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Hitleris Metė Francuzams 
Bombą, Bet Karo Nebus.
ANGLIJA PALAIKO VO

KIETIJOS PUSĘ. ,
---------- . . i

Francuzai karščiuojasi, ta
čiau vieni patys bijosi vo

kiečius užkabinti.
Pereitą sąvaitę Hitleris 

nugąsdino netik Europą, bet 
ir visą pasaulį. Jis sušaukė 
savo fašistini Reichstagą ir 
paskelbė, kad Vokietijos 
armija jau žygiuoja užimti 
Pareinę.

Tai buvo bomba mesta 
tiesiai i Francuziją ir visas 
pasaulis tuoj šoko prie išva 
dos, kad tai reiškia naują 
Europos karą.

Francuzai tuojaus prade 
jo ardyti tiltus per Reino 
upę, kad vokiečiai negalėtų 
pereiti kiton pusėn. Tuo pa
čiu laiku francuzu armijai 
ir aviacijai įsakyta greitai 
ruoštis karui.

Rusija ir Čekoslovakija 
pranešė Paryžiui, kad jodvi 
visomis savo jėgomis sto
siančios Francuzijos pusėn.

Bet Anglija pažiurėjo į 
Hitlerio žygį visai šaltai. 
Matote, kai Anglija karščia
vosi dėl Mussolinio avantiū
ros Etiopijoj, tai Francuzija 
irgi žiurėjo šaltai, net aiš
kiai rodė italams pritarimo. 
Dabar gi rolės pasikeitė: 
Francuzija nusigandus, o 
Anglija šaiposi.

Ištikrujų, nėra ko čia la
bai ir šokinėti. Pareinė yra 
Vokietijos žemė. Po pasau
linio karo Pareinė buvo de
militarizuota. Per 50 kilo
metrų pločio ruože palei 
Reiną upę vokiečiams neva 
lia buvo laikyti nei kariuo
menės, nei tvirtovių, nei ma 
nievrus. Tai buvo padaryta 
tuo tikslu, kad daugiau butų 
saugumo Francuzijos pa
sieniui.

Visiems tačiau buvo aiš
ku. kad šitokia padėtis ne
galės amžinai tęstis. Ir da
bar, kai Francuzija padarė 
su Sovietu Rusija karinę su
tartį, vokiečiai nutarė įvesti 
savo armiją į demilitarizuo
tą Pareinės zoną, pastaty
dami savo kareivius veidas 
prieš veidą su franeuzais.

Aiškindamas Reichstage 
šitą žygį, Hitleris pakeltu 
balsu rėkė:

“Šioje istorinėje valando
je, kuomet musų kariuome
nė žygiuoja į vakarines Rei
cho provincijas, kad užtik
rinus ateičiai taiką, mes vi
si kaip vienas darom du 
šventu pareiškimu:

“Pirma, mes iškilmingai 
prisiekiam, kad atsteigdami 
savo liaudies garbę, mes ne
pasiduosime jokiai jėgai; 
greičiau visi garbingai žūsi
me, negu nusilenksime.

“Antra, šiandien mes esa- 
jne pasiryžę, daugiau negu 
kada norsį įvesti tarp Euro
pos žmonių susitarimą, ypač 
gy ventojų ir kaimynų vaka
ruose.

“Tuo budu aš manau, kad 
po trijų metų musų kova už 
Vokietijos lygybę šiandien 
yra kaip ir pabaigta.”

Hitleris pabrėžė, kad Vo
kietijos kaimynai klaidingai 
ją supranta. Esą, jiems išro
do, kad vokiečiai pašėlusiai 
mėgsta karą ir tik svajoja

apie užpuolimą ant kitų ar
ba velniškomis savo gudry
bėmis nori kitus apeiti.

Vokietijos politika esanti 
visai kitokia. Jeigu ji jieško 

'daugiau erdvės, tai ne dėl 
to, kad ji butų įsimylėjusi į 
karą, bet dėl to, kad ji netu
ri pakankamai žemės savo 
gyventojams išmaitinti. Da
bartiniu laiku Vokietijoj 
gyvena 67,000,000 žmonių, 
sako Hitleris. Tai apie 136 
žmonės keturkampiui kilo- 

imetrui. O vokiečių žemė ne 
visa derlinga. Gi vokiečiai 
nemažiau kultūringi už ki
tus. Jie nori gyventi taip pat 
gerai, kaip ir kiti. O kaip 
gyventi, kada neužtenka 
duonos? Po karo aliantai 
atėmė iš Vokietijos visas ko
lonijas. Tokia skriauda ir 
prievarta negalima juk 
žmonių nuraminti. Vokie
čiai nusiramins tik tada, kai 
jiems bus pripažintos lygios 
teisės su kitų šalių liaudimis.

Tačiau Europoje Vokieti
ja daugiau teritorijų nejieš- 
ko. Ji nereikalauja net to, 
kas iš jos čia buvo atimta. 
Pavyzdžiui, Klaipėdos kra
štas Vnkipėiai npnnri kad 

tas kraštas butų iš Lietuvos 
atimtas ir grąžintas Vokie
tijai, nes Lietuva taip pat 
nori gyvent ir jai reikalin
gas išėjimas i jurą. Bet vo
kiečiai reikalauja, kad Klai
pėdos krašte butų pilna au
tonomija ir kad lietuviški 
tautininkai nepersekiotų te
nai vokiečių.

Taip pat ir su Lenkijos 
koridorium. Tas koridorius 
pravestas per vokiečių že
mę, kad davus Lenkijai išė
jimą į jurą. Nors vokiečiams 
iš to didelė skriauda, bet jie 
gerai supranta, kad 35 mi
lionų tauta (Lenkija) nega
li apsieiti be juros kelio.

Taigi Hitlerio kalba ne
buvo tokia jau karinga, ir 
Anglija mano, kad su juo 
?alima sutikti. Tiesa, įves- 
dama Pareinėn kareivius. 
Vokietija sulaužė Versalio 
sutarties 3 punktus ir taip 
nat sulaužė Locarno sutartį. 
Bet ji siūlo dabar pasirašvti 
naują sutarti, kuri pripažin
tu Vokietijai lygybę ir už
tikrintų Europoje taiką. 
Francuzija iš pradžių parei
škė, kad negalima daryti 
sutarčių su tokiais žmonė
mis, kurie visas sutartis lau
žo : tačiau kai Londonas su
tinka su vokiečiais dėl nau
jos sutarties tartis, tai ir Pa
ryžius nusileido.

Taigi nežiūrint didelio 
triukšmo ir baimės, išrodo, 
kad karo dėl to nebus.

Amerika Subalan
suos Biudžetą Kai 
Visi Turės Darbo.
Watei-villės miestelyje, 

Į Maine’o valstijoj, kalbėjo 
anądien senatorius La Fol- 
lette, kuris priklauso Wis-

Kruvinas Bėgimus 
Iš Kalėjimo.

3 žmonės nušauti, o 3 kiti 
sužeisti.

Pereitą sąvaitę iš South 
Dakotos valstijos kalėjimo 
kėsinos bėgti kaliniai. Bėgi-

įconsino progresyviems re-|m3 sugalvojęs jaunas ban- 
publikonams. Jisai pareiškė i ditas Claude Carrier, kurio 
savo kąlboj, kad šios šalies'brolis sėdėjo kalėjime už 

plėšimą. Jis pasiėmė du už
taisytu revolveriu ir nuėjęs 
kalėjiman pasakė šerifui, 
kad norįs savo brolį pama
tyti. šerifas jį įleido. Claude 
Carrier kalbėjosi su savo 
broliu trumpai. Jis pasakė 
jam savo sumanymą ir pa
davė vieną revolverį. Kitą 
revolverį atkišo į kalėjimo 
sargą ir liepė atrakinti bro
lio celę, ką sargas ir padarė. 
Būdami du ginkluoti, jiedu 
išleido da vieną kalinį, pas 
kui pasiėmė su savim šerifą, 
kaip uždangą nuo galimo 
šaudymo, pasiėmė iš šerifo 
ofiso kelis šautuvus, amuni
cijos ir leidosi visi bėgti. Už 
kalėjimo vartų automobiliu
je sėdėjo moteris. Jie grei
tai ją išmetė ir susėdę jos 
mašinon leidosi važiuot. 
Ant kelio pasivijo kitu au
tomobilium važiuojant ka
žin kokį vyrą su mergina. 
Sustabdė juos ir liepė lipt 
laukan. Tas vyras nenorėjo 
klausyt, tai plėšikai jį nušo
vė ir išmetė iš automobi
liaus. Merginą irgi sužeidė. 
Paėmę jų automobiliu, plė
šikai leidosi toliau, kartu 
veždamiesi su savim ir šeri
fą. Bijodamiesi didžiuoju 
keliu važiuot, jie pasuko į 
šoną. Bet šunkelis pasirodė 
labai blogas ir jie nutarė vėl 
grįžti į didijį kelią. Grįžda
mi susidūrė su policija, kuri 
juos vijosi. Policija tuoj 
ėmė šaudyt. Vienas plėšikas 
buvo nušautas, o du sužeisti. 
Šerifas plėšikų automobi
liuje irgi buvo nušautas. Jis 
žuvo nuo policijos šūvių.

valdžia negalėsianti suba 
lansuoti valstybės biudžeto 
patol, pakol visi darbinin
kai negaus darbo. Nes kuo
met milionai žmonių vaikš
čioja be darbo, valstybė turi 
juos šelpti ir todėl jos išlai
dos visuomet bus didesnės, 
negu pajamos. Nors Fol- 
lette’as ne Roosevelto parti
jos žmogus, tačiau už be
darbių šelpimą jisai nesmer
kia Roosevelto, kaip tai da
ro kiti republikonai. “Jeigu 
valdžia galėjo padaryti 26 
bilionų deficitą karo metu 
žmonėms žudyti,” sako La 
Follette’as, “tai kaip galima 
kritikuoti Rooseveltą, kad 
jis leidžia bilionus žmo
nėms nuo bado ginti?”

Geor g ijos Valstijoje 
Anarchija.

Georgijos valstijoj tarp 
gubernatoriaus Talmage ir 
legislaturos kilo kova. Per 
nai jis reikalavo, kad legis- 
iatura paskirtu pinigų jo 
valdžiai. Legislatura nepa- 
skyrė. Gi federalinė valdžia 
nedavė jam pinigų dėl to, 
kad jis vedė piktą propa
gandą prieš Rooseveltą. 
Pasilikęs tuščiomis ranko
mis, Talmadge dabar už
griebė bankuose apie $2,- 
000,000 pinigų, kurie buvo 
nurinkti už automobilius ke
liams taisyti. Tuos pinigus 
iis dabar ketina vartoti ki
tiems reikalams, o kad le
gislatura tam nesipriešintų, 
jis atsisakė šaukti jos posė
dį. Bet legislatura susirinko 
jo nešaukiama ir ketina pra
šalinti jį iš vietos už sauva
liavimą. Kuo tas baigsis, ne
žinia.

Biaurus Bilius Prieš 
Spaudos Laisvę.

Kongresan dabar yra į- 
neštas Dobbinso bilius prieš 
“nešvarią” spaudą. Prie to
kios spaudos priskaitomi 
kurstantis “padegti, nužu
dyti arba užmušti” raštai. 
Civilių laisvių sąjunga jau 
pradėjo prieš tą bilių kovo
ji. Ji sako, kad tokiu įstaty
mu pasiremiant reakcinin
kai galėtu prikibti prie kiek
vieno laikraščio, nes kiek
viena kritika gali būt aiški
nama kaip “kurstymas.”

Japonai Nori Atplėš
ti Pietų Kiniją.

Vėliausios žinios iš Kini
jos sako, kad pietinėse Ki
nijos provincijose prasidėjo 
agitacija už “nepriklauso
mybę.” Šitą agitaciją veda 
Japonijos agentai. Jų tiks
las esąs atplėšti nuo Kinijos 
pietų provincijas ir sudaryti 
iš jų “nepriklausomą” vals
tybę, taip kaip japonai pa
darė su Mandžurija ir šiau
rės Kinija. Šitaip suskaldy
tą Kiniją japonai galės ga
lutinai pavergti.
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Rinkimams. Karas Afrikoje Sustabdytas;
Musolinį Sutinka Taikytis.

Socialistų Partija 
Ruošias

Socialistų Partijos centro 
sekretorius drg. Senior pra
neša, kad Partija jau prade- •_
jo daiyti planus ateinan- T7 , . v. . n . 
tiems prezidento rinki- r OKieČiai PŪState
mams. Washingtone jau ati- tfaują Oro Milžiną. 
uHrytcis spaudos biuras, ku~ .... .
ris nuolatos informuos so-j Baliuninių orlaivių staty- 
cialistinę spaudą ir kalbė- toJas, HuS° Eckner, pereitą 
tojus apie tai, kas darosi 'sąvaitę Vokietijoj bandė
šalies sostinėj. Be to, prade- naaja zepehną. . Bahunas brangiai kad Mussoli- 
ta dervbos su keliauiamu pakilo su 80 žmonių ir tirs- .P Brangiai, Kaa mussoii 
.a auyo . .u Kena“JamU t k k •_>-•-tt ms nutarė jį baigti, nepa- igarsiakalbių firma, is ku- tam ,ruRe skraidė virs Koris- : k • šinA ’ dJjes 
rios norima pasisamdyti ke- tancijos ežero ir jo apy m- ne ^mtos dahes
liolika e-arsiakalbiais anru- kese istisas 8 valandas. “As r* J1Spraazių UKejosi ■ . xą ga . a a a s ap u netikčiau kad iis aalė pasiekti. Is pradžių jis sakė,pintų automobilių, kurie va- pats netikėjau, kad j^ gale- f fašistai užimsia vira
žinėdamiesi po visą šąli ga- tų taip puikiai veikti, pasa- £a(1 rasistai uzimsią visą

i lės skelbti darbo žmonėms kė nusileidęs žemėn Eckne- Etiopįją į poiąį sąvarerų. Da-
: socializmo vilti ir šviesesnį ns. Šituose bandymuose da- bar Jre kaiiav° d £
rytojų. Kartu yra spausdi- l.vvavo ir Amerikos Good- nkkitUuo
narna šimtai tūkstančių įvai- vearo zepelinų dirbtuves in- Jaa pasitenkinu tuo,
riu lapelių ir atsišaukimų, arenus Eernerd Pick iš kQ tun užėmę.

PASILAIKYS VISAS UŽ
IMTAS ŽEMES.

Fašistų kareiviams įsakyta 
į etiopus daugiau nešaudyt 

ir bombų nemėtyt.
Karas italams kaštavo

Visuomenės susidomėjimas 
socializmu pasidarė labai 
didelis. Į dvi paskutines są
vaites publika išpirko 48,- 
000 egzempliorių Normano 
Thomaso parašytos brošiu 
ros
lism?”

Akrono.

AMERIKOS KOMUNIS
TAS NUSIŽUDĖ BRA

ZILIJOS KALĖJIME.
Brazilijos šnipai suėmė

Tiesa, sumanymą baigti 
karą padarė ne pati Italija, 
bet Tautų Lyga, kuri pasiu- 

j lė ir išlygas. Bet Italija, ma
tyt, tokio pasiūlymo kaip 
tik ir laukė, kad išgelbėjus

hThe Xew Deal Šoe ai Ri^ mieste desperatišką padėt,,
torą A. Barroną, 26 metų "es P>i gręse jau finansinis
amžiaus Amerikos komu-. y? m . T
nistą. Šnipų kankinamas,* . Jį Jautų L\ ga pa- 
jisai išdavė Brazilijos revo- ®1U .e baigti karą, Mussolinis 
liueionierių Luizą Cailosą u.?Ja“ suaauke savo fasis- 
Prestesą, kuris nuo 19^ pską tarybą ir pranese Tąu- 
metų sukilimo slapstėsi nuo O Lygai, kad jos pasiuly-

1 • • • f', v • • — 1 •

Francuzai Steigia 
Lėktuvų Liniją A-

merikon. ...., .. ........... .........__
Išgirdę, kad vokiečiai su- policijos. Sužinojęs vėliau,;™^Jį"™j?"',aiku italu ar- 

sitarė su Amerikos valdžia kad policija Prestesą jau su-!
atidarvr orlaiviu susisieki eme, Baironas iššoko iš po- ““J“1 i«,-atidaryt orlaivių susisieki- į kalėiimo nuo trečio kymas i etiopus daugiau ne- 
mą tarp Jungtinių Valstijų bešaudyt ir bombų iš oro

į jų pozicijas nemėtyt. Vie
nu žodžiu — sustabdyti vi

ii- Vokietijos, francuzai nu
tarė nepasiduoti ir pereitą 
sąvaitę paskelbė, kad jie 
taip pat steigsią nuolatinį

SIRIJOS SUMIŠIMUOSE 
UŽMUŠTA 300 ŽMONIŲ. sus karo veiksmus.

—r r_, ----o ---------- t ... , Dabar bus pradėtos tai-
orlaiviais susisiekimą su A- Sirijos parlamente atsto- dervbos 
merika. Washingtonas lei- vas Berekat iškėlė Francu- j Jeia tos derybos ir ne- 
dimą jiems jau davęs. Pa- z>Ja! kaltinimą, kad jos ka- ))avvl?tu nega]ės
našų dalyką planuoja ir an- ręiyiai,. malšindami tautini 6 „ėnlsius
giai. Taigi išrodo, kad ne- sinjiecių judėjimą, užmušė iš „Jįjo pradėtas> nes už po_
užilgo jūrių laivai bus jau 300 sirijiečių, kurie reikala- 
nereikalingi. vo savo kraštui laisvės.

Francuzu valdžia buvo pri-

Mussolinis Užgrobė
Italuos Bankus.t

Karas su Etiopija jau pri
vedė Italijos kapitalistų 
bankus prie kracho. Jiems 
jau gręsė žlugimas. Kad 
nors laikinai juos palaikius, 
fašistų valdžia turėjo paim
ti juos į savo rankas. Žino
ma, jeigu karas ilgiau užsi
tęs, tai fašistų bankus vis
tiek velnias paims. Paims 
įis netik bankus, bet paims 
ir patį fašizmą.

950 Kalinių Apskel
bė Bado Streiką.
St. Cloud kalėjime. Min

nesotos valstijoj, 950 kali
nių pereitą sąvaitę apskelbė 
bado streiką, protestuodami 
prieš biaurų maistą, kokiu 
kalėjimo administrac i j a 
juos maitino. Podraug jie

BRAZILIJOJ AREŠTUO
TA “RAUDONA KARA

LIENĖ.”
Taip rašo gatvinė buržu

azijos spauda apie suėmimą 
Brazilijos mieste Porto Ale- . 
gre tūlos Katerinos Schiss-į reikalauja didesnio atlygi- 
’er, kurios reikalauianti,nimo už darbą (dabar jiems 
Francuzijos policija. Kartu mokama nuo 6 iki 25 centų 
su ta revoliucioniere esąs į dieną) ir ilgesnių lankymo 
suimtas ir Čekoslovakijos valandų.
pulkininkas Albert Birins- į -----;----------
ki. Jų suėmimo reikalavusi Ekspliozija Dirbtuvėje. 
Francuzijos policija, nes! Automobilių ir orlaivių 
jiedu turį kaž-ką bendra su dirbtuvėj, Milane, Italijoj, 
nužudymu Jugoslavijos ka- pereitą sąvaitę įvyko baisus 
raliaus Aleksandro, kuris gazolino sprogimas, kuris 9 
1934 metais buvo nudėtas darbininkus užmušė ir rlaug
Francuzijoj. sužeidė.

-

ros sąvaičių Etiopijoj prasi
dės jau sezoninės liūtys, ku
rios paprastai tęsiasi apieskaičiusi vos tik 26 užmuštų. 5_g menesius

Amerikos kapital i s t ų nušautų, TOo'sMjiečių bŽvoĮj^fažfetu kai’

ihl\s,užVistair 1’000 sugrusta bomkapk taiką pasitiki. Ji 
pareiškė sutinkanti tartis 
dėl taikos, tačiau jos armija

BIZNIS EINA GERYN.

ženklai rodą biznio gerėji- į kalėjimus, 
mą. Svarbiausis tokių ženk-
Ių yra vagonų krovimas.
Vasario 29 pasibaigusią są
vaitę buvę prikrauta 673,- 
123 prekių vagonai. Tai e- anądien paskyrė karo reika- 
;ąs didžiausis krovimas nuo lams 1,530,000,000 lyrų, kas 
1931 metų. reiškia 122,400,000 dolerių.

$122,400,000 ITALŲ 
KARUI. savo pozicijų neapleisianti

Fašistų valdžia Italijoj Pako1 ,taikos sutartis nebus
pasirašyta.

Šaudymas Jugoslavų Seime
kuris nusigandęs nėrė po 
stalu. Buvo paleista iš viso 

_ ... . . 4 šūviai, bet nei vienas jų
Jugoslavijos skupscinoj niekam nepataikė. Valdžios 

(seime), Belgrado mieste, šalininkai tuoj šo vi ką su- 
pereitą sąvaitę opozicijos griebė ir pašaukė žandarus, 
atstovas Arnatovičius kėši- kurie išvedė jį laukan.

nušauti ministerį pir- Reikia paaiškinti, kad

Be mažko nekliuvo Ame
rikos atstovui.

nosį
mininką Stojadinovičių. Tai 
buvo 6 kovo. Valdžios opo
zicininkai, kurių skuščinoj 
yra 110, tą dieną posėdy ne
dalyvavo, bet susirinko į 
publikos galeriją, iš kur 
nuolatos darė premjerui pa
stabų. Jis skaitė biudžeto 
planą. Skupščinos pirminin
kas pasiūlė opozicijos at
stovams nulipti iš galerijos 
ir užimti savo vietas, jeigu 
jie nori kalbėti. Tuomet ga
lerijoj atsistojo ant kojų 
opozicijos atstovas Arnato
vičius ir pradėjo skalbti val
džiai kailį. Kalbėdamas jis 
tiek įsikarščiavo, kad išsi 
traukė revolveri ir pradėjo 
šaudyt iš galerijos, taikyda
mas į ministerį pirmininką,

kova tarp Jugoslavijos val
džios ir opozicijos eina jau 
senai. Opozicija dabar turi 
skupščinoj 110 atstovų, o 
valdžia — 153 atstovus. O- 
pozicija reikalauja, kad 
Stojadinovičius rezignuotų 
ir duotų galimybės paskelb
ti naujus seimo rinkimus, 
per kuriuos opozicija tikisi 
laimėti didžiumą ir paimti 
valdžią į savo rankas, nes 
gyventojai einą su ja. Bet 
premjeras Stojadinovičius 
nenori to daryti, ir dėl to 
?usilaukė šūvių.

Šaudymo metu diploma
tų ložoj sėdėjo ir Amerikos 
Dasiuntinys Jugoslavijai. 
Viena kulipka prašvilpė pro 
jo galvą ir įstrigo į sieną.

LIAUDIS ISPANIJOJ SU
DEGINO DA 2 BAŽ

NYČIAS.
Pereitą sąvaitę Torre Vie- 

ja miestely, Ispanijoj, liau
dis sudegino da dvi Romos 
katalikų bažnyčias. Jos su
degė ligi pamatų, nes nie
kas nenorėjo jas gesinti.
KANADOJ UŽMUŠTA 9 
GELŽKELIO DARBININ

KAI.
Iš Vancouvero praneša

ma, kad Revelstoke, Britų 
Kolumbijoj, traukinys už
važiavo ant darbininkų, ku
rie valė nuslinkus} ant gelž
kelio sniegą su purvais, ir 9 
žmones užmušė.

AREŠTAVO TEISĖJĄ.
Danbury, Conn. — Perei

tą sąvaitę buvo areštuotas 
šio miestelio teisėjas Laza- 
rus Hyman už pergreitą au
tomobilium važiavimą. Tai 
esąs jau dvyliktas jo toks 
prasižengimas.
AUTOMOBILIŲ DARBAI 

PAGERĖJO.
Žinios iš Detroito sako, 

kad paskutinėmis dienomis 
žymiai pagerėjo darbai au
tomobilių fabrikuose.
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“LAISVĖ” APIE AMERI
KOS LIETUVIŲ KONG

RESĄ.
Vos tik “Keleivis” spėjo 

pakelti klausimą, ar never 
tetų Amerikos lietuviams 
sušaukti kongresą Lietuvos 
demokratijai ginti, “Lais
vė” tuoj ėmė girtis, kad tai 
esąs jų. komunistų, sumany
mas. Savo 54-tam numery ji 
rašo:

“Amerikos Prieška r i n i c
Kongreso lietuvių delegatų pa
keltas klausimas sušaukime 
antro Amerikos lietuvių kon
greso pradeda prigyti musų 
spaudoje. Jau nereikia kartoti, 
kad musų komunistinė spauda 
tai idėjai iš pat sykio karštai 
pritarė. Už tų idėją jau pasisa
kė South Bostono ‘Keleivis.’ 
Dabar Chicagos ‘Naujienos’ 
(vas. 29) irgi paseka ‘Kelei
vio’ pėdomis...“

Turime “Laisvei” pasa
kyti, kad “Keleivio” suma
nymas neturi nieko bendra 
su tuo “Amerikos Prieškari
niu Kongresu,” kuri buvo 
sušaukę komunistai. Mes 
ret ir žinoti nežinojom, kad 
lietuviai komunistai tame 
kongrese butų ką nors pa
našaus kalbėję, nes jų nuta- 
mų mums niekas neprisiun- 
tė, o “Laisvę” mes matom 
labai retai (ji mums neina) 
ir ne visuomet žinom ką ji 
rašo.

Mintis šaukti Amerikos 
Fetuvių kongresą Lietuvos 
demokratijai ginti pas mus 
gimė skaitant “Naujienų” 
straipsni anie Lietuvos ne
priklausomybę.

Šitokiam kongrese, musų 
supratimu, galėtų ir turėtų 
dalyvauti visos Amerikos 
lietuvių organizacijos, ku
rioms tik rupi Lietuvos žmo
nių laisvė. Tačiau nevalia 
šitokį rimtą visuomenės rei
kalą naudoti partiniams sa
vo tikslams ir girtis, kad, 
štai, mes esame tie veikėjai, 
kurie pirmutiniai tokj kong
resą sugalvojom!

Jeigu komunistai norės 
tokj kongresą naudot save 
partijos reklamai, tai jie 
pakenks netik kongresui, 
bet ir patys sau, nes visi nuo 
jų atsisuks.

Tokio kongreso reikalau
ja sukruvinta Lietuvos liau
dis, todėl jokia srovė ir jo
kia partija negali iš to dary
tis politinio kapitalo.

Tuomet ir pats Strimaitis 
pripažins, kad tautininkų 
išleista “Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Istorija”
yra grynas melas!

MOKINA MUŽIKUS BŪ
TI PONAIS.

Lietuvoje leidži amas 
“Musų Kraštas” mokina sa
vo skaitytojus stalo etikos. 
Sako:

“Pakviestas prie stalo atsi
stok nurodytoje vietoje, bet 
nesiskubink atsisėsti.

“Prie stalo reikia elgtis ra
miai. mandagiai ir laisvai. Ne
tinka sėdėti kaip mietą prari
jus, bet ramstytis, lankstytis 
taip pat negražu. Jei nori ką iš 
toliau pasiekti, nereikia lenktis 
per visą stalą arba pačiam kel
tis atsinešti, bet paprašyti tar
ną, jeigu jo prie stalo nėra. — 
kaimyną, kad pakeltų. Dalyvau
ti bendroje kalboje reikia, bet 
per daug vienam kalbėti ne
gražu.

“Duona iš bendros lėkštės 
netinka imti peiliu ar šakutė 
mis. Ji lengvai paimama 
dviem pirštais ir padedama i 
savo lėkštutę. Prieš imant ne
gražu apžiurinėti, rinktis pa- 
tinkamesnį kąsneli. Valgoma 
ne
kiekvieną kąsneli pirštais 
laužiant ir idedant i burna.

KELEIVIS. SO. BOSTON.

šiame paveiksle parodyti 4 atskiri dalyk;:, būtent: (1) Willard Beatty, kuris šiomis dieno
mis buvo paskirtas švietimo direktorium Ine anos valstijoj. (2) Garmisch-Partenkirchen kal
nai Vokietijoj, kur buvo laikomi olimpijados žiemos sportai. (3) Anglų rašytojas George Ber- 
nard Shaw (su barzda) sveikinasi Floridoj su Miami miesto valdininkais. (4) Užšalęs Niaga- 

kroklvs.

"KAI SAVAS ŠUVA KANDA, LABIAU
SKAUDA”.

(Laiškas iš Lietuvos.) teresus,” “ekspansijas” ir 
‘aukštesnes idėjas”! Ar tai

Seni musų žmonės šį prie ne gražu, ne juokinga? Na, 
j žodį gerai žino; j j dažnai bet'nieko nepadarysi: juk 
girdėdavai vokiečių okupa- tokie Čaplikai mano, kad 
cijos metais, kai ne tik žan- “valstybė—tai aš, o tauta— 
darai plėšdavo žmones, bet tai ministerių kabinetas.” Ir 
ir savi išgamos. Tuomet iš- viskas. Dėl to jiems net Jau- 
tikro sopėjo širdį... Bet dar nimo sąjungą yra “peržemų 
labiau širdį sopa, kad tą idėjų,” o jaunalietuviai—tie 
liūdną priežodį tenka var uniformuoti kalakutai—la- 
toti ir dabar, po 18 nepn- bai “aukštų idėjų”!... 
klausomybės metų...

Turime savą nemažą ka- Kitą kart tas pats gen. 
riuomenę, kuri stipriai alina Čaplikas dar “gražiau” nu- 
kraštą, turime savo visokių pliauškia. Štai, Kaišiadoiy- 
ponų (30,000 valdininkų, se, 26 sausio jis pasakė: 
antra tiek laisvų profesi- “Tas, kuris sako, kad turi 
jų žmonių). Jie, kaip tie mažai žemės ir nieko iš jos 
biblijos paukščiai, “nei sė- negauna — yra neišmanėlis, 
ja, nei piauna, nei į aruodus Kas turi mažiau žemės, turi 
krauna,” bet gardžiai pa- daugiau dirbti, tada ir dau- 
valgo.Mokesniai, vidaus pa- 2}au. pagamins”... “Opozi- 
skolos ir keliais metais pir- cionieriai ir programos ne- 
myn kertamas miškas — turi ir būklės pagerint nega- 
šiaip taip padaro, kad biu- Ii-” Še tau! O kokia gi tau- 
džetas “susibalansuoja.” Ir nininkų “programa?” 
Suvalkijos ūkininkų maištai Spaudą suvaržė, partijas 
lyg aprimo... Bet štai vėl uždarė. Reikia laukti, kad 

greitai, vieną po kito, užda
rys ir laikraščius. “Tegul

ro

“NAUJIENOS” PRITA
RIA DEMOKRATUOS

GYNIMO KONGRESUI. į
_______£ ___  „ __ “Naujienos” mano, jog
e iš visos riekės kandant, bet “Keleivio pasiūlymas šau-, 
iekviena kąsneli pirštais at- Kti Amerikos lietuvių kong-.

resą Lietuvos demokratijai
“Sriuba yra naudingas vai- 'ra geras sumanymas.,

gis tačiau daugelis ją valgo 
labai neestetiškai (negražiai).
Dažnas tą valgi lydi labai ne
malonia muzika: šaukštu i lėk
štę tarškindamas, šliurpimu. 
čepsėjimu ir kitais visiškai ne
pakenčiamais garsais. Jei sriu
ba per karšta — netinka pus
ti, reikia truputi lukterėti, kol 
praauš. Išvalgius vieną lėkštę 
sriubos dar pakartoti nelabai 
gražu. Sriubą gramdyti iš lėk
štės ligi paskutinio lašelio, ar
ba, užvertus lėkštę išvarvinti 
Į šaukštą ar i bumą—negražu.

“Mėsa valgoma tiktai šaku
tėmis. Visi valgiai maltos arba 
muštos mėsos, kuriuos šakutė
mis lengvai galima atskirti 
nuo
tiktai šakutėmis, kurios laiko- 

Maini-
kauti tuodu Įrankiu iš rankos 
i ranką negalima. Atplautas 
valgio kąsnelis nešamas Į bur 
na. Peiliu paliesti lupas ar mai 
stą kimšti Į bumą labai negra
žu ir to Įpratimo reikia sau
gotis.

“Žuvis valgyti neįgudusiam 
tikrai sunku. Peilis čia nevar
tojamas, valgoma dviem šaku
tėm atsargiai iš mėsos išimant 
kaulus. Jeigu netyčia koks 
kauliukas patenka į bumą, iš
spjauti jį netinka, reikia nežy
miai pirštais išimti ir padėti 
ant lėkštės. Bet kas -visiškai 
nepratęs žuvų valgyti, kartais 
geriau jų atsisakyti, negu tu
rėti dėl jų kokių nesmagumų.“

Bet kaip valgyt raugintus 
su šutintam bul-

nauja liūdna žinia.
i Liūdna žinia, kad savas 
šuva ėmė vėl labiau pulti ir 
kandžioti. Lyg ta rusų val-

APIE MUSŲ LIAUDIES POETĄ
PRANĄ VAIČAITĮ. visada, reakcijai laimėjus.

Jo 60 metų gimimo sukak
tuvių proga.

Ne vieną pasižymėjusį ir 
Lietuvai daug žadėjusį vy- 

Pažvmėjusios, jog toki ra, vos pradėjusį rodyti sa- 
kongresą “Keleivis” siūlo vo kūrybines jėgas, žiauri 
šaukti viena ar dviem die- įnirtis nuvarė į kapus. Pa
nom prieš SLA. seimą Cle- nasaus likimo
vaiande, taip kad daugeliui Pranas aičaitis, 
dele 
laido

. . ... , Pereitų metų gale buvo iš-
tos. Is kaimo į kaimą, pas stipriai suvaržantis
jaunus, senus. Paguoskite spaudos įstatymas. Tuo įsta- 
sirdis nelaimių sutnntas k u£ltos» (valst
Nušluostykit asaras. kelkit /inių aKgentura), karo cen-
jausmus. zura “panaikinta,” bet, dėl

Pranas V aicaitis buvo le- vįsa ko> spaudos priežiūra 
a. tas, tylus, daugiau galvo- pavesta apskričių viršinin- 

sulaukė ir Jant13’ negu kalbantis zmo karns_ Laikraščių redakto-
Suvalkų gus‘ ?ay°. nu.0in01}ę reiksda- rjaj turi butį aukštą mokslą 

M vo nmtai, saitai. Tvirtaigalų butų tos pačios iš- krašto dainius, gimęs 1876 iajk^sį duotoio žodžio. Su baj^t’ . prižiūrėtojai 
os, “Naujienos” nuo sa- m- vasario 10 dieną, Šalnų įsitikinimu žmonė- S?? 5?1 2??

būna mus Lietuva ir tamsi ir 
juoda” — dainavo dainius 
prieš 30—40 metų; dainuo
sime iš šiandien, tik anuo
met už tą tamsą kaltinome 
“sūnų šiaurės,” o dabar ką? 
—Nuosavą išsigimusį brolį!

Da ir šiandien musų “tau
tinė” spauda drįsta pulti 
lenkus ir. vokiečius, kad jie 
retkarčiais uždaro ar pagrą- 
sina uždaryti vieną kitą lie
tuvių draugiją Vilniuje aer 
Tilžėje. Drįsta prikišti prie
šams tai, ką patys daro na
mie, Kaune, savo broliams, 
uždarydami jų organizaci-

M01?.’} iSįUkimmų zmone- ^ai dar maiįjau juokiu jas, slopindami jų spaudą, 
je, Santaku kaime.’ Pranas imls Jls lab?! gazlal *>>»- bet kad visų krypčių laik- tamsindami, mulkindami, 
bėro vyriausias Vaičaičių Jis buvo tikras rašžiai privllo mi. savaų> va dydam kras^J
cm-mio iv trvrlAl kcirrAo £ i ldeallStžlS* Pa t S būdama^ cran^mln t3Cl3 užsienyje gali p3*

į sūnūs ir toęlel, baigęs 6 me_ į vaisuečių vaikas, gerai at- ri«>'7n«j3'npnrnrino-fl<! tai ian ramti Lietuvos dedamas pa- 
Toks kongresas juo labiau dabar aaeJ° m0‘ į jautė jų vargus ir gyvenime wmVin<ra J stangas dėl Vilniaus, dėl

reikėt, šaukti, kai Lietuvos valdžia Sintautuose,. o vasaro ^ose^lvnė skriau- juokmga- Klaipėdos krašto? Ar daug
uždraudė visas įdžiamuoeius luomus. j Po spaudos įstatymo, šį-tad atsiras tuose kraštuoseEilėraščius pradėjo rašy-'met sulaukėme draugijų gyventojų, net tų neskaitlin- 

pareikšti ‘ ^naSirt^o i Mariai ti, vos pradėjęs mokytis įstatymo. Jis pasirodė 5 va- gų lietuvių tarpe, kurie no-
Įi*. einmazria * ManamP gimnazijoje. Kalbama, kad sario. Ką gi—atrodo “gra- retų “glaustis pne motinos.

Gerai butų, kad visose ko-J 'Anais laikais dauguma pamatęs per kiemą ateinam žiai,” “švelnus” tik kai ku-
grabau valomi lonijose draugijos ir tėvų, leisdami sūnūs gimna- C.1US žandarus, pirmuo- nuošė paragrafuose lyg pik- dvylai, o gal ir kūniški

didelio gabalo, tagomi kliubai padarytų mo klausi-1 zijon, tikėjo juos busiant S1US s*™ kurinius įmetęs tas šuo slėptųsi:, dažnai pančiai.
emis kunos laiko- mu bendrus pasįtarįmus. kunigais. Panaši mintis bu- krosmn ir sudeginęs. Kitus linksniuoja tautą,„ įntere- Ne! Jeigu ir toliau bus to-

mes desmeje rankoje. Manu- Jeigu mesgynėm savo vo įr Vaičaičiu galvoj. 1895 savo raštus jis spausdino. rus ir uždarymą ... O ant !kiomis drakoniškomis prie-
brolius Lietuvoje nuo carų metais Pranas baigė Mari- Amerikoje, “Vienybėje Lie- rytojaus, 6 vasario, jau sis įmonėmis valdomas kraštas

vęs priduria:
"Mums atrodo, kad šitam cnma- 

nymui karštai pritars plačioji Ame
rikos lietuvių visuomenė.

limumo žmonėms 
savo valią.”

laisvai

apskrity, Sintautų parapijo

A. B. STRIMAITIS NETU
RI ĮRODYMŲ.

Tūlas laikas atgal A. B.
Strimaitis primelavo “Vie

nybėj,” buk tas žmogus, ku
ris 1908 metais įskundė bu
vusį tuomet SLA. preziden
tą Živatą policijai, buvęs 
“Keleivio” firmos “naprs.” ,

Mes pasiūlėm Strimai
čiui $100 dovanų, jeigu jisai kopūstus 
įrodys, kad ištikrujų tas vėm, tai “Musų Krašto” po- 
žmogus yra kada nors buvęs nai taip ir nepasakė Lietu- 
“Keleivio” firmos narvs. vos žmonėms.

saujalė ginkluotų smurtinin-1 seminarija' laikyti egzami- ciskus Sekupasaka.
kų užrišo jiems bumas ir pa-nūs. Bet jis, sakoma tycio- Savo kurvboje TTV. . , . , . ( .. ™......
smaugė jų organizacijas. imis jų neišlaikęs. Vaičaitis gana aiškiai at-r vienybe (pačių sia pavojus. Už tai istorija

----------- i Matydami iš Prano kuni- vaizdavo to laiko visuome- tau^m.IdnI ^®Pe.ra) SU.V1S^ skaudžiai apkaltins dabarti-
TYSLIAVOS PATARIMAI nepadarysią, Vaičaičiai nę, visur užjausdamas tuos, , >uius neribotus valdovus.
LIETUVOS ATSTATYMO deido sūnų mokytis j Petra- kuriuos vargas ir skausmas ' _atiL_ ku’ 1936. II. 13. Juozukas.

BENDROVEI. įpilio universitetą, kur jis be pasigailėjimo slėgė. Jis į?“didžiaia” lietuviu’— _____ ___
Paminėjęs, kad Lietuvos jos mokslus. Prof. E. Vaite- tančiai liaudžiai. Dainavo dažius ukmmldjos. G,,A™,,

Atstatymo Bendrovės sėn- rio padedamas, Pranas su- jis apie senovės lietuvių gy- uždavinius,, lyg norėjo at- frOYl Suskdltįįt AlTlC- 
ninkai nutarė tą bendrovę rado privatinių pamokų, iš venimą, apie Perkūną, vė- ?aivl.n^ bajoriją, sustiprinti YlkoS BcdftrbillS. 
likviduoti ir turtą pasidaly- kurių ir gyveno. Antraisiais les. Rūpindamasis visuome- dvanmnkiją. Apsiriko. Da-

iiava “\ įeny- ętndnavimn metais gavo nės gerove, Vaičaitis sten- kuziai nesvarbu
endi-!gėsi tą.visuomenę taisyti. jH?mai ~ svarbu ,

“Lietuvos Atstatymo Bend-ją. vali sios stipendijos ir Savo satyromis bara įvai-- u £° musU nors u* tva-.

Pranas čiai nepriklausomybei grę-

ti, Juozas Tysliav; 
bėj” sako:

Kiek yra Amerikoje be
darbių, tikrai niekas neži
no. Amerikos Darbo Fede-

Dabar Strimaitis savo fa
šistiškoj “Sargyboj” aiški
nasi, kad tą melą jisai paė
męs iš “Susivienijimo Lie- 
tuvių Amerikoje Istorijos,” 
kurią parašė nabašninkas

LIETUVOS ŽMONĖS 
ŠAUKIASI PAGALBOS.

rovės šėrininkai butų protin- turėtas sutaupąs siuntė į na- 
giau pasielgę, likusį turtą ati- mus sergančiai motinai gy- 
duodami kokiai nors organiza- dyti.
cijai. arba kad ir tam pačiam, Tuo laiku Suvalkų krašte 
Ginklų Fondui Lietuvoje.“ siautė labai didelis lietuvių 
_ . ....... persekiotojas, žandarų vir-
Taip, ginklai Lietuvos šininkas Vonsiackis. Į j< 

tautinink a m s reikalingi. rankas pakliuvo Vaičaičiai, 
v alstiečiai jiesko savo tei- tėvas ir sūnūs studentas, 

kai “Ke- šių ir juos reikia malšinti. Kalėjimas visiškai sunaiki-Pereitą sąvaitę, . ____ _ ______________
leivis” buvo jau spaudoj, Už šitą patarimą Smeto- no pran<> sveikatą. Išėjęs iš 

Astramskas, toks pat “lite- musų redakcija gavo iš Lie- na jau galėtų prisiųsti - *
ratas,” kaip ir Strimaitis. ;tuvos šitokį atsišaukimą į Tysliavai medalį.

Vadinasi, įrodymų Stri- Amerikos lietuvius: ____  - ■ --
ir $100 gauti “Lietuvos žmonėsmaitis neturi 

negali
Kas yra ir buvo “Kelei- fašizmą Lietuvoje. Protes- 

vio” firmos nariai, tai ne tuokit prieš valstiečių žudy- 
Asramsko “istorijoj” reikia mus, prieš opozicijos smau

—prašo 
Jus sustiprinti akciją prieš

musų—nors
nūs gyvenimo iškrypėlius, nas‘ Iracija, pasiremdama unijų
ypač inteligentus, kad jie,1 Kad seimo nėra (apie žiniomis, sako, kad dabarti
nei savo asmens reikalų, už- “tautos atstovybę” vis gi niu laiku yra tarp 11 ir 12 
miršta saviškius, veda sve- kažkas galvojama!), tai rei-milionų žmonių be darbo. O. 
timtautes, tinginiai, sava- kia nors spauda (per prie- jeigu paimti valdžios žinias, 
naudžiai. Matydamas sun- vartą) informuoti. Taip mat tai bedarbių bus tik tarp 3 

Į jo kų liaudies gyvenimą, jis geriau: nekyla nervuojan- ir 4 milionų. Todėl tarp 
jos nekaltina, tik barasi, čių diskusijų. Ve, padavė Kongreso narių Washingto- 
kam ji pati duodasi išnau- ministerio kalbą laikraščiui, ne kilo sumanymas išdirbti 
dojama. atspausdino ir gana—liaudis tokį planą, kad visuomet

Vaičaičiui gana gerai se- “dvasiškai papenėta,” “tau- butų galima lengva ir tiks- 
P’ kalėjimo, jis vėl smuko į kėši eilėraščius versti iš sve- tiškai sustiprinta”! O tie po- liai nustatyti, kiek žmonių 

Petrapilį toliau tęsti moks-;timų kalbų. Bene garsiausi nai ministeriai moka labai , turi darbo ir kiek jų neturi, 
lų. 1900 m. Vaičaitis baigė jo verstiniai eilėraščiai yra: “gražiai” šnekėti. Štai, ve,'Dabar Amerikoj tokios sis-

LIETUVOS DARBININ- universitetą, bet dar norėjo, “Kur bakūžė samanota,” generolas Čaplikas, vidaus temos nėra. Tiktai stambios
KAI IR ŠĮMET VAŽIUOS Belgijoje pagilinti komerci- “Nesvetingos juodos jūrės” reikalų ministeris, uždaręs korporacijos, kurios samdo

nių mokslų studijas. Tačiau ir “šikštuolis riteris.” partijas, pareiškė: “Dalis po keliasdešimts tūkstančių
j šio savo sumanymo jau ne-1 Iš viso Pranas Vaičaitis iki šiol veikusių organizaci- 

... .- Pernai Latvijoje dirbo a-'įvykdė ir 1901 m. rugsėjo sukurė 105 eilėraščius. Jo jų nei savo politine nei kul-
žiurėti, bet Bostono miesto girnų ir visišką Lietuvos su- pie 4,000 Lietuvos laukų: 21 d. toje jo taip gražiai ap- reikšmė lietuvių literatūrai turine veikla neatatiko tųTmvflrncn Tninm oif ic fočiof inime TPi-tzv rvrnoirl Aoif zo J V* • 1  t _ J • ------_____________ _ ___ ____________— •_   • _ ____ ___ _____ __knygose. Jeigu Strimaitis fašistinimą. Tuo prisidėsite darbininkų. Dėl to Latvijos 
bus kada nors Bostone, jis prie greitesnio nusikratymo žemės ūkio rūmai per Lie- 
galės nueiti į Bostono City kruvina okupacija.” tuvos konsulatą Rygoje pra-

darbininkų, laikas nuo laiko 
raportuoja, kiek jų įmonėse 
dirba žmonių, bet ir tie ra-

dainuotoje samanotoje ba- yra nemaža. Visuomenė jo naujų musų naujos valsty- j portai yra liuoso noro dar
kužėje mirė. Palaidotas Sin- kurinius skaito lygiai, kaip bės gyvybinių interesų ir bas. Gi mažesnės pramonės

. ______ tautų kapuose. Vėliau, Sa- Maironio ir Kudirkos. Dau- musų valstybinės, politinės įstaigos visai tokių praneši-
Hall ir pamatyti oficialiuo- Pne šito buvo pridėtas da čg šįmet Lietuvoje leisti pa- liamonas Banaitis, surinkęs guma jo dainų šiandien ir kultūrinės ekspansijos...1 mų neskelbia. Todėl ar dir
se rekorduose, kad nuo to ir straipsnis, “Ii Lietuvos sisamdyti apie 8,009 laukų aukų ant jo kapo pastatė skamba Lietuvos plotuose, Naujas draugijų įstatymas bančių žmonių skaičius ma-
laiko, kaip A. _ Žvingilas Įvykių,” ’ kuriuo nušviečia- darbininkų. Darbininkų i paminklą, kuriame iškalė yra mėgiamos, visiems žino- daug ką paskatins peržiurę- žėja, ar didėja, tikrų žinių
“Keleivį” pardavė, “Kelei- mas tautininkų valdžios samdymas prasidės kovo lyrą, įdėjo Prano fotografi- mos ir dainuojamos. Tai ro ti iš pagrindų savo veikimą nėra. Sunku šitą susekti ir
^o” firmoje visuomet buvo žiaurumas kovoje su ukinin- mėnesį. Su visais samdo-'ją ir įrašė paties dainiaus do, kad Vaičaičio kūryba ir jį paremti aukštesnėmis darbininkų unijoms, nes ne
tiktu du nariai — Gegužis kais. šitas straipsnis telpa mais darbininkais bus suda-!sukurtus žodžius: “Vai, lė- yra visiems artima ir su- idėjomis.” Matote, genero- visi darbininkai prie unijų 
įr Michelsoups^ .... ....... 'šiame “Keleivio” numery, 'rytos sutartys. i kitę, dainos, iš vargo nupin- prantama. Tsb. las Čaplikas kalba apie “in- priklauso.
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Trečias Puslapis.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON,

Štai, Kur Butų Gera Ančių Medžioklė!

LIETU VIU G Y VENIM AŠĮ^NIEKO NEVEIKIA 

NIEKAS NEPEIKIA

KAS GIRDĖT BROOKLYNO MIESTE. i

Didžiasia naujiena, tai Gri
gaičio atvažiavimas.

Įdomausią Brookl y n e 
naujiena dabar yra tokia: iš 
Chicagos atvažiuoja drg. P 
Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, kuris pasakys čia 
didelę prakalbą.

Kas yra drg. Grigaitis?
Jis yra tas žmogus, kurie 

nuo 1904 iki 1907 metų Lie
tuvoje vedė atkaklią kovą 
prieš caro rėžimą, norėda
mas išvyti caro žandarus ir 
sukulti laisvą Lietuvą.

Caro žandarai, dragūnai 
ir kazokai laikinai buvo pa 
ėmę viršų, nors vėliau revo
liucija juos nušlavė. Pasiju
tę laikinai stipresni, jie su
ėmė drg. Grigaiti ir retė 
žiais surakintą kalėjime 
žiauriai jį sumušė ir suspar
dė, kam jis drįso reikalauti 
Lietuvai laisvės.

Drg. Grigaitis butų jau ir 
sušaudytas už Lietuvos lais
vę, jeigu kiti revoliucionie
riai nebūtų jį iš kalėjimo pa 
liuosavę.

Tai ve, kas yra musų drg. 
Grigaitis. Jis yra nenuils
tantis socializmo evangeli
jos skelbėjas ir darbo žmo
nių klasės gynėjas.

Senai jau jis pas mus 
Brookl.vne darbininkų rei 
kalais kalbėjo, taigi neste
bėtina, kad jo atvažiavimo 
lietuviai čia taip laukia.

Draugo Grigaičio prakal
bos įvyks 17 kovo, 7:30 va
landą vakare, Grand Para 
dise salėj, prie Grand st.

Jis kalbės temoj: “Kokia 
turi būt darbininkų valdžia 
—demokratiška, ar diktato
riška?”

Kalbės taipgi moksleivis 
Keistutis Michelsonas.

Ateikit visi brooklynie- 
čiai ir pasiklausvkit ką 
paaiškins mums tas senas 
musų kovotojas drg. Gri
gaitis ir jaunuolis Michelso
nas. Kitos tokios progos 
Brooklyne gal ir neturėsi
me.

Šias prakalbas rengia Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
19 kuopa. Lėšų padengimui 
bus imama 10 centų įžan
gos.
Drg. Raškinis Įvarė baimę 

komunistams.
Matydamas, kad “Nauja

jai Gadynei” reikalinga pa
rama, drg. Raškinis nuėjo 
ir nusipirko vieną jos šėrą 
už $5. Tas nugąsdino “Lais
vės” komunistus, kad Raš
kinis sustiprins komunistinę 
opoziciją. Na, o kas butų, 
jeigu kokia 10 socialistų pa
remtų “sklokininkų” laik
raštį?

“Naujoji Gadynė” yra pa
žangus laikraštis, visuomet 
gina darbininkų reikalus ir 
kovoja prieš juodą Romos 
hydrą—klerikalizmą, o taip 
pat ir prieš supuvusį fašiz
mą. Tai kodėl socialistas 
negalėtų tokį laikraštį pa
remti?

juos apmuša. Pašaukta daug 
pclicijos, bet ji negali visur 
pribut, nes streikieriai eina 
dideliais būriais, po kelis 

‘.ūksiančius krūvoje, tai jei
gu prie kurio namo ir stovi 
<eli policistai. jie negali 
streiklaužių apsaugoti. Daž
nai įvyksta susirėmimų, ku- 
iuose nukenčia langų ir du- 

rų stiklai ir streiklaužių no-
?ys.

Stambesni besočiai rei
kalauja, kad majoras duotų 
jiems daugiau policijos, ar
ba pareikalautų kariuome
nės. Majoras LaGuardia 
duoda kumščia į stalą ir sa
ko, kad streikas bus sutai
kytas, nors kol kas to nesi
mato.

Yra namų su automatiš
kais keltuvais: tik paspaudi 
knypkį, ir keltuvas kelia ta
ve kur reikia. Streikieriai į- 
puolę į tokius namus nu
drasko elektros vielas ir 
keltuvai pakimba su žmo
nėmis. ore, tarp uždarų sie
nų. Žmonės tampa uždaryti 
r negali pasijudinti nei pir

myn, nei atgal. Pakyla riks
mas, spiegimas.

Kovo 5 dieną streikierių 
oikietai jau pradėjo pikie- 
uoti ir gubernatoriaus rezi
denciją. Kaip ilgai tokia pa
dėtis tęsis, kol kas negalima 
numatyti.
Dainininko Stankūno va

karas.
Musų žinomas daininin

kas Stankūnas rengia vaka
rą 15 kovo, 3:30 po pietų, 
Labor Lyceum salėj. Bus su
vaidinta “Kaimiečiai.” Vei
kalas labai gražus ir drg. 
Stankūnas surinko gerus 
dainininkus jį išpildyt.

Frank Lavinskas.

šis vaizdelis parodo New Yorko zoologinį daržą, kur per žitn; 
atdaras, kad laukinės antys turėtu prieglaudą.

šalčius prūdas yra laikomas

WORCESTERIO NAUJIENOS.

visi žino, kiek gero jis yra 
padaręs. Jo pastangomis 
buvo nupiginta elektra, pra
ilginta mokestis ir sudalyta 
taiyba, kurion ir jis pats į- 
neina, kad Kenoshos mies
tui gautų daugiau dirbtuvių 
ir darbų. Todėl kai ateis 
miesto viršininkų nominaci
jos, nepamirškite balsuoti 
už savo draugą ir lietuvį — 
Johną Martiną.
Apsirgo du musų veikėjai.

Šiomis dienomis čia ap
sirgo ir buvo išvežtas į Ma- 
disoną drg. A. Kvedaras, 
SLA. 212 kuopos finansų 
raštininkas. Taip pat apsir
go kuopos narys drg. Jonas 
Šimanauskas, gerai žinomas 
musų miesto biznierius. Lin
kime abiem greitai pasveik
ti ir sugrįžti vėl prie savųjų.

Valdžia jam nepatinka, 
bet popieras gavo.

kaip vienas parapuonas sukir
to KUNIGI' “T EI SNA."

Norwood, Mass.
Vasario 23 d., švento Jur 

gio parapijos svetainėje 
‘Darbininke” radio komisi
ja buvo surengusi viešą “tei
smą” jaunimui, kaltindama! 
jaunuolius, kad neklauso 
savo tėvų ir nepasiduoda 
aukštesniam autoritetui. Į- 
nėjimas buvo nemokamas, 
todėl žmonių prisirinko a- 
pie 250. Atsilankė nemaža 
laisvamanių, komunistų ir 
socialistų, kurie norėjo pa
matyti to “teismo” proce
dūrą. Teisėju buvo pastaty
tas nesenai šiame mieste ap
sigyvenęs daktaras Gasson 
(Gvazdikas), advokatais— 

du broliai Sykes, kurie ir iš 
profesijos yra advokatai. 
Prieš prasidėsiant “teismui” 
įžanginę prakalbėlę pasakėlzl Lavva/. TZ_ Y¥ivw» n-iCvOiiaS rvneiZiS. nu-

KENOSHA. WIS.
Negraži SLA. sekretoriaus 

p. Viniko politika.
SLA. centro sekretorius 

p. Vinikas prisiuntė man re
gistruotą laišką raginda
mas, kad apsiimčiau kandi
datu į iždo globėjus. Įdėjo 
ir gatavą voką su “Special 
Delivery” stampom. Tai vis 
Susivienijimo pinigėliai. 
Mat, p. Vinikas nori kuo 
daugiausia kandidatų į pa
žangiųjų sąrašą, kad su- 
kaldžius pažangiųjų bal

sus. Jeigu bučiau toks kvai
lys, kokių p. Vinikas jieško, 
gal ir apsiimčiau.

Man rodos, kad SLA. na
riai turėtų pasistengti savo 
organizaciją nuo tokių po
litikierių, kaip p. Vinikas, 
apvalyti. Su jais reikėtų pa
sielgti taip, kaip Damijonai
čio laikais tautininkai elgė
si su socialistais. Tik pagal
vokime: lėšų fondas tuš
čias, nariai turi mokėti ekst
ra mokesčius, o p. Vinikas 
eikvoja SLA. pinigus savo 
nešvariai politikai — kandi
datams į pažangiųjų sąrašą 
medžioti. Tik man vienam 
jis išleido dviem konvertam

Vasario 17 d. buvau teis- rodinėdamas kaip reikia na
me liudininku vienam atei-!siduot aukštesniam autori- 
viui išsimant pilietiškas po- tetui. Labai keistą įspūdį 
pieras. Tarp kita ko buvo ir darė į klausytojus' kunigo 
juokų. Egzaminatorius klau- Kneižio pareiškimas, buk 
sia dekiaranto, ar tau patin- kiekviena valdžia esanti 
ta šios šalies valdžia? Jis “siųsta nuo Dievo.” Jeigu 
purtina galvą—nosar! Ar taip, tai kam kunigai su 
norėtum, kad jos vietoj bu- “Darbininku” priešaky prie- 
tų pastatyta kitokia? klau- šinasi Meksikos ir Rusijos 
sia toliau egzaminatorius, valdžioms? Logiškai išeina.

kuo turi reikalą, Kneižis pa
sijuto labai žioploj padėty. 
Kiek aukų buvo sukolektuo- 
ta, Kneižys neskelbė.

Užbaigiant susirinkimą 
Kneižys paskelbė, kad ne
trukus panašų “teismą” ku
nigai suruošia tėvams. Ne- 
siprašęs balso staiga prabi
lo i “Darbininko” redakto
rių vienas iš veikliausių pa- 
apijonų. būtent Vincas Ku

dirka : “Nenorim, kad mus 
tėvus teistų atvažiavę iš kitų 
miestų žmonės, kurie nieko 
nežino apie mus. Mes patys 
geriau apie save žinom, ir 
uatys save nusiteisim, jei 
bus reikalas.”

šis Kudirkos pareiškimas 
labai nepatiko “teismo” ve
dėjams, o ypač “Darbinin
ko” redaktoriui ir kunigui
L VkZllOllU 
I\1ECTX1U1.

Reikia pripažinti, kad p. 
Kudirkos pastaba buvo la
bai vietoje ir teisinga.

Socialistas.

Senelių Prieglaudos Drau
gija vėl subruzdo veikti.
Nekurį laiką Senelių Prie

glaudos Draugija buvo lyg 
ir sumažinus savo veikimą, 
bet dabar ji vėl sukruto ir 
žengia toliau gyvenimam 
Prie jos rašosi daug naujų 
narių, kas reiškia, jog drau
gija stiprėja ir gal greitu 
laiku jau bus galima imtis 
tikro darbo — prieglaudos 
statymo.

Draugjos tikslas yra įsi
gyti žemės ir įrengti namus, 
kur kiekvienas galėtų rasti 
sau prieglaudą, kam tik ji 
bus reikalinga.

Ačiū tiems draugams ir 
draugėms, kurie jau prisira
šė. Dabar draugija kviečia 
ir kitus lietuvius rašytis prie 
jos. Teisybę pasakius, prie 
jos turėtų prigulėti visi 
Worcesterio lietuviai, kaip 
vyrai taip ir moterys. Čia 
nėra darbas kokios nors 
partijos, bet labdarybės. 
Nežiūrint kas kokių įsitiki
nimų ar pažiūrų, prie Prie
glaudos Draugijos gali pri
gulėti visi. Mokestis labai 
maža, vos tik 10 centų į mė
nesį.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks 14 kovo, 7:30 vai. va
kare, L. U. Kliubo svetainėj, 
12 Vernon st. Visi prašomi 
atsilankyti.

K. P. Šimkonis.

bėjo tik L. Pruseika ir A. 
Bimba. Kiek aš iš jų kalbų 
supratau—taip ir kiti supra
to—tai tiem kalbėtojam ne
tiek rupi Stilsono gelbėji
mas iš kalėjimo, kiek “ben
dras frontas.” Todėl ir aukų 
nedaug surinkta, vos tik 
$36. Tai vargiai ir išlaidos 
apsimokės. Pilietis.

“Laisvės” komunistams Į 31 centą, o paskui p. Vini-
nereikėtų to nusigąsti. Vie
nas Raškinio Šeras, tai tik 
šaukštas vandens — komu
nistų partija jame neprigers.

Apie dženitorių streiką.
New Yorke dabar strei

kuoja dangoraižių aptar
nautojai — dženitoriai. Di
delių triobesių pečkuriai ir 
keltuvų operuotojai meta 
darbą ir dedasi prie streiko. 
Streikas kas diena auga di
dyn. Streikas palietė jau 
pačius didžiausius dango
raižius, kaip Empire Bldg., 
Chrysler Bldg. ir kiti. Kel
tuvams sustojus, žmonės 
turi lipti po keliasdešimts 
laiptų aukštyn arba žemyn. 
Namų savininkai stato strei
klaužius, bet streikieriai

kas parodys, kad jis tiek ir 
tiek išleidęs Susivienijimo 
reikalams.

Padarykim šitokiai poli
tikai galą. Balsuokime už 
pažangiųjų kandidatų sąra
šą, o politikierius pasiųski
me kur pipirai auga.

Tai tiek apie Susivieniji
mą.

Artinas Kenoshos valdi
ninkų rinkimai.

Dabar pagalvokim apie 
Kenoshos miesto valdinin
kų rinkimus, kurie įvyks ne
užilgo. Mes, lietuviai, vėl 
turime visi kaip vienas bal
suoti už savo draugą Joną 
Marcinkevičių—John Mar
tin ir už Ed. Westoną..

Apie Joną Martiną daug

Ne, nenoriu, ta pati gera, 
atsako grinorius.

Žmonės teisme pasileido 
juokais. Bet pilietiškas po
pieras jis vistiek gavo. Teis
mui buvo aišku, kad šis žmo
gus nesupranta gerai anglų 
kalbos.

Kitas pasisakė skaitąs 
kemunistų laikraštį ir užtai 
pilietiškų popierų negavo.
Cenzūruoja net ir laiškus.
Vasario‘19 d. gavau iš 

Lietuvos laišką nuo save 
brolio dukters. Žiuriu, ant
roj konverto pusėj prispaus
ta antspauda: “Virbaliu 
muitinė—Peržiūrėta.” Ir du 
neišskaitomi parašai. Taigi 
pasirodo, kad musų “lais
voj” Lietuvoj jau privati
niai laiškai yra špipinėjami 
ir cenzūruojami, šlykštu ir 
begėdiška.

C. K. Braze.

NASHUA, N. H.
Darbininkai laimėjo 

streiką.
Čia buvo sustreikavę La

sei Shoe kompanijos 400 
darbininkų. Streiko prieža
stis buvo ta, kad kompanija 
pradėjo samdyti naktiniam 
darbui ne unijistus darbi
ninkus, laužydama tuo bu- 
du 31 sausio pasirašytą su
tartį su unija.

Pastreikavus apie sąvaitę 
laiko, kompanija nusileido 
ir prižadėjo laikytis sutar
ties. Todėl pereitą sąvaitę 
streikas buvo atšauktas.

Batsiuvy*.

Iš Chicagos Padan
gės.

Įdomi byla dėl nušauto 
lietuvio.

Chicagos priemiesty Ci- 
ceroj keli metai atgal buvo 
nušautas Antanas Bobkus. 
JĮ nušovė nakties laiku Ste
nąs Kanapė, kurio namuose 
Bobkų šeimyna gyveno. Ka
napė sako, kad tai įvyko per 
klaidą; patamsy jis manęs, 
ka
kas.

Nušauto Bobkaus šeimy
na užvedė prieš Kanapę by
lą, reikalaudama piniginio 
atlyginimo. Šiomis dieno
mis šita byla buvo svarsto- 

visada ma ir superior teismo teisė- 
kolektų J įas David nusprendė, kad 

ir visus pinigus atiduodąs, Kanapė turi užmokėti Bob-

kad ir kunigų “Darbinin
kas” nusikalsta Dievo auto
ritetui, nes Meksikos ir Ru
sijos valdžios taip pat turi 
būti jo siųstos.

Tvarkos vedėju paskyrė 
“Darbininko” redaktorių 
Kneižį. Fiktivio teismo tiks
las buvo pakelti bažnyčios 
autoritetas ir pasipinigauti 
iš publikos.

Advokatų klausinėjami, 
nekurie jaunuoliai primyg
tinai įrodinėjo, kad jie nesą 
girtuokliai, bet ščyri katali
kai. Vienas sakėsi 
stovįs prie įžangos

bažnyčiai, o juk jis galėtų 
visų ir negrąžinti, nes kont
rolės bažnyčioj nėra. Kitas 
vėl norėdamas įrodyt savo 
prisirišimą prie tikėjimo, 
išsitraukė ilgą rožančių iš 
kišeniaus. Į klausimą, kada 
gimei ir kur, vienas jaunuo
lis atsako gimęs lovoje ir 
nurodo datą. Tuomet advo
katas argumentuoja, kad 
nežinai kada gimei; tau kiti 
apie tai sakė.

Po dviejų valandų tyrinė
jimo, už kokių trijų minučių 
“prisaikintieji teisėjai” jau
nimą paskelbė nekaltu. Ta
da “Darbininko” redakto
rius Kneižys leidosi per 
oubliką su kepure rinkti au
kų radio valandų palaiky
mui. Bet retas kuris metė 
auką į kepurę. Prisiartinus 
prie komunisto Grybo, pas
tarasis atsikreipė į parapi
jomis ir liepia “Darbininko” 
redaktoriui aukų neduoti, 
nes, sako, paskui jis visus 
mus šmeiš. Nežinodamas su

d Bobkus yra koks plėši-

kaus šeimynai $5,000 atly
ginimo.

Kanapė šitą sprendimą 
apskundė apeliaciniam Illi- 
nojaus valstijos teismui ir šis 
teisėjo Davido sprendimą 
panaikino ir liepė peržiūrėti 
bylą iš naujo. Apeliacinis 
teismas sako, kad šitokią 
bylą turi spręsti prisaikin- 
tujų suolas, o ne vienas tei
sėjas David, kaip tai buvo 
šitam atsitikime. Be to, tei
sėjas David elgėsi šioje by
loje labai neprideramai; jis 
pats daugiau liudininkų 
klausinėjo, negu advokatai. 
Pavyzdžiui, teisėjas pastatė 
liudininkams 128 klausi
mus, kuomet kaltinamojo 
advokatai galėjo pastatyti 
vos tik 10 klausimų.

Dabartiniu laiku teisėjas 
David yra išvažiavęs Cali- 
fomijon atostogų.

Kaip išeis ši byla antruo
ju svarstymu, dabar sunku 
numatyti.

Areštuotas L. U. Kliubo bu 
vęs kasierius Purvinskas.
Šiomis dienomis musų L. 

U. Kliube pasidarė suirutė. 
iTapo areštuotas buvęs ka
sierius, p. Stasys J. Purvins
kas. Varantą išėmė naujas 
pirmininkas Jonas K. Che- 
nis. Jam tokį patarimą da
vęs kliubo advokatas K. Ta- 
mulionis, kuris yra kartu ir 
kliubo vice-pirmininkas. Bet 
kliubo nariai nėra nutarę ši
tokio žygio daryti, todėl vie
ni tam pritaria, kiti priešin
gi-

Suimtas p. Purvinskas y- 
ra kaltinamas tuo, kad pasi
savinęs $1,139 kliubo pini
gų. Bet p. Purvinskas sako, 
kad kliubas jam esąs skolin
gas, todėl jis sulaikęs tuos 
pinigus kaip užtikrinimą, 
kad skola jam butų užmo
kėta.

Adv. Baublys, kuris gina 
p. Purvinską, sako, kad vi
sas tas ergelis kilęs iš savy- 
tarpės politikos ir frakcijų 
kovos organizacijos viduje.

Dabar p. Purvinskas yra 
išleistas po $2,000 kaucija. 
Šitas įvykis jį labai suner- 
vavęs, jis net užmigti nakti
mis negalįs.

Gaila, kad tokie dalykai 
tarp lietuvių atsitinka, bet 
tai turėtų būti gera pamoka 
ateičiai. Kliubiečiai čia kal
ti, kad taip ilgai nerinko 
naujos valdybos. Pats p. 
Purvinskas yra išbuvęs kliu
bo iždininku per 22 metu. 
Dabar kaltina vieni kitus, ir 
nežino kas kaltas. Vienas 
jaunuolis smarkuolis pasa
kė vienam kliubo susirinki
me “spyčių,” išvadindamas 
visus “asilais.” Sako: “Jus 
visi asilai su ilgomis ausi 
mis” Ten pat sėdėjo ir jo 
tėvas, vadinamas lyderis. 
Taigi ir savo tėvą vaikas pa
vadino “asilu.” Bet kas tuo
met yra sūnūs, jeigu tėvas 
“asilas”?

BALTIMORE, MD. 
Prakalbos.

Vasario 29, SLA. 64-ta 
kuopa lietuvių salėje suren
gė prakalbas SLA. prezi
dentui adv. Bagočiui; balti- 
moriečiai senai buvo girdė
ję jo prakalbą, todėl per po
rą valandų jautėsi visus ne
smagumus užmiršę. Bago- 
čius pradėjo aiškinti kaip 
visa lietuvių tauta apsupta 
daug stipresnių kaimynų, 
buvo ant mirties patalo, prie 
to da pavergta po svetimu 
jungu negalėjo tobulinti nei 
savo kalbos, nei literatūros. 
Bet visgi lietuviai paliko lie
tuviais. Amerikon atvykę 
nemokėdami nei šios šalies 
kalbos, pradėjome kurti 
draugijas bei organizacijas, 
ir taip prieš 50 metų buvo 
suorganizuotas ir SLA. Ra
gino lietuvius dėtis prie Su
sivienijimo, ir sudaryti visų 
lietuvių organizaciją.

Po prakalbų buvo girdėt 
kaibant, kad Bagočiaus pra
kalbos klausytis nenuobo
du. SLA. 64-tos kuopos ren
gėjai dėkojam Bagočiui, 
kad jis baltimoriečiams pa
sakė naudingą prakalbą, 
nes tuojaus gavom keliatą 
naujų SLA. narių.
Rengiam ir kitas prakalbas.

Dabar gyvename tokia- 
iiic gj veniniu perivuc, i\uu- 
met reikia kiekvienam svar
styti, diskusuoti, rišt viso
kias problemas.

Dėlto, LSS. kovo 15 d. 
Lietuvių salėje, 851-3 Hol- 
lins st., vėl rengia prakal
bas. Kalbės gerai žinomas 
mokslininkas-teoretikas dr. 
P. Grigaitis. Prakalbos pra
sidės lygiai 2:30 valandą po 
pietų.

Taigi, visi Baltimorės lie
tuviai ateikit pasiklausyti to 
žymaus lietuvių teoretiko. 
Dr. Grigaitis nušvies nau
jausius gyvenime pasireiš
kimus, kuriais visi turi susi- 
rupint ir aiškiai juos supra
sti. Z. G.

L. Pruseikos ir A. Bimbos 
prakalbo*.

Kovo 1 dieną čia buvo su
rengtos prakalbos neva Stil
sono laisvinimui. Kadangi 
lapeliuose buvo skelbiama, 
kad kalbės ir “Keleivio” re
daktorius, drg. S. Michelso
nas, tai publikos prisirinko 
pilna svetainė. Bet drg. Mi-

Kel.” korespondentas, chelsonas nepribuvo; kal-

KEARNY, N. J.
Čia gyvuoja lietuvių kon

troliuojama statybos ir pa
skolos draugija vardu 
“Schuyler,” todėl apie virš 
minėtą lietuvių draugiją kai 
ką reikia prisiminti. Pereiti 
metai buvo gana blogi me
tai ir taupymo įstaigos gana 
nusiskundžia, tačiau virš- 
minėta lietuvių draugija 
“Schuyler” pareitais 1935 
metais virš 3 nuošimčių pri
augo. šiuomi mes kreipia
mės į lietuvius dėtis prie to
kių įstaigų, kuriose galima 
gauti didesnius nuošimčius 
be jokio riziko. Draugija 
yra po priežiūra New Jersey 
valstijos bankų departa
mento, ir sudėti pinigai toje 
įstaigoje tikrai yra apsau
goti.

Dabar pradedamos nau
jos serijos ir tam tikslui ko- 

,vo 13, nuo 7:30 vakare, 
IHarrison, N. J. rengiamos 
prakalbos, Svetulio svetai
nėje, 201 John Street.

Kiek laiko atgal tenai bu
vo prakalbos ir daugelis 
nusiskundė, kąd nežinojo, 
jog tokios prakalbos įvyko, 
Dabar pranešame visiems, 
kad prakalbos įvyks kovo 
13 vakare ir prašome visus 
dalyvauti.

J. V. Baltrukoni*.
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Maikio su Tėvu

Kaunas 
Vasario 17 d. IS LIETUVOS ĮVYKIŲ.

Kaip žvalgybininkai
suimtuosius ūkininkus.

Nekuomet dar Lietuvos kalė
jimai ir areštų namai nebuvo 
taip sausakimšai prikimšti poli
tiniais kaliniais, kaip dabar. U 
kininkų neramumų dalyviai lai
komi kartu su kriminaliniais 
nusikaltėliais. Kalėjimo tvarka 
labai griežta. Pasimatymai ap
sunkinti. Dabar prasidėjo ūki
ninkų neramumų bylų eilė 
Daugumą bylų sprendžia ka
riuomenės teismas, kai kurias 
—karo lauko teismas, kur kalti
namieji negali turėti nei advo
katų, nei liudininkų ir apie ku
rių sprendimus dažniausiai su
žinoma tik iš Eltos pranešimų 
kelintą dieną po teismo. Tar
dant ūkininkus vartojami kan
kinimai. Taip Žvirono ir kitų 
byloje, kurią karo lauko teismas 
sprendė šių metų sausio 2-3 d. ir 
kuriam pirmininkavo pulkinin 
kas Indrišiunas. finansų vicemi- 
nisterio Indrišiuno brolis, paaiš
kėjo. kad kai kurie kvočiamieji 
buvo kankinami, kad išduotų ki
tus. Kaltinamasis Grigas Rut
kauskas. 17 metų vaikinas. Sa
lų žemės ūkio mokyklos moki
nys. teisme nusipasakojo: lap
kričio 21 d.. 1935 m., naktį. Ute- 

,.jnos policijos nuovados viršinin
kas Barzda Petras ir Utenos 
žvalgybos rajono viršininkas

nauja tavo parapijoj? —Suprantama, tėve. Juk Lankauskas pasikvietę ji is da-
—Žinai, Maike, dabar visi lietuviu laisvamaniai y-jboklės į nuovados viršininko ka-

gavėnios čėsas, tai navynų ra buvę katalikai. Jie vaikš-ibinet^ ir- ^pradžių

—Tegul bus pagarbintas,. jų pameta bažnyčią ir deda- 
°i prie laisvamanių.Maike!

—Sveikas, tėve! Kas —Ar tu šiur, Maike?
—Suprantama, tėve. Juk

geruoju, 
paskui grasindami reikalavę 
pasakyti, kas platinęs ūkinin
kus kurstančius atsišaukimus. 
Atsakęs, nežinąs. Lankauskas 
tuomet jam liepęs gulti ant 
grindų, o Barzda pradėjęs ji 
mušti gumine paipa. Po kelioli
kos smūgių vėl pradėję “kvos-

nera. Mano vyčiai nesiženi- čiojo bažnyčion, kalbėjo 
ja, vakaruškų nedaro, tai ir poterius, bučiavo kunigui 
muštynių nėra. Per pereitą rankon ir bijojo velnio. Bet 
nedėlią nei vienas Į džėlą kaip tik Įgijo daugiau proto, 
nepateko. Į tuomet bažnyčią pametė ir

—Tai ką jus dabar vei- prisidėjo prie laisvamanių, 
kiat, tėve? Tai ką tu, tėve, ant to pasa-

—Dabar, Maike, mes da- kyši?
rom dvasiškus apdumoji- —Aš tau pasakysiu, Mai-j1*-” Nieko nepešę. Lankauskas
mus ir rengiamės prie velv- ke, kad tavo šnekta man ne-;tuornet lieP?s kaliniui nusiauti 
kinės spavednies. ' patinka. Ale aš mislinu, kad vien^ batą. ° Barzda metęs jį

—Ar tai ii- viskas? į tu sakai teisybę. Ve, kaip anl grindų, apžergęs ir mušęs
-į-Kur čia tau bus viskas, lašo tas pats “Darbinin-per ko,u papėdes. Paskui vėl 

Maike! Reikia da štedi vak- kas,” tai šventas Pranciškus kvot® Pagaliau liepė nusiauti ir 
tuotis, kad koks šliuptamis savo raštais ir pamokslais antrą k°ią- Lankauskas pakėlęs 
nepakištų kilbasos vietoj atvertė 70,000 jeretikų prie koją. o Barzda savo gumine pai- 

dvasios šventos. O mes da- Pa mušęs P*1" strėnas kol kali- 
mėsos bar turim misijonierių Bru- n's pradėjęs ne savo balsu rėk- 

: žika, vyskupą mučelninką Tą riksmą išgirdo už keliatos 
j Matulionį ir kitokiu pamok- kambarių budis policininkas, ku- 
Įslininkų, be to da turim ris sav0 viršininkui pastebėjęs. 

—Teks yra Dievo prisa- “Darbininko” ir “Draugo” xad negi galima taip kankinti 
kymas, vaike. gazietas, turim švento Kaži- ''auna žmogų. Tuomet Barzda

—O kur Dievo yra taip miero seserų makademiją ir ,dar smogė kaliniui keiiatą kar-

silkės.
—Ar tai tu. tėve,

gavėnioj nevalgai? 
—Nausa! 
—Kodėl?

pasakyta ?
—Kam tu manęs

kitokių biznių, ale nei vieno per pečius, liepė apsiauti ir 
klausi, gyvo šliuptarnio negalim nuvedė žvalgybom kur jį vėl 

Maike? Juk tu eini į moks-' prie šventos dvasios atvers- klausinėjo, bet nieko neisgavo. 
lūs, tai pats turėtum žinot. ,ti. Jeigu pasigaunam kokį,' Lapkričio 22 naktį iš policijos 

—Mokslo šviesoj, tėve, Įtai, anot tavęs, tik jau mirš- daboklės jį nuvedė Utenos areš- 
pasninkas yra nesąmonė, i tantį arba visai numirusį. O to naman. Lapkričio 23 d. ji? 
Nes kągi reiškia tavo susi- tuo tarpu bedieviai katrą tik prašęs kalėjimo administraciją 
laikymas nuo mėsos, kuo-į kataliką pasigauna, tuoj pakviesti gydytoją, bet. nors ta 
met savo burnoje visuomet škaplerius ir numauna, diena kalėjimo gydytojas buve 
turi liežuvi, kuris yra niekas Kaip “Keleivis” parašo ką pas kitus kalinius, prie jo nebti 
daugiau, kaip tik mėsa? nors apie kun. Macochą ar vo prileistas. Tik praslinkus 

pralotą Olšauską, tai skaito septyniom dienom jis buvęs ap 
Kūnas yra mėsa. į visi parapijonai. O kai kun. žiūrėtas daktaro Palioko, kuris

—Nekalbėk bedieviškai,' Bružikas rašo “Darbininke” dar rado sumušimo žymių ir 
Maike. Daug buvo tokių apie 7 vieros atrikuiUS, tai apie tai pažymėjo Utenos areš- 
mandragalvių, ką kritikavo į jr aš pats nenoriu skaityt, to namo knygoje. Kalinys prašė 
bažnyčios zakonUS ir poną Nesinori, ir dac oi. teismą patraukti Barzdą ir Lan-

Pagaliau, juk ir visas tavo

Dievą, ale kai atėjo smertis, 
tai visi atsivertė prie dva
sios šventos. Jeigu nevieriji, 
tai paskaityk musu švento

-Gerai, tėve, bet kokia kauską atsak mybėn. bet pirmi- 
gali būt iŠ to išvada? .ninkas atsakęs, kad policija ga-

—AŠ, nežinau, tėve. linti vartoti visas priemones.
—Čia išvada tokia, tėve, kad surasti “teisybę.”

Juozapo gazietą “Darbinin- kad religija po valiai nyks- Rutkauskas buvo išteisintas 
ką.” Tenai parodyta su vi- ta. Ateis laikas, kada niekas ir dėl pažymėtojo mušimo pada- 
sais davadais, kaip šliuptar- bažnyčių nestatys ir į velnią vė skundą Panevėžio apygardos 
niai prieš smertį pasiprovi-į netikės-. teismo prokurorui. Toje pat by-
ja ir spaviednį atlieka. Tai į —Taip, Maike, ir šventas loję. laike kvotos, buvo kanki- 
ką tu gali ant to pasakyt, raštas sako, kad prieš sudną namas ir Antanas Raguotis 
Maike? i dieną svietas bus labai pasi- Kušneriuku kaimo, Ušpalių val-

—Aš pasakysiu, tėve, kad (leidęs. Jau dabar bobos ker- sčiaus ūkininkas. Prieš pat su- 
tavo “Darbininko” argumen- pasi plaukus ir cigaretus ru- laikymą ji buvo paėmę kariuo 
tas neišlaiko kritikos. (ko, o kas bus toliau, tai bai- menėn. -Ii septynias dienas mu

—Kodėl neišlaiko? ’su ir pamislyt. Na, ale už- šė ir įvairiai kankino pažvmė-
—Todėl, kad mirštantis teks, Maike, ba mano pypkė tieji Barzda ir kiti. ir išlaikė ji

žmogus neturi jėgų prievar
tai atsisoirti. Jeigu mirštan- 

laisvam.0”’!1’ kunigas 
kartais patepa kojas, tai tas 
<la nereiškia, kad tas ligonis 
‘atsivertė prie dvasios šven- j

jau užgeso.
—Iki pasimatymo, tėvr

SU-

tos,” kaip tu sakai.
—Ar tu. Maike, esi šiur,

kad nei vienas laisvamanis 
neatsiverčia prie tikėjimo?

—Aš to netvirtinu, tėve. 
Bet jeigu ir pasitaiko kar
tais, kad laisvamanis grįžta 
į bažnyčią, tai tuo pačiu lai
ku kur kas daugiau tikinčiu-

TROKŲ VEŽIKAI 
STREIKAVO.

Rfcode Islando valstijoj

vos gyvą 
Nuo sunkių 
visas sutinę- 
A p ydę kiek
dalin. Moraliai 
muštas, begalo

saugumo policijoj 
mušimų jis buvo 
jo protas sumišo 

ji pristatė tiesiog
esąs visai 
įbaugintas.

uz-
ne-

Įpanedėlį prasidėjo trokų *aI' apie tai ir kalbėti, l»et savo 
vežikų streikas. artimiems draugams nusipasa-

----------------- koįo.
SUSTREIKAVO LAIVŲ Tiems mušeikoms. Barzdai ir 

KROVĖJAI. kitiems, per apskričių viršinin-
New Londone, Conn., Šį kų suvažiavimą kuris įvyko 

panedėlį metė darbą laivų Kaune sausio mėnesį, vidaus 
krovėjai, jie reikalauja 20c. reikalų ministeris gen. čapli- 
daugiau į valandą. kas pareiškė viešą padedą, žino

ma. nesakė. kad tai už mušimą.
Išdavikas’ provokatorius pa

žymėtom Žvirono ir kitų byloje 
buvo Petras Didžiokas, kaltina
mųjų kaimynas. Kaip kvotos taip ir karo lauko teismo metu, 
pasisakė, kad jis su vienu iš kal
tinamųjų padegęs klojimą vieno 
iš tautinu.<ų šnipų. Nežiūrint į 
tokį prisipažinimą, teisme jis 
figūravo tik kaipo liudininkas, 
bet ne kaip kaltinamasis.

Sarpalio ir draugų karo lauko 
teismo byloje Sarpalis ir kiti 
buvę sunkiai sužaloti. Jų karo 
lauko teismas buvo Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime, labai slap
tai. Su jais iki šiai dienai niekas 
negali pasimatyti. Jie buvę kal
tinami platinę atsišaukimus 
Vilkaviški, apskrityje, Paeže
rių ir kituose kaimuose. Policija, 
ir šauliai uos apšaudė, o paskui 
perdavė karo lauko teismui.

Daugiau kaip 1,000 ūkininkų 
yra nubau>ta administratyviu 
budu: pi mėnesį, po du ar tris 
mėnesius kalėjimo. Kitiems su
darytos bylos: tai pavieniems 
asmenims, tai grupėms. Didžio
sios tų bylų šios: Gražiškių by
la, kur buvo kaltinami 14 ūki
ninkų su Stasiu Eidukaičiu prie
šaky. Ją -prendė kariuomenės 
teismas sausio 8 ir 9 dienas 
Kaune. Septynius išteisino, sep- 
tynius nubaudė, būtent: Sergie 
jų Eidukaitį — 5 metus sunkiu 
jų darbų kalėjjmo; Aleksandrą 
Galecką. Juozą Kochą ir Jurgį 
Karselį — po 3 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo; Augustą Kole- 
vą. Augustą Ginterį ir Praną 
Oką — po pusantrų metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Gavęs slaptų agentūros žinių, 
kad Pranas Eidukaitis (tėvas 
nuteistojo). Kazys Kazlauskas 
ir Stasys Subačius iš Gražiškių 
valsčiaus kursto ūkininkus 
streikuoti ir platina jų tarpe at
sišaukimus. Mariampolės žval
gybininkas Barniškis rugsėje 
21 d. padarė pas juos kratas ir 
iuos sulaikė, patalpindamas į 
Gražiškių valsčiaus daboklę. 
Rugsėjo 22 d. penktą valandą 
ryto atėjo į Gražiškius minia iš 
irti trijų šimtų žmonių ir pa
reikalavo paleisti neteisėtai su
imtuosius ūkininkus.

Pamatę beginklę minią besi
artinančią prie Gražiškių, žval
gybininkai su policija greit išsi- 
rykiavo ir pradėjo šaudyti į mi
nią. viens kito klausdami: “na, 
ar pataikysi”? Pasienio VI ra
jono elinis policininkas Kazake
vičius. kuris turėjo asmeninį 
pyktį prieš Kazlauską Kazį. šo
vė tiesiai i jį taikindamas. Kaz
lauskas tą pamatęs metėsi šo
nan ir kulipka pataikė paskui 
jo ėjusiam 18 metų vaikinui Ab- 
-amavičiui .Jurgiui, ūkininkui iš 
Liepalotų kaimo, Gražiškių vals
čiaus, ir peršovė jam abi kojas. 
Tis krito ir pradėjo šaukti pagel
ios. Tuomv kitas pasienio poli
cininkas. Burokas, pribėgęs 
prie jo kirto jam buože per gal
vą. Abramavičius mirė. Policija 
tuomet paleido virš 50 šūvių. 
Daugybę ukininkų sužalojo. 
Macijauskui Jonui iš Eistiškių 
kaimo peršauta ranka, kitam 
•■anka ir koja, kitam vėl parali- 
žiuota ranka. Visi sužeistieji 
tyli. nes bijo, kad juos nepa 
trauktų atsakomybėn už daly
vavimą minioje, kuri norėjo 
□aliuosuoti suimtuosius.

Kuomet policija pradėjo šau
dyti žmones, jie pasileido bėgti. 
Policija vi j si ir virš šimto žmo
nų sulaikė Nors policija ir aiš
kinasi. kad iš minios pirmieji 
□radėjo šaudyti, bet suimtieji 
įebuvo perduoti teismui. Juos. 
'liktai komendantas nubaudė po 
kelius menes us kalėjimo.

Vasario 20 d. kariuomenės 
teisme buvo sprendžiama taip 
vadinama Kriokialaukio byla, 
kurioje kaltinami 22 ūkininkai 
su Kovaliauskais priešaky. Toji 
byla panaši Gražiškių bylai.

Šios bylos dalyvius išdavė iš
davikas Juozas Burneika iš Tu- 
muliškių kaimo. Pats dalyvavęs 
ukininkų slaptuose susirinki
muose, šilas Judošius nubėgo

pas žvalgybos Alytaus rajono 
viršininką Adolfą Šalkauską ir 
pranešė, kur, kuomet ir pas ko
kį ūkininką buvo slaptas susi
rinkimas ir kas ten buvo nutar
ta, būtent: (1) kad butų suma
žinti mokesčiai vienu trečdaliu; 
(2) sulaikyti varžytines trims 
metams; (3) bankų Imamus 
nuošimčius sumažinti; (4) su
mažinti valdininkų skaičių; (5) 
sumažinti žvalgybos policiją; (6) duoti miško ūkininkams be 
varžytinių; (7) skolas ir dalis 
pritaikyti pagal žemės ūkio pro
duktų kainas; (8) panaikinti 
sindikatus; (9) papiginti visus 
pramonės gaminius; (10) aprū
pinti bedarbius darbu; (11) pa- 
liuosuoti politinius kalinius; 
(12) panaikinti arba bent su
mažinti muitus ir duoti laisvai 
naudotis ūkininkams ūkiškąja 
literatūra. Tuose susirinkimuo
se buvę nutarta taip pat nevežti 
maisto produktų į miestus ir ne
parduoti savo gaminių nuo 1935 
m. rugpiučio 20 d. iki rugsėjo 
20 dienos.

Simno policijos nuovados vir
šininkas Bonifacas Naujokas 
tuojau nuvyko su šauliais pas 
vieną iš tų ukininkų. pas kurį 
buvo ukininkų susirinkimai, bū
tent pas Večkį Joną, areštavo jį 
ir pasodino Kriokialaukio poli 
cijos daboklėm Tuomet susirin
ko apie 100 ukininkų ir pareika
lavo, kad Večkį paliuosuotų; be 
to, nedavė areštuoti Zenkevi
čiaus ir kitų. pas kuriuos irgi į- 
vykę tokie susirinkimai. Kadan
gi Kriokialaukio policija atsisa
kė Večkį paleisti, tai susirinku
si minia nudaužė daboklės spy
ną ir Večkį paliuosavo. Po te 
prasidėjo areštai dalyvavusių 
Večkio paleidime, daugelį ko
mendantas nubaudė administ
raciniu budu po kelius mėnesius 
kalėjimo, o 22 ūkininkai buvo 
teisiami vasario 22 d. kariuo
menės teimo. Išdavikas Juozas
RnrnniLru ic *T Lraimn
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nešaukiamas net į teismą liudi
ninku.

Pati didžioji ir skaudžioji u- 
kininkų neramumų byla, taip 
vadinamoji Veiverių ir Išlaužu 
byla, kurioje patraukti 35 ūki
ninkai kaltinamaisiais ir proku- 
ratures liudininkų numatyta 58, 
dar nepaskirta. Ji greičiausiai 
bus sprendžiama kariuomenės 
teismo tik pabaigoje kovo mė
nesio. Čia yra kelių rūšių kalti
namieji: vieni jų dalyvavo slap
tuose ukininkų susirinkimuose, 
sakė prakalbas, mašinėle rašė ir 
rotatorių spausdino atsišauki
mus. dalino ir platino tuos atsi
šaukimus. Kiti kaltinami tuo. 
kad rugpiučio 27 d., kuomet po
licija gabeno suimtuosius ūki
ninkus iš Prienų į Kauną, susi
rinkę skaičiuje 300. sustabdė 
policijos mašinas ir pirmiausiai 
ėjusios moterys, šaukdamos; 
“Atiduokit musų vyrus.” lazdo
mis puolė daužyti autobuso lan
gus ir berti policininkams į akis 
pelenais; po to ir kiti minios da
lyviai lazdomis ir akmenimis 
puolę mušti policiją ir daužyti 
autobusą. Sulaikytieji buvo pa- 
liuosuoti. daugelis policininkų 
buvo apkulti. Policija šaudė į 
minią. Antanas Zablackas čia 
buvo nušautas, Pranas Juodž- 
balys ir kiti sužaloti ir dar du 
ūkininkai, kurių pavardžių ne
žinau. buvo vietoje nušauti. Po
licijos atstovai irgi gavę smū
gių akmenimis ir lazdomis. Au
tobusas smarkiai apdaužytas ir 

, langai išmaišyti. Policininkams 
prisiėjo bėgti. Atvykusi pagcl 
ba puolė areštuoti žmones, visu? 
baisiai primušė, kas tiktai pa 
kliuvo į rankas ir sulaikė visus 
kas tiktai po ranka pasipainiojo

T^eti kaltinami tuo, kad rug
piučio 27 d. dalyvavę šilavos 
bažnytkaimyje trijų š'mtų žmo 
nių minioje, kuri areštavo Šila
voto policininką Domą Mockų 
kad jis negalėtų telefonu iš- 
šaukti iš Prienų policiją ir rei
kalą ve, kad jie paleistų suim
tuosius ūkininkus.

Dar kiti kaltinami tuo, kad 
rugpiučio 27 d. Veiverių mies
telyje pasipriešino policijos

nuovados viršininkui Mikui Ra
dzevičiui ir kitiems policinin
kams neleido atlikti “teisėtą 
tarnybos veiksmą,” būtent iš
skirstyti juos. Veiveriškių byla 
ypač skaudi, nes joje daugybė 
ukininkų liko sužaloti ir du bu
vo vietoje nušauti. Dalyvavusie
ji Veiverių susirėmime asmenys 
pasakoja, kad 1935 m. rugpiu
čio 27 d. Veiveriuose turėjo į- 
vykti turgus. Susirinkę apylin
kės ūkininkai, apie 30 žmonių, 
kaip ir kitur, neleido, kad tur
gus įvyktų. Vietos policijos 
nuovados viršininkas su keliais 
ginkluotais policininkais atėjo 
prie ramiai sėdinčių ukininkų ir 
pareikalavo, kad jie per tris mi
nutes išsiskirstytų, nes kitaip 
policininkai pavartosią ginklą. 
Bet nepraėjo nei 10 sekundžių, 
policijos viršininkas griebė iš 
ukininkų būrio vieną ūkininką, 
žmonių tarpe kilo sumišimas. 
Jie nedavė to ūkininko areštuo
ti. Tuomet policija be jokio per
spėjimo, ėmė iš brauningų šau
dyti tiesiog į žmones! Pirmiau
siai policijos viršininkas Radze
vičius šovė ūkininkui Juozui 
Gustaičiui tiesiai į krutinę ir 
vietoje jį nušovė. Po to keliais 
šūviais sunkiai sužeidė jo sūnų 
Kazį Gustaitį. 18 metų vaikiną, 
ir stumdydami jį nuvedė į kalė
jimą. Mirtinai buvo nužudytas 
ūkininkas Stasys Veiveris — jį 
nušovė vietos policininkas nuo 
skerdynių vietos bebėgantį vi
sai kitame kieme, už tvoros. Į 
Veiverį buvo šauta tris sykius 
—į krutinę. į pilvą ir trečia ku
lipka į dešinę ranką. Jis, kaip ir 
Juozas Gustaitis, vietoje mirė. 
Be to, sunkiai sužeidė šiuos ūki
ninkus: Pečioką Juozą, kuriam 
kulipka pakliuvo užpakaly ir iš
ėjo per pilvą; Macį Vaclovą, ku
riam kulka perlaužė dešinįjį 
šlaunikaulį; Kazį Gustaitį, sūnų 
nušautojo Juozo Gustaičio; jam 
peršauta kairioji šlaunis, deši
niosios kojos kaulas šUSk'ilęS. 
trįs žaizdos galvos užpakalinėje 
dalyje; Juozą Bartniką. kuriam 
peršauta kairioji šlaunis. Grin- 
cevičiui Jonui peršauta dešinio
ji koja. Juodžbaliui Pranui per
šauta kairioji šlaunis, kulka su
laužė kairįjį šlaunikaulį. Kar
čiauskui Juozui peršauta kruti
nės ląstą, kulka pereidama per 
krutinės ląstą sužalojo plaučius.

Visi virš pažymėtieji, kurie 
dar gyvi, patraukti kaipo kalti
namieji šioje byloje.

Sužalotų ukininkų buvo daug 
daugiau, bet jie tyli, bijodami, 
kad ir juos nepatrauktų teismo 
atsakomybėn. Policininkai, ku
rie šaudė į niekuo nekaltus žmo
nes. figūruos šioje byloje kaipo 
kaltinimo liudininkai, jų bruta
lumo aukos, sunkiai sužeistieji 
ūkininkai, bus kaltinami!

Pasipiktinimas ukininkų tar
pe yra labai didelis. Dabar ūki
ninkai kalba ir tariasi ne tiktai 
kaip gelbėtis nuo krizės, bet 
svarbiausias jų obalsis yra: šalin kruvinoji valdžia! Tegyvuoja *seimas!

nią, liepė tuojau išsiskirstyti, 
nes kitaip šausią. Bet minia ne- 
siskirstė. Buvęs jau ir sakymas 
duotas šauti, bet nešovė. Kuo
met minia vis labiau šaukė tuos 
pat obalsius ir nenorėjo skirsty
tis, tuomet policija puolė žmo
nes daužyti šautuvų buožėmis. 
Daužė kur pakliuvo. Yra daug 
sužeistų ir areštuotų. Areštai 
tęsiasi, žmonės begalo ;uerzinti. 
Kadangi tas tik vakar įvyko, tai 
sunku dar gauti smulkesnių ži
nių.

Kaunas, vasario 17 d.

VASARIO 16 D. ŪKININKŲ SKERDYNĖS!!!
šių metų vasario 16 dieną 

valdžios buvo rengiamos ša
kiuose “tautiškos” iškilmės, ša
kių apskrities ūkininkai iššau
kė per krivūles į šakius ūkinin
kus iš įvairių valsčių. Susirinkc 
tūkstantinė minia. Vietos admi
nistracija pabūgo ir nutarė jo
kių iškilmių nedaryti. Į šakius, 
ipart vietinės viešosios polici- 
ics. buvo iššaukta keliosde- 
šimts pasienio ginkluotų polici
ninkų. Tą pat dieną, būtent va
sario 16 d., autobusu iš Vilka 
viskio kalė’imo grįžo keli ūki
ninkai atsėdėję bausmę už Ku- 
orišausko paleidimą. Minia en
tuziastiškai juos sutiko, iškėlė 
ant rankų ir pradėjo šaukti: 
“šalin kruvinoji Smetonos ir 
Tūbelio valdžia! šalin šnipai, iš
davikai, valdžios pakalikai! Te
gyvuoja žmonių rinktas sei
mas !”Tada keliosdešimts ginkluotų pasienio policininkų puolė mi-

EAŠIZMO SIUTIMAS PRIEŠ 
GALĄ.

Prasidėjus ūkininkų bruzdė
jimui, lietuviškas fašizmas daro 
griežtų pastangų gebėti savo 
padėtį. Per du-tris mėnesius ad
ministratyviu budu liko sukišta 
i kalėjimus šimtai kaimiečių, iš
kelta sąjūdy dalyvavusiems u- 
kininkams keturios didelės ir 
daugelis mažesnių bylų kad tuo 
budu įbaidyti ir nuraminti uki
ninkų masę. Dvygubai paaštrin
tas policinis rėžimas ir paban
dyta duoti lemiamas smūgis 
opozicijai.

Šių metų vasario 1 d. išleistas 
naujas įstatymas apie draugi
jas, kuriuo vidaus reikalų mini- 
steriui duodama teisė uždaryti 
be apeliacijos kiekvieną organi
zaciją: “valstybės ar tautos 
saugumo arba kitų valstybės ai 
tautos reikalų sumetimis” (Įs
tatymo apie draugijas *18).*

Įstatymas buvo labai skubus, 
nes jau vasario 6 d. vidaus rei
kalų ministerio įsakymu liko už
darytos: krikščionių demokratų, 
socialdemokratų, valstiečių liau
dininkų partijos su visais jų 
skyriais ir atsišakojimais jau
nimo organizacijų pavidale.

Tuo budu Lietuvoje bepaliko 
tiktai vienų viena fašistinė tau
tininkų partija ir jos jaunimo 
organizacijos. Lietuviškas fa
šizmas degina paskutin us tiltus 
ir ruošiasi lemiamai kovai, su
burdamas savo priešų fronte 
milžinišką krašto gyventojų 
daugumą.

Likviduotai Lietuvos Social
demokratų Partijai, kuriai ir iki 
šiol buvo atimtos bet kokios le 
galaus veikimo galimytės. pasi 
lieka ir toliau uždavinys plėsti 
savo organizuotą veikimą ir ve
sti kovą nelegaliu budu. Padėtis 
darosi vis labiau įtempta. Lie
tuvos darbo liaudis taip pat sto
ja į atvirą žūtbūtinę kovą už sa
vo teises, už krašto laisvę, už 
demokratišką Lietuvos ateitį. 
Laisvę mylinti lietuviška išeivi
ja taip pat. turi prisidėti prie 
Lietuvos liaudies kovos, turi 
ateiti senajai tėvynei Į pagelbą 
jos kovoj prieš kruviną fašisti
nę okupaciją.

Kaunas, vasario 17 d.

, IŠSIGANDO KOMUNIS- 
ĮTO KALBOS PER RADIO.

Columbia Broaccasting 
System pereitą sąvaitę davė 
nemokamai Amerikos ko
munistų partijos sekreto
riui Brouderiui 15 minučių 
laiko pasakyti Amerikos 
radio klausytojams prakal
bą. Tačiau kitas ralio sto
čių sindikatas, būtent Yan- 
kee Netvork, .atsisakė jo 
kalbą per savo stotis pralei
sti. todėl daug žmonių jo 
negalėjo išgirsti. O tuo tar
nu Browderis nepas;'kė nie
ko baisaus. Anie revoliuci
ją, visai nekalbėjo. Jis tik 
agitavo už “trečios parti
jos” steigimą. Bet tai jau ne 
naujas dalykas. Reakcinin
kai fce reikalo jo kt.ibos iš-

gando.

RUSU LAKŪNAS PASTA
TĖ NAUJĄ AUKŠTUMO 

REKORDĄ.
Iš Maskvos pra lesama, 

kad rusų lakūnas Š;včenko 
pakilo 35,663 pėd is virš 
Maskvos, iškeldama ; su sa- 
vis 369 kilogramų (.‘513 sv.) 
sunkumo. Tai esąs naujas 
aukštumo rekordas.
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Aparatas Kosminiams Spinduliams Tirt. KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 

PIRMAS POPIERAS.
Vištos Boikotuoja 

Nacius.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

SOVIETAI STATYS NE
PAPRASTUS POVANDE

NINIUS LAIVUS.
“Neues Wiener Journal” 

korespondentas rašo apie 
tai, ką Sovietai nori pasta
tyti savo padinintu karo 
biudžetu, kuris siekia 14.8 
milijardų rublių. Esąs suda
lytas kariuomenės perorga
nizavimo planas ir moder
niško juros laivyno planai.
Svarbiausia norima mecha
nizuoti ir motorizuoti kava
leriją ir artileriją. Raudo
najam juros laivynui ruma-J jus greičiau įdomaus tai, 
tyta pastatyti 40 naujų krei-i kad 1922 metais aš su 27-ta 
šerių po 10,000 tonų talDOS pėstininkų divizija, kuriai Or. Arthur HoJly ( ompton. fizikos proferorius iš Chieago* u. I.
ir tnmpdii naikint..-liu ;»« vadovavau hnvsui nvioioc ‘“^“struk'av© ši anarata kosmini »ms spinduliams tirti. Si mok-^ a: air .lbUSdb LOi pėdų. lUUKiniA Jų |d,S VHuOVavau, DUVHU pncjęs ^us pastatyta ant laivo -Aoranjp/* kuris tirs kosminiu; spinduli. - siaurės 
laivynas Baltijos, Juodosios,prie Radzymino miestelio,’ įr pietų žemės rforose. kostontata spinduliais fiziko, mokslas \adira t} 
inrns ir Tnlimnin Rvtn na- tik 90 Vilnmotrn nnn Varšn. ! *“••• kuri Pripildo erdvę tarp žvaigždžių ir planetų. Kęs toji švies, vra.

nėra nustačiusi, todėl nuolatos mokslininkai daru turimu-.

LIETUVIS SOVIETŲ AR
MIJOS KORPUSO VA

DAS.
Mirusio Anglijos kara

liaus Jurgio V laidotuvėse, 
tarp kitų, dalyvavo ir So
vietų Rusijos atstovas, rau
donosios armijos korpuso 
vadas Vytautas Putna. Pra
važiuodamas pro Varšuvą, 
jis lenkų laikraštininkams 
pasakė:

“Tuojau po Didžiojo ka
ro buvau Sovietų Rusijos 
karo atstovu Berlyne. Bet

Dabartiniu laiku Vokieti- Daugelis mano. kad prašant 
"j pristigo kiaušinių ir jų pirmųjų popierų reikalaujama 
\aina pakilo 50 nuošimčių, atvažiavimo į Suv. Valstijas pa- 
\<>rs maisto kainos vra vai- liudijimo, ir prašo patarimų, 
džios nustatytos, tačiau kuo- kur tokį paliudijimų gali gaut. 
met žmonės negali gauti, ko Tikrenybėje tokių paliudijimų 
j.e nori, tai iie siūlo krautu- pačiam jieškot nereikia, 
vininkams daug aukštesnes Norint gaut pirmas popieras, 
kainas, negu valdžios nusta- reikia padaryti taip: Reikia 
lytės, kad tik galėtų gauti gaut iš bile Natūralizacijos ofi 
ko jiems reikia. Tiesa, Vo- so blankų, vadinamų Form 
kietijos darbininkai neturi A-2213. Atsakius ant visų pa-
nei pinigų kiaušiniams pirk- klausimų, nunešt tų blankų sa į kuris yra reikalaujamas ti, nes tautiškas fašizmas vo distrikte į Immigration and prašančių pirmų popierų.

juros ir Tolimųjų Rytų pa 
krančių apsaugai. Be to, esą 
numatyta pastatyti naujau
sio moderniško tipo 76 po
vandeninius laivus, kiekvie
nas po 3,800 tonų talpos. 
Bet visų didžiausi nustebi
mą sukėlė pasaulyje žinia, 
pagal kurią mechanizuoja
ma povandeniniai laivai. 
Sovietai statysią daug po
vandeninių laivų po 400 to
nų talpos, kurie bus vado
vaujami radio bangomis ir 
juose nebus rei vieno žmo
gaus. Šių laivų konstrukcija 
nepaprastai slepiama. Šie 
povandeniniai liliputai, ka
ro dalykų žinovų manvmu, 
esą daug tobulesni už japo
nų vieno vyro povandeni
nius laivus ir inešą tikrą 
perversmą i moderniška ju
ros karą. Taipogi 10,000 to
nų kreiseriai busią visai ki
tos konstrukcijos, negu iki 
šiol modemiškiausi tipo 
kreiseriai. Jie turėsią ne tik 
nepaprastą manevravimo 
jėgą, bet ir didelį greitį. Šių 
kreiserių ypatinga pirmeny
bė busianti ta, kad jų viršus 
busiąs visiškai dengtas. Ne
mažesni sustiprinimai ruo
šiami ir oro laivynui. Ofi- 
ciališkai Sovietų oro laivv- 
nas turi 6,200 lėktuvų, bet iš 
tikrųjų tas skaičius esąs žy
miai didesnis ir siekias iki 
15,000 lėktuvų. Per vienus 
metus Sovietai norį savo 
oro laivyną padvigubinti. 
Tolimuose Rytuose iau da
bar Sovietai turi l.Q72 karo 
lėktuvus, kurių skaičiun ne
įeina lengvojo tipo žvalgy
biniai lėktuvai. Apie Sovie
tų oro laivyno jėgą esą gali
ma soręsti iš to, kad lėktuvų 
tarnybos eilėse esą 225,000 
vyrų. Labai padidintas ka
riuomenės aortfriinimas tan
kais. Vien tik Tolimųjų Rv- 
tų armijai busią skirta 62 
tanku eskadros. Kiekvieno
je iš jų busią po 75 sunkiuo
sius tankus, apginkluotus 
15 cm. greit šaudančiomis
patrankomis. ‘L. ž.’

tik 20 kilometrų nuo Varšu-į S'oi“rai a. 
Dabar pravažiuojant Ivos.

kaip tik buvo įdomu pama 
tyti tas apylinkes.”

“Tamstos vardas Vytau
tas? Bet juk tai lietuviškas 
vardas?” pastebėjo jam len
kai.

Taip,” atsakė rusų kor
puso vadas. “Aš esu lietu
vis, kilęs iš Ukmergės ap
skričio. Mano gimtinė yra 
Lietuvoje.”

Šia proga dar įdomu pa
žymėti, kad dabar raudono
joj Sovietų armijoj yra keli 
žymus vadai lietuviai. Balt- 
gudijos karo apygardos vir
šininkas generolas Ubarevi- 
čius yra taip pat lietuvis, ki
lęs iš to paties Ukmergės 
apskričio. Jo du broliai ir 
dabar gyvena Lietuvoje.

Tsb.

VILNIAUS KRAŠTE YRA 
198 LIETUVIŠKOS MO

KYKLOS.

KIEK KAUNE PALAIDO
TA VOKIEČIŲ PER 

KARĄ.
Esamomis žiniomis, Kau

ne esą palaidota apie 30,- 
000 vokiečių karių, kurie 
žuvo Didžiojo karo metu. 
Tų karių kapams prižiūrėti 
buvo paskirtas prie vokie
čių atstovybės p. Kleinas, 
tačiau jis prieš kurį laiką iš
vyko atostogų ir, kaip teko 
patirti, daugiau į savo vie
tą nebegrįš. Kas dabar tvar
kys tuos vokiečių kapus — 
kol kas nežinia. Tsb.

TEATRE SUDEGĖ 35 
ŽMONĖS.

Va’paraiso mieste, Čili 
respublikoj, rodant anądien 
.'rdomu» paveikslus, užside
gė paveikslų filmą. Kadan
gi teatre buvo daug senų fil
mų prikrauta, tai ugnis pa- 
mkė jas ir bematant kilo 

didžiausis gaisras. O žmo
nes bėgdami laukan susi
grūdo tarp durų ir ilgai ne- 
• re'o išeiti. Iš tos priežas
tį.- 35 žmonės sudegė.

Amerikai Gręsia 
Skėrių Pavojus.

Šį pavasarį tas amaras galis 
sunaikinti laukų pasėlius.

Užšalusioj žemėj vakari 
nėse valstijose miega dide
lis Amerikos farmeriam? 
pavojus, kuris šį pavasari 
gali sunaikinti jų laukus. 
Taip sako Indianos valsti-

.. . ,. ... jos entomologas Frank M.Šiomis dienomis Kaunan iir u 
atskrido lietuvis rungtynių j
impresarijus Juozas Kara-1 Jungtinių Valstijų' skė- 
binas (Jack Ganson). Ka- {iai yra kitokie, "negu kitų 
rabinas kilęs iš Šunkepių šalių- Mokslinėj terminolo 
kaimo, Žaiginio vai., Rasei-'gijoj jie vadinasi "cicada 
niu apskr. Amerikon išvy- < septendecim, ’ kas reiškia, 
kęs 1913 m. būdamas da vi-j “septyniolikos metu skė- 
sai jaunas. Jo tėvas, Juozas į riai-

KĄ RAŠO LIETUVOS 
LAIKRAŠČIAI APIE 
AMERIKIETI RISTI- 

KĄ GANSONĄ.

Nelabai senai iš Ameri
kos išvažiavo Lietuvon risti- 
kas, kuris Amerikoje vadi
nosi “Jack Ganson,” bet ku
rio tikra pavardė yra Juo
zas Karabinas.

Štai, ką apie jį dabar ra
šo “Lietuvos Žinios:”

Karabinas knygnešys, 1905 
m. revoliucijonierius, caro 
valdžios ketverius metus 
kalintas Kauno kalėjime, 
dabar valstybės pensinin-Lenku radio Vilniuje pa ,, . - -•

kelbė, kad dabartiniu laiku Jk^ai^^Ojnetų amžiaus 
Vilniaus krašte yra 198 gry
nai lietuviškos mokyklos. Iš
to skaičiaus 23 — ~1—VĮ~» muKVMa?
išlaiko lietuvių organizaci
jos, o kitas 175 mokyklas iš
laikanti lenkų valdžia. Po
draug lenkų radio skelbia, 
kad lietuviai ūkininkai Vil
niaus krašte gyvena daug 
geriau, negu nepriklauso
moj Lietuvoj no savo tautiš
ka diktatūra. Vilniaus kraš
te niekas lietuvių ukininkų 
nešaudo, o Lietuvoje ir šau
do ir į kalėjimus grūda.

DU LENKAI PADARĖ 43 
ĮSILAUŽIMUS.

Utica, N. Y.—Policija čia 
suėmė du jaunu lenku, Vin
centą Ventką ir Stefaną Do- 
rožynskį, kurie yra padarę 
šiame mieste ir apylinkei 43 
isilaužimus ir susprogdinę 
37 seifus. “Keleivio” skaitv- 
tojas Kasperas, kuris pri
siuntė šitą žinią, priduria, 
kad tiedu meistrai ir farme- 
rių vištas išvogdavo.

IŽDAS KELS $1.809,000,- 
000 PASKOLĄ.

Kovo 15 dieną IVashing- 
tono valdžia išleis $1,809,- 
000,000 paskolos bonų. Bi- 
lionas dolerių eis atmokėji- 
mui senesnės skolos, o 809,- 
000,000 jai esą reikalingi 
einamiems reikalams.

ORO DIDVYRIS.

Šis lakūnas buvo apdovanetas Cheney dovana užtai, kad iš degančio lėktuvo ore išgelbėjo du asmeniu. Jis vadinasi Robert Giovannoli. Jis tarnauja Ameri- jkes armijos aviacijoj.

Toks pavadinimas

Karabinas-Ganson tar 
nauja vienoje didelėje risty- 
nių rengimo bendrovėje im- 
presarijum. Dabar jis atsi
vežęs į Paryžių 8 ristikus.

jiems duota dėl to. kad jie 
pasirodo čia kas 17 metų ir 
siaučia apie 40 dienų, lakio
dami tokiais dideliais spie
čiais, kaip debesiai. Per die
ną jie skraido su didžiausiu 
užimu, o vakarop nusilei
džia žemėn. Ir kur jie nutu
pia, tenai per naktį nelieka 
nei vieno diego laukuose, 
nei vieno lapo ant medžių

savo fotografijas 2>-ix3 col. didžio.Bet kurie yra atvažiavę į Suv. Valstijas po birželio 29 d., 1906 metais, tie turi pridėt ir pinigiškų perlaidų (money orderį) $2.50, vardu Commissio- ner of Immigration and Naturalization. Ir pagal paduotas aplikacijoj informacijas natūralizacijos valdininkai patys išgaus atvažiavimo certifikatų, nuo Tas
numušė jų algas; bet valdi- Naturalization ofisų. Jeigu Na- 
ninkai, karininkai ir kiti pa- turalizacijos ofisas toli, tų Wan- 
lazitai pinigu turi, tik kiau- kų galima nusiųst paštu. Siun
tinių nėra. Seniau Vokieti- čiant paštu, reikia pridėt dvi čiais.
ja daug kiaušinių nupirkda-------------------------------------------
vo iš Lietuvos ir kitų šalių.
Dabar gi fašistų valdžia vi-1

PAJIEŠKAU-^'.v: On. R.u- 
aimijos UlClinimUl, ir donienė, po tėvais Navickiutė, paeinu 

kiaušiniu importui neturi. 0 »* Raseinių apskričio, Šimkaičių vai., 
vokiečiai ūkininkai, mato- “mijoA tS&Si

Vasario 24 d. Paryžiuje į-j suėda viską. Iš ryto jie vėl 
vyksiančios didelės ristikų j pakyla oran ir vėl laksto, 
rungtynės. Naudodamasis Į Galų gale , jie nusileidžia 
proga Karabinas atvyko
pažiūrėti Liietuvos ir aplan
kyt savo tėvą ir brolius. Iš

zemen, įsikasa ir pradeda 
dėti kiaušinius^ Per 17 metų 
tuomet niekas ju nemato. 

Paryžiaus su savo trupe Bet septynioliktais metais, 
Gansonas vyksiąs į Austri- gegužės mėnesį, is žemės 
ją, Šveicariją, Italiją, o pas- pradeda lysti vikšrai. -Tie
kui Monte Karlo.

Gansonas Califomijoj tu
rįs savo vilą, mieste namus, 
be to, aeroplaną, automobi
lį etc. Bendrai, labai turtin

certifikatas jau bus dalis natūralizacijos- rekordo, kurie nori tapti Suvienytų Valstijų pilie-

P&rsiduoda Gera Farma.PAJIESKOJIMAl 2 .,Žeme lygi, be kalnų, su dideliu pu
šynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
arti. Labai paranku su šeimyna. Gy
vent galima iš pieno. 46 akeriai že
mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 

. . . ----- . . — -------melžiamų karvių, bulius ir kitos sumai, pakankamai klausinių du sūnų ir dvi dukteris; vyriausis su- ginamos; yra žąsų ir turk ų, vištų,
kraštui nAnaramina nus Jonas> 28 m' amžiaus- vasario 19, kiaulių,O Kraštui ne pagamina. 1935 m. uyrė. Palaidotas Baltimore,

Svetimšaliai todėl juokiasi, Md., Gi sūnūs Antanas ir abidvi duk-
not ir vičtnu hnikntnnin Urys ^>'vena valstijoje, aš pa-Kafl net ir VILIOS DOlKOlUOja iįį*u viena liūdėti mirusio mylimo 

fašistų diktatūrą. ^unaus Jono, kuriam tegul būna leng-
______________ į va šios šalies žemelė. (3)

tuoj lipa ant žolės, ant iavu. 
ant visko, kas tik žalia ir 
sultinga. Į 24 valandas jie 
išauga ir kyla oran. Jie pa
našus .į lietuviškus žiogus

gas ir sporto pasauly žino- tik daug didesni: isskėsti jų 
mas žmogus. 1928 m? laimė- sparnai siekia 3 colių.
jęs Amerikos lietuvių risti-j -------------
kų pirmenybes: nugalėjęs 50,000,000 AKRU NEREI- 
Vinčą, Požėlą, Komarą. Į KALINGOS ŽEMĖS. 

Karabinas yra Amerikos
“Press club of Franciscko” Žemės ukiui tvaikui ad

ministracija (AAA) sako.

Mrs. Ona Raudonienė 
113 S. Parfcin st., Baltimore, Md.SOLDINE JAU PASTATY 

TAS PAMINKLAS DA
RIUI IR GIRĖNUI. | Pajieškau Onos Grenelienės po tė- 

DL-vvAZAc'zAt. “T vais pravardė Ona Norkaitė, KalviųPirmosios . Lituanicos | kaimo, Akmenės valsč. Aptsivedė Ry-
Žuvimo vietoje, Soldino miš- poje- Turėjo sūnų ir dukterį, sunaus 
kelyje (Vokietijoje), Jau
kuris laikas buvo rūpina- j važiavo į Ameriką—Detroit, Mich. 
masi pastatyti nore kuklų1
paminklą Dariui ir Girėnui, j not kur ji randasi, prašau pranešti 
Pernai rudenį ten pradėtas > ad"5'wS„,''£ti.i±.iž L”ui 
statyti paminklas dabar jau
yra baigtas. Tai lietuviškas 
kryžius, su atatinkamais 
ženklais ir užrašais. Pamin
klą Lietuvos aero kliubo at
stovas jau priėmė. Šį pava
sarį numatomas jo atiden
gimas. Ta proga, manoma iš 
visos Lietuvos į Soldiną su-

2 gražus arkliai ir visokie 
prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimyna. Kreipkitės pas (21 

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

REIKALINGAS PATYRĘS DARBI
NINKAS ANT FARMOS. 19 dolerių 
į mėnesį mokama; darbas ant visa
dos. JOE. PUNDIN, (2)

R. 6, Charlotte, Mich.

47 Vine St., Middleboro, Mass.

Pajieškau draugo Benedikto My- 
nevskio, iš Lietuvos paeina Linkų 
kaimo, Papilės parapijos, Šiaulių ap
skričio. Nesenai gyveno Cambridge, 
Mass., dabar girdėjau kad gyvena 
Somervillėj. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu: John Paulauskas

43 Vine st., Middleboro, Mass

ruošti ekskursiją. Tsb.

šl-NUBAUDĖ PROF 
VICKĮ.

Lietuvos univers 11 e t o 
drausmės teismas nubaudė 
prof. šivickį už niekinimą 
universiteto. Už bausmę Ši
vickis per dvejus metus ne
galės būti renkamas į gar
bės prezidijumą, negalės 
būt komandiriuojamas j už 
sienį ir negaus apmokamų 
atostogų.

Šivickis yra Amerikos lie
tuvis. Karo metu jis čia dir
bo prie klerikališkų laikraš- 
pių.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui 

arba našlės nedaro skirtumo tautos ir 
amžiaus. Aš esu 36 metų, vidutinio 
ūgio, darbų turiu, bet reikalui prisi
ėjus galėčiau bile kur apsigyventi; 
negirtuoklis, kaslink gražumo esu 
tikras, nepabrokysite. Musų mieste
lyje nėra našlių nei augusių mergi
nų, o senbernių daug. (3)

J. A., P.O. Box 24, Kenosha, Wis.

Nupigintos Knygos.
NAUJAS ŠZAVIZROLAS labai juo
kingas aprašymas jo gyvenimo,
172 puslapiai ................................. 40c.
Naujos daino* apie karų ir jauni
mų ....................................................... 25c.
Nauja Pranašystė Mikaldos iš Sa-
bos, puikios pranašystės ............ 25c.
Paslaptį* lošimo kazyrom. Kas per
skaitys šių knygelę, nepraloš. 25c.
Sapnų knygelė, išguldymas sap. 25c. 
Gyvenimas girtuoklio su 15 pa
veikslų ir vissos dainos apie gir
tuoklius................................................. 25c.
Spėjimai laimės ir planetos...........20c..

Kas prisius $1, nusiųsiu visas minė
tas knygas. Kurie norėsit gaut bile 
vienų arba kelias iš minėtų knygų, ga- 

merginos lite prisiųst Paštos ženklais. Iš Kana
dos štampų nepriimu. (-)

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth SU, So. Boston, Ma*s

Pajieškau Partnerio
Merginos suaugusios ar našlės į 

Cleaning and Dyeing Business. Vie
nas negaliu apsidirbti. Biznis eina geT 
rai, išdirbtas per 18 metų ir gražioje 
vietoje. Kreipkitės ypatiškai arba 
laišku sekančiu adresu: (1)

SPOTLESS CLEANERS
193 Ceurt St., Brooklyn, N. Y.

narys ir bendradarbiauja i- ka(i 4abartiniu ,aiku June. 
varnuose Amenkos laikraš- tinfee valstijose 3fl.000.ft00
ciuose. . . akru dirbamos žemės, ku-

o, Amenkos lietuviai rjog produktam, nėra už-
V1sai nežinojo kad Ganso-sienioF rink T(x]ėl w 
nas yra toks d,deiis žmogus. ikIaugimas reikia sata 

kur dėti tuos,žeme daryti ir 
• žmones, kurieRUOŠIAMAS KLAIPĖ

DOS VOKIEČIŲ TRANS-
PORTAS I VOKIETIJĄ. į^ingt'o'ne dabar šita 
Klaipėdos krašte gyvena klausimą svarsto, bet iki 

keli šimtai bedarbių Vokie-’šiol jie nieko kita negalėjo 
tijos piliečių. Jiems vokie-’da sugalvoti, kaip tik duoti 
čių konsulatas turi duoti pa- tekiems farmeriams para- 
šalpos. Kad to butų galime mą ir tegul jie prastesnes 
išvengti, jau pernai didės- savo žemės vietas užleidžia 
nis skaičius Klaipėdos kraš- miškais.
ie gyvenančių Vokietijos -------------- .-----
piliečių buvo išvežta į Vo-1 Daktaras Sako Kaip 
kieti ją. Ten jie buvo pnsta- Išvengti SIceų
‘vti prie viešųjų darbų arbr * , .
uždaryti i darbo stovyklas, reiškęs, kad *3 nuo<
Ši pavasari atatinkamos vo- s™ p?.1’0?!' s,or 
KieC’U įstaigos vėl ruošiasi palaikyti ats-ara 
išvežti didelę da7i

Įdirbo? Valdžios ekspertai

DIDELĖS SNEGO PŪGOS 
LIETUVOJE.

Paskutiniuoju metu Lie
tuvoje buvo prasidėjusi tik
ra žiema. Šiaurės, rytų ir 
pietų Lietuvoje tiek prisni 
go, kad kuriam laikui reikė
jo net nutraukti busų susi
siekimą. Kai kur suversti 
sniego kalnai siekė net ligi 
6 metrų. Bušų kelius turėjo 
nuvalyti tam tikros mašinos. 
Tačiau sniego pūgos siautė 
tik vietomis. Vakarų Lietu 
voje, kaip buvo taip ir liko 
pliki laukai. Lietuvos upės

Farma Visai Už Dyką
75 akeriai geros žemės, budinkai, 

15 karvių, 2 arkliai, mašinos, gra
žaus miško. Kas pirks kas ant farmos 
yra, tam farma liks dykai. Jeigu ku
rie norėtų mane užlaikyti, leisiu gy
vent, įnešt nereikės, 1935 m. įneigų 
per mėnesį $175. Senas vyras.

A. Pechkis (1)
R. F. D. 2, Farmington, Me.

Pajieškau Pusininko
Našlė moteris, turiu 30 akerių far

ma arti prie New Yorko. Prašau at
sišaukti tik tų, kurie myli gyventi 
ant farmos. Vieta gera ir nebrangi.

P- S. (2)
469 Marcy avė., Brooklyn, N. Y.

SVARBI NAUJIENA
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTL
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko 
laukdami gaukit Kazellio SI 
HERBS K. A. Tik kų naujai 
rastos. Toji gyduolė gerai 
kia. Suvalnina kad ir kiečiausius 
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuose, valo kraujų, 
do galvos skaudėjimų ir galvos 
girnų. Reguliuoja šlapumų, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir strėnų 
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir 
neprilyginamai geresnė už visa 
tas arbatas. Ji padarys tokį darbų, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus svgrųžinsi- 
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. už 
palelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Rejmatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiamo 
per paštų visur. J Kanadą -asiunčin- 
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KaZELL’S botanical co, 
Botanic Druggist*

26 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

iki šiol ja taip pat jau užšalo. Sustojo

išvengi mkuri
KlainČ- nf:a’'- na’ enč’sn'ai sus:r. 

, i • - v j v • tt NUGA-TONE pstsirdos vokiečių beoarbių į v o- tonikų būdavo;’imui ir n"
sparos Jis tiesiai pi
si us organus. Teikia ’ ■ 
jėgos, ir jie išmeta nu- 
ni priežastimi įvairių r< 
1-įt-ss i- ms budavoti .i'. 
NUGA-TONE tik trum: 

Kansų valstijoj, netoli nuo Tv,?t stebėtinus rrzu 
Hutchinsono miestelio, nak- ^žbiami? jeTe-- 
ties laiku sudegė druskos ti Mėnesio trytmenta- 
darbininko Broyles’o name- tvaricojl*”*™ pn,rn'’
!is ir ugnv žuvo visa šeimy- N>’° užkietėjime imi• * • Idealųna, iš viso*/ asmenys. 4ir 50c.

kieti a. Tsb.

SUDEGĖ 7 ŽMONIŲ 
ŠEIMYNA.

šalies as- 
•’is nurodo, 
slogų, yra 
gali ds-i- 

i priežast5 
stebėtinu 

kymui at- 
;i.i rrsilnu- 

daugiau 
- kuri- bu- 
..’ių Dabar 

ra Imkit 
laika ir tė- 

Parduo- 
oriai. Pi
■•'atenkin- 
Vier.ų Bo- 

: įtaiko jus

UGA-SOL 
lurių, 23c

ir Nemunas ir Neris. Tačiau 
manoma, kad Nemuno ir 
Neries sustojimas yra tik 
laikinis, nes atšilus orui, ju 
ledas turės tuojau išeiti.

UŽKLUPO SPAUSDI
NANT KOMUNISTI

NIUS ATSIŠAUKIMUS
Kauno priemiesty, žalia 

jame Kalne, žvalgybos a 
gentai užėjo bespausdinant 
komunistinius atsišaukimus 
Aranavičius ir viena mote 
iis sulaikyti.

Nuo
Nooralgižltų 

Skausmų
reikalaukit visame pasauly

pagarsėjusio
ANCHORPAIN-EXPELLERIO

kuri* swt.it;. gr.it' ir titrų 
p«l«ngvinifnų

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- bežius ir kaip šalis yra padalyta i apskričius. Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svarbesni dokumentai; Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol

ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.Kaina .......................... $1.00Drūtais audeklo apdarais ......... $1.25
KELEIVIS253 Broadway, So. Boston. Mass.
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Sniego Pūgos Sustabdė Traukinį. J GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Lietuvių Darželis Puikiai 
Tvarkosi.

Lietuvių darželio darbas 
jau gana toli pažengęs ir gal 
jau ši pavasari bus užbaig-

nelaimė. Policija jieško jo tas- Buvo manoma, kad gal 
giminiu. Mena jo sesuo, sa- truks pinigų, bet federalė 
koma. ' gyvenanti Milforde, valdžia vėl paskyrė šešioli- 
Mass., o* posūnis — Wal- ka tūkstančių dolerių šiems 

Kovo 22, 2 vai. po pietų, chame, Mass. Platesniu ži-|darbams. Valdžia jau davė

TORONTO, CANADA.
Socialistai debatuos su ko

munistais.

Svetainėje, 6 Denison avė., 
kampas Queen st. W., bus 
debatai. Tema: Ar yra skir
tumas darbo klasei tarpe 
komunistų ir fašistų dikta
tūros.

Iš socialistų pusės deba
tuos drg. A. Frenzelis, o iš 
komunistų—drg. V. Raila.

Visi Toronto

Štai vaizdt 
rėjo sustoti t r:

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gtažųp tvirti apdarai $16 00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Kankins reikalingiausių žodžių ir

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žeaa- 
lapis.—Situs, veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revuliucinėe Lietuvos 
spėkos vedė kovę su cam valdžia, ir
<aip tuo pačiu laiku kunigai ta vai- 
liia rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iueija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii-

bet lietu- 
tiems kiek 

pinigu sukelti. Neužtenka 
pramogas rengti. Visi lie- 
uviai turėtų būti ir darže
lio sąjungos nariais. O tapti 
nariu, reikia tik užsimokėti 
vieną doleri ant metų. D-ro 
Kudirkos draugija nutarė 
nastatyti ir Kudirkos biustą. 
Tai pagirtinas dalykas. Yra 
rys amžini darželio sąjun

gos nariai, kurie aukavo po 
25 dolerius, būtent: K, 
Staupa. K. S. Karpius ir K. 
Obelienis. Nors tai nuobo
dus ir ilgų metų darbas, bet 
ateity lietuviai galės tuo 
darbu pasidžiaugti. Po 
šimtmečio priaugusi musų 
karta matys, ką jų tėvai ir 
oretėviai nuveikė. Tai bus 
amžina atmintis.

nių gali klaust pas Jos. Mi- nemaža pinigų, 
lašis, 8 Hazel st., Bangor. viams reikia ir p 
M e.

išvogė pinigus iš laiško.
Aš siunčiau Lietuvon save 

pinigu i laišką idė->eeerei
usi. Dabar sesuo prisiuntė 

tik priešakinę pusę 
kovo 22 atsilan- konverto su jos adresu. Tai 

paminėtą svetainę, ’iskas, ką ji gavo is manęs.
Nei pinigų, nei laiško. Prie 
likusios konverto dalies yra 
nuspausta Kybartų pašto
'.ntspauda. kad vokas gau-

lietuviai 771311
kviečiami 
kyti
'.tad tinkamai išspręsti, ar 
komunistų diktatūra reika
linga darbininkų klasei.

LSS. Toronto Komitetas.
as suterštas u- s 'b. ‘
kš siunčiu laiškus dažnai ii 
įei vienas nesuplyšta, bet 
kaip tik Įdėjau keliatą do- 
erių — tuojau ėmė ir “su- 

Į superior teismą Hart-, plyšo.” Iš tikrųjų, tai nesu- 
forde vra Įnešta 51 divorso plyšo, bet buvo atplėštas ii

NEW BRITAIN, CONN.
51 pora reikalauja panai

kinti šliubus.

byla. Reiškia, tiek porų rei
kalauja panaikinti savo šliu
bus. Iš New Britaino dvi lie
tuvių poros skiriasi. Stella 
Budreckienė reikalauja di-
vorso 
kio, o

nuo Justino Budrec-

pinigai pavogti. Vienas vo
ko galas yra aiškiai didžio
jo piršto nagu nugnybtas, 
nes matyt aiškus septyni 
nykščio gnybimai, kaip 
dantimis iškąsti. Ir Lietuvo:

Adelė Valauskaitė- ponai norėtų, kad mes ame- 
Andreičikienė nori pasiliuo- :rikieeiai gerai apie juos 
suoti nuo savo vyro Juozo kalbėtume’. — S. Paplaus- 
Andreičiko. Kunigai žmo
nes sunsa, o teismas turi 
juos atpalaidoti.

Balandėlis.

šiene.

Rhinelander,
mus sniego da

Wis. Pas
______ _ ir dabar la-

SUDEGĖ JUOZAS NOR- bai daug> nors oras Jau ga-
VAIŠA. na minkštas ir baisieji šal-

čiai praėjo. Šią žiemą musų 
Bangor, Me. Įapielinkėje per ilgą laiką

Vasario 16 naktį užside- šaltis laikėsi 20 žemiau ze- 
gė jo stuba ir ant rytojaus io, prikankino biauriai ne-
atradome jį skiepe taip su
degusį, kad negalima nei

tik žmones, bet ir gyvulius. 
Baisiai nukankino gyvulius

pažinti. Velionis gyveno'tų farmerių, kurių buvo šal
tienų vienas savo ūky, 4 ti tvartai. Įsivaizdinkite, 
mylios nuo Bangor, Me. kad per kokį laiką buvo už- 

Sovo geras žmogus, §un= šalę šulinių pumpai, o per 
kiai dirbo miškuose per ii- neišbrendamus sniego kal- 
gus metus, susitaupęs kiek nūs, negalima buvo dasi- 
oinigų nusipirko ant senat- gaut prie vandens, 
vės ūkį, ir čia ji ištiko žiauri Pranas Šimkus.

Clevelando Civil Service 
komisija norėjo Įvesti Įsta
tymą. kad žmonės pasiekę 
45 metu amž:aus nebegalė- 
ų užimti jokių miesto dar

bų. Bet daugelis miesto ta
rybos narių, ir pats majoras, 
griežtai tam pasipriešino, ir 
tas nepraeis. Majoras pa 
reiškė, kad yra daug darbų, 
kur amžius visai nedaro
kirtumo. Sako, nejaugi 
rmogus pasiekęs 45 metų 
amžiaus pamiršta, ką jis 
buvo išmokęs? Yra daug 
larbų. kur tik ir reikia tokie 
amžiaus žmonių, nes jie tu
ri daugiau patyrimo. Neuž
tenka žmogui turėti moks- 
'o; jam reikia da ir prakti
kos turėti. Pagaliau, kur gi 
tie žmonės turėtų dėtis, jei
gu Įstatymu uždrausti jiems 
darba dirbti?

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE.
Kaip tik ateina SLA. vir-Į Gaiia, kad musų inteli- 

sininkų rinkimai, tai tarpe gentai negali apsieiti be 
musų veikėjų tuoj pradeda kumščių. Viename parengi- 
virti ir suktis koks tai ritu- me Lietuvių Salėj matėsi 
lys, iš kurio paskiau prade- prie drapanų langelio jau
ja kilti daug visokių ne- nas lietuvis inteligentas ko 
smagumų, vienas kito nie- tai besiginčvjant su patar- 
dnimas ir neapykanta. Įnė- nautoju. Ir tuoj pasirodė 
jo į madą vienas kitam laiš- kumštys ir kraujas iš inteli- 
kus tašyti, išbarant už viso- gento nosies. Kaip ten ne- 
kius prasižengimus. Jau kur butų. visgi galima geruoju 
tik pasisuki, vienas kito vis susikalbėti, čekruimy dirba 
klausia: “Ar jau gavai laiš- gana rimtas žmogus, tik rei- 
ką?” Kada užklausi kokį kia svečiams turėti daugiau

Moterys ir merginos, bu
kite atsargios eidamos gat
vėmis. Policija praneša, kad 
atsiradęs koks tai išdykėlis 
ar nepilnaprotis vyrukas, 
kuris jau daug moterų gat
vėse sunkiai sumušęs. Jis 
nieko daugiau nedarąs, 
kaip tik tylom iš užpakalio 
prieinąs ir kokiu tai aštriu 
daiktu kertąs per galvą. 
Moteriškei pervirtus, jis pa
bėgąs. Ir policijai nepasise
ka ji pagauti.

Clevelandą. kaip ir dau
geli kitų miestų, žiema la
bai .prispaudė. Oro biuras 
praneša, kad ši žiema buvu
si šalčiausia nuo 1885 metų. 
Bloga žmoneliam, kurie ne-

laišką atsako: nugi tokį ir mandagumo. Bet jeigu kasjcuri ką anglių nusipirkti,
tokį. Sako, aš gavau, ir tas nori muštis, tai darbininkas --------
ir tas gavo. Ir visi tie laiškai turi gintis.
vra tik tušti burbulai. Bro- --------
liai, aš manau, kad jau visi 
esate užaugę, ir jau ne lai-

Vasario 23 Lietuvių Sa
lėj Įvyko visų trijų ŠLA.

kas tuo bovytis. Nejaugi; kuopų seimui rengti komisi- 
mes negalime broliškai su-j jos vakaras. Muzikalę pro- 
sikalbėti ir harmoningai gramos dalį išpildė Akrono
veikti. Bus gražiau, jeigu jaunimo kliubas, kuri cleve-
liausitės vaikiškai elgtis ir 
kitus žmones be reikalo kal
tinę. Pavyzdžiui, yra tokių, 
kurie kabinėjasi prie J. Ja
ro ir D-ro Vitkaus. Vyrai, 
čia jus be reikalo pykstate.-
Nei D-ras Vitkus, nei Jaras j Dr. J. Kemėšis vėl persi- 
duonos iš jus neatims ir Į; kėlė gyventi ten, kur jo ofi- 
jusų reikalus visaip nesikiša. Įsas randasi. Pirma jis buvo 
Bet kai jus pradėjot tarp! išsikėlęs i savo puikia reži
savęs peštis ir vienas kitą Įdenciją prie Lake Shore bul- 
niekinti, tai SLA. vadovybė varo, bet parankumo dėlei 
kreipėsi Į mus, kad kaip turėjo vėl grįžti į senąją vie- 
nors mes jus sutaikytume, t tą. Daugeli kartų pasitaiky- 
Ir mums pasisekė tai pada- • davo, kad žmonės nakties 
ryti. O kad jus pešėtės, tai , laiku šaukdavos daktaro ir 
buvo jūsų pačių kaltė, bet. jam buvo gana toli atva- 
ne musų. Butų labai gerai, žiuoti. O čia, ant vietos, gali 
kad buvusius nesusiprati- daug greičiau pribūti pas li- 
mus užmirštumėt ir dirbtu- goni. Taigi, reikalui esant, 
raėt naudingą darbą vienin- kreipkitės Į jo ofisą.
gai ir draugiškai. Tikiuos,: --------
lad inž. Žiurys daugiau to-' Vincas Genutis persisky- 
kių nesusipratimų Į seimo rė su savo žmona Mare. Jų 
rengimo komisiją neįsi- divorsas užrekorduotas teis- 
leis. • ,me.

landiečiai labai mėgsta. Ka
da tik tas kliubas dalyvauja, 
salė visuomet būna pilna 
žmonių. Buvo ir kalbų, o po 
visų ceremonijų sekė šokiai.

Vietos veikėjas, Motiejus 
šalčius, gavo iš Lietuvos 
laišką nuo savo pažįstamo 
kuri? labai nusiskundžia 
kad tenai esąs didelis religi
nis suvaržymas. Žinoma, ir 
politinis suvaržymas aštrus. 
Spauda labai cenzūruoja
ma.

Daug kivirčų kilo tarpe 
WPA darbininkų. Algos 
nebuvo laiku mokamos ir 
daugiliui buvo nedamokėta 
kiek jiem priklauso." Dėl to 
buvo atsiųstas investigato- 
rius iš Washingtono. Iš
klausęs visus skundus, jis 
liepė valdininkams atsar
giau dalykus tvarkyti. Be to 
liepė visiem darbininkam 
pakelti dešimtą nuošimtį al
gos.

Prašoma lietuvių atsiliep
ti iš Kentucky valstijos, ar
ba kurie esate arti Cincin- 
nati, Ohio. Yra svarbus rei
kalas vienam clevelandie- 
Čiui. Laišką parašykite šiuo 
antrašu: 8813 Empire avė 
Vėliau paaiškinsiu dalyko
svarbą.

Jonas J

-'irmŽ?—.-' • • -ssfti
< Wisconsino valstijos, kur sniego pūgose tu- 
nys su žmonėmis. Jis išstovėjo čia 14 valandų

Musų Ydos Ir Bėdos, Kurių Reiktų Vengti.
RUMFORD, ME. ’ (nes tokiu čia visi užkam- 

Pas mumis veikimo nesi- P*a> Jaunamarti tuoj
mato jokio: 
būreliais prie 
ginčyjame, ir 
gijos mėgsta r -gti pietus ir 
vakarienes, bet man tokia 
mada nepatinka, štai, SLA. 
299 kp. 9 vasario turėjo pie
tus ir sutraukė publikos apie 
300. Stalai buvo papuošti 
tautiškom spalvom. Pirmi
ninkas paaiškino SLA. isto
riją, priminė ir 50 metų su
kaktuves. Muzikantai su
grojo. Lietuvos himną, o pu
blika sustojo. Svečiai gavo 
po kaušą alaus, o kai kas du 
ir tris. Be to, buvo kumpių, 
keptos jautienos ir visokių 
priesmokų. R . los, žmogus 
užsimokėjęs 50 centų, ko 
begali norėti? Bet kas tau! 
Kitas rėkia, šaukia, kad jam 
neužteko valgyt. Bet kodėl 
nepadaryti taip: tikėtus pa
daryti brangesn ius, sakysi
me, $1.75 porai, o S1.00 pa
vieniui. Tuomet svetimtau
čių neįleisti, nes tie pridaro 
visokių kiaulysčių musų pa 
rengimuose. Dabartiniai 
musų parengimai išrodo vi
sai prastai: žmonių daugy
bės, visi spaudžiasi kaip sil
kės bačkoje, vienas girtas 
rėkia, dainuoja, kitas šoka, 
dulkina, su girta ar blaiva 
bobelka trepsi, kitas kampe 
vėl savo giesmę varo. Ar tai 
gražu? Šalin tas viskas iš 
musų tarpo!

Mums reikalinga butų Įsi
gyti nuosavą vietą vasaros 
piknikams. Turim daugybę 
draugijų, kuopų, galėtume 
nusipirkti parankią vietelę, 
pasistatyti kokią svetainiu- 
kę ir tuomet butų visiems 
gerai. Taigi, valio, rumfor- 
diečiai! Kelkit kapitalą ir 
(ieškokit vietos. Juk musų 
valstija turtinga miškais ir 
ežerais, kodėl negalima bu
tų surasti gražią vietą? Rei
kia tik gerų norų.

Amerikos piliečių kliubą 
reiktų stiprinti. Jau laikai 
atėjo, kada ir mes turim Į- 
vairių reikalų su miestu. Jau 
miesto farmoj 7 lietuviai 
gyvena. Bet kanadiniai 
franeuzai visko gauna dau
giau, nes jie yra geriau or
ganizuoti, o mes jokios re
prezentacijos neturime. Tie
sa, pernai “runijo” Į selekt- 
manus J. Jokūbaitis, bet 
pralaimėjo. Šįmet p. J. Ko
ris taipgi pralaimėjo, truko 
apie 150 balsu. Bet nereikia 
nusiminti; reikia dirbti, or
ganizuoti senus, traukti jau
nuomenę, kurios mes turim 
gana gražios. Alums reikia 
turėti savo žmonių viso
kiose miesto įstaigose, taip 
kaip kitų tautų yra.

Musų jaunimas turėtų pa
silikti musų tarpe. Lietuviai 
vaikinai turėtų tuoktis su 
lietuvaitėm merginom, o 
musų merginos turėtų tekėti 
tik už lietuvių. Dabar būna 
labai negeistinų reiškinių: 
tėvai yra apsišvietę, laisvi 
žmonės, o sūnūs ima ir par
siveda marčią kokią davat
kų auklėtinę franeuzaitę

tempti
.liuko pasi- .pami?-
Voe n-,,, Kius prisispyrus kviečia prie■L/zdLt*“ 1 v* W • rri 1 •bažnyčios pnsirasyti. Tokia

tik mažais ’^deda savo vyrą 
bažnyčion ir kitus

l . ’ - u čiu*. Tai yra vienatinė knvp*. kuri |A-
? ve; pHS da!:ta?' i rodo, kaip gimė Lieiuvoi Respublika

MUr"U lr I-v SU " ^ip ji iirodo. č« telpa viai avar-
į.r ir8 dokumentai: Steiriamojo Sei-

Mi hLi * -r 8 J nutarimai, taikos sutartis su bol-’t Micbelaona* Pusi. da..............3Sc j įevikaU!( fuUrti8 8B latviais, apra-
Etnologija arba istorin apie žemės švma* visų musių su lenkais ir tt. 

tautas Paga' I>r. H. Ha.kerlandę. Yra V1' ne kr.yjęa, bet tiesio? žibintu-
oarašė Šernas Su paveikslėliais. A p- yas, kuris apšviečia visa Lietuva 
-aėo apie visas musų pasaulio žmonių "
•-autas, veisles arba rases Yra didelei 
navdinfra kiekvienam perskaityt) Cbi- 
cairo. 111., pusi. 667, Popieros vir- 1 
sėliais ............................................ $3.00 :
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokinpų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščioįimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. Sc. Boston, 3C14 m..............25c.

is lauko ir is vidaus ivuna 
Dru'cis audeklo apdarais

$1 «f 
$1.61

Ar Buvo Vi«autifl>s Tvanas? — Kaip
No’us galėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
na išsimėtę po visę žemė# kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuo> gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur <as vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų. į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: išdėstyti šitam veikale.

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

ziai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas r.igų argumer.tas griūva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- i mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-

davatka nieko apie pasaulį 
nežino, bet kunigų išmoky
ta agituoti už bažnyčią ir 
kaip poterius tą patį be pa
liovos kartoja. Turi eit į 
bažnyčios “raketą” palošti 
“beano,” turi nors dvi-tris 
dienas į sąvaitę mėsos ne
valgyt, o tuos pinigus kuni
gui nunešti, kad jis nusiųstų 
juos Romos popiežiui.

Kaip aš į savo vaikus rea
guočiau, jeigu bučiau tėvas 
ir jie parsivestų tokių davat
kų į mano namus? Aš jiems 
tiesiai pasakyčiau: jus man 
ne vaikai, o aš jums ne tė
vas, jeigu jus parsiduodat 
Romos agentams, kurie per 
500 metų musų liaudį mul 
kino ir išnaudojo savo Juo
dojo Internacionalo naudai.

Šitą turėtų atsiminti kiek
vienas tėvas ir kiekviena 
metina. Romos popiežiaus 
agentai, kryžeiviai, naikino 
musų tėvų žemę per kelis 
šimtmečius. Jie plėšė, vogė, 
degino ir žudė, kad pavergę 
musų šalį galėtų pristatyti 
savo bažnyčių ir pragaru 
mus baugindami galėtų lup
ti iš mus pinigus popiežiui.

Taigi nesiduokime nors 
Amerikoje gyvendami, kad 
tie juodo raketo agentai 
mus mulkintų ir musų kiše- 
nius tuštintų. Senbernis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

cago, 111 190?, p-Lsl 432. Dretai 
apdaryta ........................................ $2 50
Inkvizicija. Tarase N. Gusev Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusk Popieros apdaruose. .. $1.00

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė
Dr. A. Cacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi- 
cago, Iii. 1S03. pusi 299. Gražiuo
se audimo apdaruose..................... $1.50
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš prcletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius r.uotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greiiichc 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

25c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilis
ėiu? Aiškiai išguldyti pilietystai ! rėkta.

Įstatymai su reikalingais klausimais i’ , naikai 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*
Antra peržiūrėta ir pagerinta Į 
laida ..................................................  26

Deiko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet čelko gi norisi? Delko 
be vtlgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas mais:as dueda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl jam reikia riebalu? ši
tuos kiaušinius suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................ ................. i5c
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne-
Dapcltų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*. D. D., su- 
Eetuvino Ferdinand de Samogitia 25c
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: fi) Nevžsitikintis Vyras;
12) Žydinti Giria: (3) Klaida; <4) Ko

jose nurodoma kaip žmonės 
tiki į visokius prietarus, 

į burtus ir tt........................... ............. 15c.
Amerikos Macocha’. —A-ba kaip ka

talikų kunigas Hans Sehmith pa-
piovė mergina Ona Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................ 10c.

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

koj munšaioo. Šioje knygoje telpa net !
72 “Džian Barnias spyčiai”, eilės, Į Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
pasikalbėjimai, humoristiški straips- | 23 gražios eilės, daugybė straipsnių,
niukai ir juokai. Antra pagerinta juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
laida. 12S pusi...................................25c.

’umoa Senobės Istorija. Pagal prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

J. V. S. — Rinkoje yra 
daug visokių preparatų, ku 
rių šunės nemėgsta ir pauo
stę bėga šalin, tačiau kuris 
jų geriausis, sunku pasakyt. 
Pamėginkit nupirkti valgo
mųjų daiktų krautuvėj trin
tų raudonųjų pipirų, angliš
kai : powdered cayenne
pepper. Pabarstykit jų kas 
dieną apie savo duris ir tė- 
mykit, kokios bus pasekmės 
Jei tai nieko negelbės, tai 
nupirkit vaistinėj arba sėk
lų krautuvėj “Black Leaf 
40.” Tai yra tabako esenci
ja arba nikotinas. Jis parsi
duoda bonkutėse. Įpilkit jo 
kokį šaukštuką į paintę van
dens ir tuo skiediniu palais- 
tykit aplink duris. Gal tai 
pagelbės. Bet reikia tai kar
toti dažnai, nes atviram ore 
nikotinas greit išsikvepia.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.
J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

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

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

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 nedėl- 

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta.. Waukegan, HL

?5 pus.................................................. 25c.
Namu Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik ka apleido spau
dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel-
_ pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms "r dainavimui, 
kaip namie, ta p ir susirinkimuose.
Pusi. 32 •. 15c

Biblija Numaskuota.
YRA DARODYTA Iš BIBLIJOS
Kad Biblijos pareiškimai yra prie

šingi vienas kitam.
Kad Dievas gundė kariauti, žudyti 

žmones, platinti nemoralybę.
Dešimts Dievo prisakymų užtvir

tinti burtininkės Ulda.
Biblijos Dievas atnešė pagiežų 

skurdų, neapykantų šeimoj, terorų 
tarp žmonių ir tautų.

Iš kitų biblijų yra darodyta, kad 
buvo 36 Dievo sūnus.

Katalikai pasivogė rašančių nuo 
pagonų, dabar juos vadina bedieviais 
Ir daug kitų darodymų.

Pagelbėkit išleisti šių knygų. Pri
sidėjusių vardai bus atspausti knygo
je. Kaina 1 doleris. Apdaryta. Knyga 
spaudoje. (-

T. J. KUČINSKAS,
751 W. 35-th Street, 

CHTCAGO. ILL.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkios pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairias prane
šimus, pardavimus, pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, miniotam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c ai žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriaaM, ku

rie tari užsiprenumeravę Įtiki aš4j, 
už pajieškojimus giminių ir 
gų skaitome tik po lc už

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl 
talpint pajieškojimų sa p 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsiniams 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karto ir mokestį. 

KELEIVIS 
253 BROADWAf 

SOUTH BOSTON. MAS8.

Kokias Dievus žmonės Garbino Seno
vei. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki ši<J da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai. egintėnai. cbaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.: kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kiu? jie santikius av žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tifejimu istorija. $1.06 
Brutuose audinio apdaruose .... $1J5

žodvnas angliškai-lietuviškoa kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Cbicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ................................  $8 00

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ................................. .................25e

i Piršlys Sovadžiotoia«. Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
mo’erys ir 5 vvrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis Dalyvauja 2 vyr-i ir 
2 motei-vs. Abu veikalėliai vienoj 
knygutėje. Kaina................. .......... 25c.
Tikėjimu Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye. Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato. 1086 dus! 
pu daugybe paveikslu visokių tikėjimų 
dievu, dievaičiu, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčiu ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Cbicago, 1914, pusi. -1086. 
Kaina ..«...........................................$7.00

Žinvnas. Knyga žinių iš mitologijos, 
hi stori jos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų: rinkinys 

i visokių patarimų anie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymu amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems
Iš ivairių šaltiniu surinko J. Laukis.

; Cbicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
. Apdaryta .................................... $3.00
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra-

! eities. Knygutės įtalpa susideda ti 
sekančių dalių: <1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
ru šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais: (41 Paskutiniai lietuviu die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston. 
1912 m., pusi. 32............................ 10c

“KELEIVIS”

253 Broadw&y,
So. Boston, M

t 0 I
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KAS GIRDE ii LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Eidamas Amerikon Įlūžo Per Ledą.
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Septintas Puslapis.

plentcnreikI 6ILT0s IR ŠALTOS ŽIEMOS LIETUVOJ
LIETUVAI.

UŽ SUKTYBES VIENUOLIS PASODIN
TAS KALTINAMŲJŲ SUOLAN.

Jis ginasi konkordatu ir 
bažnyčios įstatymais. I

Vasario 5 d. Apeliaciniai 
rūmai sprendė vienuolio 
marijono Kazimiero Bane

NETRUKUS BUS NAGRI
NĖJAMA GARSIOJI

J. LAPĖNO BYLA.
Buvusio “Maisto” bend-JJldilJVJiV iVtLOJllnCiv IJuliL' — • • • 1 • i»

lio bvlą, kaltinamo sukėia- Pves Pllmln!nk<> lr tautimn- 
vimu kų Y3^0 ^ono LaP^o, ,J°.

Buvo taip: Ukmergės ap., 
Kovarsko valsčiuje gyvento
ja A. Puodžiūnienė iš to 
vienuolio skolino 700 litų ir 
išdavė vekselius. 10 nuoš. 
palūkanų už metus vienuolis 
paėmė tuojau, o dėl tolesnių 
palūkanų Puodžiūnienė su
sitarė mokėti javais. Me
tams praslinkus, Puodžiū
nienė vienuoliui 200 litų

i -
i

brolio Petro Lapėno ir kitų 
garsioje vagysčių byloje 
teismo tardymas jau baig
tas ir dabar rašomas kalti- . . WT.
namasis aktas B'la bus vienas ateivis anądien mėgino pereiti Niagaros upės leda
sprendžiama Šiaulių apy-! Kanados į Jungtines Valstijas. Bet per ledus jis įlūžo ir šis
kardos teisme kovo mėnesio Paveikslėlis parodo, kaip Kanados pasienio sargai traukia jį Į< 
pabaigoje. Šiuo metu “Mai- vandens-_________________________________________

valdyba
_____  __r__  piniginio
jieškinio didumą. Kalbama, 
kad jis sieksiąs ne toli vieno

-to” bendrovės 
svarsto Lapėno

grąžino, bet vekselių nepa- mili/ong litu 
ėmė. Parėjo dar kiek laiko millJono 
ir Puodžiūnienė iš Ukmer- Jonas Lapenas dabar sėdi 
ges smulkaus kredito drau- Kauno kajėjime. Jis deda

KAIP BEMYLĖDAMAS 
PATEKO J KALĖJIMĄ.
Nesenai

kio turto. Gelbėdami turtą . . , .
ir gyvulius, apdegė ir sum SnTplėnto^bT' 

Mariampolės a- kiai susižeidė keliolika ka- \ ‘ P

.nutės apie 14 metų
pirkti 709 lity vekselius. Ne”

Kilo skandalas: Puodžių-J^en^nes  ̂
mene kreipėsi į atatinkamas ctnvHs: labJai

gi jos gavo pranešimą, įssi- daug pastangų ligi teismo’V

pygardos teismas sprendė 
vieną įsimylėjusio vyruko
bylą' už suvedžiojimą jau- nuostolio Jo kilimo--- t A-- 4...

Paprastai, vasario mene-I šiais 1935-36 metais žie- 
pusantrų metų pra- šio pradžioje Lietuvoje bu- ma irgi šilta, tik retkarčiais 

<atyti Žemaičių plen- na dideli šalčiai; tempera- itruputį pašąla. Tiesa, šią 
ai turės didelės turą kartais nukrinta ligi 30 žiemą Lietuvoje žiemuoja 

. Jo ilgis Kaunas-, laipsnių žemiau zero. Ta-
1- : bus 217 kilomet- čiau šiemet žiema daug kuo

'/-• r.aičių plentas bus to- skiriasi nuo kitų žiemų. Iki 
biriojo susisiekimo plentas, šiam laikui dar nebuvo už-
b -nev -it.is automobiliais šalęs Nemunas ir nuo ru 4-7 laipsnius šilimos.

• mu bus galima va-j dens pradžios beveik netu-j Tačiau greta labai šiltu 
:n 90 kilometrų per reta gero roeiakelio. žiemų Lietuvoje, būna ir ne-

Kadangi pakeliui Bet pažiūrėkime ką sako paprastai šaltų. Anot Al- 
iaug miestelių, tai plen- apie šiltas ir šaltas žiemas brechto Kronzo senų kroni- 

aplenks, tačiau nuo Lietuvoje istoriniai davi-,kų, šalčiausia žiema yra bu
rinio į gretimus miestelius niai. Iš tų davinių pamatysi-jvusi 1322 m. Ta žiema bu- 

nuvestos atskiros šakos, me, kad yra buvę net šiltes-vusi tokia žiauri, kad per iš-
.V. < Lai bus aplenkiami nių žiemiu negu šįmet, o.tisas septynias sąvaites gali- 

«-i. kad sekmadieniais ir. taip pat ir nepaprastai šal- ma buvę važiuoti rogėmis 
turgų dienomis miestelių, tų. Baltijos jura iš Vokietijos

/.tvėse būna didelis žmo-1 Vienas vokiečių klimato- iki Rygos. Juroje ant ledo
r ų susigrūdimas. Be to, ve- Jogas, savo knygoje “Gutes’ 
dant plentą per miestelius,! und schlechtes Wetter” (ge- 
reikėtų gatves platinti ir ras ir blogas oras) rašo, kad 

1185-86 metų žiemą sausio 
mėnesio vidurinėje Europo
je, o dalinai ir Pabaltės kra-

gulbės, miško vieversiai, 
šnekučiai ir kiti paukščiai. 
Vasario 2-5 dienomis Kau- 

termometras rodė netne

Naujai tęsiamas plentas

buvę įtaisyti keleiviams 
viešbučiai, nes tekdavę su
stoti ir sušilti. Apie nepa
prastai šaltą žiemą žinome 
ir iš francuzų-rusų karo is
torijos, kai 1812 m. Napo-

. . . r, , ' sveikatos stovis esąsistatgas. Prasidėjo tardy- b, T ^ar
oatiekė^r kX aišku’ kaiP Liet"vos a*)elia- 

V r k? f • -L cinis teismas ši Lapėno pra- veksehų blankus su Įrašytais Lietivoje La-
neva Puodziuntenes,  ̂by£ J.ra labai ^ide!is 

susidomėjimas, nes Jonas

jam labai nukentėti. Meilės 
istorija tokia. Vilkaviškio 
apylinkėje gyveno ūkinin
kaitis H. 27 metų amžiaus ir

nninkų ir kareivių. Iš viso jungs Kauną su Klaipėda ir štuose, žydėjo medžiai; va-‘leono armiją pražudė Rusi-
gaisras padarė gana daug ūkininkams palengvins jų sario mėnesį obelys jau bu-i joje šalčiai.

prie- gaminių pervežimą. Nutie- vo užmezgusios, o gegužės■ Didžiojo karo metu, 1917
Tsb sus Žemaičių plentą, į Kiai- mėnesį jau buvo nunokusių m., irgi buvo nepaprastai

pėdą iš Kauno autobusu bus vaisių. , šalta žiema. Šalčiai be per
galima nuvažiuoti per 4 va- Panaši buvusi ir 1289-90 • traukos tęsėsi 105 dienas, 
landas. (Dabar traukiniu metų žiema, kai per Kalė- ' Naručio ežeras buvo užšalęs 
reikia važiuoti 10 valandų.) das žydėjo medžiai, gėlės, o 4 ir pusę mėnesio..-x-_ „-_.-_.--i.: - . , „ r. «paįgį matome, kad Lietu

voje būna visai šiitų ir ne
paprastai šaltų žiemų. Tsb.

žastis dar tiriama.

LIETUVA DALYVAUS 
PALESTINOS MUGĖJE.

700 lt
pasirašytus. Sako, Puodžiū
nienės duotus vekselius su
šlapinau ir bedžiovindamas 
pusę blankų sudeginau. 
(Bet parašai blankuose te
bebuvo). Ir bijodamas, kad 
ssola nežūtų, protestai pa

v. Šįmet, nuo balandžio 30 Toks greitas susisiekimas merginos į bažnyčią ėjusios 
įsimylėjo i 14 metų amžiaus (jjenos ligi gegužės 30, Pa- turės didelės reikšmės kraš- gėlėmis apsikaišiusios,
mergaitę B. Jiedu nutarė Įestinoje pyks didelė Rytu to ukiui. Pagaliau, Žemai- Bendrai, 1818-1828 metų
laukti kol jai sueis 16 metų mugė, kurioje dalyvaus ii čių plento pravedimas žy- laikotarpyje Europoje buvo
ir tada eiti pas kunigą šliu- Lietuva. Jau galutinai nu- 

j bo.1”1H’ ° -u.° t?rPu ^imin- statyta, kad Lietuvą toje
i Lapenas Lietuvoje vra gar-f.ai džiaugėsi ir mylėjosi. mUgėje atstovaus “Mais-
* ” - • Rot ?uPrat,° tas/’ “Lietūkis,” “Pieno

ir nieko nelaukda- ęentras” ir Klaipėdos fane-
sus žmogus ir savo laiku po 
litiniame bei ūkiškame gy

Bet tai 
motina

miai pabrangina greta jo gana šiltos žiemos. 1878 m. 
esančius ukius. Tsb. pavasaris buvęs toks anks-

Styvas, kad kovo pirmomis 
! dienomis Lietuvoje arė, ekė- 
įjo ir sėjo. Per šv. Juozapą 
(kovo 19 d.) jau pievos ža

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
IR APIPLĖŠIMAS.

Sasnava. Sausio 19 d. 
Murmuliškių kaime pas pil. 
K. Liaukų A. Urbonavičius, 
šio oat kaimo ir V. Novikas 
kaž kokia štanga sumušė J. 
Vainikonį iš šinkaviškio 
kaimo, kuris, sąmonės neat
gavęs, ir mirė Kauno ligoni-

buvęs geras. in®P€- Y^2&U-
Nepriklausomos Lietuvos reJ® litų

- - vertybes popieriai. Darant 
apžiūrėjimą pinigų jau ne
rasta.

MINĖJO D-RO ŠLIUPO 
SUKAKTUVES.

senime vaidino svarbu vaid- P1 an^se policijai, kad ros fabrikas.
Buvęs klerikalas ta- ;H- sugundė jos mergaitę.---------------------------------Policiją H. areštavo už nusi- EKSKURSUOS Į LIETUVAmeni.

1 -7d V“1*’ pa-. Uutininku
leidęs kitus vekselius, ku- glėbiais
r uos už tiek pat skolos Puo
džiūnienė iždavus jo broliui 
Petrui. Tačiau ekspertas 
Krišpinavičius pripažino, 
kad apdegintuose vekse
liuose parašai padėti irgi ne 
Puodžiūnienės, o, greičiau
siai, paties vienuolio Kazi
miero ranka padirbti. Pa
aiškėjo, kad Ukmergės 
smulkaus kredito draugijoj 
diskontuoti vekseliai irgi ne 
Puodžiūnienės ranka pasi-

įr vogė pini- • ~ ,1 į žengimą dorovei. 
Nors teisme H teisinosi,

“LITUANICA II” BUS kaxl mergaitę mylįs ir norįs
PERTVARKYTA I BOM- vesti> kai tik Jai sueis 16 

BANEŠĮ. metų ir mergaitė patvirtino, j
_ kad su tuo sutikusi, tačiaus 

Kai tik “Lituanica II ’ iš teismas nubaudė jį keturiais 
Airijos buvo atgabenta į metais sunkiuju darbų kalė- 
Kauną, tuojau buvo mano- jįmu.
ma pradėti daryti jos re- __________
montą. Tačiau pasirodė, syFTIMIFMS MIŠKAS. O 
kad remonto darbai neima- - SAVIEMS DURPĖS.’ 
nomi be bnezimų, kurie bu
vo likę Amerikoje. Dabar Paėmę neteisėtu budu

Tsb. DULR praneša iš Kauno.: iavo ir anliwesSeii lavai 
kad 3 kovo buvo iškilmingai b sudygę.Y Paskui storai 
valstybes teatre minimos - ir „kininkai išsi- 
D-ro Jono šliupo sukaktu- L ndfę kad iavai ~ab žut; 
vės. Kalbėjo Dr. Grinius,
Dr. Avižonis, Biržiška, Ski- Uciau taiS metais derllus 
pitis ir kiti.

rašyti. Šitą nešvarų darbą visi reikalingi briežiniai Lietuvos valdžią, tautinin- 
išaiškinus, abu Baneliai —1 Kaune jau gauti ir “Lituani- kai tuoj ėmėsi pardavinėti
vienuolis Kazimieras ir Pet
ras buvo patraukti kaltina-

cos II” remonto darbai pra- šalies mišką užsienio kup- 
dėti. Lietuvos karo aviacijos čiams. Kad daugiau galima

maišiais. Kauno apygardos atstovams nuodugniai trans- butų parduoti ir pinigų gau-
teismas Ukmergėj šią bylą 
sprendė ir Petrą Banelį iš
teisino, o vienuolį marijoną

atlantini lėktuvą apžiurę- ti, jie savo krašto žmonėms 
jus, paaiškėjo, kad kai ku- liepia kasti durpes iš balų. 
rios jos dalis teks išrašyti iš Ir jie jau apskaičiavo, kad 

Kazimierą pripažino kaltu,! Amerikos. Manoma, ' kad jeigu visas Lietuvos durpes 
kad padirbtą dokumentą— “Lituanica II” atitinkamai iškasti ir jas išdžiovinti, tai 
vekselį leido už tikrą ir nors ’ pertvarkius, iš jos bus gali- galima butų pagaminti 230,- 
turėjo teisę jieškoti tik 500,ma padaryti Lietuvos karo 000,000 tonų durpių, kurių 
litų, nes 200 litų skolos jau j aviaci jai tinkamą lėktuvą, vertė siektų 600,000,000 li-
buvo grąžinta, bet jieškojo 
700 litų. Be to, apygardos 
teismas panaikino, kaip ne
tikrus, 700 litų vekselius ir 
teismo ir bylos vedimo išlai
dų iš vienuolio Kazimiero 
Banelio priteisė 600 litų.

Kauciją vienuoliui Kazi
mierui apygardos teismas 
paskyrė 7000 litų, kurios ne
įnešus laikyti suimtą. Vie-

greičiausia bombanešį. Tsb. tų. Jeigu taip, tai ar nebūtų
-------------- geriau parduoti užsieniui

JAUNIKIS PASIKORĖ. durpes, o savo žmonėms

BALTASIS■ 4HŽVL1AC
lmi ▼ t nno

Per Go:henburxą. Švediją
Išplaukia iš New Yerko 

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
' Modemiškuoju motorlaiviu 

GRIPSHOLM 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

• Laivo nemainant
Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Za- 

borskis švedų Amerikos Linijos, 
Klaipėdos skyriaus vedėja-.

Antra ekskursija išplauk- 
LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ 

Per Gothenburg-Stockbolm
Ekskursiją vadovaus p. VI. Jl jėi: s 
kas. Švedų Amerikos Unijos cer. 
linėje raštinėj New Yorke Lietuvių 
skyr. vedėjas. Ekskursijas užgyrė 
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjun
ga Amerikoje.

J

Uruguav'aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Bangaf
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia L’rug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguav No. 1480.
MONTEVIDF.O. TTRUGUAY.

gyvenime irgi buvo keliatas 
i šiltų žiemų. Pavyzdžiui, 
1923 m. per Kalėdas buvo 
visai šilta. Plaukiojo garlai
viai. Laikraščiai rašė, kad 
Kaune 1924 m. sausio mėn. 
pradžioje pradėjo sprogti 
alyvos ir kiti medžiai. Tais 
pat metais sausio mėnesį

DAUGELIS META 
KYMĄ.

RU-

17:V tuunicsunauziuose, 
vai., nuo naujų metų dauge
lis senų rūkorių metė raky-

Kiti išplaukimai iš New Yorko
DROTTNINGHOLM...............kovo 21
GRIPSHOLM................... balandžio 9

, 5X1...o *0.^4- KLNGSHOLM. ........... balandžio 25»• duoti miško? Bet užsienis gripsholm.Varniai 'solnpin valę? v ,bĮurbHVUl........................ gegužes .»inai, odiutių v u. i. v. du,-nju neDerka Tas na m- i Platesniu žinių apie ekskursija-, oro- Vasario 7 d. ryt, .ūkininkas Md topfe vra pastas ■<
Liutka, nuėjęs į gyvulių kuras
tvartą, rado po balkiu pasi- ' __________
korusį savo sūnų Kazį. Kol Di£>ELlS GAISRAS LIE- 
pašaukė žmones ir atrišo pa- TUVOJE.
karuoklį, savižudys buvo
jau negyvas. Kazys Liutka Vasario mėnesio pradžio

kreiptis į vietinį laivakorčių ace-tą,
arbaSWEDISH AMERICAN I.INE

154 Boylston S t- Boston. Mass.

Kalendorius
Gatavas.

Mariampolės apskr., Šuns- mą. Tuo jie parodė gražų
kų miške, buvo rasta pražy
dusių žibuoklių.

pavyzdį jaunuoliams, kad 
nuo rūkymo galima atprasti.

T

nuolis Kazimieras tuojau buvo 43 metų -amžiaus, je Alytuje stovinčio ulonų 
biuro areštuotas n* uždarytas Trumpai prieš savižudybę pulko kareivinėse kilo dide- 
j kalėjimą. Kol įnešė turto buvo sutaręs vestuves, ku- lis gaisras. Užsidegusiose 
laidą, kalėjime išbuvo dau- rįos turėjo įvykti vasario 11 i pulko arklydėse žuvo apie
giau kaip mėnesį laiko.

Vienuolis nepatenkintas 
apygardos teismo sprendi
mu, padavė skundą apel. rū
mams. Savo skunde jis tvir
tina, kad pagal Lietuvos 
konkordatą su Vatikanu ir' 
bažnyčios įstatymus vienuo-j 
lių ir kunigų valstybės teis-' 
mas neturįs teisės teisti. Jis 
tai pareiškęs apygardos tei-; 
me, bet apygardos teismas 
į jo pareiškimus nekreipęs 
dėmesio.

Bet apeliaciniai rūmai 
jo skundą atmetė ir Kauno 
apygardo teismo sprendimą 
patvirtino.

dieną.
aišku.

Kodėl nusižudo -ne-{20 arklių. Ugnis sunaikino 
'dalį pulko trobesių ir kito-

a t

MIRĖ PROFESORIUS 
VLADAS MAČYS.

Vasario 12 d. Kaune mi
rė Lietuvos universiteto tei
sių profesorius Vladas Ma
čys. Velionis buvo jau seny
vas žmogus, ėjo 70-tuosius 
metus.

7 dienos į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivą BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j

Arba keliaukite populiariaia eks|

COLUMIUS 
HANSA ~
HAMBURG

Patogus geležinkeliais
ar Hamburgo.

Informacijų k’auskite pas vietini agenta arba

HAMBURG - AMERICAN UHE 
H0RTHGEIMAM UGTB

252 BOYLSTON ST., BOSTON MASS.

»

“Keleivio” Kalendorius 
1936 metams jau gatavas. 
Jis susideda iš 96 puslapių 

r. t ra- ir pilnas moksliškų straips
nių, statistikų, visokių pa
mokinimų ir patarimų. Gau
siai iliustruotas ir gražiai 
padarytas. Prašome užsisa
kyti tuojau. Kaina “Kelei
vio” skaitytojams 25c. Kas 
“Keleivio” neskaito, tiems 

50 centų.
Tiems, kurie jau užsisakė, 

Kalendorius tuoj bus išsiun
tinėtas. Administracija.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta dangei i u spalvuotą paikių paveikslą. 223 pnsL didžio, apie 150 įvairią eilią. tinkamą deklaranot viekuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Tai

Knygoje yra trijų rųšių eilės: 
TACTttKOS, REIMINIšKOS IR DARB1N1NKBKOS.

ir tartinciaasia eilią knygaKAINA TIK
Audimo apdarais S1.2S.

g
įAAA

stam ki 
ir

limo
turėtą papuošti savo knygyną

. r kęs tą kr>gą pasidžiaugs. 
Orderiu". Pop.:rinias galima siųsti

bet reikia aiškiai užrašyt savo h 
prilipmt u z 2c markę.

“KELEIVIS”
2S3 BROAIMAY, SO.

knyga.
ta

tiesiog popra- 
“Kelervio” ad-

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksii- •> ninkai 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 ŽURNALASTilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

i



Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. Na 11. — kovo 11 d., 1»36 m.
Ukrainiečiai kviečia 
tuvius atsilankyti j 
tingą.

NORUOODO ŽINIOS.

ir
tą

lie-
mi-

Bus koncertas ir drg. Gri
gaičio prakalbos.

Subatos vakare. 21 kove. 
pas mus kalbės Naujienų” 
redak*.orius. drg. Grigai: > 16 
Chicagos. Prie prakalbų vi< 
tiniai jaunuoliai duos ir 
koncertą. Bus dainų, muzi
kos, deklamacijų ir kirų 
Ivkų.

Mes. noru'oočiečiai, 
me jau girdėję visokių kal- 

pripasakojo

Gd

Lietuvių Ūkininkų Sąjunga 
turėjo Įdomią paskaitą.

/ n i n k Ki/ \i/- asario 2< d. L. U. Sąjun-. ® gabuvo surengus paskalų
plauta Kanka Mirė. East Bridgewaterio town 

T „ r, • hall patalpoj. Kalbėt buvo
Loweii. . — Peieitą pakviestas profesorius F. H.

blurVul]n' Brandi iš Massachusetts 
/Vj'l E>n (>an: prie di- valstijos kolegijos. Jo kalba 

drho ft.eitu\o. tarp kilnoja įuvo labai Įdomi ir pamoki- 
lietuviams

bet o jų. Jie
mums visokių teorijų apie 
darbininkų būvio pagerini
mą. Per kokią 15 pastarųjų 
metų buvo įnėję rr.adon 
garbinti diktatūras. Bet gy
venimas parodė, kad dikta
tūros garbintojai patys ne
suprato jos pavojingumo.
Tas paaiškėjo tik dabar, kai 
diktatūra atsisuko prieš 
darbininkus.

“Naujienų*’ redaktorius 
visuomet ėjo prieš diktaru-. atgaivintas, 
rą. Jisai yra demokratinio ūek mirė. 
socializmo skelbėjas, gilus 
teoretikas ir aštrus kritikas.
Jis savo kalbose nepatai
kauja niekam, bet rėžia tei
sybę visiem i akis. Kovo 21 
vakarą jis kalbės pas mus 
tokia tema: “Kokia turi but 
darbininkų valdžia — dik
tatoriška, ar demokratiš
ka?” Prakalbos bus Lietu
vių svetainėje: pradžia 7 
vai. vakare.

Koncerto programoj da
lyvaus : Andrius Grigunas, 
akordinistas, Izabelia Truš- 
kauskiutė deklamuos. M. 
Mučinskiutė pagrieš smui
ku solo. J. Višinskas, visų 
mylimas dainorius ir šokė
jas, parodys ką jis gali. B.
Šargaliutė ir B. Večiutė. vie
tos žymios dainininkės su
dainuos duetą ir solo. Dai
nininkams akompanuos Al
dona Višinskienė.

Visi Nonvoodo ir apylin
kės lietuviai, be skirtumo 
pažvalgų, yra kviečiami da
lyvauti drg. Grigaičio pra
kalbose ir koncerte, nes to
kių parengimų retai kada 
turim. Įžanga visiem dykai.

Darbininkas.

rr.es svirties ir plieno balkio 
pateko darbininko McCoy 
iešittė ranka ir jis iškabojo 

ore dvi valandas, pakol pri
buvo daktaras. Apžiūrėjęs, 
kad ranka jau sutriuškinta 
ir išimti ją imta daug laiko, 
per kuri darbininkas galėtų 
neišlaikyti, daktaras pareiš
kė. kad jo gyvybę galima 
išgelbėti tiktai atpjaunant jį 
r.uo Įstrigusios rankos. Ne
laimingas darbininkas su 
tuo sutiko. Sako. piaukit ją 
greičiau, tik paliuosuokit 
mane iš čia. Daktaras paė
mė savo piuklą ir nupiovė 
ranką žemiau peties. Darbi
ninkas McCoy apalpo. Nors 
nuvežtas ligoninėn jis buvo 

bet dabar vis-

nanti. Jis aiškiai 
ūkininkams nurodė, kad no
rint turėti iš žemės ūkio 
daugiau pelno už paprastą 
ūkininką, reikia sutvarkyti 
savo ūki veikliai (efficient- 
ly> iš visų atžvilgių. Jis nu
rodė, kad yra daug ekono
miškiau užaugint du tonai 
šieno ant vieno akro, negu

Siuvėjų streikas aštrėja. RADIO PROGRAMA.
Moteriškų rūbų siuvėjų Ateinanti •nedėldienį, 15

streikas Bostone išsivystė i kovo, Bostono lietuvių radio 
labai aštrią kovą. Kas diena programa bus tokia: 
įvyksta smarkių susikirti- 1. Grieš Don Russell or- 
mų tarp streikierių ir streik- kestra iš Montellos. 
laužiu. Policija gina streik- 2. Dainuos Norvvoodo be
laužius i areštuoja streikie- tuvių lav. choro vyrų grupė 
rius. Be: tas jų nenugąsdi- po vadovyste Izabelės Jar- 
na, bet įvirčiau juos nusta- molavičiutės.

3. Izabelė Jarmolavičiutė 
iš Nonvoodo, dainuos.

4. Juozas Pakarklis ir 
Juozas Grybas iš Nonvoodo 
suloš dialogą “Liuosnoris

------------ Kareivis.”
Matkevičiukas pastatytas Pradžia 9:30 ryto. Klau- 

po $48,000 kaucija. sytina ant 830 klociklių. 
Kazys Matkevičiukas, 19

metų amžiaus South Bosto
no lietuviukas, kuris savo 
pavardę vra iškreipęs i 
Charles Malkewicz,

to. Šį panedėlį į pikietų ei
les sustojo net 4,000 strei
kierių. Jie reikalauja unijos 
pripažinįino ir 81 cento į 
valanda.

Lėkdamas kaip viesulas, 
trokas užmušė merginą.
Readingo miestely trokas 

smarkiai važiuodamas už
mušė Audrey Rowell, 16 me
tų mergaitę, kuri ėjo moky
klon, ir nesustojęs nudumė 
kaip viesulas Bostono link.

Pereitos subatos vakarą 
Revere miestely penki ban
ditai apiplėšė vaistinę ir pa
što skyrių, pagrobdami iš 
viso $321.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 68 

Nedėliotais ir &ventadieai*Js 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 UARVARI) STREET 
kamp. lnman at. arti Central akr, 

CAMBRIDGE. MAS a.

sąvaitę buvo

Laikrodis sustojo savinin
kui mirus.

Bostono priemiesty Win- 
pereitą chestery gyveno John Bar-

Ukrainiečių protesto mitingas.
Bostono ir apylinkės uk

rainiečių organizacijos ren
gia masini protesto mitingą 
prieš Lenkijos patriotišką 
valdžią, kuri visokiais bu
dais terorizuoja Galicijos 
rusinus, norėdama paversti 
juos lenkais. Bostono uk
rainiečiai daugiausia pro
testuoja dėl tų 12 ukrainie
čių studentų, kuriuos lenkų 
tautiškoji žvalgyba apkalti
no dėl ministerio Pierackio 
užmušimo ir Varšuvos teis
mas pasmerkė visus ilgiems 
metams kalėti. Kai kurie 
kaltinamųjų buvo nuteisti 
mirti, bet prezidentas "pasi
gailėjo*’ jų ir pakeitė mir-

Drg. Grigaičio Pra
kalbų Maršrutas.

♦Draugo Grigaičio prakal
bų mai-šrutas susitvarkė ga
lų gale taip: ‘

Kovo 14, Pittsburghe.
15, Baltimorėj
17, Brooklvnė.
18, Waterbury.
19, Binghamtone.
20, So. Bostone.
21, Norwoode.

Kovo 22. Detroite.
Kovo 23 ar 24 buvo skirta

Grand Rapids kolonijai, bet 
mus da neteko sužinoti, ar 
prakalbu tenai Įvyks, ar ne.!

Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo

tioc honcmo

mu, lygiai taip. kaip ir Lie
tuvoje yra daroma.

Tarp nuteistųjų studentų 
buvo dvi mergaitės, kurias 
žvalgybininkai žiauriai kan
kino, norėdami išgauti “tei
sybę.” Nors nieko neišgavo. 
teismas vistiek jas nuteisė 
kalėjiman.

Protesto mitingas įvyks 
15 kovo, 3 valandą po pietų, 
Municipal Auditorium sa
lėj, Sha\vmut ave. ir East 
Brookline st. kertėj, Bosto
ne.

am7inn lzal/Sii. uiii£-:hu ncuv ji-

Telefonta 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWBENCE, MASS.

Roxbury policija suėmė 4 
banditus, kurie yra papildę 
visą eilę plėšimų. Kiekvie
nas pastatytas po $25,000 
kaucija.
PUIKI. DIDELĖ KAMPO KRAU

TUVĖ ANT L STREETO.
ANT RENDOS.

Geriausis kampas City Pointe. Ge
ra vieta bučernei. Klauskit pas 
L. KOZOL, 255 Broadvvay, So. Bo.-ton

I
ii

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Rot m 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

nes, 73 metų žmogus, ir tu
rėjo 200 metų senumo laik
rodį. Nelabai senai Barnes 
išvažiavo Kanadon, bet jo 
laikrodis liko namie. Aną
dien tas laikrodis staiga su
stojo. Vėliau atėjo iš Kana
dos žinia, kad kaip tik tuo 
pačiu laiku tenai mirė senis 
Barnes, to laikrodžio savi
ninkas. Įdomus supuolimas. 

KUR BĖGA JOKŪBAS?
Elo Jokūbai: Kur taip skubinies? 

Bėgu pas Elzbietą. Kogi ten bėgi ? 
Mat mačiau naujieną, Lietuvos Duk
terų ir Šunų Draugystė rengia didelį 
BANKIETĄ LIETUVIŲ SALĖJE 
ant E Streeto, kampas Silver, South 
Bostone. Abi salės parengtos, dvi or
kestras pasamdytos ir bus duodamos 
didelės dovanos prie tikietų. Jaunuo
liams visokie prezentai, tai bus pirma 
pavasario diena.

Tai kada tas puikus Balius bus?
Na ar nežinai. KOVO 21 d. (March 

21 >, Subatoj. nuo 6 vakare prasidės. 
Merginoms tik 25c, o vyrams 35c. O 
kiek gardaus alaus ir visokių valgių, 
tai tik džiaugkis ir tiek.

Tai ir man reikės nueit su Terese.
Bet palauk Jonai, aš tau neviską 

pasakiau. Žinai, Jonai, Dukterų ir Su- 
' nų Draugystė nutarė priimt naujus 
memberius už mažą mokestį, o už 
mėnesi reik mokėt tik 25c. O Drau-

piktadariai «**<? P“iikiausi»;.
1 Ta: kur tokia puiki Draugyste su

sirenka?
___  Nugi toj pačioj Lietuvių salėj kož-

ną mėnesį trečios seredos vakare. Ir 
palauk, štai kas dar: Kovo-March 18 
vakare po mitingo Draugystė turės 
arbatėlę, o mokėt nereikės ir kas at

pastatytas po 
sėb- 
taip

vienas tonas. Taip pat daug:.O0o kaucijos, o jo 
ekonomiškiau užauginti 300 ras Get>rge Stockman,
bušelių bulvių ant akro, ne-pat South Bostono “spor 
gu kad 100 bušelių, ir tt. tas,” pastatytas no $44,00( 

\ ienas dalykas paliko ne-,Voi u lt- a •000
„ . x .. . .kaucijos. Juos kaltina api-

mazą įspūdi ant lietuvių u- pj^us Keith Teatrą, iš ku- 
kinmkų, kurie \erciasi is rjo jjUV0 :)agrobta $12,800. 
pieno ūkio, tai tas, kad gali- a|>uju policija rado 
įima aaug daugiau pelno ginkju< ir išplėštų pinigų.
padaryt iš trijų geių ka^įiU» Matkevičiukas jau prisipa- 
negu iš 30 prastų. Toliau 
prof. Branch nurodė, kaip 
sutvarkyt ūkį, kad vienas 
darbininkas padarytų trijų 
darbininkų darbą.

Ūkininkai, atsilankę į šią 
paskaitą, jautėsi, kad šis va
karas buvo labai naudingas.

žino prie kaltės, bet jo sėb
ras airys ginasi. Trečias 
plėšikas da nesuimtas.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Sučiupo 700 galionų spirito.
Medforde valdžios agen-

tai užėjo vienam garaže 700>m?gubuvo matyt didd;bu- „eiegalioBalkoholio>
!Į iv-ut i. Tai^narndo ® kurio dabartiniai butlege- 
usinnkime.. lai parodo, **

kad lietuviams rupi savo
kius gerinti ir žengti pirmyn 
su kitų tautų ūkininkais.

Baigdamas turiu paminė-

u’ riai daro degtinę ir nemoka 
valdžiai mokesčiu.

Hyannis vasarnamiu ko oaigua.n^ tunuy lonijoj jaunį vaikėzai SUnai-
ti, kad L.etuv.ų Ltan nkųk. J J - Suka-
sąjunga yra labai dėkinga
"Keleivio”

asarnamių. 
kirviais rakandus,

L St. Liųuor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET,

SO. BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTA8

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

NEDĖLICMIS: 
iki 1 v. jo pietų 

tik suritarus.

Seredomis iki 12 di«nų. 
Ofisas “Keleivio” mm*

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

ap-leidėjams už pa- g0J0drapste sienas, išdaužė landėjimą jiems susiorganizuo
ti į Liet. Ūkininkų Sąjungą. 
Be organizacijos, jie nega
lėtų šitokių paskaitų su
rengti. J. Stevensona*.

gus ir tt. 
sugauti.

Trvs

5 puikus kambariai ir 
____ maudynė.

Štvmu sušildomi, visi nau- eis visi galės pasilinksmint. O paskui*1 ■ • » • 7 — * o/KofSTzi tume r»A mitin.
Šios pėtnyčios vakarą, 13 Itaif^nfai. _ .

kovo, "Keleivio” name yra visais atžvilgiais ir sviesųs 
šaukiamas socialistų susi- Matyti galima
rinkimas. Kviečiami South
Bostono ir Cambridge’aus 
kuopų draugai. Visi prašo
mi susirinkti lygiai 8 valan
dą. Reikalas svarbus, nes 
reikia keisti drg. Grigaičio 
priėmimo planą.

Žada nupigint važinėjimą geležinkeliais.
Naujosios Anglijos gele

žinkeliai žada nuolatiniams

p , j tokia arbatėlę turės po kožno mitin- r aranKųS po. Tai matai kokia puiki toji Dukte-

bile laiku.
“Keleivio” name, 253 

Broadvvav, So. Bostone.

toji
ru ir Sūnų Draugystė. Prie jos rei
kia prigulėt visiems vyrams ir mote
rims.

Ir jos Bankietas, KOVO 21 vakare 
bus neapsakomai gražus.

JOKŪBAS.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdts.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON AVE, 

BOSTON, MASS.
Tek Commonvealth <570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

5
: BAY VIENY
i MOTOR SERVICE
} Telephon*

• 1 So. Boston
1058

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklo:>e) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

Kalbės žinomas uk;,ainie-i važinėtojams sumažinti b_ 
čių vadas Lachovich iš Lon-!lietų kainą nuo 5.6 centų iki § 
dono ir vietiniai kalbėtojai. .2 centų už mylią. %

G. E. IŠMOKĖS SAVO 
DARBININKAMS

$1,070,000 PELNO.
General Electric kompa-Į 

nija, kuri samdo 41,000 dar-' 
bininkų, šįmet išdalins jiem' 
$1,070,000 pelno, nes ši: 
kompanija yra įvedusi pel-' 
no pasidalinimo planą. Tos 
kompanijos darbininkai 
Lynne, netoli Bostono, gau-' 
šia iš tos sumos $200,000.

Vienas 21 metų amžiaus 
studentas Roxburvje prisi
pažino padegęs 8 namus per 
pereitus metus. Manoma, 
1 ad jis-turi iškripusį protą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W BROADAVAY. 
SOUTH BOSTON, ju

Office Tel So Boston 094^
R*’** 1 < T.pstiuit

- m J*‘a n M
K» j« i C: .:a un.. u

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tek Brockton 4110
Montello, Mass.

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKV 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 STREETKamp. East Eighth St. SO. BOSTON, MASS.

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

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

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

DR. GR/.DY
327 TREMONT ST. 

BOSTON.
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo
19—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedėliom tik nuo 10—12.

DR. MARGER1S
Gydytoja* ir Chirurgas !

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniaia: 16—12.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Tel. Uuivartity *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: »-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Ave.,
(TRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. M*SS.

^eoeoooooooooooooooooosoooooooo!

Buk Moderniškas!
Jus busit labai patenkintas, kada mes jūsų laik

rodi perdirbsim j vėliausios ir moderniškos mados.
JUMS NEREIKĖS PIRKT NAUJO.

Jūsų šliubinį žiedą iš plataus ir senos mados, mes perdi bsim j 
siaurą ir išpiaustytą su gražiais raštais pigiai ir gerai.

TURIME GRAŽIAUSIOS MADOS LAIKRODŽIŲ IR tlEDU 
PIGIAI IR GERŲ.

Parduodame Radios ir Oil Burnerius Geri tusių 
Kompanijų; Viską Gvarantuojame.

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
^oooooeeeoeeoooooeooooeoooooooooeoooeoooeooeoc !




