miesto iž
das tuščias. Būtinai reikėtų 
iššluoti pusę politinių “job- 
hoiderių.” o likusiems nu
mušti algas. Nei vienas val
dininkas neturėtų gauti dau
giau kaip $2,500 algos me
tams, o prie to da turėtų būt 
atimti visi automobiliai su 
oferiais, kurie dabar užlai

komi tiems parazitams žmo
nių pinigais. Bet kas tai pa
darys?

Suėmė dvi merginas plati
nant netikru* pinigus.

Lynne buvo suimtos dvi 
jaunos merginos, Mae Stis- 
low ir Anna Etters, kurios 
platino netikrus pinigus. Jos 

vienon krautuvėn ir 
kad joms duotų

Ligoninėj pasipiovė mer
gina.

West Newtono ligoninėj 
pereitą sąvaitę pasipiovė tū
la Mariona Herbert, 34 me
tų amžiaus mergina. Kai pa
tarnautojai nematė, ji persi- 
piovė peiliu gerklę ir tuoj 
mirė. Ji bandė nusižudyti 
jau keliatą kartų. Sykį Det
roite policija ištraukė ją iš 
upės.

mes žinom j paprašė, kad joms duotu 
gerai. Paskutiniais preziden- į pOpjerinj dolerį už du sidab- 
tonnkimais i ka™bdatas iniu kvoteriu ir vieną pus- 
FWens surinko vos tik 102-|doIerį Krautuvės, pataraau- 
991 balsą visoj Amerikoj. O toja j prašymą išpildė, bet 
Chase priskaitė komunistų r
net “20 milionų”!

Išrodo, kad tas žmogelis 
nori pasirodyt dideliu Ame
rikos “patriotu,” todėl su
galvojo pasaką apie baisų
komunizmo pavojų, kuomet’ rad0 pa“s“as
ištikrųjų tas pavojus yra ly- North’ StatioJno čekj^u0

nu _________ Įgažo. Detektivai nuvykę te-
W. Lynno Lietuvių Piliečių Šiai paėmė tą bagažą ir rado 

Kliubas minės savo jubilėjų. daug netikrų pinigų. Mergi- 
Sukako jau 30 metų, kaip ?0? pasisakė esančios is 

West Lynne įsikūrė Lietuvių ^ew Yorko, bet is ko gyve- 
Piliečių Kliubas. Toms su- na; negalėjo pasakyti. Jos 
kaktuvėms paminėti, atei- gintos 11 Pastatytos po
nantį nedėldienį, 31 kovo, *10,000 kaucijos kozna.
bus Kliubo prakalbos su į- _ . ;
vairiais pamarginimais. Kai- Pereitą sąvaitę automobi- 
bės “Keleivio” redaktorius ^lai Bostone ir visoj Mass. 
S. Michelsonas ir vietiniai valstijoj užmušė 12 žmonių. 
Kliubo darbuotojai. Prakal

įmesdama į stalčių tuos "si
dabrinius” pinigus pastebė
jo, kad jie neskamba, kaip 
reikia. Ji tuoj pranešė apie 
tai policijai ir tos dvi mergi
nos buvo suimtos. Darant

bos įvyks Kliubo salėj, 
Camden st., 3 valandą 
pietų.

Visi vietiniai ir apylinkės 
lietuviai, vyrai ir moterys, 
prašomi susirinkti paskirtu 
laiku. Rengėjai.

Da $20,000,000 nemokėtų 
mokesčių.

Bostono majoras Mans- 
fieldas skundžiasi, kad apie 
300,000 namų savininkų se
nai jau sustojo mokėję mies
tui mokesčius. Dabar jie esą 
įsiskolinę jau $20,000,000. 
Jis daro pastangų tą sumą 
iškolektuot.

Streikuoja sijonų siuvėjos.

Sijonų siuvimo pramonėj 
sustreikavo 750 siuvėjų. 
Streikas liečia 15 dirbtuvių 
Bostone. Lynne, Somervillėj 
ir Cambridge’uje. Reikalau
jama unijos pripažinimo.

Zukermanaitės užmušėja* 
nuteistas elektros kėdei.

“Džiurės” teismas pereitą 
sąvaitę pasmerkė elektros 
kėdei žmogžudį Millerį 
Franką Clarką, kuris perei
tų metų 20 gruodžio dieną 
nužudė žydelkaitę Zuker- 
manaitę Bykofskio duonos 
kepykloj ant Harrison avė. 
Mergaitė buvo 18 metų am
žiaus, Clarkas 53 metų, ir jis 
norėjo ją vesti. Ji nesutiko, 
ir užtai jis ją nužudė. Jo ad
vokatas prašė prisaikintujų 
suolą žmogžudį išteisinti, 
nes jis esąs nepilno proto 
Bet šuolininkai į 15 minutų 
pripažino jį kaltu.

iškilmingas KONCERTAS
Ukrainiečių ir Onos Kubilienės, So. Bostone.

Sekmadieny, April-Balandžio 7 d.,
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

Kampa* E ir Silver St*., South Bostone. 
Pradžia 3:00 vaL po pietų.

Šis koncertas bus tikrai puikus, So. Bostone tokio da nebuvo. 
Jame dalyvaus visi geriausi artistai. Dainininkė Kubilienė jau ži
noma gerai, ji yra tikra pažiba savo profesijos. Ukrainiečių gir- 
ti nereikia, nes jie taipgi yra žinomi visoje Bostono apylinkėje 
kaipo tikri menininkai, šokėjai ir dainininkai. Šj kartų turėsime 
progų pamatyti šokant Zalechivsky 7 metų vaiką, kuris laimėjo 
pirmą dovaną pasaulinėje Chicagos parodoje už geriausj pašoki
mą. Ukrainiečių grupės šoks rusų. kazokiškus šokius. Visi artis
tai bus pasirengę tautiškuose kostiumuose. Veikalas “Kajetonas’’ 
po koncerto taipgi bus suloštas. Įžanga tik 75 ir 50 centų ypatai.

Prašo visų dalyvauti KOMITETAS.

Pradėjo Tyrinėt Ko
munistų Propagandą

Massachusetts kongres- 
manui Tinkhamui ir kitiems 
reakcininkams reikalaujant, 
Atstovų Buto komisija už
sienio reikalams Washingto_ 
ne pradėjo tyrinėti komunis
tų vedamą propagandą A- 
merikos armijoj, laivyne, 
mokyklose ir darbininkų or
ganizacijose. Tinkhamas 
šaukia visokių patriotiškų 
organizacijų vadus, kurie 
liudija apie komunizmo “pa
vojų” Amerikai. Jisai norė
jo, kad tų liudininkų atsa
kymai butų skelbiami spau
doje, bet komisija jo reika
lavimą atmetė. Liudininkai 
klausinėjami prie uždarų 
durų ir laikraščių reporte
riai neįleidžiami.

Valdžia šitam reakcinin
kų vajui prieš Sovietus ne
pritaria, nes šitokia agitaci
ja Drieš Rusiją negali tarp
tautinių santikių pagerinti, ’ 
Antras dalykas, diplomati-; 
niai santikiai su kitomis vai-į 
stybėmis priklauso prezi- i 
dento ofisui ir valstybės de-; 
partamentui. o ne Kongre-; 
sui, todėl Kongresas ir nega- į 
li Sovietų pripažinimo at
šaukti, kaip to norėtų viso ! 
kie reakcijos talkininkai.

DEL SUŽEISTOS KOJOS į 
SUSTOJO VISA DIRB

TUVĖ.

Derby, N. H. — čia yra 
Nutfield Shoe Co. avalinės' 
dirbtuvė, kurioj dirba 200 
žmonių. Šiomis dienomis 
vienas darbininkas susižei- 
dė koją prie darbo ir ap
skundė kompaniją, reika
laudamas atlyginimo. Dirb
tuvėj buvo Įstatytas “keepe- 
ris.” Sužinoję apie tai skoli
ninkai, apipuolė kompaniją 
reikalaudami skolų atmokė- 
jimo. Negalėdama nuo jų at
siginti, kompanija uždarė 
dirbtuvę ir paleido visus 
darbininkus.

PITTSBURGHE SUDEGĖ 
KUN. COXO BAŽNYČIA.

Pereitą sąvaitę Pittsbur-
ghe ugnis sunaikino Romos
kataliku šv. Patricko bažnv- *- «/
šią, kurios klebonas kun. 
Cox ketveri metai atgal ve
dė Washingtonan bedarbių 
armiją.

RUSIJOJ SUŠAUDĖ 3 
BANDITUS.

Maskvos žiniomis, pereitą 
sąvaitę Rusijoj buvo sušau
dyti 3 banditai, kurie plėši
mo metu nužudė moterį.

Muštynės Lenkų Romos 
Katalikų Bažnyčioje.

Dvi mergino* buvo sumušto* 
užtai, kad nenorėjo duot 

kunigui pinigų.

Turner Falls, Mass. — Čia 
yra lenkų Romos katalikų 
Čenstakavos “panelės šven
čiausios” bažnyčia, kurioje 
aną nedėldienį įvyko tikras 
skandalas. Dvi seserys Pia- 
seckaitės buvo bažnyčioje 
sumuštos užtai, kad nenorė- 
duoti kunigui Skonieckiui 
pinigų. Jennie Piaseckaitė 
jau buvo nuvykus pas polici
jos viršininką Callahaną ir 
reikalavo, kad jis kunigą 
areštuotų, bet šis atsisakė 
kunigą už grotų sodinti, nes, 
matyt, pats yra klerikalas. 
Todėl sumuštoji mergina 
ketina samdyti advokatą ir 
traukti kunigą teisman. Bet 
mažuose miesčiukuose poli
tikieriai su kunigais eina iš 
vieno, todėl sunku rasti tei
sybę.

Kad kunigas Skoneckis 
buvo savo rankas prie mer
ginos prikišęs, tai jis ir pats 
prisipažino laikraščių repor
teriams. Jis sako, kad jam 
reikėję pinigų ir jis paaiški
nęs parapijonams, jog visi 
turi užsimokėti savo duokles 
parapijai. Bet seserys Pia- 
seckaitės atėjo apie 8 valan
dą nedėldienio rytą ant ank
styvų mišių ir nenorėjo nie
ko mokėti, paaiškindamos, 
kad jų tėvas užmokėjęs už 
visą savo šeimyną. Aš tuo
met pasakiau joms, sako ku
nigas, kad man šitokių baž
nyčioje nereikia ir liepiau 
joms išeiti laukan. Jos ne
klausė. Tada aš paėmiau vie- 

LIETUVIŲ

Tavernas
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Puiki vieta pasivaišintu

Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų ir Užkandžių.

Visokio Alaus, Degtinės,
Vyno, Krupniko ir ete.

Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 
mus paviešėti. Savininkai: 

ANTANAS YVOŠKUS,
ADOMAS STANKUS.

nai už rankovės ir norėjau 
išvesti, sako kunigas, bet ji 
mane stūmė. Tuomet aš pa
šaukiau komitetą, sako jega- 
mastis Skonieckis, ir mergos 
buvo išmestos. Po to aš nu
ėjau prie altoriaus ir atlai
kiau mišias.

Bet merginos nupasakoja 
šį įvykį aiškiau. Sako, kuni
gas apdėjo visus parapijo
mis mokesčiais: pavienius 
po $50, o šeimynas po $100. 
Musų tėvas, kad ir be darbo, 
užmokėjo $100 už visą musų 
šeimyną, sako Jennie Pia
seckaitė. Nežiūrint to, kuni
gas pareikalavo, kad ir mu
dvi užsimokėtume. O kai 
mudvi atsisakėm, jis šoko 
mudvi mesti laukan. Aš ne
norėjau iš bažnyčios eiti, ta
da jis kirto man kumščia į 
veidą, o mano sesuo Irena 
buvo visai parblokšta bobin- 
čiuje ant grindų. į

Tai ve, kad darosi “Dievo

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(REP8Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 lr M 

NedėUomis ir ft-rrtiiliraiafa 
ano 10 iki 12 ryta,

278 HARVARD STREET 
kamp. lomas st. arti Centrui okv, 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
M Scollay Snaare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 8371
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, lakatą Ir
Nervų Ligą.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

Tel. So. Boston 2660. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 
Nuo 2 iki 9
NEDEUOMIS: 
iki 1 v. po

tik

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio” narna

231 BROADWAY, tarp C ir D*, 
SO. BOSTON. MASS.

namuose.

“DEPRESIJA PASIBAI
GĖ,” SAKO BYRNS.

Demokratų vadas Byrns 
Kongrese pasakė anądien, į 
kad “depresija jau pasibai
gė.” Tokiems ponams, kaip! 
Byrns, depresijos niekados 
ir nebuvo.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
8 KARVES.

Šį panedėlį Vermonto vai-Į 
stijoj ant Smith farmos per
iamas užmušė 8 karves ir 
pritrenkė du arkliu.

Lietuviški Rekordai
Parsiduoda tik pas mus. Taip

gi Radios geriausią Kompaniją 
pigiausia kaina. Mainom, tai
som, perdirbam iš senų laikroi 
džių ir žiedą į naujus. Taisom 
visokius laikrodžius. Mes lai
kom atsakomybę kas bus nege
rai.

ROLAND KETVIRTIS CO. 
322 Broadway, So. Boston. Mass.

i A. J. NAMAKST
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnnt Avė.,

| Jamaica Plain, Mass.

TeL Univsrsity 9499

Dr. Susan 
Glodienes-Currg

LIETUVE DENT1STE 
VALANDOS: 9-* ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

1

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8
222 HUNTINGTON AVK, 

BOSTON, MASS.
Tel. Cemmonwealtli 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS\

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

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 19—2;
11 -11.

LAWRENCE, MASS.

Persikelia Naujon Vieton
Šiuomi pranešu visiems draugams ir rėmėjams, 
kad aš perkeliu savo ofisą nuo

KOVO 30 D., 1935, NAUJON VIETON

Po num. 87-B HaverhiU Street.
Todėl, su visokiais Insurance reikalais, Pinigų 
siuntimo, Laivakorčių ir su kitokiais reikalais, 
prašau ateit naujon vieton 87-B HaverhiU st., 
Laurence, Mass. A. F. SWEETRA?

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos. .

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokią dalyką, kokią pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapią, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2^0 

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Ma**.

■hmm iKrawwHi!ra9Hi

PARKWAY AUTO 
SERVICE

•nd FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisyum Vieta.

Jeigu norite, kad Jaša automo
bilius ilgai leikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieiname . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
413 OM Colony Ave^

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampus Broadouy)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 448*

P. J. Akuneviiia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, mosime geriausių patarnavi-

258 W. Broadway 
80. BOSTON, MASS.

Broektono ■fluns:
18 Intervale Street 
MONTELLO, MA88
TeL Braekton 4119

3325 So. Habled St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Bonleeard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Uetuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per pastų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT. (Reg. Aptiekoriaa) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Brnadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakus visokių išdirbysžią.

Peter Trečiokas ir
Joe K a počiunas — savininkai.

Taisyme ir demonstraviam vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.




