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Europos Valstybes Pradėjo 
Galvatrūkčiais Ginkluotis

14,800,000,000 RUBLIŲ 
SOVIETŲ ARMIJAI.

ižS>8LJ.a./^u.i.,h50v2£fc!Etiopija. Gi tikrais laimėji-i 
UTU **7*. reu5alaP[1*- voKie |mais gaij pasųnrti tiktai vie-! 
Uja saukia prie ginklo vyrus na Giltinė.

nuo 18 iki 45 metų.
“Taika gali but tik spė

koj!” Tokio obalsio šian
dien laikosi visa Europa. Ir 
todėl visos valstybės pradė
jo galvatrūkčiais ginkluotis
ir didinti savo armijas. Ir 
kiekviena vis nori pralenkti 
kitas.

Y patingai šitose lenkty
nėse pasižymi septynios di
džiosios valstybės, būtent: 
Anglija, Rusija, Francuzija, 
Vokietija, Belgija, Ispanija1 
ir Italija.

“Europa šiandien yra vie
nas ištisas ginklų arsena
las,” pareiškė Anglijos par
lamente lordas George 
Lambert, buvęs laivyno ži
nybos narys.

Amerikos žinių agentū
ros Associated Press žinio
mis, aukščiau paminėtų 
valstybių karo programos 
dabartiniu laiku išrodančios 
taip:

Anglija stengiasi kuo-
^iciviaucia vtzjivzprjr v vioao

spragas, kurios iki šiol buvo 
apleistos jos valstybės ap
saugoje. Tam “lopymui” 
reikėsią nemažiau kaip 
1,500 milionu dolerių, kas 
reiškia beveik dvigubai 
daugiau. negu iki šiol būda
vo išleidžiama karo reika
lams per metus.

Francuziia apsitverusi 
nuo Vokietijos ištisa tvirto
vių eile. Tos tvirtovės dau
giausia po žeme, padarytos 
iš plieno ir cemento. Jos 
dabar užima buvusių apka
sų vietas. Bet tas Francuzi
jos da neapsaugoja. Fran
cuzai dabar labai susirūpi
nę, kaip užkirsti vokiečiams 
“oro kelius,” kuriais jie gali 
lėkti per visą Francuzi ją ir 
sėti bombas jos miestuose. 
Francuzai dabar skubina 
stiprinti savo aviaciją.

Belgijos karininkai da
bar apžiūrinėja visas savo 
tvirtoves Vokietijos pasie
niu ir tariasi su franeuzais, 
kaip reikėtų gintis, jeigu vo
kiečių karo mašina vėl imtų 
laužtis per Belgiją.

Sovietų Rusija šįmet karo 
pasiruošimui paskyrė net 
arti 15 miliardų rublių, tuo 
tarpu kai pernai buvo pa
skirta “tik” 8 miliardai ir 
200 milionu rublių. Pastovi 
Sovietų armija dabar turi 
1,300,000 kareivių. Tai yra 
didžiausia karo jėga visame 
pasauly.

Skubinasi kaip įmanyda
ma savo armiją didinti ir 
fašistiška Vokietija. Ji jau 
pradėjo imti kariuomenėn 
visus vyrus nuo 18 iki 45 
metų amžiaus. Ji nori pa 
statyti 1,000,000 kareivių 
armiją, beveik lygią Rusijos 
armijai.

Ispanijos reakcininkai 
taip pat rėkia, kad reikia 
greitai ginkluotis. O fašisti
nė Italija jau apginklavo 
beveik visus savo vyrus, ku
rie tik gali pakelti karabi
ną. Kad nekristų fašistų 
dvasia, Mossolinis nuolatos

į giriasi “dideliais laimėji-! 
i mais” Etiopijoj. Bet tokiais' 
pat “laimėjimais” giriasi ir

Franeuzijoj Uždary
tos Monarchistų 

Organizacijos.
Pereitą sąvaitę Paryžiuje 

monarchistai su fašistais 
užpuolė gatvėj socialistų 
vadą Blumą, kuris važiavo 
automobilium i parlamentą, 
ir taip sudaužė jam galvą, 
kad nuo kraujapludžio jis 
neteko sąmonės.

Dėl šito juodašimčių žvė
riškumo visi kairieji atsto
vai parlamente pakėlė di
džiausį protestą ir pareika
lavo, kad valdžia tuojau 
uždarvtų monarchistų orga
nizacijas. Policija padarė 
eilę kratų pas monarchistus 
ir rado jų kliube Blumo 
skrybėlę, kurią jie pavogė 
užpuolimo metu. Ir pereitą 
ketvergą monarchistų orga
nizacija buvo uždaryta. Be 
to, Liaudies Frontas, prie 
kurio priguli visos pažan
gios organizacijos, pereitą 
nedėldieni suruošė Paryžiu
je milžinišką demonstraciją 
prieš fašizmą.

Nori Sulaikyti Fab
rikų Kilnojimą.

Amerikoje paskutiniais 
’aikais inėjo madon fabrikų 
kilnoiimas. Norėdami nusi
kratyti gerai organizuotų 
iarbininkų, kapitalistai už
darinė ja savo dirbtuves ir 
’šgabena mašineriją į tokias 
vietas, kur darbininkai ne- 
□rganizuoti, arba kur mies
telio administracija prižada 
oaliuosuoti tokius fabrikus 
nuo mokesčių, kad tik jie 
duotų vietos žmonėms dar 
bo ir miesteliui nereikėtų 
šelpti bedarbių. Kongresan 
dabar yra įneštas Ellenbo- 
geno bilius. kuriuo norima 
šitoki fabrikų kilnojimą su
stabdyti. Bet fabrikai kelia 
prieš tą bilių didelį triukš
mą.

ORO SUSIEKIMAS TARP
VOKIETIJOS IR AME

RIKOS.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tone buvo padaryta su Vo
kietijos atstovais sutarti? 
dėl steigimo orlaivių linijos 
tarp šių dviejų šalių. Skridi
mai iš Amerikos į Vokieti
ją ir atgal busią jau bando
mi šiais metais. Amerikos 
valdžia apsiima užlaikyti 
orlaivių uostą, kur bus tei
kiami visokie parankumai 
vokiečių lėktuvams, o Vo
kietijos valdžia apsiima 
taip pat vaišinti amerikie
čiu lėktuvus.

NAUJA ARMOTA MUŠA
PER 15,000 JARDŲ.

Amerikos armijoj išvys
tyta nauja lengvo tipo laukų 
armota, kuri muša per 15.- 
000 jardu. Tai yra 1,500 
iardų toliau, nesu pagarsė
jusi franeuzų 75 milimetrų 
kanuolė neša.

Žiaurus Užsimoji
mas Prieš Ateivius.

Šį panedėlį senatorius 
Reynolds iš North Caroli- 
nos įnešė senatan žiaurų 
bilių prieš ateivius. Tas bi-
lius_.turi tris tikslus: (1) pūgomis, gaisrais,
Kiečiau suv^zj-ti ateivybę.j^^į  ̂ir žemės drebėji- 
(_1 Tuojau deportuoti jsta- maįs< Londone surinktomis
tymams nusikaltusius atei
vius. (3) Įvesti visų svetim
šalių registraciją.

Kalbėdamas už savo bi
lių, Reynolds pasakė:

“Dabar yra vedama agi
tacija, kad plačiau butų ati
dalytos musų durys pabė
gėliams iš visokių kraštų, 
kur žmonės kenčia nuo dik
tatūrų. Mes, kaip Amerikos 
gyventojų globėjai, negali
me sutikti, kad imigracijos 
berijaros butų nuleistos.

“Aš žinau, kad tūli žmo
nės argumentuoja, jog da
bartiniu laiku daugiau imi
grantų išvažiuoja, negu įva
žiuoja. Bet tai nėra argu
mentas už įsileidimą dau
giau ateivių. Dabartinis 
imigracijos įstatymas lei
džia įvažiuoti kas metai po 
153,000 imigrantų. Kiek
vienas imigrantas, užimda
mas kokį nors darbą, atima 
darbą iš Amerikos piliečio.

“Atėjo laikas daryti ką 
nors. Mes turim sužinoti, ar 
pas mus yra milionas, ar 
septyni milionai svetimša
lių. Mes turim žinoti, kuo 
jie užsiima, kaip ilgai jie čia 
gyvena ir kaip ilgai ketina 
čia pasilikti. Mes turėtume 
žinoti, ar jie čia gyvena le
galiai ar nę, ir ar jie yra pa
geidaujami, ar ne. Jeigu jie 
yra nepageidaujami ir ap
sunkina musų piliečius, ku
rie turi mokėti mokesčius, 
mes turėtume juos tuojau 
deportuoti.”

New Yorko Siuvėjai 
Nestreikuos.

Per kelias paskutines są
vaites New Yorke buvo lau
kiama 105,000 siuvėjų strei
ko. Streikas buvo jau nubal
suotas, tik viršininkams bu
vo palikta duoti ženklas, 
kad mesti darbas. Siuvėjai 
buvo pasiruošę streikuoti 
dėl naujos darbo sutarties. 
Tačiau majorui LaGuardiai 
tarpininkaujant, siuvėjų 
unija su kompanijomis susi
taikė ir be streiko pasirašė 
dviejų metų sutartį. Šį pa
nedėlį New Yorko siuvyk
lose buvo pertrauktas dar
bas ir siuvėjai susirinko* į 
Madisono skverą ratifikuoti 
sutarti.

KALINIŲ RIAUŠĖS
ALCATZARO SALOJ.

Californijos pakrašty yra 
Alcatzaro sala, kuri pasku
tiniais laikais buvo pavers
ta Amerikos “Sibiru” dide
liems kriminalistams. Šio
mis dienomis kaliniai tenai 
nakėlė riaušes ir taip rėkė ir 
baubė, kad visa sala drebė
jo. Riaušės kilo dėl to, kad 
vienam kaliniui, kuris daž
nai susirgdavo, vyriausybė 
atsisakė duot medicinos pa
galbą ir jis mirė negalėda
mas prisišaukti daktaro 
Dėl tų riaušių daug kalinių 
buvo sugrusta į požemio ur
vus, kur jie apskelbė bado 
streiką ir iki šiol neima jo
kio maisto. Juos maitina

į prievarta.

Audros, Gaisrai Ir 
Potviniai.

275 žmonės žuvo Europoj, 
150 sudegė Kinijoj.

Pereita sąvaitė pasižy
mėjo pašėlusiais šalčiais,

žiniomis, Europoj ir Azijoj 
per audras žuvo nemažiau 
kaip 275 žmonės. Turkijoj, 
kur pirma žiemos niekad 
nebūdavo, pereitą sąvaitę 
sniego pūgose žuvo 78 žmo
nės ir apie $10,000.000 bu
vo padaryta nuostolių.

Bulgarijoj žuvo 68.
Makedonijoj 25.
Trakijoj ir Anatolijoj 

sušalo 12.
Salonikos įlankoj prigė

rė 10.
Adrijos juroj prigėrė 18.
Turkijos pakrašty buvo 

sunaikinta 350 nedidelių 
laivelių, o Istanbule (Kons
tantinopoly) nuversta nuo 
bažnyčių 20 bokštu. Šven
tos Zofijos bažnyčios bokš
tas taipgi nuneštas.

Tiensino mieste. Kinijoj, 
ugnis nušlavė varguomenės 
distriktą, palikdama 1.300 
šeimynų be pastogės ir 150 
sudegusių lavonų buvo iš
imta iš griuvėsių.

Amerikoj, Montanos val
stijoj, vėl dfebėjo žemė.
Tai iau 1610-tas drebėii----
mas nuo pereitų metų 3 spa
lių.

Be to, Texas valstijoj pe
reitą sąvaitę kilo dulkių au
dra, kuri užtemdė padangę 
penkiose pietų valstijose.

Pennsylvanijoj, ties Mil- 
lersburgo miesteliu, sniego 
griūtis nuo kalno užgriuvo 
14 valdžios trokų. Dėl snie
go pūgų daugely vietų A- 
merikoj sustojo traukiniai.

Pietų Califonijoj nuo di
delių liūčių jau pakilo pot
viniai. Be to, pudra tenai su
griovė 5 aliejaus šulinių 
svirtis.

Lakewoode. N. J., sude
gė Victoria Mansion vieš
butis ir liepsnose žuvo 15 
žmonių.

Minnesotos valstijoj su
degė Poelarto farma su 4 
žmonėmis.

New Yorke užsidegė di
delis kiniečių restoranas. 
Sumišime 5 žmonės žuvo 
ir 40 buvo sužeista.

Montreale, Kanadoj, su
degė didelis davatkynas ir 
kartu 3 davatkos.

Chicagoje kasant srutų 
kanalą sprogo dinamitas ir 
3 darbininkai buvo užmuš
ti, o 6 sužeisti.

KOVOJO UŽ GYVYBĘ
MIRTIES KAMBARY.
Colorados valstijoj perei

tą sąvaitę buvo žudomas 
nuodingomis dujomis tūlas 
McDaniels. Uždarytas dujų 
kambarin, jis sulaikė kvapą 
r kandinosi arti 10 minu

čių, stengdamasis neįtrauk
ti į plaučius nuodų. Papraš
ai, tose dujose žmogus mir

šta į vieną minutę.

VENEZUELOS VALDŽIA
PASIDAVĖ ŽMONIŲ 

SPAUDIMUI.
Žmonėms reikalaujant 

Venezuelos valdžia pereitą 
sąvaitę sutiko atsaukt spau
dos cenzūrą ir prašalinti 
imonių nekenčiamus valdi
ninkus.

Žada Kun. Coughli-
nui Gerą “Kiką.”
Kunigas Coughlinas, ži

nomas savo demagogiško
mis kalbomis per radio, pe
reitą nedėldienį pareiškė, 
kad kongresmanas O’Con
nor trukdąs naudingus far
meriams sumanymus, ku
riuos jis, kun. Coughlin, 
karštai lemiąs.

Supykęs kongresmanas 
O’Connor tuoj mušė šitam 
kunigui tokią telegramą: 
“Aš tik ką girdėjau per ra
dio tavo šmeižiančio pobū
džio raumojimą. Tiesos pas 
tave nėra. Tu darai gėdą sa
vo bažnyčiai ir Amerikos 
pilietybei, kurią nesenai pri
ėmei. Ant rašto tu tokių da
lykų parašyt nedrįsti. Jeigu 
tu atvažiuotum Washingto- 
nan, tai aš garantuoju, kad 
aš nuspirčiau tave iš Kapi- 
toliaus iki Baltųjų Rūmų su 
visais tavo kunigiškais rū
bais ir su visu sidabru, kurį 
tu pasidarei ant Wall Stree
to spekuliuodamas, kuomet 
aš balsavau už naudingus 
farmeriams įstatymus. Come 
on, atvažįiok!”

Paskelbė Varnoms 
Karą.

Oklahomos valstijoj yra 
labai daug varnų, kurios 
naikina ūkininkų javus. 
Vienas daktaras sugalvojo, 
kad geriausis būdas var
noms išnaikinti, tai pradėti 
jas valgyt. Ir jis pradėjo 
Der spaudą agituoti, kad 
kepta varna yra labai gardi 
pečinka. Mokyklos dabar 
mokina, kaip varnas kepti. 
Mėsininkai dabar organi
zuoja vaikus ir siunčia į 
laukus varnu šaudyt. Už 
tuziną varnu jie moka $1.50. 
Pradėjus visiems varnieną 
valgyt, manoma, Oklahomoj 
varnos bus greitai išnaikin
tos.

KAIP KARVĖ GYNĖSI 
NUO SKERDIKŲ.

Kanadoje. Ontario pro
vincijoj, į Kitchenerio sker
dyklą farmerys anądien at
vežė karvę. Iškelta iš veži
mo ir vedama skerdyklon 
ii, matyt, užuodė kuo čia 
kvepia, nes movė ragais sa
vininkui į šlaunį ir, sunkiai 
ii sužeidus, leidosi bėgti. Ji 
badė kiekvieną, kas tik no
rėjo ją sulaikvti. Bet ištrūkt 
iš galvažudžių rankų vis
tiek jai nepavyko, nes pri
buvus policija ją nušovė.

KUNIGAI KURSTO MEK
SIKOS ŪKININKUS.
Klerikalai Meksikoje 

-tengiasi sukurstyti tam
sius ūkininkus prieš val
džią, kuri steigia ju vai
kams mokyklas. Klerikalai 
■-ako. kad tos mokyklos 
“socialistiškos” ir ūkininkai 
‘uri nuo jų bėgti. Olandų 
kilmės kun. Dyck sakosi su
kurstęs jau 8.000 ūkininkų, 
kurie sutinka bėgti nuo “so- 
cialistiškų” mokyklų. Jis 
dabar važiuosiąs Kanadon 
jiems vietos jieškoti.

RUSAI IR JAPONAI SU
TIKO TAIKYTIS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Sovietų valdžia sutiko 
-u Japonų valdžia, kad susi
kirtimai rusų-japonų pasie
ny butų rišami diplomati
niu keliu, o ne ginklo jėga.

Radio Iš Lietuvos 
Girdėjosi Prastai.

Uždarė Socialdemo
kratų Centrą.

Dabar “laisvoj” Lietuvoj li
ko tik viena Smetonos 

partija.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad jau ir Kauno social
demokratų skyrius uždary
tas. Lietuvos socialdemo- žmonės buvo gerai tam pa
kratų skyriai provincijoj siruošę, nes apie šį koncer- 
senai jau buvo nuslopinti, tą musų spauda jau iš kalno 
bet Kauno skyrius, kaip savo skaitytojus painfor- 
pailijos centras, vis dar ko- j mavo, tuo tarpu kai pirmu 
vojo. Kai Kauno viršinin- J kartu mažai kas težinojo 
kas andai, kėsinosi jį iš-i kad Kaunas “transliavo” 
braukti iš draugijų sąrašo, Amerikai.
kaip “nustojusią veikti” or- Bet kam teko girdėti pir- 
ganizaciją, tai skyrius ap- mą programą, tas pereitą
skundė šitą pasikėsinimą 
teismui. Adv. Purėnienė į- 
rodė, kad socialdemokratų 
skyrius nenustojo veikti, tik 
Kauno viršininkas neduoda 
leidimų jam veikti. Ji pri
statė teismui visą eilę pra
šymų, kuriais norėta gauti 
leidimas veikti, ir prie kiek
vieno prašymo pridėjo vir
šininko atsakymą, kad lei
dimo jis neduosiąs.

Visa tai įrodžius, teismas 
nusprendė, kad Kauno vir
šininko pasikėsinimas užda
ryti socialdemokratų orga
nizaciją yra neteisėtas ir pa
naikino jį. Kauno socialde
mokratams buvo pripažinta 
teisė gyvuoti. Bet dabar jų 
organizacija ir vėl uždary
ta. “By hook or by crook,” 
fašistai vistiek pastatė ant 
savo. Taigi dabar jokių po
litinių organizacijų Lietu
voje nėra, išskyrus tik vieną 
Smetonos partiją. Ir jis turi 
drąsos da kalbėti apie “lais
vą” Lietuvą!

Kunigų Apgavikas 
Nori Išeit Iš Kalė

jimo.
New Yorko makliorius 

Daniel J. 0’Connell, kuris 
1932 metais buvo nuteistas 
10 metų kalėti, dabar pra
šosi, kad jį paleistų iš kalė- 
įimo kaipo “gerą žmogų.” 
Jis buvo nuteistas užtai, kad 
apmovė kelioliką Romos 
katalikų kunigų ant $4,- 
000,000. Mat, jie investuo
davo per jį savo pinigus į 
visokius šmugelius, norėda
mi greitai pralobti. Jie buvo 
apsirinkę jį kaip ištikimą 
kataliką, kuris neišduos jų 
paslapčių; bet kai jis jų su
dėtus milionus nujojo, tai 
jie patys nubėgo į teismą ir 
visas paslaptis išpasakojo. 
Užtai, kad dvasiškoms asa- 
boms tokį riebų kailį numo
vė, teismas pasodino O’- 
Connellį ant 10 metų. Ar jį 
dabar paleis, da nežinia.

Chicagos gengsteriai su
šaudė gengsterį.

Pereitą sąvaitę vienon 
Chicagos bolinėn inėjo du 
ginkluoti gengsteriai ir su
šaudė buvusį tenai Caponės 
gengsterį McGurną, kuris 
tarp gengsterių buvo vadi
namas “Kulkasvaidžiu” 
(“Machine Gun”). J© orga
nizuota gengė anais metais 
sušaudė iš kulkasvaidžiu 
septynis priešingos gengės 

Įnarius viename garaže.

SMETONOS VISAI NE
GIRDĖJOM.

Amerikos radio kompanija 
nedavė jo “ekscelencijai**

nei “alio” pasakyti.
Pereitą nedėldienį Ame

rikos lietuviai jau antru kar
tu girdėjo per radio koncer
tą iš Lietuvos. Šį sykį musų

nedėldienį labai nusivylė, 
nes šį sykį Kaunas prastai 
girdėjosi. Tik Grigaitienės 
balsas aiškiau skambėjo. 
Sodeikos gi sunku buvo ir 
klausytis, nes visą laiką ra
dio žviegė. Choras taipgi 
prastai išėjo.

Programos paaiškinimų 
negalima buvo nei suprasti, 
nors ją aiškino net trys žmo
nės, kiekvienas kitokia kal
ba — lietuviškai, franeuziš- 
kai ir angliškai.

Reikia pasakyti, kad iš 
viso tie paaiškinimai ameri
kiečiams keistai išrodo. A- 
merikoj radio programos 
aiškinamos labai trumpai; 
pasakoma tik stoties vardas 
ir kas seka. Gi Lietuvoje 
tas daroma su visokiomis 
nereikalingomis ceremoni
jomis: “Alio, alio, Ameri
ka! Alio, alio, Latvija!” Ir 
kiekvienas aiškintojas vis tą 
patį kartoja.

Šitaip eikvoti laiką per 
radio, kur kiekviena sekun
dė yra skaitoma, toks bana- 
liškumas tiesiog erzina 
klausytoją. -

Dėl šitokio laiko eikvoji
mo, Smetonos kalbos ame
rikiečiai negavo nei išgirsti. 
Pi-ogramos aiškintojas taip 
ilgai jį “ekscelenciavo,” 
kad išsibaigė paskirtas lai
kas ir, vos tik Smetona išsi
žiojo sakyt “alio Amerika,” 
radio buvo išjungtas. Nors 
Kaune jis į mikrofoną kal
bėjo, bet Amerika jau ne
girdėjo.

Žinoma, naudos iš tos 
kalbos ir nebūtų buvę, nes, 
viena, Smetona skaitė savo 
kalbą iš francuzjško rašto, 
o antra, garsai buvo labai 
neaiškus.

$2,889,751,905 VETERA
NAMS IR FARMERIAMS.

Šį panedėlį senatas Wash- 
ingtone užgyrė $2,889,751,- 
905 tuojautiniems išmokėji
mams: 1,730 milionu vete
ranams, 440 milionu farme
riams ir daugiau kaip 879 
milionus visokiems valdžios 
ofisams vesti. Šį bilių turės 
da priimti žemesnysis Kon
greso butas.

SOVIETUOSE UŽDRAU
STI ŠOSTAKOVIČIO 

KURINIAI.
Sovietų valdžia uždraudė 

savo teatrams statyti pagar
sėjusio rusų kompozitoriaus 
Šostakovičio operas ir bale
tas, nes prieita išvados, kad 
Šostakovičius turi buržuazi
nių palinkimų.
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Tūtas, Kuris Nustebino Rusų Inžinierius.

SMETONA “PASIGAILĖ
JO” VOLDEMARININKŲ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
liaro lauko teismas Kaune 
nuteisė sušaudyt tris kari
ninkus — Karuti, Skuraus- 
l:ą ir Sinkevičių — kurie a- 
nądien norėjo nuverst “švo- 
gerių sindikatą” ir pastaty
ti Voldemarą. Bet Smeton

zdai kaleidoskope. Po An- 
Iziulaičio atėjo A. Milukas, 
kuris vėliau išėjo i kunigus; 
no jo buvo tūlas Petraitis, 
paskui Jonas Kaunas, paš
tui Petras Mikolainis, pas
kui Mačys-Kėkštas, paskui 
I. O. Sirvydas, paskui Juo
zas Baltrušaitis, o paskui ir 
vėl J. O. Sirvydas.

Prie pastarojo “Vienybė
jų “pasigailėjo” ir pakeitė Lietuvninkų” persikėlė iš

angliakasiu apgyvento Ply-j 
moutho į ~Brooklyną. Čia 
;au buvo perorganizuotas 
'cs leidimas ir pakeistas lai- : įrašei o vardas dabartiniu. ,
. Keičianties redaktoriams, 
keitėsi ir to laikraščio spal-

mirties bausmę amžinu ka
lėjimu.

Tai buvo jau antras vol- 
demarinir.kų “pučas” prieš 
Smetoną ir jo švogeri Tube- 
lį. Pirmas jų mėginimas bu
vo 1934 metų 7 birželio nak
tų Už tą sukilimą Voldema- va. Iš pradžių “IVienibe

« « e • ee _ - _ * . *ras dabar “pakutavoja' 
tautiškoj belangėj.

Apie dabartini sąmokslą 
tautininkų “L. Aidas” rašo 
taip:

“Karutis, Skurauskas ir 
Sinkevičius gamino ir platino

Lietuuniku” ėjo bažnytinėj 
dvasioj. Vėliau ji iš kunigų 
'takos išspruko. Prasidėjus 
Rusijoi 1905 metų revoliu-, 
eijai,’ “Vienybė LietuvninJ 
kų” pradėjo skelbti sočiai-! 
demokratų idėjas. Ir tai bu-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Štai Čia tas tiltas, kuris dabar yra statomas per jurą tarp San Francisco ir Oaklando miestų ir kuris nustebino Rusų inžinierius. šis vaizdelis parodo, kaip sufabrikuotos iš plieno ir kon- kreto tilto dalys yra keliamos aukštyn ir kabinamos ant plieno piliorių.

proklamacijas, kuriose diskre- >vo SViesiausiS JOS gyvenimo dituojama vyriausybė, visuo- laikotarpis. Ji buto užėmus menė kurstoma sukilti, nuversti valdžią ir naujos valdžios priešakyje pastatyti Voldemarą ; taip pat stengėsi Įtraukti Į i _

visai netikslu. Daug tiksliau 
butų. jei p. Smetona kalbėtų 
angliškai, tuomet ir ameriko
nai suprastų jo kalbą. Francu
zų kalbą retas kuris ameriko
nas temoka.”

SOVIETŲ INŽINIERIŲ ĮSPŪDŽIAI 
IŠ AMERIKOS.

DAUGIAU APIE “SARGYBOS 
BOKŠTĄ”

P-nas Strimaitis savo lei- ta nesugebėjai atlikti! Gi 
džiamoj “Sargyboj” pripa- dabar Tamsta, Strimaiti, 
sakoja nebūtų dalykų apie niekini tuos organizacijos;
jam nepatinkamus žmones 
ir kartu pats sau kailį plaka 
ir stato save ant pajuokos.
Plepėdamas apie invest- 
mentus jis bando kitiems į- 
kalbėti tai, ko pats nežino 
ar nenori žinoti. Sulyg jo, 
visokius organizacijos in- 
vestmentus daro ir pasko
las duoda sekretorius, o ne 
Pildomoji Taryba. Nejaugi, 
p. Strimaiti, manai, kad 
mes, SLA. nariai, esam to
kie neišmanėliai ir tam pa
tikėsim?

Visiems nariams yra ži
noma, kad visokius SLA. in- 
vestmentus daro ne sekreto
rius, o visa Pildomoji Tary
ba. Taigi ir'tos paskolos, 
apie kurias Tamsta taip drą
siai kalbi, yra duotos ne pa
vienių asmenų, bet visos 
Pildomosios Tarybos, p. St.
Gegužiui vadovaujant. Jei
gu Tamsta tik tiek supranti 
apie paskolų davimą, tai 
reikia stebėtis, kaip Tamsta 
galėjai buti SLA. sekreto
rium ! Jeigu Tamsta taip 
garsiai ir autoritetingai kal
bi apie paskolas ir stataisi 
tų reikalų žinovu, tai pasa
kyk, kiek pats davei pasko
lų būdamas SLA. sekreto
rium. be Pildomosios Tary
bos žinios?

Kad administracijos rei
kalus veda sekretorius, tai 
mes žinome, bet pats apie 
tai bijai kalbėti, nes atsime
ni gerai savo administraci
jos reikalų vedimą per kelis 
metus, ko, manau, ilgai ne
užmirš ir nariai. Neveltui 
Tamstą Bostono seimas pa- 
liuosavo iš organizacijos 
vadovybės. Ir dabar Tamsta 
drįsti purvais drapstyti tuos 
asmenis, kurie Tamstos pa
darytas klaidas atitaisė;
Tamstos sekretoriavimo lai
kais padarytus deficitus iš
lygino ir organizaciją atsta
tė į normales vėžes,

Tamstos administratoria- 
vimo laikais organas “Tė
vynė” buvo sumažinta iki 
keturių puslapių, nes lėšų 
fonde pasidarė $12,000 de
ficito, ir šitą sumą teko sko-,. . .,
linti iš kitų fondų, kad pa- f“”® aP‘« prezidento rapor- 
dengus lėšų fondo išmokė- ?avau d"£,m aėvartem 
jinai. Taipgi Tamstos ad-’,P?™Iau ”e«u Tėvynę, ku- 
niinistratoriavimo laikais vi-'f10' ‘■'P? r>rez11dei'.to rapor 
si nariai turėjo mokėti ekst-ltas- Arba kodel Vmlkaa ,r

narius, kurie ištraukė orga
nizaciją iš tos dumblynės, 
kurion Tamsta buvai ją į- 
klampinęs. SLA. reikalų 
Aargyboje Tamsta nesuge
bėjai stovėti kuomet tai or
ganizacijai vadovavai, ir 
dabar SLA. labui ir gerovei 
nieko konkrečio nedirbi. 
Tamsta suorganizavai savo 
“Sargybos Bokštą” ne SLA. 
reikalus ginti, bet ginti tuos 
^vo partizanus, kuriuos no
ri įbrukti nariams organiza
cijai vadovauti. Nariai už 
Tamstos neimamus “sargy- 
bininkus” nebalsuos, nes jie 
žino kokiais sumetimais 
taip atsidavusiai jiems dir
bi. Tamstos peršamas kan
didatas į sekretorius iki šiol 
vien tik pasigyrimais pasi
žymėjo. Jokio rimto ir nau
dingo darbo p. Vinikas nėra 
nuveikęs, tik giriasi ir intri
guoja. Narių skaičius smun
ka, nariai apkrauti ekstra 
mokesčiais, “Tėvynė” su
mažinta. “Tėvynėj” nei vie
no apgarsinimo, kada “Sar
gyba” pilna jų. SLA. Jau
nuolių reikalas visai už
mirštas, lėšų fondas beveik 
tuščias, p. Vinikui, kaip ir 
Tamstai, organizacijos rei
kalai nerupi. Jums tik rupi 
politikavimas. kokusavi- 
mas, “Sargv^bos Bokšto” pa
laikymas ir kitų Pildomo
sios Tarybos narių niekini
mai, po kuriais Tamsta pa
sirašai kaipo ramstis to griū
vančio bokšto!

Dabar dar pakalbėsiu a- 
pie tuos žymiausius “Sar
gybes Bokšto” šulus — Vi- 
niką ir Vitaitį, kurie buk 
tai netarnaują Strimaičiui 
ir jo “Sargybai.” Jeigu Vi
nikas su Vitaičiu netarnau
ja Strimaičiui, tai, po šimts 
pypkių, iš kur p. Strimaitis 
gavo SLA. prezidento ra
portą ir jį patalpino save 
leidžiamoj “Sargyboj” pir
ma, negu jis pasirodė orga
ne “Tėvynėj”? Aš pats te 

Sargybą,” kurioj pasako-

Sovietų statybos viršinin- laužo padermes veža, ir va
lo vis mašinos. Ne tiktai ka
simo ir tunelių skrodimo 
darbus, bet ir žeminę už
tvanką stato tiktai mašinos, 
kurias valdo: vyr. inžinie
rius, 3 jo padėjėjai ir 7 sky
rių vedėjai. O mašinos ka
sa, veža, lygina, žemes su
spaudžia ir tt. Mašinos už 
žmogų dirba daug tobuliau 
ir tvirčiau.

Prie Ramiojo vandenyno,

tuomet vadovaujamą vietą
Amerikos lietuvių gyveni
me.

■ Bet kai Rusijos revoliuci- . ___
sąmokslą daugiau žmonių. |ia nenusisekė ir nabašninko dekiamuoja apie lietuvybę,

tX»i«. arvydo vedama “Vienybė" » «*> 'arpu. sarmaujas, lie- ..
pradėjo paXošiamuosius sukt pradėjo pritarti reakcijai. tuvtska, ’SSiziot'. klW ta,utl. Sugpyzęs Rusijon, jis da
linio darbus: pas Karuti. Sku- '06 žvaigždė tuoj užtemo. O žmones, girdėdami, kad bar pasakoja Izviestijose 
rausta ir kirtę vietose buvo kai po 1926 metu “Vieny- Smetona kalba , savo tau-,savo jspudzius is Amerikos. 
Jdan-ti's'aoti susirinkimai, bė” pradėjo da pataikauti ".g1“? Amęnkoje francu- Rusus labiausia sužavėjo į-
tanuose įski-stvta rentimo fašizmui, ji tiek nusmuko, z?skf,’.1 8ab pasidaiyt įsva- Califomijos gamta ir stato- Kūnuose pasnirsiyva rei.gimuĮ...................... , z1q Vorl Vo1_ mas tenai vandentiekis, kū

kas inž. Popovas buvo atvy
Bet kodėl slėnti savo kai- kęs Su deleŠ'aciJa j
? Tautininkai Visuomet J*“*“"“. Valstijas pasi- 

žiūrėti, kaip čia via vykdo
ma didžioji statyba.

rimai, i bė” pradėjo da pataikauti ^fĮus Amerikoje francu-
Kunuose pasikirsiyva rengimo fašizmui, ji tiek nusmuko, ziskai, gan pasidaryt įsva- .
Kūnuose pa,Kirsi w - įpidėiai imi nehe<ra- da, kad lietuviai savo kai- mas tenai vandedarbai, sutarti slaptažodžiai, kso jos leiciejai jau neoega- v,,™

._ . .... . - 'ls,’n ielaiVvti Tiirėin nrcrjj bOs Visai netUll. j MUO DUS aprūpisvarstytas sukilimo planas ir,!e]O įSiaiKyti. įurejo orga . j- • , Tao a „„o
... _______Lt.:.. nerio HonrlrnvS ir Cl iaicm mnAin deniU LOS AngC

namas van
fotonai nmėin ueniu ix>s Angeles miestas vakarinėj Amerikos pusėj, 

"kad iis iŠ ir keliolika aplinkiniu mies-iprie labai gražios ir nepa- . , . ... . ; . J mo . tpĮin Įprastai patogios įlankos,.SįnPnet^JOkaS; && i £ ^usiu pasigerėji- kurioje gaii sulpti viso pa-

net prieita prie santykių už-jnizuotis nauja bendrovė ir' U jeigu . mezgimo su vienos kaimyni-į sudėti daugiau kapitalo, pasirodyt, nės valstybės piliečiais. Šitas
........................... ^nėi^ištad'irs1““ toT PoPOv^T^kįja «vyn»i, randasi rie-

rancuzis - JI s irs govietų vaĮdžios laikrašty, nas gražiausių Amerikos J 
kad Califomijoj ir dabar V. miestų San Francisco, o 
automobilių pakelėmis žydi už nedideles užlajos—Oak- 
gražiansi sodai, noksta o- landas, kitas didžiulis mies- 
raneiai, o miestuose ir mies- tas, lyg ir San Francisco 
teliuose žaliuoja paimu alė- priemiestis.
jos. j ' Aišku, miestai turi gyvą

Ir viskas čia taip puikiai susisiekimą, bet jiems kliu- 
auga ir žydi nežiūrint to, do įlanka, kūną tenka per- 
kad čia nėra pakankamai plaukti keltuvais, kūne vi- 
nei vandens, nei lietaus, dutiniškai per dieną perke-
Viskas yra laistoma ir drė- lia apie 12,000 automobilių.

budais Per įlanką dabar stato-

darbas buvo varomas, kol juos suėmė saugumo organai ir per- ( davė teismui.”
‘Vienybė” šito jubilėiaus nes 

' iau nebūtų apvaikščiojusi, kiekvienas Francuzijos pie- 
ĮJos vietoj šiandien jau sto- muo.

Teismas, kaip sakėm, nu- Vėtų fašistiškas kryžius, 
teise juos sušaudyt. Smeto= 7inoma nedaro
ra. noroms-nenoroms, ture- . . ai(*R\, P**daio
jo jų “pasigailėti,” nes šau-l'-isi bet is Klaidų žmones ir. 
dyt juos butų ir nenuosaku, mokinasi Butų labai gerai,,
ir pavojinga- Nenuosaku ^d ir.. Vlen/ba P3#1"0: 
dėl to, kad pats Smetona y-j^ “ .^\o klaidų. Vietoj 
ra tokiu pat keliu valdžią fasistimo
paėmęs: o pavojinga dėl to, ~
kad voldemarininkai turi ;}aPie 
karininkuose daug šalinin- ke-um'. . . „
kų, ir jie gali kada nors su- ;r.d^siai stoti uz demokra- 
ruošti karo lauko teismą pa- '**1® H* PntI darbo zmon ų 
čiam Smetonai. Kur gi tada reikalus-
jo dūšiai reikėtų pasidėt?

“VIENYBĖS” 50 METŲ 
JUBILĖJUS.

13 Viso i'asaulio 
Trumpai.

Rusijos Sovietai pradėjo 
raug0 vai- kasti kanala iš Juodosios 

džią Lietuvoje ir deklamuo- Juros į Kaspijos Jurą, o is 
lietuvybę,” mes lin- tenai į Maskvą, kad Mask- 

kėtume “Vienybei” aiškiai von galėtų ateiti jurų laivai.' kjnan1p^ dirbtiniais

GIRIASI POPIEŽIAUS 
LAPELIAIS.

Austrijos kler-fašistų tei 
smas pradėjo teisti 27 so
cialdemokratus už platini
mą literatūros ir švietimą 
darbininku.

Kunigų “Draugas” 12 va
sario laidoje išspausdino vi-

i —įrigacųa. Vanduo yra mas milžiniškas “San Fran- 
siurbiamas iš žemės gilu- cisco-Oaklando tiltas, kū
mos ir purkščiamas ant vir- ris bus dviejų aukštų, per 
šaus. Visa tai atlieka maši- dieną praleis vienu viršuti- 
nos. niu aukštu 35,000 automo-

, Bet požeminiai šaltiniai,biliaieis 6-mis eilėmis, po 3
Lenkiioi pasirodė, kad neištenkami: ei a^u • ĄPa;miuLzeriKijuj, - •____________ *_ aukštu eis elektnmai trau-Katowicuose

šjmeVšvenčia savo* 50*metų 'są ktemją P°Piezia¥? lšleis- teisme, kuris^nuteisė 18 kle- vandenį, paskiau
sukakti. Šitam jubilėjui pa-i^ lapelių, enciklikomis rikalų kalėjiman už mėty- statyti vėjo sparnus, _
žymėti “Vienybės” 10 va- ’ vadinamų, kad parodžius mą bombų į žydų sinago- varė siurblius ir vanduo iš turės 13 kilometrų. Tai il-

• i’• j •--• “ a'zl' t davatkoms, kaip sunkiai on suliniu buvo Čiulpte isciui- o-iairois tiltas nasaiilv .Tnsano lama išėjo padidinta <<Jq šventenybė« ,

pakėlė riaušes šuliniai pirma davė patys-----  ---- j__.- ---- teko pa-
slavui opai ii us, kurie

aukštu eis elektriniai trau
kiniai ir trokai.

Tilto ilgis su priėmimais

sunkiai 
darbuoja

si jų “labui.” Per 14 metų, 
kaip jis tapo apvainikuotas 

' popiežium, jis išleido iš viso 
Apie 50 metų atgal, bu- 19 lapeliu.

tent 1886 metų vasario mė
nesį, Plymoutno mieste, ni0, nei tikslo, tik paminė 
Pennsylvanijos valstijoje, jęs ju Įotiniškus antgalvius, 
pasirodė žargoniška lietu- km-įų nei vienas špitolnin- 
vių kalba laikraštukas, kas ‘ nesupras, “Draugas” 
“Wienibe Lietuwniku.” Tai sako:
buvo dabartinės Brooklyno 
“Vienybės” prototipas. Jį į- 
kurė Juozas Paukštis su tulu 
Fajauju. į

Pirmutinis to laikraščio 
redaktorius buvo nabašnin- 
kas T. Bočkauskas, kuris 
rašydavo pusiau lenkišku

ir gausiai iliustruota jos vei-' 
kėjų ir kitų žymesnių lietu
vių fotografijomis.

gas. Riaušėse sužeista 20 šulinių buvo čiulpte iščiul- giausis tiltas pasauly. Jo 
žmonių. - Pįamas, bet galų gale ir tas statybai reikia 7 nuoš. viso

_____  užtruko; teko jieškoti kitų = Amerikoj gaminamo plie-
Ars-entinoje dabar dideli šaltinių. Apsistota prie Co-'no. Jeigu ištiesti lynus, ku

kaičiai ne=; Sp'o la’ku tė- l°rado upės. kuri savo van-rie palaiko pakabintas tilto 
J—*---- -- į Califomijos į- ’  ............... '' * ' ”_ . - . ....--- ----------Dideli pulkai ,derįis neša

Nepaaiškinęs nei jų tun- skėrių naikina ūkininku lau- lanką._ — -- - kus. - Vandenį nutarta
tos Colorados upės,

nai vasara.

imti
bet

iš
ji

dalis, tai jais (lynais) gali
ma but apjuosti žemę per 
ekvatorių tris kartus.

Tiltas bus atidarytas 1937 
metų sausio 1 d.

Sunkiausis darbas buvo
New Yorke pereita sąvai- nuo Angeles randasi už tę buvo areštuotas Socialis- 480 kilometrų ir dar už kai-

tu Partijos vadas Norman nų. Bet kitos išeities neras- M
Thomasužtai, kad padėjo te, nors tyiįėjimai buvo STatrami čTa buvo

cikliką galima numanyti, kaip streikuojantiems darbinin- daromi 8 metus ir perziure-nuoširdžiai Jo šventenybė ru- kams pikietuoti jų darba- ta per 100 projektų.

‘Iš šių visų reikšmingų en-

pmasi žmonijos kiek daug dirba.” reikalais ir vietę.
padaryti giliausi pasauly ju
rų dugne fundamentai—73 

Dabar vedamas svarbiau- metrų žemiau jurų vandens 
sis akveduktas — vamzdis lygio.

NAUJA LIETUVOS-SO
VIETU SUTARTIS.

žargonu. Kunigas Burba, lapelių per ištisą 14 metų, Jau dveji metai, kaip tarp ^ausi vandentiekio kanalą, 
kuri Šliupas parsitraukė tai “Draugui” reiškia “daug Lietuvos ir Sovietų Rusijos lskirstl *8 tune-
tam tikslui Amerikon, įkal- dirba' J 1,., k.-a— i™„
tėjo Paukščiui, kad Boč

Su visais savo kardinolais 
ir sekretoriais parašyti 19

480 kilometrų ilgumo ir 5 
metru pločio. Vedant svar-

eina gyva prekyba. Lietuva ^.aV ilgumas
-----------— Amerikos Socialistų Par- perka įvairias mašinas, ben- sie^ -74 kilometrus; atvi-

kauską iš redaktorių paša- tija per vieną mėnesį išlei- žiną ir kitas prekes, o So- karali? 100 kll°me.t_
! ntų, o jo vieton pastatytų džia daugiau atsišaukimų, vietų Rusija perka įvairius 9^,’. *ril^etry ^.van?z<^®
t: kra lietuvį. ir tei nei vienas socialistų žemės ūkio gaminius ir gy- metrų pločio ir 200

“Wienibei Lietuwniku” laikraštis nesigiria, kad jo vulius. Tačiau ligšiolinė ^skirstomųjų vamz-
redaguoti tuomet buvo pa- organizacija “daug dirba.” Lietuvos-Sovietų Rusijos ■, v v xi-i A
imtas J. Andziulaitis, o T. -------------- prekybos sutartis pasibaigė Visa> darbas bus atliktas
Bočkauskas nuvažiavo į APIE “FRANCUZIŠKĄ” 1935* m. pabaigoje. Tuojau 6 y lamuos 220
Mahanoyų ir, “na zlosc rzą- SMETONOS KALBĄ. po to buvo pradėtos tarp mill°nų dolerių.

Tiltas dažomas aliumini- 
jaus dažais, purkščiamais 
suspausto oro pagelba. Taip 
nudažytas tiltas atrodo bal
tas, kaip sidabras. Darbi-

ra mokesčių 10 nuošimtį į 
pomirtinių fondą. Štai, tu
riu po ranka mokesčių kny
gutę, kuri parodo, kad man 
prigulint ant $1,000 pomir
tinės, vasario mėn., 1919 
meteis, reikėjo mokėti $10 
ekstra mokesčių į pomirti
nių fondą. Tai vis Tamstos 
nežinojimas ar nesugebėji
mas vesti tinkamai organi
zacijos reikalus.

Ačiū tik p-lės P. Jurge- 
liutės sugabumui ir energi
jai, ji užėmus sekretoriaus 
vietą atpildė Tamstos sek
retoriavimo laikais ištuštin
tus fondus; neilgai trukus ir 
“Tėvynė” pradėjo eiti 8-nių 
puslapių. Taigi ji netik iš-

Vitaitis pasišaukė Trečioką 
ir Strimaitį, ir reikalavo, 
kad juodu nekandidatuotų 
į SLA. viršininkus, nes pa
kenktų “Sargybos” komite
to kandidatams? Taigi be
reikalingai, p. Strimaiti, 
sielojiesi savo draugus gin
damas ir SLA. narius laikai 
tokiais neišmanėliais. Iš Pil
domosios Tarybos protoko
lų matyti, kad posėdžiuose 
dalyvauja Vitaitis, kurį Vi
nikas pasikviečia į Pildo
mosios Tarybos posėdžius 
už jį protokolus rašyti, tei 
jiedu ir teikia visas žinias 
“Sargybai,” pirm negu jos 
telpa organe.

Veltui p. Strimaitis taip
lygino deficitą lėšų fonde iri blaškaisi ir kitus užsitama- 
atmokėjo paskolą kitiems: vusius narius niekini, o tik- 
fondams, bet dar išaugino rus kaltininkus teisini ir to

būtentŽJ“SaS&”laea Rašydamas apie “francu- ab.ie« kvraat« Sovietų inžinieriai stebisi,
rirtt kuri fr šiandien tebe zišk» kA ketia0 S-5b ’Jf PUa‘5: • ka‘P t°buIa’
zietą, kuri ir šiandien tebe- amerikieč i a m 9 da^i- Dabar tokia sutartis vedami darbai,
rašoma pusiau lenkišku zar- ifi v^arin n rrSa Jau sudaryta. Ji dar dau- Per uolinius kalnus per
gonu, nors senis Bockaus- Pp laikraštis na’ £iau praplečiama. Tuo bu- mėnesį iškertama 7 kilo- 
kas senai jau miręs. P • du tarp abiejų kraštų prasi- metrai tunelių. Darbas eina

ekyba,
jau miręs. 

“Wienibės Lietuwniku” ‘Smetona kalbės francuzų dės dar gyvesnė pre

ninkai 150 metrų* aukšty 
balkiais vaikščioja, kaip že
me, kaip vorai tinklais, ir 
nenukrinta.

Kitas tiltas jau permestas 
per įėjimą į įlanką ir vadi
namas “Auksiniais vartais.” 
Tai nuostabi statyba.

Tai tikri technikos 
bukląi, kurių Rusijoj da nie 
kas nėra matęs.

DETROITO LIETUVIAI!

mechanišku budu, beveik;

kiu budu pats sau kailį pla
ki. Nariai žino, kad pats iš 
organizacijos vadovybės

lėšų fondą iki kelių dešim- 
ičių tūkstančių dolerių. Gi 
! narių skaičius Jurgeliutės,
sekretoriavimo laikais buvo buvai prašalintas ir dabai 
paaugęs nuo 12,000 iki 20,-! jie Tamstos brukamų “sar- 
000 narių. Jos iniciatyva ir gybininkų” nerems. Atėjus 
pasidarbavimu buvo suor-• rinkimams, visi nariai, ku- 
ganizuota pirmutinė SLA.! rie ištikrujų stovi SLA. rei- 

sįe. Jaunuolių kuopa, ir po to kalų sargyboje, balsuos už 
.Ijau visose didesnėse lietu-1 pažangių žmonių statomus, 
'vių kolonijose ėmė kurtis kandidatus, nes jie suteikė 
SLA. Jaunuolių kuopos. Be nariams teisę rinkti organi- 
to, jos sekretoriavimo lai- zacijos viršininkus visuoti- 
kais SLA. čarteris buvo įre- nu balsavimu, kurią teisę 

New Yorko ir Tamsta su savo brukamais,M AKY GROVE PARK. PUIKI 
VIETA PIKNIKAMS. Miškas ir viliu Lile 
ežeras, visi parankamai, apšviečia- Massachusetts valstijose, ko kandidatais buvote per dau- 
mas elektra. Kama pnemama. Kiaus- tamsta per tiek metų su sa- gelį metų nuo narių atėmę.

SLA. Jaunuolis.redaktoriai keitėsi kaip vai-, kalboj. Musų manymu, tai yra „egu buvo^ligšiol. be žmoidųTlr uolas kerta,'’ir j “S, ^ich.' KRUPP’ R°ūt* 3’ Ma* vo^'legahu patarėju” Lope- 1
1 ‘ * I i
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J KAS SKAITO, RAČO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAIP VINIKAS PASIGAVO TRECIĄ 
KANDIDATĄ Į SLA. SEKRETORIUS.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

LAVVRENCE, MASS.
! Vienai gerai katalikei Die* 

vas davė sūneli.
Iš Grand Rapids, Mich.
Prieš SLA. Pildomosios 

Tarybos nominacijas SLA. 
Vakarų Komitetas nustatė 
gana pažangių kandidatu 
surašą ir, rodos pažangiem 
žmonėm nebuvo reikalo 
svyruoti ai- jieškoti geres
nių, bet ar taip išėjo? Štai, 
kad ir SLA. 60 kuopos su
sirinkime nominacijų metu 
vienas narys užsispyiė ant 
žūt but pastatyti pažangių
jų kandidatu j centro sekre
torius W. J. Morisą. Nors 
buvo ant vietos pastebėta, 
kad Morrisą neapsimoka 
statyti, nes jis vis viena ne
praeis, tik suskaldys pažan
giųjų balsus, bet ar tu užsi
spyrėli gali Įtikinti? Na, ii 
18 balsų tame susirinkime 
tapo paduota už Morrisą. 
Bet kadangi tai buvo nomi
nacijos, tai daug dėmesio 
niekas Į tai nekreipė; buvo 
manyta, kad Morris, kaipo 
džentelmenas, ant baloto 
visgi atsisakys savo vardą 
padėti. Bet štai, šiomis die
nomis jis gauna laišką nuo 
Viniko, kuris būtinai reika
lauja arba prašo, kad Mor
ris kandidatuotu. Vinikui, 
mat, rupi suskaidyt pažan
giųjų balsus. Na, ir gavęs 
toki laišlrcą, Morris sutiko 
l Andidaturą padėti ant ba
leto, kaipo trečias kandida
tas Į sekretorius. Netikčiau 
tam, pakol man kiti sakė, 
1 ad Morris kandidatuoja, 
bet kuomet jo paties pa
klausiau ir jis pasakė, kad 
taip, tada net nustebau, kad 
pažangus žmogus leistų 
‘ skymeriams” šitaip save 
apmauti! Juk trečias kandi
datas iš pažangiųjų pusės, 
tai didžiausia pageiba f asis
tuojančių tautiečių sargy
bos komitetui.

Kaip Morris, taip ir jo 
“campaign menedžeris” ga
na gerai žino, kokiais sume
timais Vinikas kviečia jį 
kandidatuoti i sekretorius. 
Kiti nominacijose yra gavę

daugiau balsų negu Morris, 
tačiau gudrus lapė Vinikas 
anų nekvietė arba patarė 
nekandidatuoti, kad nuo fa
šistinio šleito nenuneštų ke- 
liato balsų. Bet Morris kan
didatūra jiems yra naudin
ga; jei už Morris'ą bus pa
duota keliatas desėtkų bal
sų, tai tie balsai bus ati
traukti nuo Jurgeliutės. 
Taigi Morris su savo mene- 
džerium nuėjo fašistuojan- 
tiems tautiečiams i pagel- 
bą.

Tūli Morriso rėmėjai sa
ko: “Tai, kas čia tokio? 
Geriau iššigarsii^ kitiems 
linkimams.”

gyvas; dabai 
“Darbininke” telpa daug nei Įdrėkstas, ir 

prasimanymų apie Law- sas sušlapęs, tik

dų aukščiau vandens, tai ar be r? svarbesnes ju iš- 
numestas nuo t, kio aukščio trauka.:. Maniau taipgi, kad 
Dutkus vargia: :tų išlikęs' tautininkų šulų Amerikoje

SCRANTONO LIETUVIŲ JAUNIMAS 
IR TAUTINES BAŽNYČIOS LIKIMAS.

Mano supratimu, čia pra- 
‘stas rekordas. Žmogus, no
rėdamas išsigarsinti, gali 
surasti gražių darbų, kurie 
niekam nekenkia. Juk gali
ma išsigarsinti ir gerais dar
bais Susivienijimo labui. 
Tuosyk nereikės pačiam nei 
garsintis — išgarsins kiti.

Aš nekreipčiau tiek dė
mesio i Morris kandidatūrą, 
—o gal jis ir nėra čia tiek 
kaltas, kiek jo menedžerius 
—bet man yra svarbu paro
dyti lietuvių visuomenei, 
jog SLA. 60 kp. nariai ne
visi yra tokios minties, kad 
eitų fašistuojantiems tau
tiečiams Į pagelbą rinkimų 
metu. Jeigu SLA. 50 kuopa 
mokėjo atmušti visus fašis- 
tuojančių tautiečių užsimo
jimus ją sunaikinti, ir jų in
trigomis suspenduota mokė
jo iš tų pinklių išsinerti ii 
palaikyti savo gerą vardą 
pažangiųjų žmonių akyse, 
tai ir dabartiniais rinkimais 
ii neduos savo vardą suterš
ti. Ir aš manau, kad netik 
musų kuopos nariai, bet ir 
kitų kuopų nariai nenumes 
savo balso ant kandidato, 
kuris jokiu budu šiais rinki
mais negali praeiti. Jie rems 
SLA. Vakarų Komiteto nu
statytą sąrašą.

S. Naudžius.

ence’o lietuvius, dažnai ap- 
šmeižiami pažangus žmo
nės. Bet jei kas gera atsitin
ka tarp katalikų, tai kunigų 
“Darbininkas” neparašo. 

Štai, čia vienai gerai para
pi jonkai, da jaunai panelei, 
Dievas davė sūnelį. Rodos, 
tai labai linksma žinia, nes 
vienas katalikas jau bus 
daugiau, o betgi “Darbinin
ko” korespondentai nieko 
apie tai nerašo. Kažin, ką 
veik'a musų parapijos kle
bonas, kun. Juras, kad ne
praneša katalikams šitos 
linksmybės.

Turim čia ir vadinamą 
tautišką parapiją, kuri šven- 
arn tėvui pinigų visai ne- 
siunčia. Del to, matyt, ir jes 
lariai taip nesidaugina, 
kaip romiečių. Bet užtai 
autiškai parapijai geriau 
sekasi iš kitų pusių. Ji turi 
savo viską, kas tik jos para
pijonams reikalinga: turi 
gražų daržą piknikams, turi 
savo kapines., turi gražų ūkį 
su apie 30 karvių, turi savo 
pieną ir turi senelių prie
glaudą. Ir viskas yra pačių 
rietuvių nuosavybė, niekas 
neužrašyta airių vyskupui 
ar kitokiam Romos agentui.

Turime čia ir korporaci- 
"ą, kuri kepa lietuvišką duo
ną. Jai irgi gerai sekasi, nes 
os vedėjai sumaningi žmo

nės. Pereitais metais komi
tetas nupirko du nauju tro
ku ir korporacija turi pini
gu bankuose.

Viskas, ko Lawrence’o 
lietuviams reikia, tai dau
giau vienybės
Žmcnės. žinoma, niekados

Ign?

jis nebuvo bus pas'sakyta opiausiais 
agi ne vi--mūrų išeivijos klausimais, 

juostos. Į kad bus nurodyta. kam iš 
viso mums reikalingi tokie 
žmonės kaip fašistinio rau
go tautininkai. Bet nieko 

išaus. Jonas.

v:

buvo 46 
••yrąs, bet 
yveno pas/'

Jonas Dulk 
metų amžiaus 
dar nevedęs i 
savo broli,
92 Franklin

Sausio 29 die::. Jonas vė; 
prapuolė. Brolis Ignas jieš
kojo jo per 3 di> nas ir nie
kur negalėjo surasti.

Po trijų dienų našlė Miš
kinienė nuėjo Į savo namus, 
kuriuose dabar niekas ne ■ 
gyvena, pažiūrėt kad nuo! 
šalčio nesusprogtų vandens] 
vamzdžiai. Ir atidariusi vie-i 
ną kambarį pamatė žmogų 
kabantį ant virvės. Ji tuoj 
pažino Joną Dutkų, nes se
niau jis buvo tenai pas ją 
gyvenęs. Ji greitai išbėgo ir 
davė žinią policijai. Polici
ja atvažiavo su daktaru, ku
ris apžiūrėjęs pareiškė, kad 
Dutkus pasikoręs jau kelias 
dienas atgal.

Jis palaidotas 11 vasario.
Velionis būdavo neblo

gas žmogus. Galėdavo pa
kalbėti ir su visais apsieida
vo draugiškai. Gal turėjo 
tik tą ydą, kad mėgdavo pa- 
sportauti ir pinigų praleisti. 
SLA. kuopos finansų sekre
torium išbuvo 4 metus.

“Kel.” reporteris.

MUSU DRAUGŲ UKK£- 
JLvSAi IR SVEIKINIMAI.

Sveri ritu “Keleivi” ir visą 
jo stabą susilaukus 30 metų 
jubilėjaus ii- linkiu, gyventi 
ilgiausius metus. Lai “Ke
ri riri” keliauja ir šviečia 
mu ų liaudį, štai, čia įdedu 
•S2 s. riui ant batų ir 25 cen
tus . . uiriiui už Kalendorių.

Su pagarba, K. Čurlionis, 
Lavvrence, Mass.
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Pittsburgho Lietuviai Bylinėjasi.
Klebonijos rakandų parda

vimo atbalsiai.
Vasario 6 d. pasibaigė 

Coramon Pleas teisme lietu
vių byla. Jurgis Meškunas 
buvo ' apskundęs Juozą 
AVentzių, reikalaudamas 
$10,000 atlyginimo už jo 
gero vardo sugadinimą.

Meškunas bylą laimėjo, 
nors ir netiek, kiek norėjo. 
Teismas nusprendė, kad 
Juozas Wentzius turi užmo
kėti Meškunui $3,000, vie
ton reikalaujamų $10,000. 
Bet Wentzius turbut ape
liuos aukščiau, todėl bus ir 
daugiau tampymosi po teis
mus.

Ši byla prasidėjo jau dau
giau kaip metai atgal dėl 
tautiškos šv. Jurgio parapi
jos klebonijos rakandų par
davimo. Jonas Kazlauckas 
ir Jurgis Meškunas buvo 
paskolinę tos parapijos ku
nigui Vipartui pinigų ir tu
rėjo notą—vekselj ant kle
bonijos rakandų.. Kun. Vi
partui aDleidus Pittsburghą, 
skolininkai su šerifu parda
vė klebonijos rakandus. Bet 
kada šerifas darė išpardavi
mą, tai tuo laiku nieko kle
bonijoj nebuvo. Todėl šeri
fas įsilaužė per langą, at
plėšė duris ir klebonijos ra
kandus išvežė.

Tuo laiku tautiškoj para
pijoj klebonavo kun. Žu
kauskas. Sugrįžęs į kleboni
ją ir radęs netik išlaužtas 
duris, bet ir rakandus iš
vežtus, jis pašaukė policiją 
ir pasiskundė, kad netik ra
kandai išvežti, bet jo asme

niškų daiktų ir pinigų buvo 
kiek dingę iš jo kambario. 
Dėl tų kun. Žukausko daik
tų dingimo buvo kaltinami 
Jurgis Meškunas ir Jonas 
Kazlauckas.

Meškunas ir Kazlauskas 
tvirtino, kad jie nebuvo pa 
ėmę jokių daiktų priklau 
sančių kun. Žukauskui, ir 
kad kunigas tyčia pasislė
pęs, kaip tik pajutęs, kad 
šerifas atvažiuoja.

Tačiau dalykas atsidūrė į 
kriminalį teismą. Tautišką 
parapiją teisme atstovavo 
Juozas Wentzius, kaipo pre
zidentas. Jurgis Meškunas 
ir Jonas Kazlauckas šitame 
teisme buvo išteisinti. Tada 
Meškunas apsk u n d ž i a 
Wentzių ir reikalauja $10,- 
000 atlyginimo už nepama
tuotą apvaginimą; o Jonas 
Kazlauckas apskundžia 
Wentzių ir reikalauja $20,- 
000 atlyginimo. Kazlaucko 
bylos nagrinėjimo da nebu
vo.

Kaip išrodo, tai bylinėji
mosi galo nesimato. Iš to vi
so geriausiai pasipelno ad
vokatai.

Rep.

BUCHANAN, MICH.

Tas kaimelis randasi apie 
17 mylių nuo South Bend, 
Ind. Žiema čia prasidėjo 
nuo lapkričio pabaigos, šal
tis daug sykių siekė 15 že
miau zero. Sniego virš 4 pė
dų. Vasario 10 d. paštorius 
nevažiavo, nes visi keliai 
buvo užversti sniegu.

A. R-kas.

Scranton, Pa,
Nors pas mus Scrantone 

mažai žmoneliai dirba ir 
daug yra bedarbių, bet lie
tuviai vistiek nenori atsilik
ti nuo kitų. Sausio pabaigoj 
buvo aukštųjų mokyklų 
kvotimai, tai ir lietuvių vai
kų daugelis perėjo, būtent: 
Petras Peckus, Petras Pip- 
cius, A. D. Galinis, Juociu- 
nas ir da keliatas, kurių var
dų neteko sužinoti. Reikia 
pažymėti, kad lietuvių yra 
labai rimtų jaunuolių Pa
vyzdžiui, Petras Peckus, 
vaikinas 18 metų amžiaus, 
bet neužsiima jokiais “gut 
taimais” ir naktimis nevaik
ščioja, kaip daugelis kitų 
savo laika praleidžia. Pet
ruko troškimas — tai kny
gos ir mokslas. Reikia tikė
tis, kad iš jo butų didelis 
žmogus, jeigu butų lėšų to
liau mokytis Petruko tėvas 
špyžio liejykloj išdirbo apie 
30 metų, neteko sveikatos ir 
dabar nei pinigų, nei darbo. 
Ir turi leisti jauną vaikina 
su vežimėliu orderius iš 
krautuvių vežiot, kad nors 
ant batų pasidarytų. Ne
kurie artimi draugai pata
ria leist vaiką i kunigus ir 
paramą žada suteikti; žino
ma, ne į Romos kunigus, bet 
i tautinius, bet visa bėda, 
kad nėra lietuviškos semi
narijos, o į lenkų seminari
ją nei jaunuolis, nei tėvai 
nenori. Tėvai labai neken
čia lenkų kaipo Lietuvos 
skriaudikų; o antra, labai

pikti ant vyskupo Hoduro, 
kam jis leido kunigams Bra
ziui ir Vaicekauskui su
griauti Sinodą, kurį kun. 
Valadka buvo priruošęs 
Scrantone. Juk vyskupas 
Koduras galėjo ir turėjo su
drausti kun. Brazį ir Vaice
kauską, bet senis to nepada
rė, tik pasakė pas jį atsilan
kiusiems parapijonams, kad 
“nie možno, ludzi nie chcą.” 
Ir dabar matome blogas to 
pasekmes. Kurie geri tėvy
nainiai, tie traukiasi iš pa
rapijos, o kurie karatai tiki, 
tie ruošiasi grįžt atgal į Ro
mos bažnyčią sakydami, 
kad airiai nepadarė mums 
tiek daug skriaudos, kiek 
lenkai.

Praeitą rudenį Wilkes 
Ban ių ir Scrantonų komite
tai buvo nutarę šaukt visų 
tautinių parapijų suvažiavi
mą ir pakvietimus išsiunti
nėjo, bet niekas iš to neiš
ėjo. Mat, reikia tam tikslui 
finansų ir gero vado, o tokio 
kaip tik ir nėra.

Tiesa, kun. Valadka tą 
darbą galėtų atlikti, bet kįla 
klausimas, ar jis panorės? 
Juk, kaip aukščiau minėjau, 
jis jau buvo tą darbą pradė
jęs, bet kai kun. Brazis su 
Vaicekausku stojo skersai 
kelio, viskas suiro. Pradė
jus iš naujo, gali atsirast ki
ti tokie ir vėl pastot kelią. 
Tai kas gali norėt prie šito
kių aplinkybių dirbti?

Simanų Simajudas.

l'ž supakavim^ nieko brokuojame. 
Persiuntimo lėšas apmoka pirkėjai.

F KANADĄ Mažiau 6-šių Nesiunčia- 
a»e ir Persiuntimo Lėši; Neapmokame.
14014—Klausyk mylimoji ir Burdin

gierius praktikuoja, žiūronas 
ir grupė.

14021—Pas motinėlę ir Gaspadinės 
bankieta ;. Žinrcna; ir grupė

14024—Nepamiršk manęs, polka ir 
Per Vilais, vclcas. lnstr. trio.

14025—Sėdžiu ir Pas močiutę augau. 
Krasauskienė ir Valteriutš.

14023—Lir.ominis ir Užgavėnės. 
Žiūronas ir grupė.

14 11 -Gėlynas ir Deimantas, polkos. 
Lietuvos kaimo orkestrą.

-1—12—L itnirsBi tevū rapUš ir LaiVy- 
r.e. Jonas Butėnas, barit.

3001— 7 Pačios ir Daktaro daina. S. 
Rimkus ir Sudriko akord. or.

3002— Meilės karalaitis ir 4 ratai. 
Pazerskis ir Bud riko akord.

2603?—Josiu J o mark. ir Teka upė. 
Jonas Butėnas, baritonas.

26048—Varguolis ir Kad Galėčiau. 
Liuda Sipavičiūtė.

26074—Ant kiemelio pol. ir Pas malū
nėli vale. Kariškas benas.

26080—Godeles ir Urėdas maiše. 
Kriauciunas ir Vanagaitis.

26085—Tėvynės polka ir Ku-ku vale. 
Tarptautinė orkestrą.

26086—Nauja polka ir Bučkio valo. 
Tarptautiška orkestrą.

26087—Bernužėli nevesk pačios ir Si
biro tremtinis. J. Olšauskas.

2603—Agotėlės vai. ir Linksmas jau
nimėlis polka, šokių orkestrą.

26092—Ant marių krant. ir Prirodino 
seni žmonės. J. Butėnas.

26035—Iz’vendrelis ir Grybai. Marė 
Strumskienė ir Petraitis duet

26036—Močiutės vai. ir Lietuvaitė pi.
Armonika ir klarnetas.

26097—Gaspadine ir Jonas pas Rožę.
Stasys Pilka.

26098—Alutis ir Žemės rojus ir Bar
borytė. Stasys Pilka.

26099—Amatninkų daina ir Obuolis.
Petras Petraitis.

26102—Karės laikų ir Didmiesčio 
poikos. J. Sasnauskas.

26106—Ar žinai polka ir Mano tėve
lis vai. Sarpaliaus orkestrą.

26107—Džiaug.-mo vai. ir Kraičio pi. 
P. Sarpaliaus orkestrą.

16169—Kur tas šalt. ir Prirodino se- 
r.ižmonės. M. Petrauskas.

16173—čigonai ir Vakar vakarėlį. 
Budriko radio orkestrą.

16192—Ėjo Mikas ir Trauk, simniški, 
polkos. Dirvelio orkestrą.

16200—Eiva boba pupų kult ir Seni 
duok tabokos. Jonas Butėnas.

16204—Polka ••Jovalas” ir 1-2-3-Brr.. 
Kupletai. Liet. dramos artist.

16239—Dziedukas ir Tykiai, tykiai. 
Vyrų oktetas.

16248—Saulelė raud. ir “Nesistum
dyk” polka. K. Petrauskas.

16261 -Studento sap. ir Svetima pa
dangė. S. Paura-; ir Giraitis.

16263 Vargonininkas ir Atbulinis. 
Vincas Niekus.

16275 Kaukazo vaizd. 1 ir 2 dalis. 
Lietuvos viešbučio orkestrą.

16293—Tekėk dukra ir Ar aš ne jau
na. K. Menkeiioniutė.

PINIGUS SIŲSKITE IŠMIRKDAMI 
MONEY ORDERI

JOS.F.BUDRlK,lnc.
3417 S. HALSTED ST„

CHICAGO, ILL.
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA MUZI
KOS. KAIMO IR RAKANDŲ KRAU

TUVĖ CHICAGOJE.
Nedėliomis leidžiama lietuviški pro
gramai iš stotie* WCFL. Chicago* 
laiku nuo 5 iki 6 vai. vakare. Minėta 
stotis yra galinga ir pasiekia 1000

mylių nuo Chicagos.

BROOKLYN, N. Y.
Iš “Vienybės” auksinio 

bilėjaus vakare.
Vasario 9 d., 4 valandą 

po pietų, Arcadijos salėj, 
Brooklyne, Įvyko “Vieny- 

. bės” vadinamojo “auksinio 
ir sutikimo, i ubilėjaus” iškilmės, Nuvy- 

1 kau ir aš pasižiūrėti, nes bu
vo žadėta nepaprastų daly
kų. Tikėjausi, kad bus at
vaizduotas lietuvių progre
sas 50 metų bėgy. Apsiri
kau. Visą vakarą scenoje 
buvo tamsus nuobodumas, 
išskyrus vieną iš kitur atvy
kusį jaunikaitį, kuris įnešė 
šiek-tiek gyvumo. O šiaip— 
visi kaip sustingę.

* ~ J — *vieTiGuu pSZiuru.
Bet dėl to juk nereikėtų žiū
rėti viens į kitą, kaip italas Į 
etiopą. Bendrais kultūros ir 
biznio reikalais galima butų 
veikti iš vieno. Tuomet butų 
daug daugiau pasisekimo. 
Lietuviai yra gabus žmonės 
ir bendrai veikdami galėtų 
žymiai pagerinti savo buk-

"U“

lę. Ar nebūtų jau laikas a- Nors dainininkų ir kalbė- 
nie tai pagalvoti? tojų buvo nemaža, bet at-

Kitąsyk čia daug veikda
vo ir lietuvių socialistų kuo
pa. Ji turėjo daug rimtu vy
rų, kaip drg. Urbonas, čiur- 
ionis, Vaitkunas ir kiti. Jie 

lošdavo vadovaujamą rolę 
ir kitose organizacijose. Bet 
iau tūlas laikas, kaip socia
listų kuopa viešais darbais 
nepasirodo. Kažin, ar ji ap
tingo, ar gal ruošiasi prie 
ko nors didelio. Socialistai:

mesfera kažin kokia keista, 
ne jauki.

Publika buvo kaip ir 
kviestinė, daug žmonių bu
vo atvažiavusių iš toliau, 
bet ir čia tvarkos nebuvo; 
nes nebuvo kam svečius pri
imti. Na, o Įsivaizduokit, 
kaip tai išrodo: “Jubilee 
year and no reception com- 
mittee!”

Tysliavos balsas per gar-
yra daugiausia apsišvietusi i siakalbį skambėjo kaip tie 
musų visuomenės dalis ir1 “Atlanto paukščiai” — nei 
iie moka veikti greitai. To- daina be galo, nei song
dėl nesistebėčiau, kad jie 
padarytų mums kokį nors 
siurprizą. Katalikas.

PATERSON,
Nusižudė

Jonas Dutkus

N. J.

vvithout v/ords—just plain 
lot of noise!

Bet didžiausis juokas bu
vo iš to, kad per kelis mėne- 

Isius “Vienybė” kas numeris
r č- t oražU0^Ų atvaizdus ir
B. Cerkauskiene :;as numeris rašė, kad šiose 

iškilmėse bus renkama jos 
Sausio mėnesį musų mies- ' jubilėjaus “karalaitė,” bet 

te nusižudė du lietuviai. Į jubilėjinį “Vienybės” nu-

ir

Naujų Metų vakarą nusi
nuodijo Benigda Čerkaus-

merį, vietoj tų gražuolių, į- 
dėjo barzdotą Smetoną ir

kienė, kuri gyveno 268 East Į keliatą kitų fašistiškų fizio- 
26th st. adresu. Buvo nuvež- • nomijų. Apie gražuoles, ku
tą ligoninėn da gyva, bet po; rios buvo taip reklamuoja- 
dviejų dienų mirė. Palaido- mos, net ir užsiminti neuž- 
ta 6 sausio. įsiminė.

O vėliau, 26 sausio, Pub-i Jau žydelių Minskių Bro
liai savo burleskoj pne 
42nd Streeto daug geriau 
savo gražuoles vaišina. Jie 

vyno ar 
“Vieny-

lic Service darbininkai iš
traukė iš Passaic upės SLA.
101 kuopos finansų sekreto
rių Joną Dutkų, kuris pra- padaro joms net 
gėręs kuopos pinigus nuėjo pieno maudynę, o
upėn ir Įbridęs iki juostos, bė”—nieko 
nakties laiku ėmė šaukti] Dėl to, matyt, ir publika 
“help!” Buvo ištrauktas ir buvo nelabai patenkinta, 
nuvežtas ligoninėn. Atsiga- Ypač jaunuoliai raukėsi, 
vęs ir parėjęs namo jis ėmė Girdėjau net išsireiškimą, 
pasakoti, kad bomai jį už- kad “it*s just boresonae!” 
puolę, atėmę pinigus ir nu-L Antra, jubilėjiniame nu
metę jį nuo tilto į upę. mery tikėjausi pamatyti bu- 

Žinoma, niekas tam neti- vusių per 50 metų redakto- 
kėjo. Nes tiltas stovi 20 pė- rių svarbiausius editorialus

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
SERININKAMS.

Jos seimui besiartinant, 
šėrininkai turėtų rimtai su- 
sidomėt ir sutvarkyti savo 
bendrovės reikalus, nes to
liaus leist eikvoti bendrovės 
paskutinius centus butu gė
da. Visiems gerai yra žino
ma, kad dabartiniu laiku 
L. A. B. nieko neveikia, to
dėl dividendų negali mokė
ti. O sekretorių bendrovei 
reikia užlaikyt, nes kas me
tai yra šaukiamas seimas- ir 
alga mokama jam už visus 
metus po $35 Į sąvaitę. Kuo
met seime šėrininkai išren
ka direktorius, tai direkto
rių priedermė yra tinkamai 
prižiūrėti bendrovės reika
lus. Dabar bendrovė neša 
didelius nuostolius laikant 
nuolatinį sekretorių p. Stri
maiti, kuris bendrovei nie
ko gero nepadaro, tik bai
gia ja valgyt. Jeigu ir butų 
reikalingas sekretorius ko
kiam laiškui atsakyt, tad 
galima gauti tinkamą žmo
gų už $10 į mėnesį, o ne lai
kyti tokį politikierių, kaip 
Strimaitį, už tokią riebią al
gą ir dar be jokio darbo. 
Šioj apylinkėj randasi už
tektinai nuoširdžių žmonių, 
kurie su mielu noru sutiktų 
sekretoriaut, kad ir už $5 į 
sąVaitę, kaip pp. Bukšnaitis, 
Narvydas, Pauža ir kiti.

Po seimo likusieji ir nau
jai išrinkti direktoriai turė
tų atsi daryt savo akis ir 
prašalint nereikalingą turto 
ėdiką. Jis neturėdamas ką 
veikt, įsisteigė, bendrovės 
name, širšių lizdą, gamina 
visokius “Sargybos” nešva
rius lapelius ir dildina bend
rovės mašinas tų pačių šėri
ninkų niekinimui, nes di
džiuma bendrovės šėrinin
kų juk yra SLA. nariais, o 
Strimaitis Įsiklampoięs iki 
ausų į SLA. “politišką” 
kampaniją visokiais budais 
šmeižia savo organizacijos 
narius — vienoj vietoj na
rius, antroj šėrininkus.

Taigi suvažiavę į Liet. 
Atst Bendrovės seimą 25 
vasario turime pareikalauti,

kad musų direktoriai išva
lytų iš Bendrovės ofiso “šir
šių lizdą” ir išrinktų tokį se
kretorių, kuris žiūrės Bend
rovės labo, o ne politiką va
rinės. Ponas Strimaitis tuo
met turės daugiau laiko sa
vo “Sargybos Bokšte” sma
lą virti.

SLA. narys ir 
LAB. šėrininkas.

DECATUR, MICH.
Sunki žiema vargina far

merius.
Jau 4 sąvaitės kaip ap

vertė musu apielinkę snie
gu ir šaltis siekia net 20 
laipsnių žemiau zero.

Sniego valytojai nespėja 
nuvalyt didžiojo kelio, o ša
linius kelius, kuriais reikia 
važinėt farmeriams, tų vi
sai nevalo. Farmeriai patys 
turėjom atkast kelią, kad 
butų galima atvežt pieną iki 
didžiojo kelio. Laukuose 
reikėjo kast nuo 2 ir 3 pėdų, 
o vienoje vietoje, kur buvo 
nunešta, nusę mailios tolio, 
reikėjo kast net 5 pėdas. 
12 farmerių iškasėm per 7 
valandas. Iki šiol tuo iškas
tu keliu farmeriai galėjo 
pieną privežti, bet vėl užne
šė tiek, kad išvažiuot nega
lima. Dabar pradėjome 
kast sale kelio per lankas, 
nes lengviau kast ir arčiau.

Laiškų ir laikraščių paš
tas neveža, nes negali išva
žiuot. Jeigu norime gaut 
laiškus ar laikraščius, tai 
patys turime eit 5 mailes į 
paštą parsinešt.

Chas. Bložis.

ŽIŪRINT IŠ ŠALIES.

“Tėvynės” redaktorius 
rašo: “Didžiausias organi
zatorius—yra Hitleris...” 
Norėtųsi žinoti, kokiems čia 
galams brolis Vitaitis padė
jo tą brūkšnį prieš “yra?” 
Juk jis čia taip reikalingas, 
kaip musė barščiuose.

Raudonas Pipiras,

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KAUNE PRADEDAMA STEIGTI LAI
SVAMANIŲ KAPINES.

LIETUVOS ČIGO
NAI.

Bene įdomiausia ir savo- 
tiškiausia iš visų Lietuvoje 
gyvenančių svetimtaučių y-

“Lietuvos Žinios” prane- garbos jausmas. Gerbti mi
sa. kad Kauno laisvamaniai rūsio laisvamanio įsitikini- 
iau pradėjo rūpintis savo mus yra musu šventoji pa-
kapinių įsitaisymu Vienas reiga. . ra čigonų tauteiė. Čigonai
laisvamanis tuo reikalu ra- Laisvamaniu Etines Kui- , T ,• i

iros nraiwii<K Kauno skv- kilę is Vakarų Indijos. Į

Sveikatos Skyrius
Si skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

įso:
Pažangioje spaudoje ne

kaltą buvo keliamas reika
las Įsteigti Kaune laisvama
nių kapines. Šis klausimas 
pasidarė ypač aktualus pas
kutiniais metais, kada po vi
są Lietuvą nuaidėjo keli in
cidentai, susiję su žinomų 
visuomenei žmonių laidoji
mu.

Bet jei net tikintiesiems 
dvasininkų “malonę” nelen
gva isigyti, nes ją reikia 
brangiai nusipirkti, tai aiš
kiai laisvųjų pažiūrų žmo
nėms tai yra visai nepasie
kiama. Gerai, jei kapuose 
yra vieta, kur laidojami ne
krikštui kūdikiai ir savižu
džiai, Į kurią galima palydė
ti laisvamani. Gerai, jei mi
rusiojo artimieji pasiturį, 
tada už kelius šimtus ar tūk
stančius litų prabaščius pa- 
ladoja laisvamanio kūną. 
Bet jei nėra pinigų — nėra 
kur numirėli padėti. Lietu
vos provincijoj buvo tokių 
atsitikimų, kad laisvamanio

turos Draugijos Kauno sky 
rius jau yra nužiūrėjęs arti 
Kauno gražioj vietoj nedi
delį, bet tinkamą žemės 
sklypą, kuriam įsigyti ir ap
tverti reikėtų apie 10 tūks
tančių litų. Tam reikalui y- 
ra sudalytas prie draugijos 
kapinių komitetas. Pinigi
nės aukos bus dedamos ban- 
kan to komiteto vardu. Pats 
žemės sklypas kapinėms 
projektuojama pirkti Lais
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Kauno skyriaus 
vardu.

MOKSLO ~ 
DALYKAI

Harvardo universiteto as 
tronomai apskaičiavo, kad 
didžiausia žvaigždė sveria 
40,000,000 kartų daugiau 
negu musų žemė. Jos skers
muo turi apie 33,600,000 
mylių. Traukinys eidamas 
be sustojimo po 60 mylių Į 

__ . ? j valandą, galėtų tą žvaigždę
karstą teko kelti per tvorą į pasiekti nuo žemės tik pocv , • , _  l,- • _  ! _ ___ _ .Gut mormnk, Maike. —Siur, Maike. Dabar negarbingą kapų dalį ir nu- i 50,000,000,00d metų kelio- 

—Labas rytas, tėve! Ko ’ai.(l>?.a non apzenyt san- kęsti pajuokimą. Nemaža nės. Na, tai kurgi yra Dan- 
taip uždusęs? danecius su rasistais ir va- buvo įvykių, kada bendrose gaus Karalystė?

-Turiu ‘ labai greitą rei- *Vk tp pradeda fasistus girti, kapinėse palaidotų laisva- 6 J-------
kalą, Maike, tai zovada bė- \-e’J - , ^an- manių kapus fanatikai su-i Maine’o valstijoj, ties Ox-
gu, kai niekas nemato. Hecaai kandidatų jau maitoja ir išdrasko. O kiek fordo miesteliu. 3 vasario

—O koks gi tai reikalas? ?,e5!tatok- a e \ei?lia tokie įvykiai sudaro nema- naktį nušvito didelis meteo-
. . sleitą. Na, o jeigu \aidyla ionumų ir širdgėlos mirų-ras, kuris krito iš dausų tie- 

.. —Reikia ratavoti žmogų dabar pasisakytų uz sanda- siojo artimiesiems. !siaį i miestelį. Bet žemės ne
is nevalios. rieti Rackauska. tai meda- .. ,. „ T. ioi-;,,

—Ar tu kalbi apie Stilso- liui butu gudbai. Tas su- Šiandie \pac Kaune yra P, 1 *nemaža laisvųjų pažiūrų vi- smaikumu, kad miestely su- 
* į suomenės veikėjų, kuriuos skambėjo visi langai.

—Bet aš visgi nesupran- minis gali išskirti iš gyvųjų' ---------
ną?

—Ne, Maike, aš turiu
bai'^ėd^m^u^autiško  ̂džė- tu’ 5ėve’ kodėl tau taip rupi tarpo. Argi eisime pas dva- Maine’o valstijoj, ties 
Ioi Kaune * Račkausko reikalai? siškius prašyti malonės? Ar Eastporto miestu, valdžios

—O kokiu budu tu jam' -Matai, vaike, aš esu to- minkštinsime jų širdis tuks- i^mieriai mėpna pakinky! 
gali pagelbėt, tėve? kio noturo žmogus, kad my- tanciais litų. Ar galvosime, darbanjuros bangas^Dar-

p . ... liu mokvtus vyrus, ka dirba kaip vežti kūną į Šiaulių bas kaštuosiąs $36,000,000.
—Reikia rašyt prosemją n laisvamaniu kaomes arba Pakildama ir atslugdama

elektros ener-
roi nnr /tava I I Kanl/onc__

tautai ant £;x7ivz. vz ivav. rvcz ue- nsvamaniu _
laidotijo celencijai Smetonai, bet kag vra padaręs pIenti Di. kaip iį laidoti Žaliakalny jura gamins

Sri^dėtneMlikePneO čilaI:ei°- džiaPsis 1° nuopelnas musų bei Mickevičiaus slėny. giją.
’ “ ' tautai, tai Lietuvos Atbuda- Visi tie faktoriai privertė

vojimo Bendrovė, ką iis su jr Kauno laisvamanius rim- 
kitais savo frentais Ameri- čiau susirūpinti laisvųjų ka- 
koj suvargonizavo. pinių steigimu. Laisvama-

—O kur yra dabar toji nių etinės kultūros draugi- 
bendrovė. tėve? Kur vra tie jos Kauno skyriaus vadovy- 

ne tavo partijom! pinigai, ka lietuviai į tą ben- bės pastangomis šiomis die- 
1 J drovę sudėjo? * " nemis šiam reikalui yra su-

—VeidimJnut, Maike. ta darytas prie draugijos ko- ĮaipSnių karšti, 
bendrovė da gyva. Mano ipnetas. į kun įėjo prof. V.

ketų sudaryti iš gerų vyrų 
komitetą.

—Bet man rodos, tėve, 
kad tu čia pasiėmei ne savo 
darbą dirbti. Juk Račkaus
kas prie tavo vyčių neprieru- 
lėjo. Jis
žmogus.

—Maike, as nežiūriu jo-

APIE INKSTUS.
Lietuvą jie atvyko maždaug 
prieš 500 metų iš Lenkijos 
ir Rusijos. Tačiau apie čigo
nus platesnių žinių randa
me tik 1501 metų metriko
se, kuriose sakoma, kad 
Lietuvos-Lenkijos karalius 

Aleksandras įsakė visus či
gonus išvaryti iš Lietuvos. 
Bet šitoks nutarimas turė
jo galios tįk karaliaus vai 
domose žemėse. Dėl to či
gonai dažnai papirkinėda- 
vo Lietuvos didikus. Šie 
jiems išduodavo globos lai- 

įškus ir leisdavo laisvai gy
venti savo žemėse.

Didikų globojami, čigo
nai ilgainiui smarkiai papli

sto visoje Lietuvoje. Po ku
rio laiko kai kurie jų metė 
klajoklių gyvenimą ir įsi
kurdavo miestuose. Iš visų 
didikų, globojusių čigonus, 
ypač pasižymėjo Radvilos. 
Lietuvos archyvuose dar ir 
dabar yra kunigaikščio Ka
rolio Vladislovo Radvilos 
1778 metais išduotas reko
mendacinis laiškas čigonui 
Jonui Marcinkevičiui. Šiuo 
savo laišku kunigaikštis 
Radvila praneša, kad visus 
Miro miestelio sėslius čigo
nus jis ima savo globon, 
jiems vyresniuoju skirda
mas jau minėtą Joną Mar
cinkevičių. Radvila dar įsa
kė savo valdiniams gerai 
elgtis su šiais valdiniais, 
leisti- jiems laisvai varyti 
prekybą Radvilų miestų tur
guose ir laisvai keliauti į- 
vairiais, Radvilų žemėje 
esančiais keliais. Tuo pačiu 
čigonų vyresniajam Mar
cinkevičiui buvo duota tei-

Brazilijoj pasirodė nauja 
liga, nuo kurios jau apie 
1,000 žmonių mirė. Žmonės 
krinta laidodami mirusius.

North vvestein universite
te elektros pagalba moksli
ninkai pagamino 12,000

kiu partijų; kai žmogui tro------------ — o.. — ------ ... _ , . ,
pijąs nelaimė, tai reikia pa- tremas Strimas ir dabar da Pį>j^įa,'o'! IŠ Senų Darys JūU-

;r kokios iš jos gyvena. Geresnio bur- cias “ . nejKia 10 > &mačyt, no mader
do jis niekad neturėjo. Gau- dėl tikėtis, kad jei nebus ne-i 
na gerą pėdę ir nieko nedir- nueralimų kliūčių, pagaliau 

ir Kaunas susilauks laisvųjų 
—Na, jeigu taip, tėve, tai kapinių. Laisvamanių drau- 

pasodins į! aš patai čiau tau kreiptis į or?anp ‘‘Laisvoji Min- 
Strimą. Tegul jisai rašo *^1? Np. 1 siu metų yra idė- 
Smetonai peticija ir prašo. minėto komiteto atsišau- 
kad paleistų jo* draugą iš k’m.as Jiuo reikalu, kuris 

Maike. kalėjimo. - ?lt31P skamba: .
—O kaio tu rokvoji. Mai- Kaune, musų didziausia- 

ke. ar Strimas sutiks tokia kultūros centre, nėra 
prošeniįą parašyt9 laisvamanių kapinių. Lais-
* —Tai jau* tavo dalykas, pažiūrų - mirusieji yra 
tėve, prikalbinti ji prie to. laidojami protestonų kapi- 
Pasakyk, kad tai bus nau- nes^ arba su dideliu vargu 
dingesnis darbas, negu “sar- ftauno negarbingą kampeli 
gvbos bokštus” statyt. katalikų kapinėse. Dvasiš-

kiai laiko monopolizavę vie- 
—.41? £aJ ,?Kimas šąsia? kapines, ir nuo jų ma-

kad isejęs iš džėlos Račkau- jonės priklauso priimti ar

partijos jis nebūtų. Juk ir 
musų katekizmuose yra pa
sakyta ; alkanam duok pork- 
čanso. ištroškusiam užfun 
dyk. o kaip iį
džėią, tai išbeluok.

—Tai kur dabar skubi
nai, tėve?

—Bėeu pas tave.
Gavau iš Lietuvos gromatą, 
kad reikia ariop suvargoni- 
zuot kumitetą ir duot gerą 
gromata į Lietuvos načalst- 
va, ba darbas čia nelengvas.
Mat, į džėią Lietuvoj patek
ti lengva, ale išeiti sunku.
Jeigu turi geru frentų, tai 
ilgai nesėdėsi, ale jeigu nie
kas tavęs neužtars, tai bal
to svieto nematysi. Ščesly- ckas neatvažiuotu į Ameri-
yos Smerties Susaidės mar-;ka jr neatimtu iš jo džiabo nio'"palaikus." .Jau buvo atsi- 
salką jau prikalbinau, alętoi Atbudavojimo Bendro- tikimu ’ ’ ” ’ ■
reikia daugiau memberių į Vėj?
kumitetą. Taigi noriu, kad, —o gai jr nebijos,
tu, Maike, prisidėtum. 1 —Olrait, Maike, aš patra

—Man rodos, tėve, kadi lysių.
butų geriau, jeigu pakvies

nepriimti į kapus laisvama-

kada tik tukstan 
čia;s litu galima buvo su
minkštinti dvasiškio širdi ir 
suteikti mirusiam žmonišką 
kampą kapinėse.

Taip tobau negali būti. 
Kauno inteligentija turi pa
rodyti kad Kaunas vra tik
tai pažangus kultūros cent- 
’ as ir negali atsilikti nuo ki-

nus.
Biologijos profeso rius 

Steinach paskelbė Vienos 
sąvaitrašty “Klinische Wo- 
chenschrift” pranešimą, kad 
jis suradęs priežastį, kodėl 
žmonės sensta, ir suradęs 
būdą, kaip tą priežastį pa
keisti, kad ji veiktų į atbulą 
pusę, tai yra, kad žmogus 
eitų ne senyn, bet jaunyn. 
Tą atjauninimo procesą ji
sai vadina “reaktivacija.” 
Jis ilgai šį dalyką tyrinėjęs 
ir jo daryti bandymai jau 
parodę, kad pas “reaktivuo- 
tą” žmogų širdies raumenys 
“jauno tono,” pradeda aug
ti plaukai, atjaunėja visa 
žmogaus išvaizda ir atgija 
lytinė energija.

Kažin, ar tai nebus tik 
naujas humbugas?

18-TĄ

Rašo Dr. I. E. Makaras.
Chicago, III.

j .jų niekas negali ilgai gyventi. 
1 Yra daug atsitikimų, kada vie- 
jną sugedusį inkstą reikia išimti 
operacijos keliu. Vienok, jei 
antrasai esti sveikas, tai žmo
gus tinkamai užsilaikydamas 
gali kuone taip pat ilgai gyven- 

Jti. b'K jis turėtų abud.i inkstu. 
Alat. gamta būdama liberalė da
vė žmogui daugiau inkstų me
džiagos, negu kad tik atlikti rei
kiamą darbą. Užtat ir su vienu 
geru inkstu galima gyventi. 
Taipgi galima gyventi, kuomet 
ir abudu esti kad ir gerokai pa
žeisti, nes dar lieka pakanka
mai inkstų šiaip taip atlikti pa
skirtą darbą.

Be paprasto, taip sakant, kas
dieninio darbo, inkstai atlieka

žmogus turi du inkstus ša- 
balbono išvaizdos, kurią visi ži
no. Jie yra viršutinėje pilvo da
lyje šalia nugarkaulio po vieną 
iš abiejų pusių. Nuo žemutinės 
dalies plaučių jie atskiriami tik 
danglimi (diafragma), kuris 
bendrai atskiria plaučius nuc 
pilvo organų.

Inksto didis esti apie 3 colius 
ilgio, 2—pločio ir apie pusantre 
—storio. Jų didis, kuomet esti 
pilnai sveiki, daugiausia pri
klauso nuo žmogau# ūgio ir jc 
svorio. J Jo didesnis žmogus, 
tuo didesni inkstai ir atbulai. Jųjdar ir kių ypatingai svarbų už-
sudėtis yra labai komplikuota 
ko čia aprašyti nėra nei mažiau
sios galimybės. Taigi pasiten
kinsime tik svarbiausiomis pa
stabomis. Inkstai labai turtingi 
kraujo sudinais, kurie atneša i 

(inkstus) pastebėtinai

tum* prie to darbo “Sanda-^ REIKALAU IA SUSTA3- 
ros” redaktorių Vaidvlą.Į DYT! KARIUOMENE.
Juk Račkauskas yra jo vien-i KongI^.manas Marcan- 
mintis, sandariems. Taigi . - caVaite 4t«‘o-
Vaidylai geriau išpultų savo v j *Bute par‘e;škė; * “Jau di- tų kultūringų didmiesčių ir 
įdėjo draugą užtarti. delis laikas> kad Kongresas net nuo daugelio Lietuvos

—Maike. tu daug žinai, sustabdytų kariuomenės miesteliu, kurie savo jėgo- 
ale lietuviškos palitvkės ne-;vartojima streikams malšin- mis jau įtaisė laisvąsias ka- 
žinai. Vaidvla negali prie to ti. Darbininkai turi teise pines. Ir Kaune galima į- 
darbo prisidėti, ba jis nori streikuoti ir pikietuoti.” steigti tokias kapines tik sa nuo Smetonos ordiną gaut, Bet kongresmano McCor- vo pastangomis, nes šiuo lai- 
toki kaip gavo “Dirvos” pi-:macko supratimu, streikai ku nuo valdžios bei savival- 
sorius. -reiškia riaušes, o riaušės dybės organų gauti žemės

—Ar tai užtarimas už griauja valdžią, todėl vai- šiam reikalui nėra vilties. 
Račkauska galėtų jo ordi-Jdžia turinti vartoti kariuo- Turėti nuosavas kapines 
nui pakenkti? J menę riaušėms malšinti. laisvamanius verčia ir savi-

PAGIMDĖ JAU 
KŪDIKĮ.

Wildwood, N. J. — Pe- 
reiią sąvaitę tūla W. Ander- 
scr.ienė čia pagimdė jau 
18kūdikį.

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalankit rišame pasauly 
paganė j tįsio

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikit greitą ir tikrą

l"kQią£Ęt’i corrn vro 1/4 i niiic.KZCIVtOVS OC* ▼ vz ▼ C*XV* I1IXWK7.
Nenuostabu, kad Jonas 

Marcinkevičius, būdamas 
visų čigonų vadu, pasidarė 
labai turtingas. Ypač ištai
gingai jis vykdavo į tur
gus. Jo vežimo priešaky jo
davo dešimt raitų čigonų. 
Mušdami lazdelėmis į tam 
tikrus katilus, jie pranešda
vo apie savo vyresniojo at
važiavimą. Netoli jų jodavo 
pats Marcinkevičius gražiai 
papuoštu arkliu. Jį sekdavo 
dar 7 jauni čigonai. Kiek 
toliau, dideliame, gražiai 
išpuoštame vežime, pakin
kytame aštuonetu arklių, 
važiuodavo Marcinkevičie
nė. Šalia jos vežimo jodavo 
kelios jaunos čigonės. Už
pakalyje keliatas arklių 
traukdavo virtuvę su virė
jais.

Kitas čigonų vyresnysis, 
gvvenęs Lydos apskrities. 
Eišiškės miestelyje, maž
daug tuo pačiu metu, kaip 
ir Marcinkevičius. buvo 
Znamarauskas. Kai jis pa
siekė šią augštą vietą, labai 
pralobo, tapo žiaurus ir iš
didus. Negalėdami pakęsti 
jo žiaurumo, čigonai sukilo 
prieš savo vadą, nurengė ir 
nuogą įkišo į maišą. Aplink 
jį sustoję, čigonai Znama- 
rauskui įkrėtė 100 botagų. 
Po to jis buvęs daug kuk
lesnis ir sumanesnis.

Žlugus Lietuvos valsty
bei, dingo ir čigonų globa. 
Nustoję savo vadų, daug 
čigonų iš Lietuvos išsikėlė ’ 
Rusiją ir Besarabiją. Pagal 
1923 m. Lietuvos gyventojų 
surašymą, visoje Lietuvoje 
buvo rasta tik 284 čigonai. 
Tačiau manoma, kad ių vrs 
apie 1,500, bet dėl įvairių 
priežasčių surašymo metu 
Iie buvo nesurasti. Lietuvo
je dabar jie yra pilnateisiai 
piliečiai, turi pasus, bet daž 
niausią dar nesėslus gyven
tojai Čigonai verčiasi būri
mu ir arkliu mainikavimu. 
Žymus nuolatinėmis vagys
tėmis. Tsb.

JUOS
daug kraujo dėl ypatingai svar 
baus tikslo. Greta mažųjų krau 
jo sudinėlių randasi daugybė 
mažiukų inkstų kanalėlių, ku
rių bendravimas su pirmaisiais' 
yra labai glaudus. Užtat visokie 
inkstų sužeidimai, kaip tai: per- 
durimas. peršovimas arba šiaip 
jau perpiešimas, visados paga
mina pavojingą gyvybei krau- 
japludį.

Inkstų veikmė arba pareiga 
yra išimti iš kraujo, taigi ir vi
so kūno, jau nebereikalingas 
medžiagas ir pašalinti iš siste
mos pavidale šlapimo. Kaipo 
pasekmė suvirškinto maisto, pa
sigamina tūlos medžiagos, ku
rios jau ne tik nebereikalingos 
kunui, bet esti net kenksmin
gos, jei ilgai sistemoje užsilie
ka. Inkstų darbas yra visą tai 
laiku pašalinti, kad žmogų pa 
laikyti sveiku. Jei ši lygsvara 
pakrinka, tai liga seka. Čia mi
nimos medžiagos turi būti ištir
pintos. O kad tai visuomet vyk
tų sklandžiai, kiekvienam kas
dieną reikia gerti apsčiai van
dens. Kaip matome, inkstų už
davinys yra gana svarbus ir be

davinį. Susirgimo atsitikime 
bile kokia bakterijų pagaminta 
liga, sakysime, plaučiu uždegi
mu. influenza ir tt. labai daug 
nuodų patenka i kraują, iš ku- 

■ rio tuos nuodus inkstai pašali
na su šlapumu, šitokiais atvejais
daugumoje atsitikimų geri, 
sveiki inkstai išgelbsti žmogaus 
gyvybę. Taigi šitokiais atsitiki
mais yra dideliausios svarbos li
goniui gerti kuo darn iausia i- 
vairių skysčių, kad daugiausia 
pašalintų nuodų iš ligonio siste
mos.

Kaip daugel kitų organų, taip 
ir inkstai nėra liuosi r uo savo
tiškų ligų. kurių rimčiausios es
ti Įdegimai: umasai ir kroniš- 
kas. Įdegimų atsitikime aukš
čiau minėti inkstu kanalėliai es
ti sunaikinami. Juo daugiau jų 
sunaikinama, tuo mažiau darbo 
tepajėgia inkstas atlikti. Užtat 
yra labai svarbu tokius Įdegi
mus kuo greičiausia pašalinti 
arba bent sulaikyti nuo tolimes
nio plitimo, šitokius degimus 
pagamina visokie nuodai, kaip 
tai: aršenikas, karboTus, kon
centruotas alkoholis, Įvairios 
rukštys ir tt. Bakterijos, isiga- 
vusios Į kraują, taipgi nema
žiau pakenkia inkstams. Užtat 
šito viso reikia vengti žinomais 
budais. O kad patikrinti inkstų 
padėti, reikia šlapumas išegza
minuoti nors syki’ per metus.

KAM KONSTITUCIJA NAUDINGA.
1932 metais valdžia pa

skolino $90,000,000 Cent
ral Republic Bank and 
Trust Co., Chicagoje. Ši pa
skola buvo žinoma kaipo 
“Dawes Loan.” Tuo klausi
mu tuomet rašiau “Keleivy
je,” kaip valdžia gelbsti ka
pitalistus, ir pasakiau, kad 
minėta valdžios paskola 
žlugs.

Kai minėtas bankas gavo 
iš valdžios $90,000,000 pa
skolą, tai vardą permainė į 
Central Republic Trust 
Company.

Dabar šis bankas uždary
tas. Reiškia, “genijus” Da- 
wes subankrutavo. Banka? 
atmokėjo $30,000,000 ir 
valdžia spėjo užgriebti $50,- 
000,000 banko turto. Dar 
trūksta $10,000,000.

Valdžia reikalauja, kad 
buvusieji banko šėrininkai 
atmokėtų jai tuos $10,000,- 
000. Illinois valstijos įstaty
mai sako, kad subankruta
vusio banko šėrininkai turi 
dvigubai atsakyti už savo 
Šerus, kad apmokėjus sko
las. Bet subankrutavusio 
banko šėrininkų advokatai 
sako, kad tokis valdžios rei
kalavimas esąs “nc ameri
koniškas” ir net “priešin
gas konstitucijai.”

Tačiau advokatai, tie a- 
merikonizmo ir konstituci
jos “žinovai,” užmiršta, kad 
banko didieji šėrininkai yra 
milionieriai, kad jie išeik
vojo žmonių pinigus ir už 
išeikvojimą turi atsakyti. 
Kodėl tas priešinga konsti
tucijai ir ne amerikoniška,

kuomet amerikoniški įstaty
mai taip rodo?

i Da daugiau: 1932 metais 
rašiau “Keleivyje,” kaip 

1 valdžia paskolino $750,- 
‘ 000,000 nusibankru1 ijusiom 
14 gelžkelių kompanijom, 
turinčiom daugiau 21,000 
ge’žkelio mylių.

Plutokratų spauda tuo
met aiškino, kad tos gelžke
lių kompanijos pertaisys 
kelius, padarys geriausias 
gelžkelių linijas ir biznis 
tada tai}) pagerės, kad į tris 
metus atmokės skolą.

Gelžkelių magnatai pa
ėmę milionus dolerių pasko
los, susidėjo pinigus į savo 
kišenius, o gelžkelių netik 
netaisė, bet nei nuošimčių 
nemokėjo. Dabar tie gelž
kelių magnatai siūlo val
džiai pasiimti suirus us gelž- 
kelius. bet valdžios “eks
pertai” sako, kad minėti 
gelžkeliai neapsimoka tai
syti, nes biznio nėra.

1 Iš gelžkelių magnatų tai}) 
gi negalima reikalauti pas
kolos, nes, viena, j e negy
vena kitur; o kitas lalykas, 
tokis paskolos reik; lavimas 
ya “ne amerikoniškas” ir 
einas prieš konstituc iją.

Matote, ką reiški 1 “ame- 
konizmas.” ir kam naudin
ga konstituciįa!

T. J. Ki činskas.

MANEVRUOSE Ž JVO 4 
JAPONŲ LAKŪNAI.

Darant oro mane’ rus ne- 
reitą sąvaitę Japoni oj užsi
mušė 4 armijos lakūnai.

1
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Įvairios Žinios.
Kaip Veteranai Gali Pasveiko Su Peršau- ir katalikju— 

Gaut Bonusą? tom Smegenim.
PASVEIKINIMAS KUPIŠKĖNAMS.

VOKIETIJOJE AUDRA 
PRIDARĖ LABAI DAUG

NUOSTOLIŲ.
Šiomis dienomis vakari

nėje Vokietijos dalyje siau- 
tusios audros daugelyje vie
tų padarė didelių nuostolių.

Be Dueseldorfo, nuo aud
rų smarkiai nukentėio Neu- 
so miestas, kurio šiaurėje 
daugelyje gatvių buvo nu
plėšti stogai. Ten ypatingai 
nukentėjo neturtingųjų ko
lonija, kur, vėtrai nuplėšus 
stogus, pasiliko be pastogės 
44 šeimos su 211 vaikų. Ki
toje gatvėje buvo nuplėšti 
stogai paeiliui daugeliui na
mų. Taip pat nukentėjo vir
šutiniai aukštai. Kitoje to 
pat miesto dalyje buvo nu
plėšti bažnyčios ir mokyk
los stogai.

Gaisrininkai, techniškos 
pagelbos kuopa, raudonasis 
kryžius ir smogininkų gru
pės teikia pagelbą nukentė
jusiems. Buvo parūpinta 
laikina pastogė 250 žmonių, 
kurie pasiliko be pastogės.

Šiaurės juroje Vokietijos 
pakraščiuose siautusi aud
ra, meteorologiniais prane
šimais, pasiekė 10 balu stip
rumo. Juroje nukentėjo vi
sa eilė laivų.

Sausio 10 d. popiet pasi
kartojęs Vokietijos vaka 
ruošė viesulas vpatingai 
smarkiai siautė Hamo. ne 
toli Koelno, apylinkėse. 
Vietos gotiško stiliaus baž 
nycios 45 metrų aukščio 
bokštas 30 meti-ų aukštu
moje buvo palaužtas ir bok
što viršūnė nugriuvo ant 
bažnyčios stogo, kuris labai 
nukentėjo. I gatve nugriu
vusios bokšto skeveldros 
laimei, nieko nesužeidė. 
Taip pat buvo apverstas 
vietos gaisrininkų namų 
bokštas.

KAIP FAŠISTIŠKI PUS
GALVIAI GARBINA 

KARĄ.

Bonuso Įstatymas, už kurį' Albertus provincijoj. Ra- 
Amerikos pasaulinio karo veno miestely, prieš Kalė- 
veteranai kovojo per 15 me- Peršautas per gal
ių, 27 sausio jau inėjo ga- Elmer McCaghran, 16

Vokietijoj dabar skelbia
ma, kad “valstybės priešai’* 
yra netik žydai, bet ir Ro-

T ... . v. lion. Ir tam tikras valdžios mepĮ amžiaus jaunuolis, lai numigtas metus kalėti uz-
Italijos lasistų poetas aparatas jau dirba, kad 15 .• P€lr neatsargumą, taj, katĮ kritikavo nacių

mos katalikai. Pereitą są-jir šiaip ankstyvesnių laikų 
vaitę Berlyne katalikų ku-į paminėjimas Kupišky, Pa- 
nigas Albertas Immel buvo

(Prisiųsta iš Lietuves.) j draugų, su kuriais jam teko
v- • • , , svkiu dirbti, kovoti, kentėti.Nesenai įvyko 190o melų J -Labiausiai susijaudino šis 

jaunas senis, kai Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos C. valdy-

Marinetti šiomis dienomis 
parašė šitokį himną karui: 

“Karas yra gražus, nes jis 
Įkūnija mechanišką. patobu
lintą žmogų dėka dujokaukių, 
gązdinančių megafonų, lieps
nosvaidžių ir šarvuotų auto-

birželio ar vėliau bonusą 
butų galima išmokėti.

Kaip jau buvo “Keleivy’ 
aiškinta, bonusas reiškia at
lyginimą buvusiems karei-

valant jo broliui šautuvą. vaidžią. Jis pripažintas 
Kulka pataikė Elmerui v.rs “valstybės išdaviku.”
ausies, perejo per smegenis į ____________________
ir atsimušus į kaulą antroj reikalingas ūkės darbi-— — \1XKĄSgalvos pusėj skilo pusiau ir barta"’ Geram vyrui gera vieta. 

e _ pastovus. Užmokestis $25 į
. ištiško į Šonus. Nežiuiint to. rn*nt j pradėt. Kuris nėra išdirbęs

„»va,uz,u irsarvuuiu «». ?“ K?*1 ,uzklekvle?« Dr. C. F. Doreey padarė H“*1......
.... b • ‘ ? , , dieną išbūtą kariuomeneje ODeraciia šviną iš smegenųmobd,,. kune zmegu, duoda šjąpus v.,ndens „ 25 ^‘^ka^ra"^ -paverg- - kiekviena diena išbūta P.?3 • Prieitą• -.ąvauę —uz KieKvieną (ueną įsoutą vaikas jau parėjo iš ligoni-! 

gra gražus, „ea U^S^^klaU^ n" '
ta“IS* ar'i B Wash;ngtono praneša-! g”'

Kuris
, - metų ant vienos ūkės neatsišaukite,

paoare gašydamį priduokit amžių.
RED FEATHER FARM

galimumo viešpatauti 
toms mašinoms. 

“Karas

High St.. RANDOLPH, MASS.

APIE GENERALĮ STREI
KĄ PEKINE

Pekino miestely, Illino- 
iaus valstijoj, sustreikavo 
American Distillery darbi
ninkai. Policijos viršinin
kas, buvęs kumštininkas 
Donahue, tuoj lieoė savo 
po’icmanams svaidyt gazi- 
nes bombas i streikieriu su
sirinkimus. Tuo pasipiktino 
viso miesto darbininkai ir 
apskelbė generali streiką, 
reikalaudami, kad tas bru- 
talas butų prašalintas. Ge- 
neralis streikas tęsėsi 24 va
landas ir buvo suparalyžia
vęs visą miestelio gyvenimą. 
Plutckratai baisiai nusigan
do. Dabar, kai generalis 
streikas pasibaigė, jie džiau
gėsi. kad “tvarkos palaiky
tojai.” suprask, bombų

“Karas yra gražus, nes 
papuošia kulkosvaidžiais pra
žydusias pavasario pievas.

“Karas yra gražus, nes jis 
sukuria šūvių, patrankų trenk
smo. lavonų puvėsio kvapo ir 
smarvės simfonijas.

“Karas yra gražus, nes jis 
gali geniališkai pertvarkyti 
žemės ir pelkių peizažus, dėka 
Įkvėpimo kupinos artilerijos ir 
dėka gabiųjų karo skulptorių.

"Karas yra gražus, nes jis 
sukuria naujas architektūri
nes formas, kaip antai: kau
tynių rikiuotes, geometrines 
lėktuvu eskadriles, degančių 
kaimų durnus, raštus nušvies
toje padangėje ir tt.. ir tt.

“Karas yra gražus, nes jis 
dažnai smurtu, entuziazmu ir 
lyriniu didingumu pralenkia 
net žemės drebėjimus ir ange
lų su demonais kovą.

“Karas yra gražus, nes jis 
savo operaciniu peiliu atjau 
nina vyriškąjį kūną ir padidi
na moteriškojo kūno švelnumą 
bei žavingumą.

"Karas yra gražus, nes jis 
tarnauja didžiosios, fašistinės 
Italijos didybei!”
Šitas bepročio kliedėji 

mas tilpo Torino fašistų or
gane “La Stampa.” Mes jį 
paėmėm iš “Lietuvos Ži- 
nių.

imijoje buvęs.
J,s| Kai kurie veteranai

ANT PARDAVIMO
Stuba su visokiais įtaisymais, 8 

■ kambarių, elektriką, gezas, miesto 
į var.duo, sauso oro šilima, 4 akeriai 

;enaės, apie 100 visokių vaisingų ms- 
ir uogų visokių; pats prižiurę

jau ma, kad iki 8 vasario dienosimu per 18 metų. Labai gražioj vietoj, 
prie gražaus prūdo, visokių žuvų 
prie geležinkelio ir buso, 9 mai lės1S-.. . , jau 1,068,000 veteranu yra išėmę pinigų is tų bonu- pildė aplikacįjas, reikalau- nuo Čamden, N. J. ir Philadelphijos. 

SU. U Z IlkUSią SUmą Jie da- <mu bonu i Tyras oras. Priežastis pardavimo,
bar turi vadinamus “adjust-Į __ ____________
ed Service” certifikatus. To- < TIE* nVf\ IIHJS i I 
ki certifikatą jdabar reikės, I AJIESK’JJlinAl
iškeisti į boną,*kai tik bonai į -------
bus atspausdinti (dabar iie Pajieškau mergaičių .Ju.sepi.ino> . ! \Valnut avė., Woodbury, Heights, N.J.
, “ v J i Veronikos Rakauskas (gai vadinasi!-----------------------------------------------------
da negatavi). __ lR°ck). Jos gyveno Pr<»v:den< •. R. L Reikalingas Pusininkas ar

j senatvė ir nesveikata. Kas norėtų 
' gražiai ir smagiai gyvent, tai gra- 
; žesnės vietos N. J. valstijoje nerasi. 
Norėčiau parduot lietuviams. Plates
nių informacijų klauskite pas savi 
ninku. JONAS P- TRAKIMAS,

kaime, netoli Pilviškio, Vil
kaviškio apskr.

Kupišky į paminėjimą 
susirinko keli šimtai žmo
nių; butų ir daugiau buvę 
klausytojų, bet salėje nebu
vo vietos. Pranešimūs pada
rė seni veikėjai — prof. Pr. 
Mažylis, žurnalistas P. Ru- 
seckas, daktaras Didžiulis 
ir kiti. Papasakota apie ko
vą dėl spaudos atgavimo, 
apie 1905 m. revoliuciją, 
jos laimėjimus ir apie kovas 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir tt. Klausytojai di
deliu susidomėjimu klausė
si pranešimų, nes daugelis 
apie anuos garbinguosius 
kovų laikus mažai ką ir te 
žino. Nutarta įkurti Kupiš
ky liaudies namus, kuriais 
galėtų visi naudotis kultū
ros reikalams, nes dabar

ba įteikė jam Jažy adreį

Kaunas.
Petras Rtseckas.

J ieškau darbo ant farmos.
Tūrių 16 metų patyrimo, pasidarau 

visus mediniu- įrankiu-, rai pri
žiūriu gyvulius, teisingas. Norėčiau 
gaut darbą pas laisvų pa iurų l'ar- 
merį. Našlės farmerkos, ku oms rei
kalingas gaspadorius, aš t ikiai vie
tai tinkantis. Klauskite la; .u.. (0

A. RAGAUSKAS. R R. 1,
% H. \Valiquist, Buchai an, Mich.

Didesnė Jėga Nervu otiems
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t. y. elementą labai 
reikaiingą tvirtiems, galini:. ?ms ner
vams Medikališką fosfori parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nuramin
ti sujaudintus, svyruojančius, skau
dančius nervus. Jis yra brai gus ner
vų suirutėse, kurios pagimdo “nusidė- 
vėjimo” jausmą

Tas šaunus receptas turi tam tikrą 
formą geležies, raudono kra jo reika
lingo budavojimui tvirtesni; ir svei
kesnių raumenų ir sugrąžir nui spal
vos ir pilnumo išblyškuaūins, plo-

Kas turi 
tas turės gauti

tokį certifikatą,1 jf. M.eriden’ Conn.. paskutiniai^ ;a.-. kais jos gyveno 46 Dante place, ham- r USininKe
1S artimiau- den. Conn. Abidvi se-ervs—ių amžius ant mažos ūkės, su maža suma pini-den, Conn. Abidvi seserys-

18 ir 16 metų. Ka- žinot - kur tokios į gų. 4 akeriai geros žemės, stuba 8 
mergaitės randasi malonėkite pra- 1 kambariu, didelė barnė, prie gero ke- 
nešti, arba pačios lai atsišaukia. lio, netoli nuo miesto ir ežero. Taip- 

Wm. A. Rock, i gi turiu biznį. Esu vienų vienas ir
321 W. 4-th St., So. Bosto.--. Mas . negaliu visko apdirbt. Moteris turi
----------------------------------------------------but teisinga ir paviene. Laišku duo-
Pajieškau brolio JUOZO DAU- -iu platesnių ftiformacijų, klauskite.

šio veteranų ofiso* aplikaci
ją, išpildyt ją ir priduoti ją 
arba nusiųsti į tą patį vete
ranų administracijos ofisą, 
per kuri pbskolą buvo ga
vęs.

Bet jei kas nėra pinigų Mich. Nuo to laiko nežinau kur jie 
ant savo certifikato skolinęs ti-

KANTO ir jo draugo Jono Stuparo. G. M. KANTON,
11 metų atgal abudu gyveno Detroit,; R. D. 3, Richfield Springs.

(8) 
N. Y.

T- ... i-i-i niems veidams Be to, NUGA-TONEKupišky beveik nėra kame turi šešias kitas brangias gyduoles.
Pradėkit imt NUGA-TONI šiandien 
ir tėmykite kaip stiprėsit. l’arduoda 
visi aptiekoriai su garantiją grąžinti 

kovose dėl Lietuvos teisių ir Pin‘Kus. Tik Vienas Doleris mėnesio
mirusius senus veikėjus ku- nuo užkietėjimo imkit- ;ga sol 

ir nutarė pasvei-!—Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. ir 
spaudą visus ku- / '

susirinkti. Susirinkimas pa 
gerbė žuvusius revoliucijos

piškėnus 
kinti per 
piškėnus, gyvenančius Ame
rikoje: d-rą A. L. Graičiu 
ną, Pr. ir J. Krapavickus, A

MILŽINIŠKA BIBLIOTE
KA MASKVOJE.

Didžiausia biblioteka So
vietų Rusijoje yra Lenino 
biblioteka Maskvoje, kuri 
turi dabar 6.500.000 tomų 
knygų. Kasdien kiekvienas 
Sovietų uiiietis šiomis kny
gomis gali naudotis. Šiai 
bibliotekai valdžia kasmet 
skiria po 4 milionus rublių 
subvencijos. Per 1935 metų 
11 mėnesiu biblioteką ap
lankė 43,500 skaitytojų, iš 
viso 385,000 kartų. Skaity
tojas šioje bibliotekoje me 
todiškai ir bibliografiškai 
patariamas.

Skaitytojų ir lankytojų 
skaičius nuolat vis didėja. 
Todėl biblioteka nebegali 
išsitekti tose patalpose, ku

ir tą certifikatą da turi, tas 
privalo jį su išpildyta apli
kacija nusiųsti į Veterane 
Administration Office, Wa- 
shington, D. C.

Pasiuntus tuos popierius, 
daugiau niekuo rūpintis ne
reikia; reikėtų tik pranešti, 
jeigu vėliau pakeistum savo 
gyvenimo vietą. Po 15 bir
želio iš Washingtono bus 
prisiųstas bonusas. Jeigu 
benuso suma nesiektų $50, 
tai ji bus prisiųsta valdžios 
iždo čekiu; o jeigu bus 50 
dolerių ar daugiau, tai val
džia prisius tą sumą $50 
vertės bonais, kuriuos gali
ma bus kiekviename pašte 
iškeisti į pinigus, arba lai 
kyti kaip investmentą, nes 
tie bonai neš 3 nuošimčius 
metinių palūkanų iki 1945 
metų 15 birželio dienos. 
Tuomet procentai sustos.

Aukščiausia suma, kokią 
veteranas gali gauti, yra 
51,585. Tiek gaus tik tie, 
kurie ilgiausia išbuvo užju 
ry. Kurie kariuomenėj buvo 
trumpiau, tie gaus mažiau; 
o kurie jau skolinosi pinigų 
ant savo certifikatų, tie gaus 
da mažiau. Yra apie 3,500,- 
000 veteranų, kuriems rei
kės kokį nors bonusą gauti. 
Iš viso valdžia turės išmo
kėti daugiau kaip 2 bilionų 
dolerių.

2 Dėž. KARBO.MIN'T VIENOS 
Tablets ui Kainų

sišaukti arba kurie žino: kur jis gv-; Stebėtinos naujos plyskelės (tab- 
vena,~ malonėkit pranešti, už ką iiu-įlets), kurios prašalina rūgštis, išpu
siu dėkinga. Mrs. P. Stuka-. (O)ltimo skausmus, apsaugoja skaudu- _ _ . , . ,

R- F- D. 1, P aistote. N. H. j liūs nuo erzinimo prarūgusiam skil-; UUS, J. Liaudanską ir kltUS.
Krolio 7*’ tyriai lšp!auna Diš ''durių nuo- Namams statvtiKajiesk.au brolio KILS-( ,}mgus skausmus. Reguhare kaina

KIO, sesers Onos Bilskaitės ir svo-. si už dėžutę, dabar 2 dėžutės už $1.

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Baltušį. P. Kručą, S. Usonį, Jeigu diegliai kankina p» krutinę,

gėrio Antano Rimkaus, vi-i gyveno 
Cincinnati, Ohio; dabar nežinau kur 
jie yra. Prašau greit atsišaukti, turiu 
daug žinių iš Lietuvos.

Antanas Bilskis

Užsisakykite tuojaus. Iškirpę pri- 
siųgkite šį skelbimą. Nesiųskite pi
nigų — užmokėsite $1 ir pašto lė- 

<0) šas pastoriui, kuomet
vaistus.

atneš jums

2127 Ballou Avė., Scrantor.. Pa. į K ARBO.MIN’T CO- Dep. K. 
----------------------------------------------------- i 529 Hudson St., New York, N. Y.

ATSIVEDIMAI.
Mergina ar našlė, laisvų pažiūrų, 

gero budo, nesenesnė 49 metų, labiau
siai farmerka, arba ir miesto mote
rys, katros mylėtų draugaut su rim
tu vyru, prašau atsišaukti laišku.
Plačiau paaiškinsiu laiškais <9į 

P. Mitchell,
R.F.D. Grassy Hiil, Woodbury, Conn.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
25—33 metų; esu vaikinas nevedęs, 
34 m., darbą turiu gerą, čia lietuvai. 
čių nėra. Merginos, su pirmu laišku 
prašau prisiusi paveikslą, pareikala
vus sugrąžinsiu atgal. Platesnes ži
nias suteiksiu laišku (8)

J. Eletskama, P. O. Box 14

NUPIGINTOS KNYGOS.
Kas prisius per šį mėnesį $1, tas gaus 

knygų už $2.00 vertė*.
Dainos—surinktos, 128 pusi.......... 35c.
Naujos Eilės ir Dainos, 96 pusi. 25c. 
Gražių pasakų knygelė, 120 pusi. 25c.
Mokinkimės Rašyt, 64 pusi.......... 30c.
Laimė ir Planetos, ateities spėj. 20c. 
Sapnų knygelė, 64 pusi..................... 25c.1 •? cmvniofii o ji L-vizif L'ZAyjrjc - - p, i vrttics cv* r* v ivvnvmo !»•

žiais apskaitymais ..................... 25c.
Spėjimai laimės—Salamonas   10c.

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

P. MIKALAUSKAS
Timiskaming. Que.. Canada. I 248 W. Fourth St- So. Boston. Ma*s

T Roltnči T K P ir T K11-’ šonuose, skausmas galvos, r.ieko ne- j. cauus}, j., is.., r. ir j. inu laukdami Kazellio special
HERBS K. A. Tik ką t naujai iš
rastos. Toji gyduolė *g ;rai vei
kia. Suvalnir.a kad ir kiečiiusius vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus, stabdo skaud ijimoa po 
krutinę ir šonuose, valo kraują, stab
do gaivos skaudėjimą ir galvos svai
gimą. Reguliuoja šlapumu, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir sti nų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovi ir žolių, 

. neprilyginamai gere-nė už visas ki-60 metų gyvenimo sukaktu-! tas arbatas. Ji padarys to iį darbą,
VPC T Rimša vra labai na-ikokio i°ki kita £>'duolė iki šiol nepaves. d. Kimša yra laDai pa !dar- Garantija: pinigus Stgrąžinsi- 
sizymėjęs knygnešys ir šiaip : me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji
------ - - - ---- tiktai 25c. už

už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių Ivi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge- 

niolrorlAc no i rd vaistų nuo Rejmatizrm Neural- 
' I Sijos, Nervų-išgasėio. Ka iunčiame niekados ne- ! per paštą visur. J Kanadą į asiunčia- 

me 5 pakelius už $1.25. Pi igus ma
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip: .

KaZELL’S BOTANICA - CO- 
Botanic Druggists 

26 W. BROADM AY.
SOUTH BOSTON. M iSS.

susirinku
sieji sumetė arti 300 litų.

Margiuose paminėjimas 
įvy ko pas pavyzdingą ma
žažemį ūkininką Juozą 
Rimšą, kuris minėjo savo

didelis kovotojas dėl Liau- 
vos laisvės, daug kartų ka
lėjęs rusų kalėjimuose, bu
vo ištremtas ir kitaip perse
kiotas. tačiau
nusimindavo,
nusileisdavo priešui ir kas 
kartas, paleistas iš kalėji
mo, vėl sena energija tęsė 
kovą. Garbingą jubiliatą 
paminėjo gražus būrelis jo

^vaidytojai, laimėjo *5°'Iriose ji dabar yra. Kaip tik 
vą. Bet streikas bravore tę-;{jabar šiai bibliotekai stato- 
siasi toliau ir visos darbi- mj naujj lumai, kurie užims 
runku organizacijos laikosi , (50454 ketv metrų plotą ir 
reikalavimo, kad policijos 493(5 metų gale jįe bus baig- 

^ut1- prasalin- tj statyti. Naujuose rūmuo
se knygų saugojimų lentynų 
bus pastatyta 11 milionų to 
mu. Bus Įrengta keliolika 
salių, iš kuriu kiekvienoje 

Tautų ggĮės ]ajsvai tilpti po 2,500 
politi- įankvtoju.

globoti___

Reikalinga Tuojaus

viršininkas 
tas.

500 Vyrų ir Moterų, kurie pardavi
nėtų ir garsintų PALANGOS TRE
JŲ DEVYNERIŲ ir daugelį kitokių 
gyduolių. Garantuojam dideles pa 
-ekmes agentams. Rašvkite tuojaus,

DEKEN’S OINTMENT CO.,
P. O. Box 352. 

HARTFORD. CONN.

KIEK YRA ŽMONIŲ BE 
TĖVYNĖS.

Šiomis dienomis 
Lygos sekretoriatas 
niams tremtiniams
sas K4S reikia daryt, norint gaut
visame pasauly žmonių be 
tėvynės, kurie dėl valdžių 
žiaurumo turėjo arba patys 
bėgti iš savo gimtinės, arba 
buvo ištremti.

Raportas paduoda šito
kius tremtinių skaičius:

Rusų apie 800.000. 
Armėnų apie 240,000. 
Siru. asiru, cbaldu apie 

7,000?
Turkų apie 150.
Saariečių apie 4,000. 
Vokiečių apie 100,000.

pirmas popieras.
(liDaugelis mano. kad prašant savo fotografijas 2’?x3 col. 

pirmųjų p pieru reikalaujama džio.
atvažiavimo i Suv. Valstijas pa- Bet kurie yra atvažiavę 
liudijimo, ir prašo patarimų. Suv. Valstijas po birželio 29 d. 
kur teki paiiudijimą gali gaut. 1906 metais, tie turi pridėt ir 
Tkrenybėje tokių paliudijimų pinigišką perlaidą (money or- 
pačiarn jieškot nereikia. deri) $2.50. vardu Commissio-

Nori it gaut pirmas popjeras. ner of Immigration and Natų 
reikia padaryti taip: Reikia ralization. Ir pagal paduotas
gaut iš bile Natūralizacijos ofi- aplikacijoj informacijas natų
so blanką, vadinamą Form ralizacijos valdininkai patys
A-2213. Atsakius ant visų pa- išgaus atvažiavimo certifikatą 

Aišku, kad šitos skaitlinės klausimų, nunešt tą blanką sa- kuris yra reikalaujamas nuo
toli nepilnos. Apie lietuvius, vo distrikte i Immigration and prašančių pirmų popierų. Tas
lenkus, austrus ir kitus nuo Naturalization ofisą. Jeigu Na- certifikatas jau bus dalis natų 
diktatūrų pasišalinusius po- turalizacijos'ofisas toli. tą blan- ralizacijos rekordo, kurie nori 
litinius emigrantus jos nie- ka galima nusiųst paštu. Siun- tapti Suvienytų Valstijų pilie 
ko nesako. čiant paštu, reikia pridėt dvi čiais.

j

Kajiesk.au


įeitas Poslapiu

IŠ PIETŲ AMERIKOS.
AR IŠTIESŲ MASKVA 
KALTA DEL BRAZILI

JOS SUKILIMO.
Paskutinis sukilimas Bra

zilijoj įvyko prieš Kalėdas. 
jdneriko6 spaudoj buvo ra- 
£ omą, kad tai komunistų 
riaištas. Iš tiesų taip ir iš- 
1 odė, nes Brazilijos valdžiai 

eikalaujant. Urugvajaus 
valdžia nutraukė net santy- 
1 ius su Sovietais ir išvijo 
Maskvos atstovą, buk jis tą 
s ukilimą Brazilijoj suorga-
1 izavęs.

Ar ištiesų Sovietų atsto- 
\as čia buvo kaltas, aš ne
siimu spręsti. Aš čia tik at- 
lasakosiu faktus, o ‘'Kelei
vio” skaitytojai galės patys 
pasidaryt išvadų. Visų pir
ma pradėsime nuo to, kaip 
prasidėjo sukilimas.

Brėkštant 27 lapkričio 
(1935 m.) aušrai, per duslų 
Rio de Janeiro orą prašvil
pė kanuolės šovinys. Po jc 
sekė antras, paskui trečias 
ir it. Tie virpantys prožek- 
tiliai trenkė Į Trečiosios 
Pėstininkų Kompanijos ka
reivines, kurios stovi netoli 
t osto. Baltose muro sienose 
pasirodė juodos skylės.

Iš kareivinių langų tuo
jau pradėjo spiaudvt šautu
vų ugnis. Iš ka'nuolių šaudė 
Į kareivines ištikimas prezi
dento Vargo batai jonas, o 
iš kareivinių piškino sukilę 
Jūreiviai. Jie laikėsi ištisas 
8 valandas.

Bet artilerija galų gale 
pavertė kareivines griuvė
siais ir ištikimieji kareiviai 
puolė imti sukilėlius štur
mu. Užvirė kova durtuvais. 
Jieši šimtai sukilėlių pasi
davė.

Tuo pačiu laiku miesto 
pakrašty siautė atkakli ba
talija karo aviacijos mo- 
1 tykioj. Čia trys valdžios or
laiviai pradėjo mėtyt iš oro 
bombas Į sukilusių aviatorių 
mokyklą. Prie to da prisidė
jo valdžios artilerija ir mo
kyklos angaras su orlaiviais 
tuojau buvo sunaikintas, 
'/aidžios kariuomenė čia 
paėmė 400 belaisvių.

Tarp paimtų abiejose vie- 
1 ose belaisvių daugiausia 
buvo jaunuolių, karo mo
kyklos kadetų.

’ Iš viso per keturias suki- 
1 imo dienas buvo paimta ne- 
1 aisvėn 1,300 kariškių ir ke- 
basdešimts civilių. Visi jie 
1 uvo sugrusti Į kalėjimus, 
"aidžia paskelbė, kad vie
la sukilėlių grupė pagrobė 
iš Rio de Janeiro banke 
f300,000 pinigų ir pabėgo, 
c kita, susidedanti iš 500 
z monių, pagrobusi laivą Na- 
talio uoste ir išplaukusi ju- 
įon. Bet kuro stoka priver
tusi juos sugrįžti atgal ir 
pasiduoti.

Bėdą už visą šitą sukili
mą prezidento Vargo val
džia suvertė ant komunistų. 
Brazilijoj jau yra įsigyve- 
rusi tokia mada, kad už 
kiekvieną pasipriešinimą 
valdžiai reikia kaltint ko
munistus. Dabartinis prezi-
< entas Vargas irgi yra įsi
galėjęs revoliucijos keliu, ir 
kai jis 1930 metais pakilę 
prieš prezidentą Washing- 
toną Luizą, tai buvusi tuo
met Brazilijos valdžia ir ji 
vadino “Maskvos agentu.” 
Kas tik prieš valdžią, tas 
* komunistas.”

Ištikrujų gi dabartiniai 
sukilėliai neparodė jokių 
1 omunistinių tikslų. Jie va-
< inosi Šalies Laisvintojo 
E ąjunga, ir svarbiausis jų 
reikalavimas buvo — Įvesti 
Brazilijoj tas reformas, ku
rias dabartinis prezidentas 
"''argas žadėjo, kuomet jis 
Kilo | valdžią. Svarbiausios 
t į reformų yra šios:

1. Astuonių valandų dar- 
to diena.

2. Algos minimum.
&. Kas sąvaitė viena die

ta MBilsio su pilna alga.
4. Kas metai apmokamos 

frgfianinkams atostogos.

Be to, revoliucionieriai 
reikalavo paliuosuoti Brazi
liją nuo užsienio kapitalistų 
diktatūros. Jie stojo už de
mokratinę Brazilijos res
publiką su laisvais rinki
mais.

Dėl tų reikalavimų val
džia apkaitino Maskvą, ku
ri randasi kitoj pusėj žemės 
kamuolio. Ir dėl tų reikala
vimų per 4 dienas kovų bu- 
• o užmušta 138 žmonės.

Keleivietis.

KAIP GYVENA PARAG
VAJUJE LIETUVOS 

RUSAI.
Savo laiku “Keleivy” bu- 

o rašyta, kad būrys rusų iš
važiavusių iš Lietuvos i Pie- 
ų Ameriką jieškoti sau duo
tos. Dabar vienas tų rusų 
ašo “Argentinos Lietuvių 
’alse,” kaip jie jieškojo 
au vietos apsigyventi ir 
aip, galų gale, Įsikūrė Pa- 
agvajaus miškuose.

Štai jo laiškas:
Vienuolika rusų tautybės 

.eimų, 28 asmenų skaičiuje, 
1934 m. iš Lietuvos atvyko
me | Čako Konsepcioną. Iš- 
vrėme apie 50-ties kilome- 
rų plotą ir neradome tinka

mos vietos apsigyventi, nes 
norint pasiekti vandeni, rei
kia kast šulinius 70 metrų 
gilumo, o tai surišta su viso
kiais pavojais ir rizika.

Neradę tinkamos vietos 
apsigyventi Paragvajaus 

Čakoje, nusiminėme ir bijo
me dėl savo likimo. Mums 
atėjo pagelbon senos ukrai
niečių kolonijos “Novaja 
Volyn” narys Drobotenka, 
koris patarė kraustytis iš 
Konsepciono Į Enkarnacio- 
:ią. Tada mes delegavome 
savo grupės narį Bulyginą 
pas Paragvajaus Respubli
kos prezidentą ir tokių bu- 
du gavome nemokamą ke
lionę 700 kilometrų iki uk- 
tainiečių kolonijos “Nova
ja Volyn.” Mus broliai uk
rainiečiai parūpino mums 
karavanus iš stoties iki jų 
kolonijai ir priglaudę riša 
Lietuvos emigrantų grupę 
savo mokykloje, aprūpino 
maistu ir būtiniausiomis 
reikmenimis.

Nuo sausio 10 iki 20 die
nos 1935 metų tyrinėjome 
apsigyventi rietą šalia uk- 
ainiečių kolonijos “Novaja 
Volyn,” kur ukrainiečių 
autos žmonės gražiai savy- 

stoviai susikūrę. Susirado
me tinkamus laukus (miš
kus) su upeliais ir šaltiniais, 
su geru klimatu, kur 12—13 
metrų gilumoj yra puikaus 
vandens.

Paragvajaus Respublikos 
vyriausybė mums davė ne
ribotus miškų plotus. Visa 
11 šeimų išsikirtome sau po 
2 ha miško, išdeginome ir 
pasistatėme namelius. Pa
vasari pasisėjome kukurū
zų, pupelių, manjoka ir ki
tokių daržovių, kurias apsi
tvėrę nuo savų vištų, pradė
jome gyventi. (Kol kolonis
tai prasisiekia savo maisto, 
valdžia teikia kreditus). 
Savo koloniją mes pavadi
nome “Baltica.”

Mes, 11 Lietuvos emi
grantų šeimų “Balticoje” 
oasistatėme dvi pirtis ir 
kiekvieną šeštadieni ar daž
niau vanojamės karštuose 
garuose, kadangi derlingą 
Paragvajaus žemę apspitę 
visokie vabalai ir kūną 
graužiančios dulkės, kurias 
su sunkaus darbo prakaitu 
nuplauname europietiško 
stiliaus pirtyse.

Per nepilnus dešimti mė
nesių, t. y. nuo sausio 20-tos 
iki lapkričio 4-tos, jau tiek 
prasisiekėme, kad turime 
savo daržovių ir javų. Iš gy
vulių turime po porą paršų, 
o dalis jau ir po porą karvių 
Įsigijo. Iš naminių paukščių 
visi turime po 30—50 vištų. 
Iš vaismedžių pasisodinome 
apelsinų, figų, granatų, per

sikų ir kitų šios šalies me
džių. žodžiu — užvedėme 
sau sodus.

Dabar kertame dar vieną 
hektarą miško ir apie gruo
džio 15 d. manome pasėti 
kukuruzu tame plote, kuris 
dar niekuomet nebuvo žmo
gaus kirvio paliestas.

Tai tokios naujienos iš 
Lietuvos emigaantų koloni
jos, kurioje taipgi gyvena 
ir buvęs Kauno universiteto ’ K 
profesorius bei Abisinijos 
karaliaus gydytojas Dr. 
Dzirne. Kolonistas P.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Balandėliui. — Redakci
ja korespondentu pavardžių 
niekam neišduoda.

J. P. Trakimui. — Jūsų 
prisiųstus faktus apie p. 
Strimaiti padėsime archy
vam Viešai tokius dalykus 
skelbti neišpuola.

F. AitučiuL — Ačiū už 
aforizmus, bet “Keleivin” 
jų nedėsime.

A. Gaigalui. — Apie tą 
milžinišką stiklą teleskopo 
veidrodžiui, kuriam atvėsti 
liejykloj reikėjo visų metų 
lako, “Keleivy’** jau buvo 
.avo laiku rašyta. Jeigu tu- 
: ėsime laiko, gal ir vėl kada 
nors parašysime. Ačiū už 
iškarpą.

F. Shultzui. — Paprasto 
gyvenimo aprašymas nebū
tų kitiems Įdomus. Bet 
knygnešystė ir surišti su tuo 
areštai gali būt Įdomus da
lykai. Prašome prisiųsti, pa
žiūrėsime.

Vasiliauskui. — Rimti 
gydytojai per laiškus ligų 
nespėja ir ligonių negydo. 
Iš tamstos laiško matyt, kad 
netinkamą maistą valgai. 
Patartume perskaityt “Ke
leivio” šių metų Kalendo-• • • • • • , • 
nuje MiaipMii apie viuurn- 
nūs. Gal iš jo galėsi supras
ti, kodėl tamstos viduriai 
suirę.

A. S. — Pranešimo apie 
vėžio ligos gydymą nedėsi
me. Mes netikim. kad toji 
sanatorija galėtų apie vėži 
geriau nusimanyti, negu di
delių miestų ligoninėn.

Norwoodo Ramunėlei. —
Vieną draugo rašinį jau pa- 
ruošėm spaudai, o kitus pa- 
ruošim vėliau.

Rytiečiui. — Tilps kitam 
numery.

D-rui Graičiunui. — Su
naudosime, ačiū.

J. Milickui. — Aukotojų 
vardus paskelbsime vėliau.

T. Puskunigiui. — Ačiū
už iškarpas.

J. Žiaugvienei. — Įdėsi
me i kitą numeri.

Onytei K. — Sunaudosi
me.

XILAIPĖDOS KRAŠTĄ IŠ
TIKO DIDELIS POT- 

VINIS.
Sausio mėnesio pirmomis 

dienomis Nemune pradėjo 
smarkiai kilti vanduo. Ypač 
jis buvo pakilęs Nemuno 
žiotyse, ties Rusne. Ragi- 
ninkų saloje buvo susigrūdę 
ledai, kuriems išlaužyti bu
vo panaudoti net trys led
laužiai. Nors ledai buvo 
išlaužyti ir tuo išvengta di
desnio pavojaus, vis dėlto 
staiga pakilęs vanduo išlau
žė pernai ties Rusne supil
tus pylimus. Vanduo apsė
mė žemesnes vietas. Dėl to 
aplinkinių kaimų gyvento
jai skaudžiai nukentėjo. 
Buvo apsemtos ne tik jų 
triobos, bet vanduo nunešė 
pašarą ir pridirbo kitų ne
laimių. Nuostoliai siekia 
apie 60,000 litų. Nukentėju- 
siems tuojau buvo pasiųsta 
pagalba ir išdalinta keli 
tūkstančiai litu pašalpos.

Tsb.

Ne. 8. Vasario IV d., 1936 m.

Štai, Kaip i'r agoras Užšalo. GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

,.w.* re- • i i ... !ę ■ i ir :ut;-u
;>as:kalbčjimų Si i.nyya sutaisyta taip | paii 
lengvai ir suprantama*. kad kiekvie- kaip ji 
nas gali crei’.ai išmokt kalbėt anglis ' Pridėtas

KELEIVIS, SO. BOSTON.

štai. ką padarė šaltis Heli miesčiuko tvenkiniui — vanduo 
sušalo krisdamas. Miestelis Heli, kas reiškia pragarą, randasi 
Michigano valstijoj. Jj tuo varau pavadino vienas iš pirmųjų 
naujakurių, kuris buvo areštuotas už degtinės varymą ir mo
kesčių valdžiai nemokėjimą. Tas vardas miesčiukui prilipo ir 
jis taip vadinasi iki šiai dienai. Kaimynai dabar juokiasi, kad 
“Pragaras jau užšalo. ’

KAS GIRDĖTIS KANADOJE.
DIDELIS NERIMAS BE- visiems po $25 kas mėnesį, 
DARBIŲ STOVYKLOSE, ir todėl naskutiniais rinki- 
-Keleivy” jau buvo rašy-imais žmonės P»'«dėJai sa-

ta apie sunkią Kanados ža.
darbių būkle. Bet tai buvo, . ?kl jaciau niekas za 
žinoma, lietuvių bedarbių ;l!en» $2a i menes! Albert0->

biai vaišinami geriau. Pasi- ', . " * , .
rodo. kad ne. šiomis dieno-1 ek3>enn!«ntus d?‘?lL 
mis Dominijos valdžia su Bet atidarant dabar legis- 

.laturos posėdi, gubernato-rinko žinias iš stovyklų - nadaiėias WI Walsh 
(kempių), kuriose laikomi;
šelpiamieji nevedę ui
biai, ir tas raportas narodė, . valdžia tuojau ,pes le 
kad visos «towk’os aUuoia -įslaturon tokio įstatymo 

h- Lnoffl S"““*“* ir> kai.>fslata,į- 
butų gal ir pakenčiami, bet ^iaSI?3‘^*v;J,™™<sk.ioll'n 
kitos gyvenimo sąlygos ne
pakeliamos. Daugiausia be
darbius tenai slegia izoliaci-j
ja visiškas č.t-kirirnas neturtingų ūkininku
nuo pasaulio. Todėl valgyklomis ir maistu: toliai!
^riiTnanSirT T°aria*u ieina raiest* bedarbh* 

i Tai butiniausis daly-paleisti bedarbius klaidžioti , Vėliau bus vvkinamo po visą sali niekuo neapru- Kas* Veliau Dus

džia imsis vykinti “Socialio 
Kredito” reformas.

Valdžios programoj pir
moj vietoj stovi aprupini-

ir kitos reformos, 
socialio kredito

Tačiau 
šiais me-pintus butu ir nežmoniška

ir pavojinga. Bennetto vy- ; Albertos gvventojai da 
nausybe yra išleidus bedar- : -
bių aprūpinimui Įstatymą ' s \_________
(Sočiai and Unemployment VALDŽĮA KONTROLIUOS 
Insurance Act). Einant šiuo KANADOS BANKĄ. 
Įstatymu, tun būt Įsteigta ir

Vasario 6 dieną Ottawos 
mieste atsidarė Kanados 
Domin i j o s parlamentas. 
Atidarymo kalboj Domini
jos general-gubematorius 
Tweedsmuir pareiškė, kad 
valdžia prašysianti parla
mentą pakeisti Kanados 
Banko Įstatymą, taip kad jo 
nuosavybėj vyriausybė tu
rėtų kontroliuojanti intere
są. Kadangi tas bankas lei
džia Kanados pinigus, tai 
visuomenės labas reikalau
jąs, kad ji kontroliuotų tos 
visuomenės renkama val-

komisija bedarbiais rūpin
tis (National Unemploy
ment Commission). Bet kol 
kas ši komisija da nesuda
ryta, nes Kanados kapitalis
tai, sekdami savo brolius 
Jungtinėse Valstijose, ap
skundė bedarbių draudimo 
Įstatymą Vyriausiam Teis
mui kaip ‘nekonstitucini.”
Dabar Vyriausis Teismas 
šią bylą svarsto. Kapitalistų 
pasamdyti brangus advoka
tai Įrodinėja, kodėl tas Įsta
tymas yra “priešingas” Ka
nados konstitucijai. Taigi, 
kol teismas savo sprendimo džia._ ___ TT_______ 3 _ \lAtnneisnese, Kanados valdžia 
nenori pradėt to Įstatymo 
vykint ir bedarbiai laikomi 
stovyklose, kur jie gauna 
šiokį-toki maistą ir po ke- 
liatą centų Į dieną atlygini
mo už dirbamą darbą.

per tuos metus priauga tur
tų. Pavyzdžiui: šalis paga

“SOCIALIO KREDITO”
TVARKA ALBERTOJ.
Šiomis dienomis Edmon- 

tono mieste atsidarė Alber
tas provincijos legislatura.
Tai yra vienintelis pasauly 
parlamentas, kuri kontro
liuoja “Socialio 'Kredito” 
partija. T irnipai, tos parti
jos teori ja yra tokia, kad j reikalauja, 
valdžia kas metai turi jg.' ^kalinga operacija. Kudi- 
leisti tiek naujų pinigų, kiek s^ėrė arti 12 svarų, be-

Norima taip pat pralėsti 
valdžios kontrolę Kanados 
geležinkelių administraci
joj ir radio veikloj.

KŪDIKIS GIMĖ 6 SĄVAI- 
TĖM VĖLIAU.

Turbut jokia kita šalis ne
gali pasigirti tokiomis gimi
mų keistenybėmis, kaip Ka
nada. Nesenai viena francu- 
zė ūkininkė čia pagarsėjo 
visame pasauly savo penki- 
nukais, o dabar Toronto 
miesto ligoninėj viena mo
teris pagimdė kūdiki 6 są- 
vaitėm vėliau, negu gamta 

Motinai buvo

veik dusyk didesnis, negu 
paprastai būna. Įdomiausia

mina turtų už 10 bilionu do-Įbe^ kad kūdikis
lerių, bet už 6 bilionus jų, Syva5 motina sveiksta,
per metu? suvartoja. Reiš
kia, pelno liko 4 bilionai.
Tuomet valdžia išleidžia 
$4,000:00o,000 naujų pini
gų ir išdaiyja juos lygiai vi
siems gyventojams kaip

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
4 VAIKUS.

Londono miestely, Onta- 
rio provincijoj, piliečio Car- 
penterio namuose sprogo

“socialĮ kreditą.” Albertoj į karšto vandens tanka ir va
ši partija žadėjo to kredito.mušė 4 vaikus.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- • Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem
iškai lietuviško* kalbų. Sutaisė A tap-M.—šitas vaikeins parodo. kaip

Laiis. Abi dalis vienoje knygoje. j nuo Iv'JG metų revviiucinės Lietuvos 
Psi. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00 s pėko.* vedė kova si caro valdžia, ir 

kaip tuo pačiu laiku kunigai ta val- 
!.e»isva»i Badas Išmokti Angliškai.— ,’įių rėinė ir gynė; k.-.ip paskui revo- 

Bankiua reikalingiausių- godžių if'Luciia p.t£n.č viršų, kaip IJetuva li- 
iuosuota iš pc caro valdžios jr 

ouvo apskšiba respublika
_ ____lėtas didelis epą v ui tas žemlapis

kai. Joje telpa retik atskiri žodžiai,' parodo dabartinės 1 ietį vos rubežiue 
bet ėreli rakisr.si. pss:ko!bėj:.-aa' dar- i į. kaip šalis yra o: dalyta j apskri
ta jieškar.t. vaz.ur ar.t k-.r nors. nu-i^iu.;. Tai yra vienatinė knyga, kuri na- 
t jus, krautuvė?, daktarę pas bar- f.^do, k8iį gimė Lie uvos Respublika
zdaskutj. pas kriaučių ir ?t Sv fone
tiškų ištarimu ir g-amatika. Antra 
• adio nta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95. ......... 35c
Etaologija arba istorija apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. IL-.berlacdą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Y ra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-
eago, III. pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose............................. $4.00

ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sotartis su bol- 

Į ševil.ais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne Knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš yidsus Kaina ____$1.0f
Drūtais audeklo apdarais .... $15*.

Ar Buvo Visuotinas Tranas?—Kaip 
Nojus ga'-ėjo surinkti į kelias die- 

į tis-s visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį ?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visa žemę apsem- 

r yra? Kaip 
ėjo atsirasti

.... ----------------------------, raudonveidžiai
skambios, visos geros, l.nka vsao-I :r j-jių veislių žmonės? Šitie ir šim- 
kiems apvaikšcioj’HsasiS, bakams, klausimtj. j kuriuos negali

atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo Įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ........................................................ 25c

Monologai ir Dėklė mat: jos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingi; monologų ir dakiansa-

koneertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. Sc. Sostor., 1P74 m............... 25c.

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-
cago, III 190?, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta .......................................... $2.50 tlelko Keikia žmogui Gert ir f algyt?

—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, drutkos ir kitų panašių aa-

Gsmtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Myku? Kodėl jam reiliia riebalų? Ši

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

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Posieros apdaruore. .. $1.00

Dr. A. Bacc'ričia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpas, aiškiai ir supran
tama: išeiškir.a gamtos istoriją. Chi- 
cago. Iii. 1903. pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose....................... $1.50

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų čepetystės isterija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas. Šių knygą tu-
______ ______________________ retų perakaityt’ kjkvienas vyras, tė-
iiai iš prcletariŠKOs filosofijos. ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad

Jei r.ori žinot, k o gimdo pasaulyje j’4 moterjs. dukteris :r mylimosios ne
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk Papultų j tokią kunigų giebą. Parašė 
šitą knygelę. Raiba laba: iengva. Kny- <>»• Towsend Fo*. D D., su-
ga protaujantiems darbininkams neap- į lietuvmo Ferdinand de Samcg:tia 25c 
rainuojama. 5’edega imta iš Greilichc i
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

Materiališkas
Lai>e 

i

Istorijos Supratimas.

Trumpa Senobės Isterija. Pagal prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su . .....

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais • paikai tiki i visokius prietarus,
spalvuotais gražiais žemlapiais. i burtus ir tt............................ ............. 15c.
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 An,.?rikcs Ma<w.has. _.ArM kaip ka.

ta'.ikų kunigas Hans Sehmith pa.Sveikata arba tiesus ir trumpas keltas 
į sveikatą Pamatinės žinios iš ana

tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su- i 
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago.: Pilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose aud:-___ j 23 gražios eilės, daugybė straipsnių,

Švento Antano Stebuklas, irviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

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

Kai? Tapti Suvienytų Valstiją PiU» 
čia? Aiškiai išguldyti pilietystėt

Įstatymai su reikalingais klausimais i? 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..................................................... M*
Istorija Suvienytų Valstijų Siaurinės 

Amerikos nuo atsiradimo ir dar 
prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III.
1896. pusi 3C4 Gražiuose audimo 
apda’-uose .......................................... S2 25

Džian Bambos Spyriai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj mur.šaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pus).....................................25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri 

staus laikų. Parašė Lew AValiace. 
472 pusi........... ...................................$2.00
Biblija, tai yra visas šventas raštas 

seno ir naujo testamento. Į lietuvių 
kalbą verstas ir iš naujo peržiūrėtas
(lietuviškomis raidėmis), Berlyne, 
1127 pusi. Drūtuose apdaruose $3.50
Geresniuose apdaruose...................$4.50
Skuros apdaruose ......................... $6.00

Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio

Piršlys Suvadžiotais*. Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-

...... r- • » ... ... na iuokingas veikalėlis. Dalyvauja 2:ki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią kny. motįrys £ 5 vyrai
gą niekas nesigailės. 382 pusią 
piai. Kaina............................... ....... $1.00
Apie turtų Išdirbimą. Parašė Schram.

Vertė S. M. Veikalas gvildenantis 
politišką ekonomiją, kokiais keliais iš
sidirba turtai, kaip jie susikrauna, su- 
sitaupina ir kaip atsiliepia ant draugi
jos gyvenimo. Chicago, Ilk 1900, 
pusi. 139.................................................  50c.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1S36 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukeg*n. III.
J. Kužinskas — pirm. pagalbininkas,

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

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

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

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

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

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

tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutes. Parašė D-ras G-mus. 
Kana.................................................... i5c

aparčio žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; <3> Klaida; (4> Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

piovė merginą Oną Aumuller.* Su 
paveikslais. 16 pusi........................ 10c.

OO ! »_a_ •_ -1 » . » __ .crv IT XI. ttir.-MB.
fo pus. ......................... .. .................. 25c.
Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokias ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na- 
tnn Daktaras yra viena iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviai.
Įsigykite tuoj. Dide ė knyga, drūtais 
apdarais,
Kaina ..

apie 300 puisapių.
$2.50

Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių č o varo dainų. Jos 

tinka deklamacijoms 'r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ...............................................l6e.

Kokias Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos 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 tikr3 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 lūgos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina.................................................... 25c

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin

gas veikalėlis. 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 kaibon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina...................................................$7.00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijca, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistas, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukia. 
Chicago, IR. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ............ .......................... $3.00
Stabmeldiška Lietuva iš Artiems Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda U 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
ru šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi 32 ............................ 10c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, M:



Ko. 8. Vasario 19 d., 1936 m.

KAIP BUVO NUBAUST! 
UŽ SUKILIMĄ VOLDE- 

MAR1NINKAI. I
1935 metų pabaigoj keli 

buvusio Lietuvos m misterio 
pirmininko A u žus: no Vol
demaro bendraminčiai sv-

LIETUVOS LITERATŪ
ROS PRIEAUGLIS 

1935 METAIS.
Daug nuveikta pereitais 

metais istorijos ir bibliogra
fijos šakose. Tos dvi šakos 
ki šiol Lietuvoje buvo ge-

manė iš kalėjimo išlaisvinti; rokai apleistos. Neturėjo- 
A. Voldemarą ir ji vėl pa- ne plačios, visapusiškai ap
daryti ministeriu pirminiu- ’irbtos Lietuvos istorijos, 
ku. Tuo tikslu jie rengė su- Pereitais metais būrys isto- 
kilimą. Dalis sąmokslininkų į akų ryžosi tą spragą užkiš-
važinėjo po provinciją, 
skleisdami atsišaukimus ir 
vykdydami kitus paruošia
muosius darbus. Keliose 
vietose buvo padaryti slap
ti susirinkimai, kuriuose są
mokslininkai pasiskirstė su
kilimo rengimo darbu, suta
rė slaptažodžius ir apsvars
tė sukilimo plarą.

Tačiau sąmokslo ruoši-

į. Dalis jų darbo vaisių per 
iai viešai pasirodė pavida- 
e plačios monografijos a- 
oie Jogailą ir jo laikus.

Prof. V. Biržiškai vado
vaujant, žymiai pastūmėtas 
neįeitais metais lietuviškos 
enciklopedijos ruošimas ir 
josios leidimas. Jau išleista 
:o stambaus veikalo keturi 
tomai. Pradedama spaus-

mas buvo susektas ir są- dinti penktasis. Enciklope-
mokslininkai buvo perduoti 
karo lauko teismui. Sausio 
19 d. karo lauko teismas pa
skelbė sprendimą, kuriuo 
J. Karutis, Sinkevičius ir 
Skurauskas nubaudžiami 
mirtimi, Žičkus ir Preibis—

dija — tai visų sričių žiny
bas. Lietuviškoji enciklo- 
oedija nuo kitų skiriasi tuo, 
kad joje randama daugybė 
žinių iš Lietuvos praeities 
bei dabarties.

Iš visų Lietuvos meno ša
lo metų sunkiųjų darbų ka-ikų pereitais metais ypatin 
Įėjimo, buvęs karininkas į gai veiklios buvo tapyba ir 
Ivanauskas 10 metų sunkiu-; literatūra. Tapytojai ir iš 
jų darbų kalėjimo, o Mar-įviso plastikai pereitais me 
ma—8 metams s. d. kalė ji-: tais suruošė dvi dideles pa 
mo. Kiti, atsargos pulkinin- rodąs, kuriose buvo paro- 
kas Įeit. Mačiuika. Žukaus- dyta bene 800 meno kūri
kas ir puskari ninl.as Ba- iių. Literatai yra davę eilę 
čiauskas, buvo ištei sinti. ; originalinių veikalų ir ver- 

Mirtimi nubaustieji J. Ka- vimų Lietuvos dailiajai raš- 
įutis, Sinkevičius ir Sku-jtijai. Viso pereitais metais 
rauskas tuojau padavė dailiosios literatūros arti 
S netonai pasigailėjimo pra- 200 kurinių yra išėję iš 
šymą, ir Smetona jiems spaudos. Iš to skaičiaus 
mirties bausmę pakeitė sun- daugiau šimto tenka origi- 
kiujų darbų kalėjimu ligi maliniams raštams. A. Vie- 
gvvos galvos. Tsb. nuolis, P. Cvirka, J. Marcin-

-------------- kevičius, J. Simonaitytė,
KAIP TAUTININKAS Agustaitė, Šalčiuvienė, J. 
KAIRIUNAS AFVOGĖ Grušas, L. Dovydėnas, J. 
KAUNO DURPYNĄ. Kossu-Aleksandravičius, F. 
Kauno burmistras Grau- Neveravifius ir Wri ap^lai 

rogkas, kaip tikras artimu-davę oripnalimų veika- 
kĮ pįkyr’ė tautinink, Po- tmeje

KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

Baimė Turi Dideles 
Akis.

IRGI “DIEVO 1’ATEPTINIS.” Nepaprastos Laido- KAIP PLEČIASI LIETUVOS MOTERŲ

Arba kaip Pasvalio “tau
tės vadas” nusigando bo

bų “revoliucijos.”
Nesenai Pasvalio mieste-' 

ly buvo išklijuoti moterų 
laikraščio “Moteris” skelbi
mai. šiuose skelbimuose 
tarp kitko buvo parašyta, 
kad 150,000 moterų apsi
ginklavę laikraščiu “Mote
ris” padarysią perversmą. 
Vienas valdininkas, pama
tęs toki skelbimą, taip išsi
gando, jog nudumė i polici
ją, kad apgintų nuo “revo
liucijos.” Policija išsigan
dusi vaidininką nuramino, 
liepė eiti darbo dirbti ir ne
sibijoti bobų “revoliucijos.”

LIETUVOJE JAU SKAM
BA DAINOS APIE DARIŲ

IR GIRĖNĄ.
Musų pirmųjų transatlan

tinių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno traginga mirtis skau
džiai palietė kiekvieno lie- 
tusio širdį. Žmonės pradėjo 
kuiti pasakas apie transat
lantinius didvyrius. Pasa
kas ir dainas kūrė ir tebeku
ria ne tik gabus poetai, bet 
ir kaimų žmonės. Žemaičių 
kaimuose dabar vakarais 
skamba graži, liaudies su
kurta daina apie Darių ir 
Girėną. Štai jos dalis:
Aušta aušrelė, graži saulėta,
Ateina žinelė, senai lūkėta, 
Darius-Girėnas, drąsus lietuviai, 
Rengias pasiekti Kauną lėktuvu.

Motina, laimink savo sūnelį,
Kad jis pakeltų didį vargelį. 
Naujorko mieste renkasi žmonės, 
kad pamatytų pradžią kelionė?.

Sėdo lakūnai į plieno paukštį,
Stiprus motoras kelia į aukštį.
Blizga sparneliai ir vėliavėlės,
Lekia pakilęs paukštis pašėlęs.

Tuo tarpu dar nepavy
ko surašyti visą dainelę. O 
jų yra ne viena. Jas dainuo
ja visi: seni, jauni, dideli ir 
maži. Tai rodo, kad Bariaus
ir Girėno žygis tebėra gyvas 
lietuvių tautos atmintyje ir 
jis niekados neišdils, nes 

Ta?riunrKlu™*tar.' jungai našus pernai buvo jau yra jmtekęs į liaudies
pyno vedėju. Tautiškai nu- .
siteikęs ponas Kairumas Teati o meno ta p p p -
tuoiau pradėjo Kauno savi- įeltl me.tai, ,n<*.uv° betBzd,‘ 
valdybės durpes pa darinė- Kaun0 Valstybes drama pa- 
*= aplinkinėms gyvento- ™ose keturlus naujus vei-

kurvbą. Taip pat ir Vaitkus.
Tsb.

jlmsTT» gŠK £tas, * jSe’ 
: kišene Vaičiūno Sulaužytą _Pne-durpes, dėtis sau į kišenę. 

Dėl to P. Kairiunui iškelta saiką” — originalų, kitus
kriminalinė byla. Kauno verstoms. Opeia ate.dejusi 
apygardos teis™ nrokura- ruos,e , (f.teberuosia) nau‘ 
tura šioje byloje kaitinama- >osji aktą jau surašė ir bylą tym?, kurios libretų paraše
perduoda apygardos teis- A' Inciuią, o muziką o

ponavo jaunas kompozito
rius Račiūnas.

Muzikos srityje, be aukš
čiau minėtos Račiūno ope
ros, atsirado eilė naujų

mui.

VARNIUOSE SUIMTAS 
POGROMŠČIKŲ VADAS.

Vidaus reikalų ministeri
ja komandiravo policijos 
inspektorių p. Vitkų į Var
nius sausio 2 d. ekscesams 
ištirti ir likviduoti. Betiriant 
įvykius, vakar suimtas mu
šeikų gaujos vadas tūlas 
Bronius Rimkus, gyvenęs 
netoli nuo Varnių miestelio

inių vadinasi 
a Indijos mu-

tuvės Liudvinave. IR VAIKŲ GLOBA.
Liudvinave staigia mirti- Lietuvoje yra keliolika veltui duodami vaistai, pie- 

mi mirė vietos vaistininkas'moterų organizacijų, kurių nas, cukrus, kruopos, rūbai 
Jonas Arnastauskas. Tai didelė dalis rūpinasi moterų i? kita.
buvo geras, teisingas, labai i globa. Šios rūšies organiza-’ Vasaros

šita krūva la Aga Chan. Jis y

metu kiekvienas 
centras turi pa-

jo giminaičiai motinoms ir vaikams globo- vyzdingą daižiuką, kuria- 
nuvyko pas kunigą Dvara- •įi organizacijų sąjungą. Są- me auginamos daržovės, 
nauską į Mariampo’ę susi- iungai priklauso šios orga- Vėliau jos išdalinamos ne
tari dėl velionies palaidoji- nizacijos: Lietuvos Raudo- turtingoms motinoms. Svei- 
mo Mariamoolės" kapuose, i noJ° Kryžiaus draugija, katos centrų gydytojai ir 
nes tuose kapuose palaidoti Kauno miesto savivaldybė, akušerės skaito paskaitas į- 
visi velionies giminės Kun. Lietuvos moterų globos ko- vairiais sveikatingumo 
Dvaranauskas pasisakė, kad mitetas, kūdikių gelbėjimo klausimais. Kiekvieną pa- 

d raugi ja, Pieno lašo drau- vasari sveikatos centrai į- 
gija, Lietuvos žydų sveika- skiepija tūkstančius vaikų, 
tos apsaugos draugija, ko- 1935 metais iki 1 gruo- 
vos su tuberkuliozu draugi- džio sveikatos centras ap- 
ja, Lietuvos vaiko draugi- lankė 7,410 nėščių ii- žin- 
ja, Žydų vaikų namai, Lie- dančių motinų ir per 19,000 
tuvos akliesiems globoti vaikų. Gi centrų gydytoja: 
draugija, Kauno miesto ir ir gailestingos seserys ap- 
apygardos ligonių kasa, lankė 31,220 motinų ir vai- 
Šiaulių, Mariampolės, Pa- kų. Įvairiais sveikatingumo 
nevėžio ir Vilkaviškio apy- klausimais pernai buvo lai-

padorus žmogus.
Žmona ir

uz jo dūšią mišias galima 
užpirkti, bet kūno į kapus 
nepriims, nes velionis esąs 
buvęs klierikas, ir bažny
čion nėjęs. Kūną galįs pri-

Įciios sudaro vieną Lietuvos sveikatos

zulmonų dvasiške.s vadas ir sa- imti tik su vyskupo leidimu 
kosi esąs tiesiog, is Mahometo įp jei bus sumokėta 2 tuks- 
ainis. Tai beveik svarbesnė asa- tančiu litu.
ba, negu Romos audikų popie- Giminės tokios sąlygos, 
žius, kuris skaito save tiktai šv. žinoma, išpildyti negalėjo.
Petro įpėdiniu. A<a Chanas yra Tuomet giminaičiai kreipė-, . .
beveik paties Dievo giminė. Jo si i pravoslavų kunigą, kad,tear^os ligonių kasos, Klai- kyta -60 paskaitų. Be to, 
žodis Indijos mahometonams leistų palaidoti rusų kapuo-pėdos labdarybės draugija,.sąjunga Kaune išlaiko “Mo- 
vra šventas. še. Pravoslavų kunigas už Lietuvos gailestingų seserųAtmetus jo dievišką kilmę, 25 litus davė gražiausią vie-Į sąjunga ir žydų našlaičių 
medalius ir kitas kvailystes, iš tą kapuose ir palaidojo su namai, 
jo galėtų būt gero muilo.

LEIT. VAITKAUS LAIŠ
KAI KAUNE.

Naujų Metų proga, musų 
transatlantinis lakūnas Įeit.

gražiomis apeigomis. Lietuvos motinoms ir vai-
Žmonėse šitas visas atsi- kams globoti organizacijų 

tikimas sudarė labai nesma- sąjunga visame krašte turi 
gaus įspūdžio.^ Žmonės ta 17 sveikatos centrų. Šie cen- 
proga atsiminė, kaip neper- <-raj kovoja su motinų, kudi- 
senai mirė vienas vagis re- kių ir mažy vaikų mirtingu- 
cidyvistas, kuris Liudvma- mu be; liguistumu. Sveika- 

centruose tikrinamasVaitkus atsiuntė tris laiškus ye - vakaro buvo atleistas į ros
1 Kauną. Vieną jų gavo Lie- bažnyčią ir paskui buvo pa- : vaikušvoris žiūrima ar iie 
tuvos Aero kliubo pirminm- vi^omi^ hažnvti- aii - S’ Z*J . a’ ai į1?
kas nrof Žiemas žemaiti - • v_lso.mis Dazn*n tinkamai auginami ir maiti-Kas proi. Zigmas žemaitis, nėmis iškilmėmis. nam; „ sveikatos centru
kitą gavo to paties kliubo T nro„a dabar daue- ka« ” T I - - cen.ln*,7diTiTnka« T Kinniri« n ti-P 13 proga aaoar aaug Kas gydytojai tikrina vaiku Iždininkas J. Kinaitis, o tie- pakaiba kad yra būtinas sveikatinenma Kadanei ku- cią — buvęs Vaitkaus ad- {.p:kaias steieti laisvamaniu ^įKatmgumą. k a ei angį ku 
jutantas stud. Kološka. Sa- 1 ndv?navo dlk‘-!‘ <l,auX'au31a . !r

tinos ir Vaiko” muziejų. Šis 
muziejus išleidžia gana 
daug literatūros, kurioje 
aiškinama įvairių ligų kenk
smingumas ir nurodoma, 
kaip nuo jų apsisaugoti.

Lietuvos motinoms ir vai
kams globoti organizacijų 
sąjunga palaiko artimus 
santykius su tokiomis pačio
mis Baltijos valstybių są
jungomis ir su tarptautinės 
motinų globos centru Žene
voje. Tsb.

ŠIURPI POVESTUVINĖ 
DRAMA.

Naujikų kaime, Biržų vai- kompozicijų^- simfoninė'į 
sčiuje, Grigaliūno sklype. dainuojamos ir skambina- 
buvo rasta pasikorusi jauna mos muzikos.
moteris. Paaiškėjo, -tad ji j Dabar Lietuvos visuome- 
yra to paties kaimo gyven-! nę domina klausimas, ku
to ja Julė Putienė. Aiškinant iriems rašytojams bus pa- 
nusižudymo priežastis, pa-iškirtos premijos už 1935 
sirodė, kad Julė buvo dar:metais pasirodžiusius lite- 
tik prieš mėnesi susituokusi,Į raturos veikalus. Premijų 
bet per tą laiką buvo ketu- i paskyrimo klausimas arti- 
rius kartus sunkiai sumušta, i miausiu laiku bus jau iš- 
Ji dirbo Kratiškių pieno nu-i SpręStas. Didžiausia, 5,000 
griebimo punkte, o likusiu Ijįtu premija, vra valstybinė, 
laiku siuvo drabužius. Už-' §įmet jį bus pirmą kartą ski
ri irbtus pinigus vyras iš josirįama, nes valstybinė pre- 
atimdavo ir pragerdavo. mįja yra įsteigta ‘ tik perei- 
Frieš šventes ji vyrui atida-,tais metais. Tsb.
vė du kartu po dešimt litų, i
kad nupirktų ką ners šven-i 
tems, bet vyras namo grįž
davo tik po kelių dienų. A-

KAUNE JAU 120,000 GY
VENTOJŲ-

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Kaune yra jau 
120,000 gyventojų, neskai
tant kariuomenės. Ameli
joj tai butų tik paprastas 
miestelis, bet kaip ant Lie
tuvos, tai jau didelis mies
tas.

pylinkės gyventojai laba:

F. VAITKAUS PAŠTO 
ŽENKLAI.

Lietuvos pašto valdyba, 
pagerbdama transatlantinį

pasipiktinę tokiu v?to elge- lakūną Įeit. Feliksą Vaitkų, 
siu. I netrukus išleis pašto ženk

lius su jo atvaizdu. Ženklų
JAUNI PATRIOTAI AP

SISKALBĖ SNUKIUS.
Paluomenė, Ka šiadorių 

vai. Šiomis dienomis įvyku
siame jaunalietuvių vaka
rėly, pil.žvirblis Jonas, Sta
sys Tatarunas ir Adolfas

projektams pagaminti buvo 
paskelbtas konkursas. F. 
Vaitkaus pašto ženklai kas
tuos po 60 centų ir bus ski
riami korespondencijai iš 
Lietuvos į užsienį apmokėti. 
Šie ženklai Lietuvos ir už-

Furganas pakėlė didelį slenio fijateljrtuoee kelia 
triukšmą ir muštvnes n. kai®^a susidomėjimo. Tsb.*triukšmą ir muštynes, už ką 
apskrities viršininko buvo 
nubausti po 100 litų arba 10 
parų arešto.

Varšuvos žiniomis, Len- 
kijoj dabar yra 1,400,000 
bedarbių.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkios pa- 

sijtarsinimos. kaip tai: pajieško- 
jimns apsivedimv, įvairias prane
šimas, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c až žodį a£ sykį. No
rint t< patį apgarsinimu patalpint 
kelis nykias, až sekančius sykias 
skaitome 2c až žodį až sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirm* sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimos 
a psi vedimi), kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

rie tori užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimns giminių ir drau
gų skaitome tik po lc až žodį.

Pajieškojimai so paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojira* su pareikšta, 
reikta prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
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KAUNE KONCERTAVO
CHICAGOS OPEROS 

PRIMADONE.
Sausio 20—22 d. Kaune 

koncertavo Chicagos operos 
primadona, Katarina Jar- 
baro. Ji dainavo operoje 
“Aidoje” ir turėjo vieną vie
šą koncertą. Kauno visuo
menė K. Jarbaro gastroles 
gausiai lankė. Tsb.

ITrajrnąg**— I .«>*»«win Įtarhimalra
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paragruav No. 1480.
MONTEVIDF.O. URUGUAY.

kapus, jei ne 
tai nors Mariampolėje.vo laiškuose Vaitkus liuke- mil?ta ligi ylenerių metų

amžiaus, tai į juos kreipia
ma didžiausio dėmesio. 
Sveikatos centrai motinoms

jo visiems Lietuvos gyven
tojams laimingų 1936 metų 
ir dar kartą padėkojo už jo 
nuoširdų priėmimą Lietu
voje. Tsb.

ALYTUJE PRAŽYDO 
ALYVOS. suteikia įvairių naudingų

APVOGĖ STAKLIŠKĖS
KLEBONO SVIRNĄ. .Alytaus anski-_ Stakliškin 11 _

kleTon^viSTbmT^ste: Kaimo zmoneš’ 
beta, kad viename aruode
mažėja rugiai. Vėliau iš to 
aruodo buvo persverti visi 
rugiai, ir buvo rasta trylika 
centnerių trukumas. Prave- 
dus kvotą, nusikaltėlis buvo 
susektas ir patrauktas teis
mo atsakomybėn.

Atšilus orui, Alytaus apy- patarimų iš vaikų augini 
linkėję gamta pradėjo ro- mo srities. Taip pat cent- 
dyti gyvumą: plaukia aly- ruošė rūpinamasi nėščių ir 
vos, pradėjo žaliuoti rugiai žindyvių motinų sveikata.

Joms taip pat teikiami gy-
Kaimo Žmonės, ypač Kur dytOjų patarimai. Gimdy- 

keliai blogesni, labai daug vėms motinoms duodama 
nuo tokios žiemos kenčia, nemokama medicinos pa

galba. Sveikatos centrų gai
lestingos seserys ir akušerės

Visi stebisi tokiu 
sausiu.

“sausu”

Kalendorius
Gatavas.

lanko motinas ir vaikus na
muose. Neturtingoms svei
katos centrų lankytojoms

Biblija Numaskuota. “Keleivio” Kalendorius 
yra darodyta iš biblijos: 1936 metams j au gatavas. 
Kad Biblijos pareiškimai yra prie- Jįg susideda iŠ 96 puslapių

iiniSdVDkva^Xdė kariauti, žudyti ir pilnas moksliškų straips- 
žmones, platinti nemoralybę. pjų, Statistikų, Visokiu pa-

mokinimų ir patarimų. Gąu-
Biblijos Dievas atnešė pagieža. gįaį iliustruotas ir gražiai

Sd£»“'?SS,.fctaoJ- i padarytas. Prašome užsisa-
Iš kitui bibliją yra darodyta, kad kvįj tuojau. Kaina “Kelei- 

buvo 36 Dievo sūnus. : , .. . •
Katalikai pasivogė rąžančių nuo V1O Skaitytoj3.THS ZOC. K.3.S

pagonų, dabar juos vadina bedieviais, t “Keleivio” neskaito, tiems 
Ir daug kitų darodymų. . _ 7

Pagelbėkit išleisti šių knygų. ?ri- ĮoO Centų.
sidėjusių vardai bus atspausti knygo
je. Kaina 1 doleris. Apdaryta. Knyga 
spaudoje.

T. J. KUČINSKAS,
751 W. 35-th Street,

■ Tiems, kurie jau užsisakė, 
(-) Kalendorius tuoj bus išsiun

tinėtas. Administracija.

luaųBĮaaniru — j—ArTt.rTmrii f * i ” t

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

alvuotų paikių paveiksiu,
150 įvairių eibę, tinkamų 

viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SE1MINIAKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

Andimn apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papooiti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
sipst “Meney Oidferia”. Pspžerinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipiau až 2c markę.

“Keleivis
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KULTŪRA
I

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Vietinės Žinios
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS.

Pereito nedėldienio vaka
rą South Bostono lietuvių 
salėj SLA. II Apskritys ap
vaikščiojo 16 vasario šven
tę. Suvaidinta drama “Mir
ga.” Įžangos imta 35c.

Veikalas vaizduoja Lie
tuvos senovę ir suvaidintas 
pakenčiamai, nors kaikurie 
lošėjai savo rolių, rodos, ne
suprato ir net žodžių nemo
kėjo gerai atpasakot. Gerai

SVARBU NAMŲ SAVI
NINKAMS.

Massachusetts legislatu- 
ron yra Įneštas bilius, kad 
šioj valstijoj taksai ant na
mų nebūtų didesni, kaip 
$25 nuo tūkstančio (dabar 
yra $37). Politikieriai, ku
rie tunka iš taksų, šitam bi- 
liui yra labai priešingi. To
dėl vasario 25 dieną, kaip 
10 iš ryto, steitauzėj bus 
viešos diskusijos dėl to bi- 
liaus. Kiekvienas namų sa
vininkas turėtų tenai pribu

Prieš vaidinimą ir tai pe , reikės ir savo vardą užregis- 
aktų buvo prakalbos. Visų truoti.
jų nekartosiu, nes kai kurie j Jeigu kas asmeniškai ne- 
kalbėtojai nežinojo ką kai-> galėtų dalyvauti, tai tegul 
bėjo. Kai kurie jų net Įžeidė' parašo laišką ir nusiunčia ji
publikos Įsitikinimus, taip 
kad klausytojai pradėjo 
jau iš vietų protestuoti. Ir 
kaip neprotestuoti, kuomet 
atsistojęs ant pagrindų ig- 
norantas skerečiojasi ir 
“aiškina” apie Lietuvą, ku
rios kovose su caro valdžia 
jis nedalyvavo ir ju nesu
pranta, tuo tarpu kai salėje 
sėdėjo daug pažangių žmo
nių, kurie sunkiai už Lietu
vos laisvę kovojo ir daug 
kentėjo.

Vienas tokių “kalbėtojų” 
rėkavo apie 20 minučių, Ivg 
gerklę išsideginęs, bet ką iis 
norėjo pasakyt, turbut nie
kas nesuprato. Lyg proto 
netekęs, jis ėmė šaukt i pu
bliką : “Prirodvkit, kiek 
Lietuvos valdžia išžudė

tokiu adresu: Mr. Rodney 
W. Long, President of the 
Real Estate Exchange. 20 
Pemberton square. Boston.
Laiškus reikia rašyt angliš- 1S kalno 
kai, kad ir šitokio turinio:

10,000 lenkų pasitiko
“Pilsudskį.”

Pereitą nedėldienį South 
Bostono prieplaukon suva
žiavo apie 10,000 lenkų pa
sitikti ir pasveikinti naują 
Lenkijos garlaivi “Pilsuds
kį.'' kuris šiomis dienomis 
atplaukė Amerikon. Laivu- 
kas nedidelis, apie 12,000 Į- 
alpos. ir važiuot tokiu per 
Atlantą turi but tikra liga, 
:ačiau lenkai neapsakomai 
iuo didžiuojasi. Laive buvo 
iškelti dideli pietus, tik ne 
tiems prasčiokėliams, kurie 
-uvažiavo beveik iš visos 
Naujos Anglijos, o daugiau
sia airių politikieriams, ku
nigams ir kitokiems po
nams. Buvo pakviestas net 
airių dvasiškas bosas kardi
nolas O'Connell, kuris savo 
vieton atsiuntė mažesni už 
save klerikalą. Jie buvo vai
šinami vengrišku vynu ir 
francuzišku šampanu, o ta 
prasčiokėlių lenkų minia 
už savo durną patriotizmą 
gavo tautišką špygą. Jų ne- 
’.eido net i laivo vidų be už
mokesčio. Jie turėjo turėti 

nusipirkę bilietus.

Harvardo universitetas vėl 
atmetė Hitlerio agento 

auką.
Dabartinis Hitlerio užsie

nių propagandos agentas y- 
ra Ernst Hanfstaengel, ku
ris 1909 metais yra baigęs 
Harvardo universitetą. Ka
dangi universitetui visuo
met yra reikalingi pinigai, 
tai pernai Hanfstaengelis 
atsiuntė $1,000 stipendi
joms. Universitetas tą auką 
tačiau grąžino jam atgal, 
paaiškindamas, kad laisva 
mokykla negali naudotis 
aukomis tokių žmonių, ku-1 
rie degina knygas ir perse
kioja mokslininkus (pavyz
džiui, Einšteiną).

Tai buvo skaudus fašis
tams antausis. Bet šįmet į- 
vyko nesusipratimas. Uni
versiteto raštinės tarnauto
jai, išsiuntinėdami baigiu- 
siems universitetą žmo
nėms prašymus, kad paskir-' 
tų neturtingiems studen-'
tams stipendijų, nusiuntė' . , _ . , , .
tokį prašymą ir Hanfstaen- vyriausybe uždraudė šokių 
geliui į Berlyną. Naciai, ma

‘blue coa

t

tyt, nudžiugo, kad Harvar
das jau pats kreipiasi į jų

\1 *■ /»]

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(BENYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-S

Nedėliomia ir Sventadie liala 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central ake,

CAMBRIDGE. MAS).

/V
Jų gerumą visada užtikrina mėlyna spalva

PIRKITE NUO

BATCHELDER WHITTEMORE
834 Massachusetts Avė., Boston.

Telefonas: HIG-hlands 1020.
So. Bostono Skyrių*—163 Broaduay, SOL-th Boston 1830

Harvarde uždrausti nuogi 
piešiniai.

Harvardo universiteto

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

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

nuc 7 iki & v ikare.
107 SUMMER STREET. 

LAHRENCE, MASS.

Dear M r. Long:
As a real estate owner

and tax payer, I am in fa- 
vor of the $25 tax limit bill 
and wish my letter filed at 
hearing on this bill.

Respecfully yours,
ir parašas.

Laiške reikia neužmiršti 
pažymėti savo adresas. To
kius laiškus reikia rašyti 
tuojaus. kad jie butu gauti 
da prieš 25 vasario. Ir juos 
galima rašyti netik iš Bosto
no, bet iš visos Massachu- 

Tusčia bačka. Jr <etts valstijos.
Bet kas gali nueiti Į tą

“hearingą” asmeniškai, te
gul būtinai nueina, nes svar
bu. kad mitingas butu dide- 
lis.

žmonių?” 
tiek. Juk kas tis skaito laik
raščius, tas gerai atsimena, 
kad nuvertę Griniaus vy
riausybę, smurtininkai tuo
jau be jokio teismo sušaudė 
4 jaunus vaikinus. O po 
Tauragės sukilimo žmonių 
žudymas buvo stačiai bai
sus ! Daug išžudyta visai ne
kaltų.

Ir tokie “kalbėtojai,” ku
rie nesupranta, jog tokių 
durnu klausimų publikai ne
išpuola statyt, mėgsta dagi 
tituluotis “daktarais.”

Jeigu ne adv. Bagočiaus 
kalba, kuri pabaigoje patai 
sė
taiką, tai šių metų Lietuvos į 
nepriklausomybės šventė 
butų palikus publikoj fašis
tinio raugo skonį.

Sniego kastuvas išlupo 
gatvekario bėgius.

Kasdamas Mt. Wobume 
sniegą, garinis kastuvas už
kabino peržemai ir kartu su 
sniegu iškėlė gatvėkarių re
les. Tai bent spėka!

Bostono policija suėmė 
vieną moterį, kun vadova- 

sugadintą publikos nuo-:'? anądien užpuolimui ant 
ika. tai šių metu Lietuvos S Lnited Drug kompanijos 

ofiso, iš kurio buvo pagrob
ta $18,000. Jos vyras jau 
nuo seniau sėdi kalėjime už 
plėšikavimą.

Didelis sniegas, paskui 
lietus.

Pereitos sąvaitės pabai
goje Bostono apylinkėj *ir 
visoj Naujoj Anglijoj buvo 
didelės sniego pūgos. Snie
go privertė vietomis po dvi 
pėdas. Daugely vietų įlūžo 
plokšti namų stogai. At
kasti Bostono gatves mies
tui kaštavo apie $500,000. 
Šį panedėlį jau pradėjo 
pilti šiltas lietus ir dabar 
bijomasi, kad nekiltų potvi
niai.

Miške rado sušalusi žmo~ų.
Netoli Granbv miestelio, 

prie Aldrich ežero, miške 
rasta sušalęs vyras. Nustaty
ta, kad tai buvo Edvvard
Dorochers. 55 metų amžiaus 
žmogus, kuris kirsdavo te
nai malkas.

Be: pasirodė, kad tų bilietų agentą, nes atsiuntė jau ne
buvo perdaug išparduota ir §1>000, bet $10,000.
!ai\o viršininkai atsisakė vi- Harvardo prezidentas

Dr. Conant tačiau atmetė ir 
šitą jų auką. Žinoma, ne
smagu buvo ją grąžinti, 
kuomet Hanfstaengeliui bu
vo nusiųstas toks prašymas, 
bet ką gi padarysi? Laisvo 
mokslo įstaiga juk negi gali 
eršti savo vardą fašistiš

kais pinigais!
Mokvkla galų gale nuo

stolio iš to neturėjo, nes žy
dai už tai sudėjo jai daug 
daugiau.

sus leisti. Dėl to buvo kilęs 
net sumišimas. Lenkai pra
dėjo reikalauti, kad jų 
“ponstva” sugrąžintų jiems 
pinigus už bilietus. Tuo tar
pu airių politikieriai buvo 
suleisti be iokių bilietų ir 
jiems buvo da pietus iškelti.

Radio programa.
Sekantį nedėldienį, 23 va

sario. Bostono lietuvių ra- 
iio korporacijos programa 
bus tokia:

1. Al. Stevens orkestrą iš 
So. Bostono.

2. Ona Mineikiutė, daini
ninkė iš Montellos.

3. Jonas Kašėta ir Petras 
Adamonis iš Nashua, N. H. 
sudainuos keliatą duetų.Pyn/lam Cl • I i i auz-ia */ valandav C* IUX1\ACJ rv. 

‘ j
to. Klausytina ant 830 kilo- 
cikliu.

Nepraleiskit lietuvių far
merių vakaro.

Šios pėtnvčios vakarą, 21 
vasario, lietuvių farmerių 
sąjunga ruošia Įdomų spek
taklį South Bostono Lietu
vių Salėj. Žada būti daug 
Įdomybių. Tarp kita ko bus 
"r Maikis su Tėvu.

Plačiau apie šį vakarą pa
aiškinta skelbime, kuris tei
na šiame “Keleivio” pusla
pyje.

Pereito nedėldienio naktį 
Bostone buvo banditų su
sprogdinti 3 seifai, bet pini
gų nedaug rasta.

z z
■/.t f f s sRengia Užgavėnių balių.

Dorchesterio SLA. 359 i j 
kuopa ruošia Užgavėnėms:' 
linksma balių, kuris ivvks < 
South Bostono lietuvių sa-Į$ 
lėj, 22 vasario vakare. Bus $ 
gerai išsigert, užsikast ir pa-! J 

Jsišokt.Sudegė 6 arkliai.
East Bostone pereitą są 

vaitę sudegė medinė dviejų]Warreno gatvei.

,zZ 
*Roxbury,! z

aukštų arklidė ir gaisre žu-’ automobilis susikūlė su gat- t
vo 6 miesto arkliai, verti po 
$500.

vėkariu. Apie 20 žmonių 
buvo sukrėsta.

Chelsea buvo rastas vie-j South Bostono gyventojai 
name tarpdury pamestas j padavė majorui Mansfiel- 
naujagimis. Policija jieško i dui prašymą, kad Įtaisytų 
jo motinos ar tėvo. 1 South Bostone parką.

metinis Užgavėnių Balius
Dorchesterio S. L. A. 339 kuopos. Subatoj.

Vasario-February 22 d., 1938,.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

Kampas E ir Silver Sts. South Bostone.
Prasidės 7 vai. vakare.

Al. Stetcns orchestra. Apatinėje geri lic-grojV:ršutir.ėje Salėje 
taviški muzikantai.

Dorchesterio parengimai visuomet būna puikus, o šitas bus ypa
tingai linksma- ir smagu.-. Nes šalia geros muzikos, bus skanių val
gių ir gėrimų. O prie įžangos tikietų bus duodamos dovanos.

Įžanga tik 23 centai ypatai. Maloniai kviečia visas RENGĖJAI.

skelbimą, kurį studentai at 
spausdinę su nuogos mote
riškės paveikslu. Piešinys 
buvo tas pats, dėljturio pe
reitą gegužės mėnesį buvo 
konfiskuotas studentų leidi
nys “Lampoon.”

ŠOKIAI IR PUPŲ VA
KARIENĖ

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS KROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvvay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: T ai bot 2474.

L St. Liguor Store
Parduodam geriausius įvairių rusių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Įvyks Šią Subatą, Vasario į Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor-

February 22 d.. Lietuvių didLS £
Žinyčioj. Bus labai puikus! įvairiausias, 
šokiai ir skani pupų vaka-1 Pokiliaras- Ve‘tuvėms- Namuow v«-

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, Ro< in 22 

BOSTON Telef. Lafayet e 2371 
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

TeL So. Boston 266*. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik 9 vak.

NEDfcLlC MIS: 
iki 1 v. i o pietų 

tik auritarua.

Seredomia iki 12 dietų. 
Ofisas “Keleivio” nu ano.

251 BROADWAY, tarp C Ir D et, 
SO. BOSTON, MASS.

Kortų vakaras su šokiais.
Lietuvos Sūnų Draugystė 

Cambridge’uje minės savo 
30 metu sukaktuves 22 va
sario. Ta proga ruošiamas 
kortų vakaras su šokiais 
Cyprus salėj, 40 Prospect 
st. Bus gera muzika, gėri
mų ir užkandžių. Kas neno
rės šokti, tiems bus paruošti 
stalai kortoms lošti.

Dėl gilaus sniego tūkstan
čiai laukinių ančių stimpa 
badu Atlanto pajūry.

s r a s:

nene. Prašom ateiti 5 vai. 
po pietų ir tikriname, kad 
turėsite gero laiko, nes gros 
Jaunuolių Orkestrą. Įžanga 
už vakarienę ir šokius tik 
30 centų.

Rengia Moterų Ratelis.

Į šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai it 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
193 L STREET,

SO. BOSTON, MASS.

IŠSIRANDAVOJA
5 kambariai su visais Įrengimais 

ant 3-čio flioro. dideli piazai. arti j 
prie Columbia stoties ir prie bičių. (0 ‘

21 Raven St-, Dorchester.
Telef. Columbia 8093

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 231 Chestnut Avė.,
Jamaica Plain. Mass.

T

!

F. WA1TKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221 
Gyvenimo: TRObridge 6434

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdt s.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HL'NTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonvvealtb 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

BAY V1EW i
Išegzaminuoju akis, priskiria Į 
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama | 
laiku.
J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Bost< n,P. J. AKUNEVIČIA

GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Res. Tel. jamaica 1028-M. } . : MOTOR SERVICE j

iI
s

Tel. Brockton 4110
, Montello, Mass.

Milžiniškas Amatorių Kontestas
IR

aą■aa
aaaa

g

§ I

Telephone 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.»

• Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

ŠOKIAI
RENGIA LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄJUNGA

Penktadienį, Vasario -Feb. 21,1936
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, E. ir SILVER STRS. SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 40c., vaikams 25c.
ČIA PAMATYSITE KO NEMATĖTE, UŽGIRSITE KO NEGIRDĖJOTE.

Čia bus juokų iki soties. Nuo juokų ir šonai skaudės. Ateikite ir pa
matykite ką farmeriai gali ir kokias komedijas jie padarys. Bus gera mu
zika prie kurios galėsite puikiai pasišokti.

g

l
i

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

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6-8 
Sekmadieniaia: 1S—11.

3325 So. Halsted SL 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

I

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

jo, Nervų ir Kroniškų Ligų. Kurie 
kenčiat nuo rheumatizmo, skaudulių, 
alserio, sutinimų arba bile 1 okių nors 
odos ar galvos ligų turi pasitarti nie
ko nelaukiant. Atminkite, pasitari

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

DR. GRADY
327 TREMONT ST. 

BOSTON.
Utar., Ket., Sub. nuo

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

Tel. Vaivorą ty S4SS

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTR 
VALANDOS: S-S Ir 7-S.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

i^oeooeeoooooooeoooeoeeoeoeeooooooeoooeooeooooc:

Buk Modemiškas!
ŠIE BIZNIERIAI PAREMIA ${ 

VAKARĄ:
Dmis Horvitz A Go. H:iy & Stmv 
5o Nottinghill Ibi. Brigliton, Mass. 
>io.(U»: Harohl E. Sniith — tVirtli- 
more Eeeds & Grsiin Brockton, Mass.

Vptoii Farms — Farm Maclii- 
nery — 33O Plymoinli St. Bri<lgewa- 
ter, Mass. $3.00; E. G. IValsh Patilę 
l*ealer 3H0 Oak St. Brockton, Mass. 
S2.00; K. B. I.a'vreiu’e — Hay Salės
imu—Elin St. Kingstoii. Mass. 12.00; 
Farm Service Stores. Ine. Grain l»ea- 
lers North Abington . Mass. S2MO: 
Onfral Garage, M. Silva. |>rop. K. 
Bridgeuater. Mass. $1.50: ISelmont 
'Vine & Liųuor Co. 251 Main St. 
Proekton. Mass. $1.50; Montello Gašli 
Markei. Frank Pasiūk, prop. Brock
ton. Mass. Sl.OO: Seniensi Coal Co. 
Coal A \Voo<l Gentre St. llolbrook. 
Mass. .*1.00.

Jus busit labai patenkintas, kada mes jūsų laik
rodį perdirbsim {'vėliausios ir moderniškos midos.

JUMS NEREIKĖS. PIRKT NAUJO.
Jūsų šliubinį žiedą iš plataus ir senos mados, mes perdirisim j 

siaurą ir išpjaustytą su gražiais raštais pigiai ir gerai.

TURIME GRAŽIAUSIOS MADOS LAIKRODŽIŲ IR z.IEDŲ 
PIGIAI IR GERŲ.

Parduodame Radios ir Oil Burnerius Geriausių 
Kompanijų; Viską Gvarantuojame.

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4619.Pažiūrėkite ką Ūki p inkai parodys!
Coooooooooooooeoooeoooooooooooooooooooooeoooocsooo




