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PER AUDRĄ PIETUOSE 
ŽUVO 500 GYVENTOJŲ

MIESTAS SUGRIAUTAS 
PER 3 MINUTES.

Tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės. Nuostoliai milži
niški. Nukentėjo 6 valstijos.

Georgijos valstijoj dar 
pereitą sąvaitę stovėjo gra
žus Gainesvillės miestas, 
šiandien riogso tiktai namų 
griuvėsiai ir laidojami lavo
nai. Už griuvėsių vietomis 
rūksta durnai. Visa tai pa
darė viesulas. Per 3 minutes 
buvo sugriautas visas mies
tas. Užmušta 187 žmonės.

Kitas panašus vaizdas y- 
ra Mississippi valstijoj, kur 
stovėjo Tupelo miestelis su 
8,000 gyventojų. Šį panedė
lį čia suskaityta 200 lavonų. 
Namai beveik visi sulyginti 
su žeme. Nušluotas taip pat 
ir didelis audeklų fabrikas, 
kuris maitindavo šio mies
telio gyventojus.

Šelpimo vyriausybė ap
skaičiavo, kad per tuodu 
miesteliu nuostolių padaly
ta nemažiau kaip 8 milionai 
dolerių.

Sužeistų žmonių iki 7 ba
landžio priskaityta daugiau 
kaip 2,000.

Šitas Dašėles gamtos iėsn----- t-----------c - -------------- <r - -ę

siaubas perėjo per šešias 
pietines valstijas. Mississip- 
pi valstijoj nukentėjo šie 
miesteliai: Tupelo, Caffee- 
ville, Boonevilie ir Auburn. 
Pastarajam miestely buvo 
70 žmonių užmušta.

Georgijoj sugriautas Gai
nesvillės miestas.

Alabamoj nukentėjo dvi 
vietos: Elkwood ir Red Bay.

Tennessee valstijoj ir dvi 
—Columbia ir Favetteville.

Arkansų valstijoj viena 
vieta, būtent, Lacrosse.

South Carolinoj irgi daug 
nuostolių pridaryta, bet už
muštų žmonių nėra.

Viesulas ėio siauru keliu, 
tartum šuoliais šokinėda
mas iš vienos vietos į'kitą, 
palikdamas didelius tarpus 
visai neužkliudytus. Vieto
mis jis nesiekė plačiau kaip 
100 pėdų, o vietomis iki 400 
jardų.

Sugriautuose miesteliuo
se dabar valdžios darbinin
kai iš CCC stovyklų stato 
nukentėjusiems žmonėms 
palapines ir maitinimo pun
ktus, kur nelaimingiems 
duodama sriubos ir duonos. 
Sužeistiems improvizuoja
mos ligoninės ir iš visų apy
linkių kviečiami daktarai.

Šiuo žvilgsniu laimingi 
yra gyventojai Naujoj Ang
lijoj, kurių tokios nelaimės 
nekuomet nepaliečia. Nau
joji Anglija yra apsaugota 
nuo vokiu audrų Allegheny 
ir kitais kalnais, į kuriuos 
atsimušę vakarų ir pietų 
viesulai susilaužo ir išsieik
voja. Jeigu ne tie kalnai, tai 
įsibėgėję iš vakarų viesulai 
galėtų suvaryti mus į At
lantu.

11 METŲ VAIKAS NUŠO
VĖ MOTINĄ.

Passaic, N. J. — Michael 
Koroteff, 11 metų vaikas, 
žaidė su revolveriu. Kai mo
tina liepė jam ginklą padėt, 
jis šovė į ją ir užmušė. Da
bar jis policijos rankose.

Pasibaigė 8 Mėnesių 
Streikas.

Minneapolio mieste pe
reitą sąvaitę pasibaigė Strut- 
wear Knitting kompanijos 
darbininkų streikas, kuris 
prasidėjo 8 mėnesiai dėl to, 
kad kompanija tuomet iš
metė iš darbo aštuonius 
veikliausius unijistus. Ar 
tie darbininkai dabar bus 
priimti atgal, tai turės nu
spręsti nepartinis arbitrato- 
rius. Bet kompanija turėjo 
pripažinti uniją ir prižadėti, 
kad ateityje visuomet tarsis 
su darbininkų išrinktais at
stovais. Darbininkai skaito 
tai dideliu laimėjimu.

HAUPTMANNAS NU
ŽUDYTAS.

New Jersey valstijos ka
lėjime, Trentono mieste, 
pereitos pėtnyčios vakarą 
buvo nužudytas Bruno Ri- 
chard Hauptmann, kuris 
buvo nuteistas mirti už Lind- 
bergho vaiko išvogimą ir 
nužudymą. Bet valdžia to 
prasižengimo jam aiškiai 
neįrodė ir Hauptmannas 
mirė kartodamas, kad jis
nnL-oltoc izvrr ■iie Vili-nūnaivac?. icivuv, vu'

vo nužudytas tik dėl to, kad 
policijai nereikėtų daugiau 
kaltininko jieškoti. Ši byla 
valstijai kaštavo 81,000,000. 
Bet pas jį buvo rasta pini
gai, kuriuos sumokėjo Lind- 
berghas už savo vaiko su
grąžinimą.

ODŲ DARBININKAI NE
DIRBS HAMEL CO. ODŲ.

National Leather Work- 
ers unija įsakė savo nariams 
Massachusetts garbarnėse, 
kad nedirbtų Hamel Co. 
odų iš Haverhillio, nes ši 
kompanija atsisakė pasira
šyti darbo sutartį su unija. 
Jos odos potvinio metu la
bai sumirko, taigi kad jos 
nepagestų, ji išsiuntinėja 
jas į kitas dirbtuves, būtent, 
Peabody, Wobumą, Nor- 
vvoodą, Salemą ir Danversą. 
Unija pranešė šių vietų uni- 
įistams, kad jie tų odų ne
dirbtu.

MOKINIŲ STREIKAS 
HAZLETONE.

Hazleton, Pa. — Pereitos 
sąvaitės pradžioje čia su
streikavo Sheppton High 
Schoolės mokiniai, protes
tuodami prieš Mokyklų Val
dybą, kuri prašalino moky
toją Weiksnerį. Per 3 die
nas mokiniai mokyklą pi- 
kietavo ir neleido jos atida
ryt. Tėvai pradėjo tartis, 
kad prašalinti Mokyklų Ta
rybą.

25 METAI KALĖJIMO UŽ
PAVOGTUS $3.71.

Baltimorėj tūlas Michael 
Copy apiplėšė taxi vežiką ir 
atėmė iš jo §3.71. Teisėjas 
Šteiną nuteisė jį užtai 25 
metams kalėjimo. Kas nori 
žmones plėšti, tas turėtų už
sidėti banką ir pavogti ke
lis milionus. Tuomet baus
mė bus lengva, arba ir visai 
jos nebus. Da nei vienas A- 
merikos bankierius, apiplė
šęs tūkstančius žmonių, nė
ra gavęs 25 metų kalėjimo.

Popiežius Nusigan
do Sterilizacijos.

Šiomis dienomis nuvažia
vo Romon pas Mussolinį į 
svečius Hitlerio justicijos 
ministeris, Dr. Hans Frank, 
ir pradėjo agituoti, kad ne
tinkamus šeimyniškam gy
venimui žmones reikia ste
rilizuoti. Popiežius prieš ši
tą agitaciją pakėlė griežtą 
protestą. “Stebėtis reikia,” 
jis sako, “kaip Vokietijos 
ministeris, atvažiavęs į Ro
mą, drįsta piršti priverstiną 
sterilizaciją lotinams, kurie 
jau tūkstančiais kartų šito 
kią operaciją yra atmetę ii 
pasmerkę kaip biauriausį 
dalyką.”

TOWNSENDO ORGANI
ZACIJA BUVUSI TIK

RAS RAKETAS.
Townsendo organizaci

jos tyrinėjimas parodė, kad 
jis buvo tikras raketas. Ža
dėdami seniams po §200 
mėnesinės pensijos, town- 
sendiečiai rinko pinigus ii 
ėmė sau riebias algas. Nuo 
1934 metų pradžios, kaip, 
ta organizacija užsimezgė, 
iki šiol townsendiečiai su
rinko arti $1,000,000. Bu
vęs jos sekretorius Clements 
per pereitus metus gavo 
§12,585 pelno iš tos organi
zacijos.

3 VAIKĖZAI CHICAGOJ
NUŽUDĖ DAKTARĄ.
Tūlas laikas atgal Chica

goje nakties laiku buvo pa
šauktas telefonu vaikų ligų 
daktaras Peacock prie ser
gančio kūdikio. Jis išvažia
vo ir nebesugryžo. Rytojaus 
dieną jo žmona pranešė a- 
oie tai valdžiai. Daktaras 
buvo rastas savo automobi
liuje nužudytas. Dabar 3 
jauni vaikėzai prisipažino, 
kad jie jį nužudę. Jie vadi
nasi: Elim Reick, Robert 
Goethe ir Joseph Dziedzic. 
Visi tris po 19 metų am
žiaus.

PER VIESULĄ ŽUVO 40 
ŽMONIŲ.

Per Floridą, Alabamą, 
Georgią ir abidvi Carolinas 
pereitą sąvaitę praūžė bai
sus viesulas, kuris užmušė 
40 žmonių ir pridarė daug 
nuostolių. Daugausia nu
kentėjo Georgija. Cordelės 
miestely, kur buvo 7,000 gy
ventojų, liko 500 žmonių 
sužeistų.

JUOKĖSI 300 VALANDŲ
Weston, W. Va. — Teres- 

sa Havvkins čia nuėjo į ju- 
džių teatrą ir kaip pradėjo 
juoktis, tai juokėsi 300 va
landų be pertraukos. Tas 
juokas taip ją nuvargino, 
kad ji jau nebegalėjo paeiti. 
Daktarai turėjo daryti ope
raciją, kad sustabdžius juo
ką. Po operacijos ji nesi
juokia ir jau pradėjo vaikš
čioti.

BIAURŲS ORAI VAKA
RUOSE.

Vakarinėse valstijose pe
reitą sąvaitę buvo labai 
biaurųs orai. Visų pirma 
siautė dulkių audros, paskui 
pradėjo lyti, o ant galo pri
snigo ir ėmė šalti. Wash- 
ingtono valstijoj nuo kalno 
nuvirto griūtis sniego ir už
bėrė 3 vyrus. Califomijoj 
šalnos pagadino daug sodų.

Austrijoj Kįla Anti- 
Semitizmas.

Romos katalikų organizaci
jos ruošiasi skersti žydus.
Iš Vienos atėjo žinių, kad 

Romos katalikų fašizmas 
tenai pradėjo galąsti peili 
prieš žydus. Austrijos žydai 
esą apimti didžiausios pani
kos. Katalikiškoji Vokiečių 
Jaunimo Sąjunga, kuri yra 
kruvinojo Austrijos fašizmo 
įrankis, jau paleido šauks
mą, kad “žydiškoji dvasia 
teršia musų ekonominį ir vi
suomeninį gyvenimą.” Sa
ko, atėjo jau laikas nuo tos 
dvasios “apsivalyti.”

Tuojaus po to išsižiojo ii 
katalikiškųjų darbininkų 
unijų vadas, Leo Kanschak. 
pareikšdamas, kad jei šis 
klausimas nebus tuojau iš
rištas, tai prieš “pragaištin
gą žydų veiklą turės pakilti 
pabudusi austrų rūstybė."

Žydų laikraštis “Stimme” 
atkerta tiems juodašim- 
čiams, kad Austrijoj nėra 
jokio “žydų klausimo.” Žy
dai yra tokie pat piliečiai 
kaip ir kiti: jie moka tokius 
pat mokesčius ir užsidirba 
sau duoną patys. Tai kuo 
pasiremiant juos reikėtų 
“valyt” iš Austrijos? Kodėl 
tuomet “nevalyti” kitų?

Austrijos žydų spauda 
sako, kad šitą agitaciją prieš 
Austrijos žydus užsuko Vo
kietijos naciai.

SOVIETŲ RUSIJOS PRA
MONĖ PAKILO 40 PRO

CENTŲ.
Pereitą sąvaitę Maskvoje 

išleistas oficialus raportas 
parodo, kad per tris pirmuo
sius mėnesius šįmet sunkio
sios pramonės gamyba So
vietuose pakilo 40 procen
tų, jei palyginti ją su tuo pa
čiu laikotarpiu pereitais me
tais. Tas gamybos pakili
mas buvęs pasiektas ačiū 
stachanoviečių judėjimui. 
Šis pranešimas nustebino 
net pačius rusus, nes nela 
bai senai pasklydę gandu, 
kad stachanoveičių judėji
mas visai nenusisekęs. Sta- 
chanovas buvo angliakasys, 
kuris parodė, kaip darbinin
kas gali pagaminti daug 
daugiau, negu iki šiol paga
mindavo.

MAINERIAI ŠVENTĖ
MITCHELLIO DIENĄ.
Balandžio 1 dieną Penn

sylvanijos, West Virginijos 
ir Ohio valstijų angliaka
siai nedirbo, kad paminė
jus mirusį savo vadą Mit- 
cheilį, kuris kasyklose yra 
žinomas kaip “8 valandų 
darbo dienos tėvas.”

AUSTRIJOJ ĮVEDAMAS 
PRIVALOMAS KAREI

VIAVIMAS.
Austrijos klerikališkai- 

fašistiškos valdžios galva 
Schuschnigg (ištark šuš- 
nik) sumanė įvesti Austri
joj visuotinį privalomą ka
reiviavimą. Vyrai bus ima
mi kariuomenėn nuo 18 iki 
42 metų amžiaus.

BUŠO KATASTROFOJ
UŽMUŠTAS KUNIGAS.
Tarp Providence’o ir Nevv 

Yorko busas su žmonėmis i- 
važiavo į pastatytą dideli 
troką. Pasekmėj buvo už
muštas katalikų kunigas G. 

'N. Bell, o šeši kiti žmonės 
į buvo sužeisti.

Smalsuoliai Galės
Pamatyt Nudistus.
Nevv Jersey valstijoje, 

Long Valley apylinkėj, nu
distai turi įsitaisę savo kolo
niją. Jie ten gyveno pereitą 
vasarą ir šią vasarą vėl susi
rinks. Smalsuoliai norėtų 
pamatyt, kaip nuogi vyrai 
su nuogomis moterimis ir 
merginomis maudosi sau
lės spinduliuose. Pernai jie 
negalėjo to matyti, nes nu
distai aptvėrė savo koloniją 
aukštoka tvora. Bet šįmet 
farmerys Will Searles žada 
pastatyti aukštas pagrindis, 
taip kad sulipę smalsuoliai 
galės žiūrėti į nudistų kolo
niją tvoros viršum. Farme- 
ys sakosi imsiąs po 25 cen

tus už pasižiūrėjimą. Smal- 
- uolių busią iki valių.

Kainų Kryptis.
Amerikos biznio prana

šai numato trumpoj ateity 
šitokią kainų kryptį:

Mėsos: Paukštienos ir
jautienos kainos kils; kiau- 
’iena bus nepastovi: aviena 
bus pigesnė.

Sviestas, sūriai ir kiauši
niai bus pigesni.

Taukai ir svogūnai turės
atpigti.

Šienas, komai, miežiai
atpigs.

Kuras: Anglys (kietos ir 
minkštos), koksai ir kerosi- 
nas atpigs, bet kūrenamas 
aliejus bus brangesnis.

Odos, tepalai ir automo
bilių padangos pabrangs.

ISPANIJOJ NUMATOMA
KARINĖ DIKTATŪRA.
Madrido žiniomis, prezi

dentas Zamora (klerikalas) 
tariasi su kariuomenės va
dais įvesti militarinę dikta
tūrą, jeigu darbininkai mė
gintų paimti valdžią į savo 
rankas.

TURĖJO 7 VAIKUS, BET
NETURĖJO DUONOS.
Lark Harbor miestely, 

Kanadoje, pereitą sąvaitę 
nusižudė tūlas Mark Childs, 
7 vaikų tėvas. Nusižudė jis 
dėl to, kad vaikai nuolatos 
verkė duonos, o jis neturėjo 
už ką jos nusipirkti.

KALĖJIME GIMĖ KŪDI
KIS.

Jefferson City kalėjime, 
Missouri valstijoj, kalinė 
Clara Fish. 23 metų mergi
na, pagimdė kūdikį. Ji yra 
uždaiyta kalėjiman jau 4 
metus. Matyt, kalėjimo vir
šininkai nesnaudžia.

NELAIMĖ NEAPŠVIES
TOSE GATVĖSE.

Springfield, Mass. — Ne
apšviestoj gatvėj nakties 
laiku čia susikūlė automobi
lis su troku. Nelaimėj buvo 
užmušti du žmonės.

ETIOPAI UŽMUŠĖ 2,736 
ITALUS.

Etiopijos valdžia prane
ša. kad mūšy prie Ašangi 
ežero, šiaurės fronte, krito 
2.736 italai. Etiopų nuosto
liai buvę tris syk mažesni.

NEW HAMPSHIRE VAL
STIJOJ PRISNIGO.

Nevv Hampshire valstijos 
pietuose pereitą sąvaitę pri
snigo apie 6 colius sniego.

Juodašimčiai Naudojasi 
Komunistų Lapeliais.

Vera Stretz Ištei
sinta.

Prisaikintujų teismas New 
Yorke pereitą sąvaitę ištei
sino merginą vardu Vera 
Stretz, kuli nušovė D-rą 
Fritzą Gebhardtą. Valdžia 
ją kaltino nušovus daktarą 
dėl to, kad jis atsisakęs skir
tis su savo žmona ir vaikais 
ir eiti su ja gyventi. Bet jos 
advokatas teigė, kad ji nu
šovė tą daktarą dėl to, kad Shoemakerio ir nuplakimo 
iis prisiviliojo ją į savo kam kitų darbininkų vadų. Byla
barį ir tenai ją užpuolė.

MILWAUKEE MIESTE
SUSIRGO 120,000 ŽMO

NIŲ.
Milvvaukee mieste pasiro

dė nežinoma liga. Į kelias 
dienas 120,000 žmonių su
sirgo vidurių liga. Du jau 
mirė. Manoma, kad liga ga
li but iš vandens. Miesto 
daktaras įsakė gyvento
jams virinti geriamąjį van
denį. Tuo tarpu jieškoma ir 
kitų priežasčių.

LEDAI SURAKINO 450 
ŽMONIŲ BALTOJ JUROJ

Žinios iš Norvegijos sa
ko, kad pereitą sąvaitę Bal
toj Juroj ledai surėmė 25 
laivus su 450 žmonių, kurie 
tenai gaudė ruonius. Septy
ni laivai jau sutriuškinti ir 
jų žmonės turėjo- persėsti 
ant kitų laivų. Norvegijos 
valdžia kreipėsi į Sovietų 
valdžią su prašymu, kad ši 
nusiųstų ledlaužį tiems lai
vams paliuosuoti.

Kaip Eina SLA. 
Trinkimai.

Nuo 1 kovo dienos eina 
SLA. viršininkų rinkimai. 
Iki šiol mums teko sužinoti 
įau 15 kuopų daviniai. Štai 
kiek kurie kandidatai su
rinko balsų:
Prezidento urėdui:

Bagočius ................... 369
Rastenis ................... 257
Čeponis .................... 7

Vice prezidento vietai:
Mažukna .................. 354
Shallna .................... 281

Sekretoriaus vietai:
Vinikas .................... 336
Jurgeliutė ................ 289
Morris...................... 5

Iždininko vietai:
Gugis ....................... 377
Lopatto ................... 263

Į iždo globėjus:
Mikužiutė ................ 332
Mockus .................... 328
Miliauskas ............... 251
Zalatorius ................ 275
Preitis ......   26

I daktarus kvotėjus:
Stanislovaitis .......... 347
Mikolainis ............... 260
Valibus ...................... 17
Kuopų balsavimuose jau 

pasirodė ir suktybių. Pa
vyzdžiui. viena tautininkų 
kuopa Chicagoje padavė 49 
balsus, kuomet ištikrujų jos 
susirinkime dalyvavo ir bal
savo vos tik 29 nariai. Kita 
fašistu kontroliuojama kuo
pa tokį pat šmugelį padarė 
Philadelphijoj; jos susirin
kime dalyvavo ir balsavo 31 
narys, o balsų ji priskaitė 
net 64. Tokie balsai turės 
but atmesti.

TA LITERATŪRA LABAI 
PAKENKĖ TAMPOS 

BYLAI.

Nukentėję darbininkų vadai 
dabar laikomi komunistų 

agitatoriais.
Tampos mieste, Floridos 

valstijoj, yra areštuoti keli 
■policininkai ir keli juoda
šimčiai iš Ku Klux Klano 
ga,ujos. Jiem keliama byla 
dėl nukankinimo socialisto

buvo pastatyta labai gerai 
ir išrodė, kad juodašimčiai 
negalės nuo bausmės išsi
sukti. Jie apkakinti antro 
laipsnio žmogžudyste.

Bet štai, ima ir pasišauja 
nukentėjusiems į “talką” 
komunistai. Jie išplatina su 
savo partijos parašu lape
lius, kad nukankintas Jo
seph Shoemaker buvęs ko
munistas ir dėl to “kliuk- 
sai” jį taip žiauriai kankinę, 
kad tas nuo žaizdų miręs. 
Kiti darbininkų vadai, ku
riuos “kliuksai” su persi
rengusiais policininkais bu
vo išvežę miškan ir kanki
no, taip pat esą komunistai.

kad tuos lape
lius komunistai išleido ge
rais norais. Bet nelaimė, 
kad jie nesupranta visuo
menės psichologijos. Tam
pos mieste komunistai turi 
labai blogą vardą. Policija 
ir visuomenė čia yra tokios 
nuomonės, kad komunistai 
yra aršiausi Amerikos prie
šai ir juos reikia naikinti vi
sokiais budais.

Taigi juodašimčiai atsi
nešė teisman tuos komunis
tų lapelius ir pareikalavo, 
kad teismas juos užrekor- 
duotų kaip įrodymą, kad 
nukankintasai Shoemaker 
ir nuplakti kiti darbininkų 
vadai buvo komunistų agi
tatoriai, o kaipo tokius ir 
reikėjo nuplakti.

Kitaip sakant, komunis
tų lapeliai nukentėjusius 
darbininkų vadus diskredi
tavo vietos žmonių akyse, o 
juodašimčius iškėlė, kaip 
gerus patriotus, kurie gina 
Tampos miestą nuo komu
nistų.

Šitaip dalykams susidė
jus, iš 62 kandidatų nerasta 
nei vieno bešališko žmo
gaus, kuris tiktų į prisaikin
tujų teisėjus. Dėl to darbi
ninkų advokatai pasiūlė 
perkelti teismą į Bartow 
miestelį, 50 mylių į rytus 
nuo Tampos. Teisėjas su 
tuo sutiko ir dabar ši byla 
bus sprendžiama Bartow 
miestely. Gi nukankintojo 
Shoemakerio brolis turėjo 
dokumentais pasiremda
mas viešai per spaudą su
griauti komunistų tvirtini
mą, kad nukankintasai 
Shoemaris buvęs komunis
tas.

POPIEŽIUS ŠLUOS SAVO 
“DIPLOMATUS.”

Iš Vatikano pranešama, 
kad popiežius nutaręs pa
skirti visą eilę naujų savo 
atstovų vieton dabartinių 
“diplomatų." Nauji agentai 
busią paskirti Paryžiui, Vie
nai, Madridui ir Varšuvai.
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“UŽ DEMOKRATIJĄ” AR
“PRIEŠ FAŠIZMĄ?”
Komunistams nepatinka, 

kad Amerikos lietuvių kon- 
j Tesąs yra šaukiamas demo
kratijai ginti, o ne prieš fa
šizmą kovoti. Jiems rodosi, 
kad butų daug geriau, jeigu 
tas suvažia vimas butų pa
vadinta? “priešfašistiniv 
kongresu.” Jiems, mat, duo
tas Kominterno Įsakymas 
skelbti obalsĮ “Prieš Karą it 
Fašizmą,” todėl jie norėtų 
ir šį kongresą tuo obalsiu 
šaukti.

Tas obalsis gali tikti tarp
tautiniam komunistų judė
jimui, bet jis visai netinka 
Amerikos lietuviu kongre

bet demokratams su demokra • 
tijos priešais nepakeliui.

"Amerikos lietuviai, regis, 
tą turėtu aiškiai žinoti.”

Tysliava vartė šitą “Lie
tuvos Žinių” pastabą ir šiaip 
ir taip, bet rimtai atsakyti 
nepajėgė.

LIETUVOS VALDŽIA TU
RĖTŲ ŠJ DALYKĄ PA

AIŠKINTI.
Lietuvos valdžia vis nori 

Įkalbėti žmonėms, kad par
tijos yra labai blogas daik
tas. Šitokia pasaka, žinoma, 
pateisina partijų uždarymą.

Dabar tautininkai pradė
jo kalbėti apie “tautos at- 

sui, kurio tikslas yra ne Ko- stovybės” sušaukimą. Taip

KELEIVIS, SO. BOSTON.

A
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Sovietų bakteriologe aiškina 
laikymas maisto gamyboj.

-f "d

saldainių dirbtuvės darbininkėms, kaip svarbus yra švaros pa-

REKORDŲ FALS1FIKATOR1AII 
IR ŠMEIŽIKAI.

-r

minterno politika, o pagal
ba Lietuvos liaudžiai, kuri 
kovoja už demokratinę tvar
ką.

‘‘Naujienos" gerai paste
bi, kad—

? tik paliuosuoti

jie vadina seimą. Bet kandi 
statvti tiktai vie

KAUNO POTVINIAI IR 
TAUTININKŲ DIKTA

TŪRA.
Tautininkai nuolatos gi-

KODĖL STALINAS NUGALĖJO TROCKĮ

datus galė: _ _ ___
ni tautininkai, nes kitos par- naši, kad pagrobus jiems 
rijos uždarytos. Kalbėda- valdžią i savo rankas, Lie- 
mas šituo klausimu, vidaus tuvoje padarvta labai dide- 
reikalų ministeris gen. Cap- “pažanga.”
likas 8 kovo Rokiškio tauti- ~ ,Bet pasi klausykit, ką apie 

tai rašo “Lietuvos Žinios:”
"svarbu ne ti_ ,_________

Lietuvos liaudį nuo fašistiškos į ninku partijos suvažiav ime 
priespaudos, bet reikia taip, palakė :
pat žinoti, koks bus to paliuo- į "Nekonkretizuodamas viso 
savimo tikslas... Jeigu kongre- plataus klausimo, pasakysiu, 
sas butų pavadintas priešfa-. kad pelitiniu partijų, kaip jas 
Cistiniu. tai tas tikslas butų' seniau suprasdavome. jau tik-

rai nebebus. Juk partinės at
stovybės nėra tautos ir valsty
bės išganytas. Tą matome pa
žiūrėję ir i kitas valstybes.”

Komentuodamos tą negu- 
drą Čapliko kalbą, Chica
gos “Naujienos” klausia:

“Jeigu Čaplikas nenori par
tijų Lietuvoje, tai kodėl nėra 
likviduojama tautininku par
tija?“ l

Tai yra labai svarbus 
klausimas ir Smetonos kom 
panija turėtų jį paaiškinti.

paslėptas.“

Jeigu mes šauktume kon
gresą vien tik “prieš fašiz-' 
mą,” kaip to norėtų komu-Į 
nistai, tai neaišku butų, ko 
mes norime fašizmo vietoj.
Vadinasi, tikslas paslėptas.

Bet kada mes pasisakom, 
jog vietoj fašizmo mes rei
kalaujame demokratinės 
tvarkos, tuomet musų tiks
las yra aiškus. Mes žinome, 
ko mes siekiame.

Taigi kongreso tikslas 
taip ir privalo skambėti: 
ginti demokratiją.

Jei kas demokratijai prie-Į PAŽINO SAVO “TĖVELĮ
Smgas, tam, žinoma, nėra 
jokio reikalo Į Amerikos lie
tuvių kongresą ruoštis.

“LIETUVOS ŽINIOS” 
APIE AMERIKOS TAU

TININKUS.
“Lietuvos Žinios” 48-tam 

numery rašo:
“Busimieji SLA. tarybos rinkimai Amerikos lietuvių tarpe sukėlė šalių kampaniją, kuri pasireiškia ir spaudoje.“Nieko nuostabaus, kad pasireikštų skirtingos nuomonės. Tai butų natūralu ir paprasta. Deja, Amerikos lietuvių ginčai reiškiasi ne idėjų, ne pažiūrų, 

ne politinių nusistatymų plotmėje, bet veik išimtinai asmeniškais puolimais. Tai r.ėra įtikinamas reiškinys, bet ir dėl jo mes nieko nesakome.Bet vienas dalykas yra būtinas ir musų pastabos.“...‘Vienybė,’ regis, dėjosi demokratiškos pakraipos laikraščiu. Tiesa, ‘Vienybė’ neišsilaikė vienoj krypty, bet po bankroto, prie kurio ją privedė fašistavimas. ji vėl pasuko Į demokratijos kelius.“Bet kas gi su ja vėl pasidarė? Štai. vasario 4 dienos n-ry ‘Vienybė’ iškilmingai įdėjo K. S. Karpiaus-Karpavičiaus atsišaukimą ir ilgiausi P. Jurgė- los-Jurgelevičiaus straipsnį...“Pasakykit, ponai vienybi- ninkai ir p. Tysliava. ką bendra K. S. Karpius ir P. Jurgėla turi su demokratija? Demokratiją šitie piliečiai moka tik niekinti Ir šmeižti. Tat ar gali būti nors vienam, kad ir men
kam, demokratui pakeliui su Karpavičium bei jo ‘Dirva’ ir su Jurgėla? Taigi menko tipo 
fašistukai.“Įdomu tat, ar Tysliava far
są suvaidino prieš porą metų pasisakęs už demokratiją, ar čia jo ‘gudrybė,’ kad prisivilioti ‘Vienybės’ daugiau skai-

ŠNIPO RŪBUOSE
Brazilijoje leidži a m as 

“Musų Žodis” paduoda apie 
tenaitinį lietuvių kunigą Su
gintą šitokių įdomybių:

"Kas netikėjo, kad kun. Su 
gintas tarnauja žvalgyboj, tai 
štai dar vienas faktas.

"Pradžioje šio mėnesio dvi 
moterys katalikės iš Perdizės 
rajono, nunešusios savo vy
rams. dirbantiems Matarazzc 
fabrike valgyti, nusistebėjo, 
pamačiusios Sugintą civiliais 
rūbais, kuris atvažiavo taksi- 
metru su keliais žvalgybinin
kais pas fabrikos vartus ir pra
dėjo švaistytis. Moterys paži- 
nusios, pradėjo grupuotis ir 
rodyti viena antrai savo tėvelį 
civiliais rūbais kartu su šni
pais. Moterėlės pasipiktino. 
Sugintas pastebėjęs savo pa- 
rapijonkų persekiojimą, tuc 
pačiu automobiliu nuvažiavo 
Lapos linkui.

“Tai mačiusios moterys tiek 
supyko ant savo dvasios pilno 
tėvelio, kad net nutarė boiko
tuoti Juozą Petravičių —krau
tuvninką. kuris kasmet Sugin
tą vedžioja po lietuvių butus 
kalėdos rinkti.“Sugintas dabar nori atkeršyti lietuviams, kurie jam nedavė ‘kalėdos,’ pirštu nurodydamas žvalgybai, kaipo komunistus.”

Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėm, kad Brazilijoj 
buvo įskųstas policijai “Lie
tuvių Aidas Brazilijoj,” ir 
kad esą nujaučiama, jog tą 
Judošiaus darbą atlikęs tas 
pats “tėvelis” Sugintas.

Šnipinėjimas ir skundi
mas pažangiųjų laikraščių 
ir veikėjų, tai senai jau ži
nomas Romos katalikų dva
siškuos amatas. Rusijos re
voliucijos laikais jie skųsda
vo pirmeivius caro valdžiai, 
o didžiojo karo metu Ame-

“Šimet vėl Kaune potvinys: 
vėl apsemtos gatvės, vėl pilni 
vandens rūsiai, vėl sunaikin
tas žmonių turtas, vėl didžiu
liai nuostoliai.

“Visi žinome, kad Kaunas 
nuo potvinių galima apsaugoti 

Į ir kad būtinai reikia apsaugo- 
; ti. Bent tiek reikia to darbo 

kasmet padaryti, kiek kasmet 
potviniai padaro nuostolių. 
Taip po metų kitų jis visiškai 
butų apvestas aukštomis kran
tinėmis, kurios yra būtinas 
miestui reikalas, arba butų įtu
pi rktas ledlaužis, kuris pava
sariais išardytų ledus, kaip 
pav. Rygoj, ir potvinių neįvyk
tų. Bet... tas bet dabartiniam 
Kaunui yra pernelyg didelis, 
čia tiesiog tik konstatuojame 
rėkiančius faktus.

"Žinoma, yra pasiteisini
mas: nėra pinigų. Labai rimta 
priežastis. Bet paklauskit, kas 
toj srity daroma?

“Atsimename, anksčiau bu- 
i vo projektuojamos krantinės; jau buvo ir projektai sudaromi, net metai nurodomi, kada bus pradėtos jos dirbti. Daug buvo rašyta apie ledlaužį, ir taip pat buvo konkretiškų pažadų. Bet pasikeitė savivaldybė ir potviniai nuskandino planus ir sumanymus: nei sumanymų, nei projektų, nei galvojimų.“žodžiu, Kaurto savivaldybę. kaip patys savivaldybininkai teigia, apgalėjo sustingimas, neveiklumas, be kūrybos, be sumanymų, be pažangos.”

Tai ve, ką apie tautinin
kų šeimininkavimą kalba 
Kauno dienraštis. Tiesa, 
tautininkų vardo jis negali 
suminėti, bet iš paduotų jo 
faktų kiekvienam yra aišku, 
kad jeigu smurtininkai ne
būtų demokratinę valdžią 
nuvertę, tai šiandien Kau
nas jau butų nuo potvinių 
apsaugotas.

tytojų, kunuos dabar atiduoda rikoje jie be paliovos skųs- 
Karpavičiaus ir Jurgelevičiaus davo musų laikraščius ir
‘globon’?

“Kaip ten pagaliau bebūtų
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kalbėtojus Justicijos Depar
tamentui.

KAS APMOKA D-RUI
ŠLIUPUI KELIONĘ.

D-ro Šliupo duktė Aldo
na, kuri dabar gyvena Broo- 
klyne, paskelbė “Vienybėj” 
laišką, kurį ji gavo nuo savo 
tėvo iš Lietuvos. Tarp kita 
ko jis rašo:

“Lietuvoje iškėlė man ka
riuomenės savanoriai kūrėjai 
dideli jubiliejų, kur tarp kitų 
dovanų man duoda apmokėtą 
kelionę iš Klaipėdos į Chicagą 
ir atgal, man su žmona ir Vy
teliu.”

Taigi šitą kelionę jis gau
na kaip dovaną už savo nuo
pelnus laisvamanybei.

Minimas jo laiške Vyte
lis, tai bus, matyt, jo sūnūs, 
kurio jis susilaukė vedęs 
Lietuvoje žmoną.

Kodėl Stalinui pavyko 
nugalėti Trockį, kuris savo 
populiarumu konkuravo net 
su Leninu ir turėjo savo ran
kose raudonąją armiją? Ko
dėl Trockis 1923—1924 me
tų laikotarpiu ne tiktai ne
bandė įvesti savo diktatū
ros, kad pastotų kelią į ne
apribotą valdžią Stalinui ir 
jo draugams, bet ir be ko
vos atsisakė nuo revoliuci
nės karo tarybos pirminin
ko pareigų?

Šie klausimai iki šiol do
mina Vakarų Europos so
cialistus.

Nesenai francuzų socia
listinio jaunimo organizaci
jos sekretorius Zeeleris šiais 
klausimais kreipėsi į patį 
Trockį.

Trockis jo šalininkų lei
džiamame “Opozicijos Biu- 
letiny” smulkiai atsakė i 
šiuos klausimus. Jis pareis 
kė, kad lengvai galėjęs anuo 
laiku padaryti karo pervers
mą be kraujo praliejimo 
prieš Staliną ir jo draugus, 
bet nepanorėjęs būti Bona
partu.

Trockio atsakymas neata- 
tinka tikrovę. Trockis pavė
lavo padaryti perversmą ir 
pradėjo jį rengti, kada apv- 
stovos buvo Jau prieš jį.

1923—1924 metai buvo 
pats audringiąusias komu
nistų partijos gyvenimo lai
kotarpis. Žymus senieji bol
ševikai stojo griežton opozi- 
cijon prieš valdančią grupę 
ir visą komunistų centralinį 
komitetą, kuris Stalinui, Zi- 
novjevui ir Kamenevui va
dovaujant įvedė partijoje 
“tvirtos rankos rėžimą.”

Opozicija kilo po to, kai 
XII komunistų partijos su
važiavimo delegatai sužino
jo ir po visą kraštą pasklei
dė žinią apie beviltišką Le
nino sveikatos stovį. Opozi- 

' ei jos judėjimas pasiekė 
' aukščiausio laipsnio 1923 
i metų spalių mėnesy, kai na
rys ir karo komisaras Trok- 
kis oficiališkai parėmė opo
ziciją, pasiuntė Centro Ko
mitetui griežtą laišką, ku
riame įvestą partijoje reži
mą pavadino “nepakenčia- 
|mu” ir reikalavo partinių 
grupiruočių teisės.

Opozicija, Trockio laiško 
ir paramos paskatinta, pra
dėjo smarkią agitaciją par
tijos narių tarpe prieš Cent
ro Komitetą ir jo “branduo
lį” — Staliną, Kamenevą ir 
Zinovjevą. Ypač stiprią agi
taciją Trockio šalininkai ve
dė raudonojoje armijoje. 
Trockio laiškas Centro Ko
mitetui buvo platinamas 
Maskvos apygardos kariuo
menės dalyse ir tarp karo 
kursantų, tarp “ypatingos 
paskirties dalių” ir net tarp 
GPU.

Agitacija greit davė re
zultatų. Kai kurios kariškos 
organizacijos priėmė rezo
liucijas, kuriose buvo reiš
kiamas nepasitikėjimas vy
riausybe. Politinis kariuo
menės valdybos viršinin
kas, Antonovas-Ovsiejenko,

perėjo į Trockio pusę ir jam 
paremti išleido kariuome
nės aplinkraštį, kad raudo
noje armijoje turi būti gy
vendinami “vidujinės de
mokratijos principai,” t. y. 
savo valia leido kariuome
nei teisę organizuoti parti
nes grupes.

Maža to, Antonovas-Ov
siejenko pasiuntė C. K. laiš
ką grąsindamas “pašaukti 
prie tvarkos išsišokėlius Sta
liną, Zinovjevą ir Kamene
vą.”

Gudrusis Stalinas tuojau 
suprato, jog pavojus gludi 
tame, kad opozicijos judėji
mo įkvėpėju yra kariuome
nės vadas. Bijodamas karo 
perversmo, Stalinas iš anks
to griebėsi apsaugos prie
monių paraližiuoti Trockio 
veikimą. Stalinui pasiūlius, 
Centro Komitetas tuojau 
pradėjo “valyti” revoliuci
nę karo tarybą nuo Trockio 
šalininkų. Vienas po kito jie 
buvo “perkelti,” o jų vieton 
paskirti “staliniečiai.” “Re
formuotoji” revoliucinė ka
ro tgrvha padarė atitinka
mus kariuomenės pergrupa
vimus ir pašalino iš aĮgako- 
mingų vietų “neištikimus” 
karo vadus. Kai visos Mask
vos apygardos kariuomenės 
dalys atsidūrė Stalino šali
ninkų rankose, ir Antono
vas-Ovsiejenko gavo “kitą 
Daskyrimą.”

Tokiomis priemonėmis 
trumpu laiku iš Trockio bu
vo atimta kariuomenė ir jis 
jau nebegalėjo padaryti ka
ro perversmo. Bet vis dėlto 
reikia pabrėžti, kad jei 
Trockis aštriausiu kovos su 
Stalinu momentu nebūtų 
laiškais bombardavęs Cent
ro Komiteto, o butų pavar
tojęs prieš jį raudonosios 
armijos jėgą, tai rezultatas 
butų buvęs visai kitas.

Bet Trockis nedrįso dary
ti perversmo, kurio reikala
vo jo šalininkai.

Trockis manė paveiksiąs 
Staliną opoziciniais reikala
vimais ir tas nusileisiąs. Jis 
perdaug tikėjosi savo popu
liarumu partijoje ir todėl 
norėjo taikiu keliu pasiekti 
asmens diktatūros.

Ir Trockis pralaimėjo. 
Stalinas, turėdamas savo 
rankose realią pajėgą, jau 
nebesiskaitė su Trockiu. 
Trockis buvo pašalintas iš 
karo tarybos ir Politinio 
Biuro, ištremtas į Kaukazą, 
o pagaliau iš Rusijos.

Taip užgeso išgarsėjusio 
bolševikų revoliucijos vado 
ir pirmojo po Lenino “auto
riteto” žvaigždė. “L. Ž.”

Vokiečių socialdemokra
tų organizacijos apskaičia
vimu, šįmet nuo 1 sausio iki 
1 kovo Hitlerio žvalgyba 
suėmė 7,500 neištikimų sau 
piliečių.

Iš Varšuvos atėjo žinių, 
kad tenai atvykęs Latvijos 
užsienio reikalų ministeris 
Munters, kuris norįs sutai- 
kyt Lenkiją su Lietuva.

SLA. REIKALAIS. I
Prasidėjus SLA. viršinin

kų rinkimams, žinomas A. 
B. Strimaitis, nelaimingos 
“Sandaros,” Tėvynės Mylė
tojų Draugijos, Atstatymo 
Bendrovės ir kitų organiza
cijų graborius, užsimanė su
kurti sau karjierą musų Su
sivienijime, iš kurio sekre- 
torystės jis buvo seimo pra
šalintas. Bet pats negalėda
mas į jį įsibriausti, jis mėgi
na nors sau prielankius kan
didatus į SLA. viršininkus 
įpiršti, kad vėliaus, jiems 
padedant, nors “per užpa
kalines duris” galėtų prie 
visuomenės turto prilįsti. 
Atsiekimui savo tikslo, jis 
pasikinkė nesenai iš Lietu
vos atvykusį “poetu” pasi
vadinusį Tysliavą ir paver
tė jo redaguojamą “Vieny
bę” savo desperatiškos pro
pagandos ratais. Po prie
danga nesamo “Sargybos 
komiteto” Strimaitis dabar 
pleškina per “Vienybę” vi
sai nebūtus dalykus.

Dabartinis Strimaičio or
ganas “Vienybė” yra perpil
dytas žemiausios rūšies 
šmeižtais, taikomais dau
giausiai į pažangiuos i u s 
SLA. veikėjus, o ypač į adv. 
Bagočių ir adv. Gugi. Kur 
tiktai koks durnelis kada 
nors ką apie Bagočių yra 
sakęs ar rašęs, tai kartoja
ma kaipo “faktai.” Bago- 
čiaus laiškai yra iškraipomi, 
falsifikuojami, jų prasmė 
keičiama. Forklozuoti St. 
Gegužio laikų mortgičiai, 
defaltuoti St. Gegužio pri
pirkti bonai ir visokie tauti
ninkų šmugeliai yra prime
tami iždininkui Gugiui.

Jei į visus tuos melus ir 
prasimanymus reikėtų atsa
kyti. tai vargu galima butų j 
visus dabartinius lietuviš
kus laikraščius sutalpinti. 
Todėl gerai Bagočius ir Gu- 
gis daro, kad į tą Strimaiti- 
geguži-vitaiti-vinikijadą ne 
kreipia jokio dėmesio.

Organizacijos viršinin
kams ir nepriderėtų leistis į 
ginčus su neatsakomingais 
šmeižikais ir melagiais.

Bet kad skleidžiami per 
fašistinę spaudą melai ne
demoralizuotų musų visuo
menės, reikia juos sugriauti. 
Taigi, lai bus man leista at
kreipti SLA. narių ir veikė 
jų dėmesį į štai ką:

“Vienybės” 25-tam nu
mery, 31 kovo laidoje, tilpo 
Strimaičio, atsip rašant, 
“straipsnis” antgalviu: SL- 
A. Konstitucija.” Ten užsi
puolama ant prezidento Ba- 
gočiaus už tai, kad jis kaipo 
Įstatų Komisijos narys, pri- 
davęs Detroito seimui savo 
pagamintą konstitucijos 
“Mažumos Projektą” (mat, 
Birštonas ir Bordenas buvo 
komisijos “didžiuma”), ii’ 
kad tą bagočišką projektą 
“su 70 specialiai atvežtų de
legatų” jis pervaręs su bai
siausia skriauda ir negeru
mais SLA. nariams, ir kad 
tas Bagočiaus pervarytas 
konstitucijos punktas skam
bąs sekančiai:

“Kuopa, neužsimokėjusi 
apsaugos ar kitų mokesčių 
prigulinčių Susivienijimui 
už tris mėnesius, skaitosi 
(ipso fakto) tuo pačiu su- 
spenduota, ir visi tos kuopos 
nariai ir jų pašalpgaviai per 
tai nustoja visų Susivieniji
me naudų.”

Tai yra grynas melas, ši
ta ištrauka yra ne iš Bago
čiaus projekto, bet iš vadi
namos “didžiumos” projek
to, aiškiau pasakius — iš 
Bordeno ir Birštono projek
to.

Tiesa, Bagočius skaitė 
seime savo (mažumos) pro
jektą, ir seimas jo projektą

priėmė; bet Vinikas su Vi
taičiu “sufušeriavo” Detroi
to seimo protokolą: vietoj 
Bagočiaus projekto, jied j 
Įkišo į protokolą savo sėbrų 
(Bordeno ir Bračiulio) pre- 
Įektą. O Strimaitis dabar 
paduoda šitą savo bičiulių 
falsifikaciją kaip Bagočiaus 
projektą ir sako: žiūrėkit 
SLA. nariai, kiek Bagočius 
skriaudos jums pridarė!

Jeigu norit žinoti, kaip 
ištikrujų Bagočiaus projek
tas skambėjo, tai paimkit ne 
protokolą, kuris buvo su
ki astuotas, bet pažiūrėkite į 
38 Seimo (Detroito) knygą. 
Tenai tas projektas yra pa
duotas ištisai. Tenai 299 
puslapy yra pasakyta aiš 
kiai, kad spenduojant kuo
pą, negali but spenduojami 
tie jos nariai, “kurių mokes- 
tys yra priderančiai arba is 
kalno sumokėtos.” Taip 
skamba neklastuotas Bago
čiaus projektas.

Nors prieš tą protokolo 
klastą Bagočius vėliau pro
testavo, tačiau St. Gegužis, 
kaip buvęs seimo vedėjas, 
protokolą pasirašė, ir pagal 
tą falsifikuotą protokolą bu
vo padalyta dabartinė SLA. 
konstitucija.

Jeigu šitokia seimo rekor
dų falsifikacija butų atsiti
kus kitoj organizacijoj, tai 
falsifikatoriai butų galėję 
kalėjiman atsisėsti.

O tuo tarpu faktas yra 
toks, kad šitas paragrafas į- 
dėtas į SLA. konstituciją da 
nabašninko adv. Bračiulio, 
kurį tautininkai ir sandarie- 
čiai laikė savo ideologu. I? 
koki ironija: tas pats para
grafas yra atkartojamas ir 
Birštono-Bordeno konstitu
cijos projekte, kurį Detroito
cnimoc otrnijto kot ViriiVa ;TVIUZCIO OllUVVV} KTV- V
su Vitaičiu įrašė protokolan 
kaip seimo “priimtą” ir St. 
Gegužis užtvirtino tai. (Sei
mo darbų 341 puslapis). Ba
gočiaus, arba “mažumos” 
projekte (pusl. 250) tas pa
ragrafas buvo štai kaip su
tvarkytas:

“Prezidentas pats, arba 
per savo įgaliotinius, pri
duoda čarterį naujai kuopai 
ir Įvesdina tokios kuopos 
viršininkus.”

Skirtumas aiškus: pagal 
Bagočiaus sumanymą, kuris 
seime buvo priimtas, prezi 
dentas įvesdina tiktai nau
jos kuopos viršininkus, o pa
gal senąją Bračiulio, ir at
kartotą arba, geriau sakant, 
Birštono-Bordeno kopijuota 
projektą, prezidentas turi 
įvesdinti visų kuopų virši
ninkus kas metas! Savaime 
suprantama, kad tai yra 
kvailas dalykas, ir Bagočius 
plačiai rašė apie tai “Tėvy
nėj,” bet redaktorius Vitai- 
tis, matyt, yra perdaug už
imtas “Sargybos” reikalais, 
todėl nežino kas “Tėvynėj” 
telpa ir todėl rašo Strimai
čio “straipsniuose tokias 
nesąmones.

Aš nenorėjau čionai kelt: 
polemikos su tais melagiais 
ir šmeižikais, bet aš, kaip h 
dauguma kitų SLA. narių, 
norėčiau žinoti, kaip ilga: 
SLA. valdyba ir nariai tole
ruos tokius besarmačius ir 
intrigantus savo organizaci
joj. Jei prezidentas Bago
čius ir kiti pažangus Pild. 
Tarybos nariai neturi užtek
tinai “nugarkaulio” SLA. 
konstitucija einant pasiųsti 
tuos “ponus” kur jiems vie
ta, tai ar ne laikas, kad SLA. 
kuopos pareikalautų iš Pild. 
Tarybos, kad tas butų pada
ryta? Ir humanitariškai nu
sistačiusiu žmonių pakantai 
yra tam tikros ribos...

Juozas Taurinskas,
SLA. Eilinių Narių Komi
teto Rytuose Pirmininkas.
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP STOVI “BENDRO FRONTO” REI
KALAI KRIAUČIŲ LOKALE.

Brooklyn, N. Y. J ką politiką tarpe jaunuolių. 
Kovo 25 buvo kriaučių 54 j pripasakoja jaunuo- 

skyriaus mėnesinis susirin-1 1?ms» -Ve galėtų (lau
kimas. Žmonių susirinkt y?uzdirbti, bet seniai
apsčiai. Apart paprastų 
klausimų, buvo ir delegatų 
rinkimas i Amalgameitų u- 
nijos konvenciją, kuri įvyks 
gegužės mėnesi Clevelande 
mieste. Išrinkti J. Nalivaika 
ir A. Bubnys musų lokalą 
atstovauti.

Kriaučių Pildomoji Tary
ba atnešė sumanymą, kad 
jaunuoliams kriaučiams lo- 
kalas nustatytų programą, 
ant kurios jie galės veikti. 
(Musų mieste ir kriaučių 54 
skyriuje komunistai nuo se
niau turėjo susiorganizavę 
grupę jaunuolių. Vėliausiu 
laiku jie tą grupę prikergė 
kriaučiams ir iškaulino iš lo- 
kalo 50 dolerių, kad tuos 
jaunuolius aprengus sporti
ninkų uniformomis. Visi su
tiko jaunuolius kriaučius lo- 
kale remti ir rėmė.)

Bet dėl tos programos ki
lo karštų ginčų. Ypač už to
kią programą stojo tie ko

kriaučiai neleidžia jiems to 
pasiekti. Ir taip po sporto 
priedanga organizuojasi 
nauji frakcionieriai musų 
lokale.

Tai pastebėjo Apsigyni
mo Sąjungos žmonės ir ei
nant deryboms su Kriaučių 
Lyga, pastatė tą jaunuolių 
klausimą, kad jie neliktų 
Kriaučių Lygos ar Apsigy
nimo Sąjungos pavaduoto 
jai. Reikia pasakyti, kad tai 
pastebėjo kriaučiai lygie- 
čiai ir bendro fronto komi
teto posėdy buvo nutarta, 
kad reikia padalyti jaunuo 
liams kriaučiams konstitu
ciją, kurios jie turės prisi 
laikyti.

Bet Ch. Jankaitis išėjo 
prieš konstituciją. Ką tai 
reiškia, gal galėtų paaiškin 
ti Kriaučių Lyga. Tuo tarpu 
išrodo, kad viešai yra agi
tuojama už “bendrą fron 
tą,” o iš pasalų tą “frontą

munistai, kurie veda deiy- ardo tie patys žmonės, kurie
......................... * už jį agituoja.

Tiesa, negalima kaltinti 
visus lygiečius, nes buvo ir 
sąjungiečių, kurie stojo, kac 
palikti jaunuolius kriaučius

bas su kriaučių Apsigynimo 
Sąjunga dėl bendro fronto. 
Jie nurodinėjo, kad lokalas 
suteikė jaunuoliams savo 
vardą, davė jiems pinigų.
taigi turėtų ir nurodyti, ką be jokios programos ir kon- 
ir kaip jaunuoliai turėtų vei- stitucijos. 
kti, kaipo grupė kriaučių lo- J Ar šis incidentas praeis 
rolę. į be gilesnių pasekmių, ar ga

Čia tuojaus kilo pasiprie-1 dėl to klausimo subyrės vi 
šinimas iš delegato Ch. Jan- sas “bendro fronto” konsti 
kaičio ir jaunuolių (F. Mi- tucijos darbas, tai kol kas 
lašausko), kad jaunuolius sunku pasakyti. Bet kaip ten 
norima pažaboti. Jaunuo- nebūtų, o “bendro fronto" 
liai, girdi, niekados nesutik- tas nepagelbės. Jeigu Kriau- 
sią priimti keno nors kont- čių Lygos komisija netikėjo 
rolę. * sąjungiečių komisijai, tai

Kodėl buvo norėta pada- pereitam kriaučių susirinki 
ryt jaunuoliams kriaučiams me galėjo pati pamatyti 
programa? Nagi todėl, kad kur Chaliukas jaunuolius 
buvo aiškiai patirta, jog Ch. veda. Jis nori, kad jie ji ap 
Jankaitis, dabartinis jų or- vainikuotų amžinu delega 
ganizatorius, veda savotiš- tu. Jurgis.

PRITARIAM VISUOTINAM AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESUI.

Grand Rapids, Mich. laisvės iš žmonių, mes, A-
„ j -j t merikos lietuviai, negalimeMes, Grand Rapids Lietu- rankas sudėję ilgiau laukti, 

vių Komitetas, susidedantis ' *
iš 14 žmonių, laikytame sa
vo susirinkime kovo 22 d., 
1936 m., perskaitę spaudoj 
tilpusį atsišaukimą šaukti 
Clevelande Amerikos Lietu
vių Kongresą Lietuvos De-

Pirm. S. Naudžius, 
Ižd. J. Jankauskas.

HAVERHILL, MASS. 
SLA. 102 kp. jau balsavo.

LOVVELL, MASS. 
Daug nukentėjo nuo pet-

CHICAGO, ILL.
Atsargiau su “elektros

meistrais.**
Pora sąvaičių atgal nepa- Lowell’is labai nukentėja 

atėjo su nuo potvinių. Kur buvo g. a-žmoguszjstanias 
visais darbo įrankiais ir pa
skambino Mrs. Brown durų 
skambuti po num. 911 No. 
Sacramento Blvd.

“Ko tamsta nori?” pa- 
dausė moteris.

“Aš esu iš elektros kom
panijos atsiųstas peržiūrėti 
ir sutvarkyti elektros vielas 
svičius ir miterį,” atsakė 
žmogus.

Labai gerai! Meldžiu į 
vidų. Elektra jau senai rei
kėjo čia pataisyt.”

Šitaip kalbėdama Mrs. 
Broun įsileido nežinomą 
vyrą su įrankiais. Jai ir į 
galvą neatėjo paklausti jo. 
ar jis turi elektros kompani
jos liudyma.

“Elektrišinas” pradėjo 
triūsti apie vielas. Jis išsi
ėmė ir “skriudraiverį.” Bet 
pasikrapštęs apie svvčių jis 
pareiškė, kad vielos sugedu
sios ir gali įvykti elektros 
“ekspliozija” ar kas nors 
panašaus. Taigi, kad išven
gus “pavojaus,” jis paprašė 
kad Mrs. Broun su savo 4 
metų vaiku išeitų į miega
mąjį kambarį, nes elektra 
galinti užmušti.

Moteriškei išėjus į miega
mąjį • kambarį, “elektriši
nas” uždarė paskui ją duris 
ir pasilikęs vienas pradėjo 
“dirbti.” Vėliau Mrs. Brown 
apsižiūrėjo, kad jos kanar- 
ka yra dingus su visa klėtka 
ir apie 8 doleriai pinigu.

Gvazdikas.

_ Balandžio 1, kuopa laikė
mokratijai ginti, ir nuodug- susirinkimą ir rinko Pildo
mai tą atsišaukimą išdisku- mają Tarybą. Balsavimo 
savę, nutarėm prie kongre- pasekmės yra sekančios: 
so prisidėti ir nutarėm tą at-
sišaukima dapildyti taip, i 
kad šaukiamas kongresas} 
apimtų plačią Amerikos lie
tuvių visuomenę, visas sno- 
ves, žodžiu sakant, kad tas 
kongresas atstovautų visus! 
Amerikos demokratišk a i i 
nusistačiu sius lietuvius.' 
(Taip ir yra daroma.—R.) į

Taipgi nutarėm savo mie-j 
ste sukviesti visas vietos 
draugijas ir kuopas, kad jos 
prisiųstų savo atstovus į 
konferenciją, kuri įvyks 8 
gegužės, 7:30 vai. vakaro, 
švento Jurgio Draugystės 
svetainėje. Čia bus išdirbti 
planai, kokiu budu ir su ko
kiais sumanymais mes galė
sim prisidėti prie šaukiamo 
kongreso; todėl butų gerai, 
kad šitą musų pranešimą 
spaudoje pamatę draugiją 
bei kuopų nariai pakeltų šj 
klausimą savo susirinkimuo
se ir gautų daugiau infor
macijų pirma negu atsiųs 
savo atstovus į šaukiamą 
konferenciją.

Labai butų pageidauja
ma, kad ir kitų miestų lietu
vių kolonijos imtųsi rimto 
darbo šitame klausime. Šiuo 
momentu, kuomet Lietuvo
je atimamos jau paskutinės

f prezidentus:
F. J. Bagočius 31,
Rastenis 3,
Čepanonis 3.
f vice pirmininkus:
Mažiukna 33,
Šalna 4,
Į sekretorius:
Jurgeliutė 30,
Vinikas 7.
Į iždininkus:
Gugis 32,
Lopatto 4.
J iždo globėjus:
Mikužiutė 33,
Miliauskas 25,
Praitis 8,
Mockus 7.
Į daktarus-kvotėjus:
Stanislovaitis 27,
Mikolainis 5,
Valibus 5.
Išrinkta komisija paga- 

mint SLA. seimui įnešimus 
iš šių ypatų: M. Kuliešius, 
R. Rameikis ir K. Zaleckas.

SLA. 102 kp. nutarė pri
sidėt prie LDLD ir surengti 
paminėjimą darbininkų 
šventės 1-mos gegužės. De
legatais išrinkti F. Verbic
kas ir S. Uždavinis.

F. Verbickas.

vimo.

zųs gyvenimui namai, ta;p 
vadinamoj Rozmontes mie 
sto daly, dabar liko tik griu
vėsiai. Lakevievz avė. v: 
nas galas apgyventas len
kais, o kitas franeuzais: t' 
apylinkės gyventojai skau
džiausiai nukentėjo. K< m

amerikonų spaudai’Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Visuome- 
j ithtanian Neus. Linkėti-' nes Veikėjų Pareiškimas Delei Kongreso.

na gero pasisekimo lietuviui ---------------
epciteriui. Painia. Kovo mėn. 29 d., 1936, į- renka laikinąjį komitetą

-------------- vyko Brooklyno ir apielin- kad sušauktų plačią Ne\v
kės lietuvių organizacijų ir Yorko ir Neu Jersey drau- 
draugijų bei kliubų veikėjų gijų atstovų konferenciją 
susirinkimas iniciatyva geresniam prisirengimui 

į Brooklyno Lietuvių Veiki- prie kongreso. Komitetas į- 
mo Komiteto. Svarstyta ne- pareiguojamas tartis su vi-

KULPMONT, PA.
Išlaisvinimui J. Stilsono 

prakalbos.

Kovo 29 pozicijos ir opo
zicijos draugai bendrai su senai spaudoje iškilęs klau- somis visuomeniškomis gru-

simas dėlei sušaukimo Ame- pėmis, pritariančiomis kon-
greso idėjai.

ir už at- Podraug šis laikinas ko- 
lais- mitetas privalo trumpoje 

' ateityje išdirbti kongresui 
Susirinkusieji veikėjai, programos projektą, kuris

23 «irmu kartu leido pereiti fcėj0 A. Jankauskas Amai™ firieš JašizI?i* . 
šio potvinio ir pamatyt ka
«^k?anduorlS^knPWv^-7 Jis l)asakė Chartiniam mo^'Surinkusieji YeiL - • ; - .
J*.™ ii™ atitinkamą prakal- ^kusavę sį klausimą su- bus pasiūlytas konferenci-
duoti, kad pei poią dienų . P^bliko^ buvo nedauo- rado, kad reikalas tokj kon- jai.
vanduo tiek daug blėdies -f' j uiprf= gresą turėti yra didelis, nes Susirinkimas siūlo laikyti
gaiejo padaryti. Vienas tii- ro; „;o; fašizmas Lietuvoje tebe- Kongresą tuojau po SLA.po

27—28 die-
spausdamas žmones, nomis. (Taip butų negerai, 

Tokis Amerikos lietuvių nes per SLA. seimą žmonės 
kongresas butų didelė pajė- bus labai nuvargę ir visi

bažnyčioje, tai visi tikintie-,....................... . ... . ,. „
ji ten nudardėjo. Prakalbų £*aucia Ir ziau‘ seimo’ birzeho
nuotaiką gadino vienas dur- 0311
neik- iš Mt. Carmei vadinda

Vėliau sužinota, kad tas ma- Padetl U??UV° skubln,?!?, aa.n’°-. T0*1*1 k'T
lu-molienė nepriklauso jo- l)audziai kovoti su fašizmu, gresą laikyti pnes pat SLA. 

Iš gyventojų daugiausiai kiai partijai, yra tuščias JI nugalėti ir prašalinti. se.mą.—Red.)
nukentėjo bėdnuomenė — kaip pelų maišas. Tokie ar- Susirinkimas mano, kad Taipgi pageidaujama, 
darbo žmonės. įba panašus gaivalai demon- visos pažangiosios Ameri- kad Brooklyno ir apylin-

Nukentėio ir lietuviu, struodami savo nekulturiš- kos lietuvių, visuomenės jė- kės konferencija įvyktų ba- 
daugiausiai palietė Pušku- kum3 daro gėdą abelnai vi- gos turi būti įkinkytos kong- lan^o 26 ar geg^3 
ni<ri io 5 karu cementinis siem* pažangiesiems. reso sušaukimui Kongresas Susirinkimas saukia visą
ffa?adžius visikai suariau - - v turėtų būti ne kurios nors Ne\v Yorko ir apylinkes pa-
garaazius visiškai sugilau- Stilsono įslaisvimmui auka- vienos partijos kontrolėje, žangiąją lietuvių visuome- 
Us, gyvenamas namas irgi vo: j. Mačiulis, A. Barkaus- bet vis P paJžangiujų žmo- nę stoti energiškai! darban 
labai sugadintas. \ xiica> kas po dolerį. S. Aleksa nįų? nusistačiusių prieš fa- prisiruošimui prie kongreso. 
Kujutis, kuris pereitą vasa- 50c. p. Urbonas 40c. F. Ob- šizmą Taip pat jis kreipiasi ir i ki
rą gražiai buvo istaisęs na- rikis, M. Lokovick po 25c. Kadangi laikas trumpas tas lietuviu kolonijas, ragin- 
mus, pirmas flaitas visiškai \ lso $4.15 perduota komite- (kongresas manoma laiky- damas jas daryti tą patį. 
sugadintas, fundamentas iš- tul. tį birelio mėnesio pabaigo- Susirinkimo nirm.
Sau!' B tenieriuTona! kP-.b»vo bate- je), tai šis susirinkimas iš-

kur- : K L Ba-
pius, abiem biznio žvilgsniu | “įaįuknį nP M j 
daug nuostolių padaryta. 3;

D. L. K. Vytauto Kliubo A. 0. šalna 4; W. J. Morris

tas visiškai sugadintas, ki
tas irgi apdraskytas, bet lei
džia per jį važiuoti ir viena 
puse pėstiems vaikščioti, bet 
kitos pusės cementiniai ir 
geležiniai šonai išversti.

Susirinkimo pirm.
George Kuraitis.

PIRMUTINE LIETUVE INEJO Į 
METROPOLITAN OPERĄ.

Hartford, Conn. Kovo 30.' nuo ja. Prisigėrėm, sako, už-
^°JA i pasidarbavimu, vietos ame- 1: S. Mockus 6; E. Mikužiu- djeną Amerikos dienraščiai j dyką *ir dar «raidų

aAVO REMEjAMS. ; rikonų dienrašty “Evening tė 9: K. P. Gugis 10; J. S. Pociai paskelbė, jog 1 e u ldd sočįaį
Gerbiamieji kovotojai už Leader” įvesta* lietuviškas Lopatto 5; J. Miliauskas dainmmAe (eon ia~

laisvąją mintį! Fiziškai aš.skyrius ir jau tilpo kelios ži- 10: A. Zalatorius 1; Dr J. iaįmėio kon-
esu labai silpnas. Rankomis nios iš vietos lietuvių gyve- Staneslaw 13; Dr. A. J. Va- rįL ; M^trJnnlitan
nieko negaiiu veikti, todėl nimo. žinias renka ir pa- lite 2. SLA, H-ys. ?r KeJ°
negaliu atsakyti laiškais sa-;------- ------------------------------------------------------- -----
vo gerbiamiems draugams; 
ir rėmėjams.

Dėkoju draugams iš Det
roit, Mich., Rockford, III.. 
Easton, Pa., Brooklyn, N.Y., 
So. Boston, Mass., Norwood, 
Mass., St. Louis, Mo., ir kitų 
miestų grupių draugams,! 
taip pat ir pavieniams drau-, 
gams už pagelbą.

Daug labai dėl manęs dir-1 
bo ir pagelbėjo Roselando 
laisvamanių kuopa. Laisva
manių kuopos sumanytojai, 
draugai Maziliauskas, Vit
kus, Dambrou (kitų pavar
džių nepamenu), atlanko 
mane kas sąvaitę, prižiūri 
mane kaip jie geriausia 
gali.

Taipgi dėkingas esu kun. 
S. Linkui už suteikimą vie-'

SUTAUP1MS "Valgių 
Velykoms

KIAUŠINIAI 
BEKONAI 
HANES

HENFIELD
GARANTUI

CUKRUJE MIRKYTI 
S U PI A U STYTI

ARMOUR’S STAR 
AR DORACO

2tuz. 45c.i
5v3SC
29c

O. JUiiirvLti uz. c*u iiviiiici viv“ T J • TA* "1 T • TT i •
tos gyventi ir už matėrialę NepaprctSlčll DlCielėS VePtėS 
pagelbą. Manau, kad drau- A A
gai manęs neapleis ir to
liau.

Aš jau negaliu veikti lais- 
vamanybės dirvoj, bet jus, 
draugai, kol esate sveiki ir 
da pilni energijos, nenuleis
kite rankų: tęskite kovą 
prieš klerikalizmo slibiną, 
tą baisųjį žmonijos išnau
dotoją ir pavergėją.

Laisvę mylintieji lietuviai 
pakėlė sumanymą šaukti A- 
merikos lietuvių kongresą, 
kad subendrinus jėgas ko
vai prieš fašizmą ir klerika
lų terorą Lietuvoje. Aš ta
me kongrese negalėsiu daly
vauti, todėl raginu jus, 
draugai, vienyti savo jėgas 
kovai už Lietuvos žmonių 
laisvę. M. X. Mockus, 

3501 S. Union avė.,
Chicago, III.

UNIJA SKUNDŽIA MEL- 
LONO FIRMĄ.

Amerikos Darbo Federa
cijos skyrius iš Atlantos 
miesto apskundė Meliono 
valdomą Aluminum Com- 
pany of America, kad ji 
laužo Wagnerio darbo įsta
tymą.

Tyro pier.o

VISOKIOS

Banquet

sv 21c
2 28 07. kcn. 29c
2 pint blėš. 25c 

kv. jaras 29c

Švelnus Suris 
Frjend’s Baked Beans 
Heinz Sriubos 
Sweet Mixed Plekeliai
MolaSSeS ®viesas New Orlear.s No. J', blėš. 25c. 2 No. 1% 25c

Richmond Molasses virimui. No. m bies.

Kimštos Alyvos bonka 15c -d:desn5 29c‘ 2 19c
Red SahnOR Gražus Aiask 

Gorton’s Cod Fish Cakes 
Undertvood Clam Chowder

23c 
25c

Pidela blėšir.ė 19c

Pilna- svaras

10

Jell-O Rinktiniai Gryno storiu

Fi-na-st Griušės Bart m- -

Richmond Griušes 
Del Mente Vaisių salada No 1 blėš 17c.

3 p»k 17c

2 2% blėš. 37c 

2 No. 2 blėš. 25c 

No 2% blėš. 29c

operą. Šios operos reikalų 
vedėjas, Edward Johnson, 
išrinko iš 700 kandidatų ge
riausius 9 dainininkus, ir 
galutinai iš šių 9 kandidatų 
laimėjo tik mūsiškė Ona 
Katkauskaitė ir anglas Ar
thur Carron, tenoras.

Ona Katkauskaitė gimė 
1910 m. Bridgeporte, Conn. 
1914 m. su tėvais persikėlė į 
Hartfordą. Ji giedojo baž
nytiniame chore ir privačiai 
lavino balsą pas įvairius 
mokytojus. 1927 m. Ona iš
važiavo i Lietuvą ir tenai 
mokinosi apie metus laiko, 
keliatą kartų dainavo Lietu- 
tuvos operoje. Iš Lietuvos 
nuvažiavo Į Italiją, Į Mila
ną; čia išbuvo apie du metu 
besimokindama. Iš Italijos 
sugrįžo į Hartfordą ir daž
nai pasirodydavo lietuvių 
parengimuose, o tarp ameri 
konų — Civic operoje, Ne- 
wark, N. J. Paskutiniu laiku 
dainavo ji New Yorke ir 
Springfielde, Mass., “Faus
to” ir kitose operose.

Hartfordo ameri konų 
spauda didžiuojasi, jog pir
mutinė hartfordietė papuo
lė į Metropolitan operą; bet 
turbut daugiausia didžiuo
jasi lietuviai, nes Metropo
litan operos istorijoje, Ona 
Katkauskaitė yra pirmutinė 
lietuvių tautybės žvaigždė.

Hartfordiečiai lietuviai 
linki Onelei Katkauskaitei 
didžiausių pasekmių.

J. Sekys.

iki sočiai.
Žinoma, prie tokių mote

rų plakasi ir visokie vyrai. 
Netik senberniai ir gyva
našliai, bet ir čia augę jau
nuoliai. Tūlas “drumeris” 
jau privirė nemažai košės, 
vienai šeimai. Dabar pikti 
liežuviai kalba, kad tas pats 
jaunuolis knisasi jau po ki
tos šeimos pamatais. Rodos, 
vedusiems vyrams butą 
jau laikas apsižiūrėti, su 
kokiais paukšteliais drau
gauja jų moterėlės, ir to
kiems begėdžiams aplyginti 
šonus. Žinoma, reikia pa
smerkti tokias moteris, ku
rios naktimis vaikščioja ir 
geria, nes iš to kįla didžiau
sia suirutė. Kuomet vyrai 
negalėdami pakęsti šito su
puvimo, pradeda reikalauti, 
kad jų moteiys mestų šitas 
nedorybes ir grįžtų prie 
tvarkaus gyvenimo, tada at
siveria visas pragaras na
muose.

Malonus skaitytojau, jei
gu jautiesi, kad ir tavo mo
teris eina tokiais keliais, pa
tarčiau atkreipti į tai ypa
tingo dėmesio, kol dar nėra 
pervėlu. , Balandėlis.

Sweethome Sokol&dos svaro baksas 27c
Mollasses Chips Sok 11 14 ”• p*k 27c
Campfire Marshmalliows svaro pakelis 19c

hasi Hationai Stores

, NEW BRITAIN, CONN.Į ’
Moterėlės girtuokliauja.
Nors musų kolonijoj mo

terėlės ir labai girtuokliau
ja, bet į spaudą niekas apie 
tai nieko neparašo. Labai 
yra prastas paprotys pas 
musų moterėles prigijęs: pa- 

, lieka namie savo vyrus su 
mažais vaikeliais, o pačios 
landžioja po visokius urvus 
ir geria. Jos teisinas, kad 
joms nieko gėrimas nekai-

GREENPORT, N. Y.
Mirė Kazimieras Martinas.

Mirė kovo 9 d. sulaukęs 
56 metų amžiaus. Velionis 
paėjo iš Lietuvos, Ligumų 
parapijos, Išdegėsių kaimo. 
Paliko žmoną, tris dukteris, 
sūnų Kazimierą ir seseri 
Skiauterienę. Velionis buvo 
darbštus ir nuoširdus žmo
gus. Jis buvo pažangus, 
su visais taikiai sugyveno ir 
paguodojo kitokių įsitikini
mų. Palaidotas Agnieškos 
kapinėse Greenport, N. Y.

Lai būna amžina atmin
tis jam nuo musų.

Cbas. Martin.

Troškūnų pašte, Lietuvo
je, vienai tautininkiškai 
“poniai” buvo pasiūlyta už
rašyti lietuvišką laikrašti. Ji 
su pasididžiavimu atsakė 
“lietuviškų gazietų” neskai
tanti. Patriotė!



Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 15. Balandžio 8 d., 1936 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Britų Imperijos 
Susidarymas.

lių saugumą paliesti, tas vi-j y 
sada susilauks griežto Ang
lijos pasipriešinimo. Tai 
matome ir Anglijos santi- 
kiuose su Italija, kuri nori 
įsistiprinti Afrikos rytų 
šiaurinėje* dalyje. Anglams

Sveikatos Skyrius
Del ko Anglija priešinga 

Italijai.
Nei viena tauta neparodė 

naujaisiais istorijos laikais 
tokių kolonialinių gabumų, 
kaip anglai. Tik senovės ro
mėnai gali lygintis šiuo at
žvilgiu su anglais. Nėra abe
jonių, kad daug ką koloni- 
aliniam darbe anglai yra 
pasisavinę iš senųjų romėnu 
praktikos.

i Pirmieji jūrių valdovai ir 
kolonizatoriai, romėnų im
perijai žuvus, buvo šiaurės 
normanai, pagarsėję vikin
gų vardu. Jie yra sukurę 
Angliją ir angluose tenka 
žymi dalis normaniško 
kraujo. Prasidėjus didžiųjų 
atradimų gadynei XV amž., 
i pirmąsias vietas jūrėse iš- 
sistumė portugalai ir ispa
nai, o paskiau — olandai. 
Tačiau visus juos pralenkė 
anglai, nors kolonijų jieško
ti pradėjo daug vėliau. Ang
lai sugebėjo pasinaudoti ki
tų atradimais ir gudriu bu
du suėmė i savo rankas dau
gelį svetimųjų kolonijų, už- 
valdydami beveik ketvirta-

—Tegul bus pagarbintas,! vyčių generolui vieta bobin- dalį viso žemės kamuolio. 
Malke’ čiuje9 Taip atsitiko dėl to, kad an-

‘ —6 kur tu norėtum but,'^1 kojonialinį darbą varė
. - , labai sistematingai ir apgal-

pasauly nieko votai. Teisybė, ir anglai tu
rėjo nepasisekimų, iš kurių 
didžiausias vra Amerikos

—Ką tu čia garbini, tėve, 
kad šiame 
gera nėra.

—O kas čia kaltas, Mai
—Eni kokiam pleise, vai

ke, ale ne bobinčiuje.
ke, kad nieko gera nėra? Bet kongreso tu bijai. ; jungĮinių Valstijų atsisky- 
Ar ne cicilistai? * —Maike, aš skaičiau Sau- rimas nuo Anglijos. Bet an-

__Socialistai rėvp nasaii- bostono Kerdiejaus straips- glai iš šio nepasisekimo
lio da nevaldo,’todėl jie ne- .‘<V.ien-Ybė.s’’ ?aziet°b tai daug pasimokė ir liko atsar- 
<rali but ir kalti J1S 1^1 P7iesĮpgas tam kong- gesni, tuo tarpu nuo ispanų

. resui, o juk jis yra sandane- įp portugalų atsiskyrė visos 
Jes, Maike, jus svieto čių lyderis ir, kaip išrodo, kolonijos Amerikoje, virs- 

nevaldot, ale buntus vistiek tai nevisai jau durnas vyras, damos nepriklausomomis
ke!iatirt?tdv^ Ve’-vU' —Bet jis nežino, tėve, ką vaIstyl ?mis. O tuo tarpu
galvojot kokj ten Amerikos - Kanada, Australija, Pietų
hętuvių kongresą. Ar tai rokuoja. Maike,-Afrika. Naujoji Zelandija ii-
geras darbas. kad tas kongresas padarys šiandien priklauso Britų Im-

Suprantama, tėve, kad dideli misteika, jeigu jis nerijai ir nemano skirtis, 
geras. reikalaus Lietuvos žmonėms Tai įrodo didelius anglų ko-

—-Napsiklat, kodėl ge- laisvės. Jie tenai ir dabar lonialinius gabumus. 
ras- . jau buntavojasi prieš tautiš- Plėsdami savo užjurinių

—Todėl, kad jo tikslas jį^ načalstvą, o jeigu turės kolonijų tinklą, anglai pir- 
geras. Jis reikalaus Lietu- daugiau laisvės, tai galės ir miausia žiurėjo, kad susisie- 
vos žmonėms laisvės. Juk revoliuciją pakelt. Taigi to- kimas tarp kolonijų ir met- 
Amerikos lietuvių aukomis kiems, ką kelia buntus, rei- ropolijos butų saugus, nie- 
nepnklausoma Lietuva bu- Įęįa. ne laisvės, ale bizūno, kieno nekliudomas. Šiuo 
'•o sukurta. O mes aukavom Tai taip “Vienybėj” išfige- atžvilgiu anglai pasirodė 
savo pinigus ne tam, kad r;avo sandariečių patpeibe- tikri meisieriai. Visose pa- 
Lietuvos žmonėms butų uz- jjs Kerdiejus. šaulio jūrėse, per kurias ei-
daryta burna ir kad jie ne-; _ na keiiaį į kolonijas, anglai
^ om°SnlU°etuva butu nors pasimS. ta? ne- turi svarbių, gerai sustiprin- 
S nJk Iš So to k klausyk ką Kefdiejus plepa, «Į.punktų, štai kelipavys-

turi šias svarbias strateginiu j tai nėra pageidaujama ir jie 
ir susisiekimo atžviilgiu sa-Įras būdą italams sustabdyti, 
las: Asensiono, Šv. Elenos
ir Tristan da Gunha salas.
(Šv. Elenos sala yra pagar
sėjusi istorijoje, nes ten bai
gė savo dienas didžiausias 
naujųjų amžių karo vadas,
Francuzų imperatorius Na
poleonas I 1821 m.). Indija 
visai teisingai yra laikoma 
Britų Imperijos deimantu, 
nes anglų audžiamoji pra
monė ten turi geriausią ir 
talpiausią rinką. Todėl ang
lai kelią į Indiją saugoja, 
kaip savo akį. Artimiausias 
kelias eina per Atlanto van
denyną, Viduržemio jura.
Suezo kanalą. Raudonąją 
jurą ir Indijos vandenyno 
šiaurinę dalį. Šis kelias yra 
pats patogusis, bet saugumo 
atžvilgiu labai atviras puo
limams. Tad anglai ypatin
gai pasirūpino jo apsauga.
Anglų rankose yra įnėjimas 
į Viduržemio jurą iš Atlan
to vandenyno, nes čia stovi 
nepamainoma Gibraltaro 
tvirtovė. Tai yra gabalėlis 
žemės pietų Ispanijoje, ant 
Viduržemio juros kranto.
Ispanai Gibraltarą vadina 
“spygliu Ispanijos širdyje,” 
nes jo priklausymas ang
lams baisiai įžeidžia ispa
nų savimylą. Vidutžemio 
juros vidury, ties Sicilija 
anglai turi Maltos salas. Jos 
sudaro apsaugą prieš Italiją.
Pagaliau Viduržemio juros 
dalyje anglai valdo Kipro 
salą ir Suezo kanalą, o dar 
toliau į rytus—Adeną, kuris 
yra vaitai iš Indijos vande
nyno į Raudonąją jurą. Tad 
galima sakyti, kad Vidurže
mio jura yra anglų rankose.
Per ją eina kelias

MOKSLO
DALYKAI.

Ar pakinkys žmogus saulę 
į darbą?

D-ras Abbott nesenai pa
skelbė savo planą saulės 
energijai pakinkyti į darbą. 
Kai kurie laikraščiai nu
džiugo, kad dabar jau įvyk
sianti pramonės revoliucija, 
kaip įvyko gaTo mašinai at
siradus. Mat, saulė duosian
ti nemokamos jėgos dar
bams dirbti. Nereikalingos 
tuomet bus anglys, nereika
lingas gazas, žibalas ir kiti 
dalykai. Nereikalingos taip 
pat bus dabartinės krosnys 
ir kitos šildymo priemonės. 
Stambios firmos, kurios ga
mina tokius dalykus, turės 
savo biznius uždaryti.

Bet visi šitie išskaičiavi
mai yra da perankstyvi. Kol 
kas saulės energijai naudoti 
da nėra praktiško plano. 
D-ro Abbotto projektas nė
ra naujas išradimas. Viso
kios konstrukcijos saulės 
motorai senai jau yra ban
domi. Amerikoj jau‘yrą bu
vus ir korporacija įsikūrusį 
sauliniems motorams ga
minti. Ji vadinosi “The So- 
lar Motor Company.” Ji iš
leido apie $1,000,000 kapi
talo, mėgindama pritaikyt 
saulinį motorą komerci- 
niems tikslams. Buvo pasta
tytas didelis katilas ir ant to 
katilo buvo sufokusuoti (su
koncentruoti) saulės spin
duliai per tam tikrus stik- 

ne tik į lūs. Tie bandymai buvo da- 
Indiją. bet ir į Egiptą, Suda- romi Arizonos valstijoj, kur 
ną ir Arabiją. Todėl anglai saulė karščiau kaitina. Per 
šį kelią saugoja visomis dieną katilas baisiai įkais- 
priemonėmis. Kad šiandien davo ir jo garais galima bu- 
Angliia eina prieš Italiią ir vo varyti bet kokias maši- 
neleidžia užkariauti Abisi- nas. Bet bėda buvo ta, kad 
nijos, tai kaip tik dėl to. kad saulė ne visuomet šviečia, 
nenori duoti Italijai isistip- Pasitaiko ūkanotų dienų — 
rinti Anglijai pavojingose ir katilas neverda. Nakti- 
vietose. Jei Italija paimtu mis taip pat neverda. Na, c 

a savo globon Abisiniją,
Suezo kanalo saugumas žy
miai sumažėtų. Kelias į In
diją ir Australiją butų pa
vojuje kaip tik pačiam vi
duryje. Per Indijos vande-

a • ni • a ’• i • bet verčiau pažiūrėk kaip džiai. Amerikos Jungtinių SjL P Je lalS-įSU Ka? vežtos Valstijų pakraštyje. Atlan-
* _____ _ ’l • •________ a. _ • dnnvnn onnrloi t TIKIves nėra.

—O kam tos 
kia, Maike?

—Laisvė reikalinga tam, ‘ Drįešinįas *- vėmis. Tegul santykiai tarp
tėve, kad žmonės galėtų kri-/ _20lrait, Maike, čia ir aš Jungtinių Amerikos Valsti- 
tikuoti b.ogus \ aidžios dar- H pasakyti gera pri- jų ir Anglijos yra geri, bet 
bus:ir laisvai svars yti savo £loda Asilas vra tas įVvu- atsargumas gėdos nedaro, 
leikalus, nes tik tokiu budu jys> £nt kurio jėzus Krigtus iš tų salų anglai sulaiko A 

norus paglemžti 
Pietų Amerikos 

taip pat

laisvės rei- Iužtraukia asilui bizunu, tai Į? vandenyne^ anglai turi
sis spyna visom keturiom. Bermudą ir Bahamo salas,
Reiškia, bizūnui net ir jis kurios paverstos karo tvirto reikalinga tam, ’ • J ™x__

AMERIKOS
Sį įkyri)) vedi 

LIETUVIŲ DAKTARŲ

SVARBIAUSIAS DANTŲ.
Rašo Dr. Bložis.

Visi dantys yra 
Kiekvienas jų atlieka

svarbus, 
savo už

DRAUGIJA,

piltinės, dantimis. Kas čia kal
ėtas? Gerbiamieji, čia kaltos la
bai dažnai pirmo krūminio dan
ties praradimas.

šešių metų kūdikio pirmieji
davinį kramtyme, prisideda prie krinta o antrieji dygsU
palaikymo tiesios dantų eilės, Į svarbi
palaiko normalų žandakaulių; permaina jo 

Smarkus darbas ei- 
žandakauliai

. . . .. .... . .. —r------- , veido įaumenyskuq dantį, o uz dviejų, tnjų me-Į^ jr kiekyienoj kuno da,y 
tų patemysi, kad kiti, šalia, syarbiog permainos yy <sta. Ir 
spragos stovintieji dantys, pasi- ‘Us tęsiasi iki j2 metu vaiko 
darys kreivi, virstantys , spra- amžiaug
gą. Visas kramtymo aparatas Į nUQ -ešių 
taip susikraipys, kad maistas

gyvenime.
stovi ir sulaiko kitų dantų gedi >na yisame kune 
mą ir užsikrėtimą. Ištrauk bentiauga ple€.iasit

nyną kelią į Indiją ir Aust
raliją anglai saugoja, laiky
dami savo rankose Sokot- 
ros, Cago ir Kokoso salas. 
Prieš Japoniją anglai turi 
tvirtą karo bazę Malakos 
pusiasalvje Singapore. Tuo 
budu Indijos vandenvnas 
yra virtęs anglams priklau
soma jura.

Ne tik vandeniu, bet ir 
sausuma anglai stengiasi 

Atlanto'sustiprinti kelius į savo ko
lonijas. Po pasaulinio karo 
anglai paėmė valdyti vokie

te- čių rytų Afriką ir tuo budu

jie gali tobulinti savo »'ve- Tai ; i(, mušti nega)i. merikos
mm, ,r patys tobulėti. jr jis spiria8 0 Kanadą.

Ju rong, Maike. Per- Kerdiejus gal ir nesiprie- šiaurėje, 
daug laisvės žmonėms ne- gintų, jeigu policeiskis užva- vandenyne, Britų Gvinėjai 
gerai. Jie perdaug pašilei- žiuotų jam tautiška nagaika apsaugoti anglai turi Barba- 
džia. per nugarą. dos ir Trinidado salas, že-

—Priešingai, tėve. Lais-i _ wa tiek to tėve Aš iau mės pįetu ašigalis šiais lai-‘Įtaisė tiesioginį sausumosvose šalyse, kaip Anglija, (turiu bėgt! kais nevaidino jokio .susisiekimą tarp Kairo E-
pasileidimo yra kur kas ma- j __Okei. Maike, kitą sykį vaidmens ekonominiam ir JPPte įr Kapštalo išilgai vi-
žiau, negu Lietuvoj, kuri fiaue-iau anie tai pasikalbę- politiniam tautų gyvenime, są Afriką. Šis kelias eina tik
per amžius laisvės neturėjo * sim. Tačiau, kas gali žinoti atei- į anglų valdomas teritori-
ir dabar neturi. i_-------  --------------- ti? Jau dabar anglai yra pa-jas. Todėl nėra vilties, kad

—Ai don kėr, Maike, ką i .p.tui\tiK[1SE>MQ ėmę savo valdžion Falklan- anglai sutiktų grąžinti vo-
tu šneki, bet to kongreso, ką fjo įr pįetų Georgijos salas, kiečiams rytų Afrikos kolo-
jųs šaukiat į Klivilentą, ne-!

tai kas iš tokios mašinos, kuri 
sustoja kiekvieną sykį orui 
apsiniaukus?

Nuolatinių saulės spindu- 
ių galima kai kuriose pa

saulio vietose gauti, bet to
kių vietų nedaug ir tokios 
energijos jos da nevartoja, 
taip kad pastatytas tenai 
saulinis motoras neturėtu 
kam savo energiją parduoti."

Žmonės, kurie iki šiol mė
gino saulę pakinkyti į darbą 
ir išleido daug pinigų viso
kiems patentams, numoję 
pagaliau ranka. Žmogus jau 
žino kaip saulės spinduliui 
sukoncentruoti ir paversti 
juos jėga, tik visa bėda ta
me, kad ne visuomet tų spin
dulių yra.

ims pasilikti pradantėse, smege
nys pradės slinkti žemyn ir var
gu begalėsi džiaugtis geru virš
kinimu.

Kūdikio burnoj yra svarbiau
sias dantis pirmas krūminis, ši
tas dantis išdygsta šeštais me
tais kūdikio amžiaus užpakalyje 
tuolaikinių dantų. Tėvai retai 
kada pastebi jį ir dažnai mano, 
kad tai yra tuolaikinis dantis. 
Motinos dažnai mano. kad jis 
dar kris ir todėl leidžia jam ges
ti. Pažinti šį dantį yra visai len
gva. Jis yra didesnis už visus 
kitus dantis, randasi užpakalyje 
tuolaikinių krūminių ir yra šeš
tas dantis nuo priešakinių vidu
rinio danties.Kada vaikas sulau
kia šeštų metų amžiaus, motina 
turėtų atidžiai ir dažnai apžiū
rėti jo burną, surasti šį svarbų 
dantį ir saugoti jį nuo sugedi
mo.

Jus esate matę žmonių su 
kreivais dantimis, atsikišusiais 
žandais, iškraipytomis lupomis 
ir su labai prastomis veido iš
vaizdomis. Tokie asmenys turi 
daug kliūčių savo gyvenime. 
Jiems prisieina panešti visokių 
nesmagumų draugijoje, šeimy
niniame gyvenime ir daug susi
krimtimo pačioj savo sąžinėj— 
vien tik dėl savo prastos, biau 
rios veido išvaizdos.

Visi myli gražius žmones, tu
rinčius simetrinį, patogų veidą. 
Jei tamsta turi sūnų arba duk
terį. suprantama, tamsta veliji 
jam ar jai daug pasisekimo ir 
laimės ateityje. Bet ar kuomet 
pamąstai kodėl kūdikio malo
nus, mylimas, puikus veidas, 
metams bėgant, pavirsta į ne
gražų veidą, su susisukusiais 
žandais ir su atsikišusiais, lyg

Šitame laikotarpy — 
iki dvylikos metų — 

buna kritingas padėjimas bur
noj. Atsiminkime, kad musų vei
do išvaizdą kontroliuoja dan
tys; jie palaiko žandus norma- 
liškoj sądraugėj. tuo pačiu tar
pu ir lupas bei skruostas. Jeigu 
mes prarastume savo dantis, 
musų veidas daug nukentėtų — 
lupos sugriūtų vidun, skruostai 
įdubtų ir žandai maskatuotų į 
visas puses. Kūdikio žandus ir 
veido simetrija, tuok ikiniams 
dantims krintant, palaiko pir
mieji pastovieji krumi riai dan
tys. Jie tarnauja kaipo stulpai, 
ant kurių rymo žandaiįauliai ir 
apie kuriuos dygsta kiti dantys. 
Išgriaukite namo stulpas ir vi
sas namas sugrius; h ginai iš
traukite šituos dantis ir visas 
kramtymo aparatas, sykiu ir 
veido išvaizda, susigadins. Vai
kas kanda ant šitų pastoviųjų 
krūminių ir jo žandai susieina 
tokion pozicijon. koki į leidžia 
šitie dantys; jo lupos taip susi
siekia, kaip žandai leidiia, ir jo 
veidas turi tik tokias inijas ir 
kontūrą, kokios yra galimos 
esančioje dantų ir žandų padė
tyje.

Daugumos vaikų pirmieji pa
stovieji krūminiai dantys yra 
apleisti, sugedę ir daž įai užsi
krėtę. Dažnai juos reikia iš
traukti ir tuo sudarkyt kūdikio 
visą veido simetriją, jo kitų 
dantų normališką dygimą ir su
teikti progos įvairiems keblu
mams, kylantiems dėliai prastų 
dantų. Užklausus motinas “Ko
dėl tamsta nesutaisei š tų vaiko 
dantų kol dar buvo nevėlu?” — 
atsakymas: “Juk jie dar kris, 
tai kam čia jie taisyt.” O tu ne
laiminga nežinyste, kiek tu ža
los visuomenei padarai!

Grįžta Sovietų Moterų Dailinicja.
Molotovo žmona studijavo ' mą, nes pirmais metais So-
Amerikos meteru madas Svietuose moterys midų ne- 

du mėnesiu. žiūrėdavo. Pirmais metais
Du mėnesiai atgal Ameri-!?pes . turėjome daug s\ar- 

kon įvažiavo visai nepaste-1 dalykų. Reikėjo vy-
bėta Olga Karpovskaja, So-:įint? penkių metų planą ir 
vietų moterų grožio kultu-1 .^turėjo
ros vadovė. Amerikos spau- ai^° vaikytis paskui madas
da pastebėjo ją tik dabar, 
kai ji atsilankė pas prezi
dento Roosevelto žmoną 
Washingtone. Reporteriai 
tuoj ją apspito ir pradėjo 
klausinėti, kas ji tokia per

Dabargi jos laiko jau turi ir 
pradėjo rūpintis savo grožio 
kultūra. Dešimts mė sų atgal 
mes turėjome Sovietuose 
vos septynias kosmetikos 
dirbtuves, o šiandien turime

PASISKAITYTI. Atlanto pietinėje dalyje, nU$- Didžiojo karo^ metu 
_____  Argentinos pakraštyje. Iš tų anglams daug rūpesčio hu

nai nevažiuos. i VIRTAS KUMPIS. salo yra patogiausias kelias vo Jčl Helgolando salos
—Niekas tenai tavo “vai-! Paprastą rūkytą kumpi gerai į pietų ašigalį, o iš kitos pu- Šiauiės juioje, kur vokiečiai 

sko” ir nekviečia, tėve. numazgoti. įdėti į verdantį van- sės jos yra karo tvirtovės buvo pajuosę galingą Karo 
—Ščeslyvos Smerties Su- denį ir užkaitus ant mažos ug- prieš Argentiną, kur dirba uostą. J kadaise^ Helgolan- 

saidė irgi savo diligatu ne- nies virti apie 4 valandas laiko. daugiausia anglu kapitalas, d° sala priklausė ang ams 
siųs. |i vandenį įdėti svogūną, pipiru, kurį gali kilti reikalas kada bet buvo išmainyta } Zanzi-

—Ji, tėve, irgi gali

reikia. Ir mano vaiskas te-1

sau
“ščeslyvai” laukti “smer
ties.” Pasaulis priklauso 
tiems, kurie nori gyventi ir 
kovoti, o ne tiems, kurie po
terius kalba ir laukia lai
mingos mirties. Tokiems 
vieta ne kongrese, bet bo
binčiuje.

—Veidiminut, Maike! Aš 
protestuoju prieš tokią kal
bą ! Kaip tu gali sakyt, kad

lapeliu. Reikia labai daboti, kad nors apginti. (barą lytu Afrikoje. Karo
kumpis nevirtų, o tik kaistų Kelias iš Anglijos į Pietų metu anglai labai gailėjosi, 
taip. kad per 4 valandas laik^ Afrika ir Australiją, lig iš- kad padarė tokią kvailystę, 
jis nepervirtų, o tik pakankamai kasant Suezo kanalą, ėjoį^ersabo sutartimi, karo uo- 
minkštai išvirtų. Tokiu budu aplink Afriką, Atlanto ir In- jstas Helgolandas buvo pa
virtas kumpis bus labai skanus, dijos vandenynais. Kelias naikintas.sultingas ir gražios rausvos netrumpas, nes tęsėsi kelias Tad, kaip matome, ang-spalvos. Smarkiai verdamas sąvaites. Laivams reikia at- kumpis buna sausas, negražus, naujinti kuro ir maisto at- Išvirus išgriebti iš vandens sargos. Ir ka gi? Anglai At- ir pastatyti šaltoje vietoje. Duo- lanto vandenyno pietinėje' liais, kurie yra nuolatos jų ti į stalą plonai supiausčius. dalyje, arčiau prie Afrikos,' rankose. Kas mėgins tų ke-

lai sugebėjo ne tik įsigyti 
kolonijų, bet ir jas sujungti 
su metropolija patogiais ke-

Daina Apie Darių 
Ir Girėną.

Vakar juokas mus kuteno, 
Linksmo veido šypsena, 
šiandien skamba liūdna daina 
Verkia motina sena.
Prie Atlanto vandenyno.
Prie tėvynės Lietuvos,
Žuvo Darius ir Girėnas—
Liūdi širdys mus tautos.
Verkia tėvas Nemunėlis,
Verkia Neris, Dauguva,
Ir Šešupė ir Dubysa—Verkia visa Lietuva.
Paliai Soldino miestelį 
Ūžė orlaivis nakčia 
Ten narsuosius mus didvyrius 
Priešas nužudė slapčia.
Šimtametės miško pušys Dairos, kalba paslapčia, Klausinėja viena kitą,
Kas užmigo amžiams čia?

Prisiuntė A. įmirkus. 
Kovo 16. 1936.

viena ir kokia jos misija A- > t6 didelių fabrilaj ir da
menkoje. Jie pinojo, kad da“F‘a“ W atsidaro.

Šiomis dienomis gospozaOlga Karpovskaja yra So- r.1 Tz , . vietų Rusijos prezidento °'fa, K^Poyskaja 
Molotovo žmona ir kad ji
atvyko Amerikon susipažin- 7 ~ T7. -
ti su šios šalies moterų gro- t rumpai Apie VISKU 
žio kultūra, būtent, kaip čia ——
moterys rengiasi, kaip jos Hitlerio atėjimą
dažosi, kaip nešioja savo \°kietija gamybos zvilgs- 
plaukus ir tt. Visas šitas ži- niu užimdavo antrą vietą 
nias ji sakosi norinti par- Pasauly, o dabar nusmuko į 
vežti Rusijos moterims. Ji ^ePhntą. Prie tautis .os dik- 
norinti padalyti “gražias tatul‘os J1 nuprogresavo 
Rusijos moteris gražesnė- at8al-
mis, o netaip gražias—dau- .. ,
giau patraukiančiomis.” Stalinas pasakė, <ad ko-

Gyvenimas Sovietuose ™nizmo eksportuoti j uz- 
darosi linksmesnis,” sako sl.e9J negalima. Na, o kodėl 
Molotovo žmona. “Maskvos ? Sm.ftona gali eksportuoti
restoranuose griežia orkest- Per ra‘
rai ir linksminasi dailiai ap- Staliną:, pran-
sirėdžiusios moterys. Lygiai cuzlskai nemoka._____
taip, kaip Londone, Pary-, Raudonojo Kiyži aus or- 
žiuje, New Yorke ar Wash- ganizacija nori surinkti 
ingtone. Amerikoj yra klai- Naujoj Anglijoj J 225,000 
dingą nuomonė, kad tai nukentėjusioms nu> potvi- 
reiškia Rusijos buržuazėji- nį0 šelpti.

jau įs- 
• vyksta Į Sovietus atgal. -
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Įvairios Žinios. ii

Ko Lietuva Reika Iš Urugvajaus Lietu-; 
lauš Iš Vokietijos. ! vių Socialistų Vei-

t u —~ • kimo.Jau buvo rašyta, kad Vo- _____
kietija nesenai pasiūlė Lie
tuvai derybas ūkiškiems 
santykiams sutvarkyti. Lie
tuva šį pasiūlymą priėmė.
Nors derybų laikas dar ne

Montevideo. — Prieš 6 
metus pradėjęs veikti Urug
vajaus Socialistų Partijos 
Lietuvių Skyrius diena die- 

, - . . . . . non apima vis platesnias
paskirtas, bet abi valstybes Urugvajaus lietuvių darbi- 
jaii siisitare, kad derybos eis nįnkų simpatijas, kadangi 
Bei lyne. Lietuvos delegaci- £Įa socialistine mintimi gy- 
jai derybose vadovaus Lie- vena penktadalis visų Mon- 
tuvos atstovas \ okietijoj tevįdeo lietuvių. Jie visi lai- 
Jurgis Šaulys. Lietuva per gvj nuo buržuazinių, fašisti- 
derybas Vokietijai patieks nių ir bažnytiniu prietarų, 
tokius reikalavimus: pir-j
miausia turi būti atstatyta Sausio 26 d. šių metų So- 
abieju valstybių ūkiški san- cialistų Partijos lokale įvy- 
tykiai,, buvusieji ligi 1934'ko Urugvajaus lietuvių so
mėtų, tai yra, kad vokiečiai i c^abstų visuotinas susirinki- 
nekliudytų Lietuvos prekių! mas. Salė išpuošta obal- 
pervežimą per savo žemę ii jsiais: “Visų salių proletarai, 
kad butų atšauktas mažojo• vienykitės” ir “Tegyvuoja 
pasienio susisiekimo suvar-į Socialistinis Darbininkų In- 
žymas. Gyvulių ir mėsos i ternacionalas, kurį lietu- 
pervežimui palengvinti busimi socialistai išpildė — 
sudaryta veterinarinė sutar
tis. Taip pat per derybas 
Lietuva pareikalaus, kad
butų grąžinti “įšalę” Lietu-

“Sukilk, pasmerktas prakei
kimui” ir užbaigė obalsiu— 
“Tad kovon iki galo!” Tie 
kilnus aidai ugdo kiekvienc

vos piliečiu pinigai Vokieti- sieloj kovos audras kapita
lizmo sugriovimui.joje.

Dabar jau taip pat aiškė
ja, kodėl išdidi Vokietija 
pirmoji nusilenkė Lietuvai. 
Vokiečiai tai padarė dėl 
dviejų priežasčių, pirmiau
sia jie norėjo Europai paro-

Susirinkimui pirmininka
vo drg. J. Aleksiejunas, sek
retoriavo drg. P. Sėjunas.

U. S. P. L. C. organo “N. 
Bangos” administratoriui 
drg. Krigeriui pranešus.

dyti neva savo taikingumą kad laikraščio ekonominė
nes paskutiniuoju laiku už- Į padėtis stiprėja, atsilikusie-
sieniuose buvo daug rašo
ma ir kalbama apie kariš
kus vokiečių planus. Antra, 
vokiečių santykiams su Len
kija blogėjant ir Vokietijoj 
didėjant maisto stokai, vo
kiečiai nori pirktis iš Lietu
vos maisto per Rylų Prusus, 
kurie, dėl lenkų tranzito su
varžymų, yra atkirsti nuo 
likusios Vokietijos. Tsb.

ji nariai susimokėjo nario 
mokesčius ir keli nauji 
draugai prisirašė.

Susirinkimas taipgi nuta
rė pasiųsti protestą Lietuvos 
valdžiai, kad ji nemėtytų 
liaudies lėšas hitlerizmc 
platinimui Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijose ir kad 
nepersekiotų
bo žmonių.

JLirtuvu? V1CLI -

Potviniams Nuslugus, Įmonės Kasasi Iš Purvo.
KELEIVIS, SO. BOSTON.

šis vaizdelis parodo tris buvusių Amerikoj potvinių reginius. but?r.t 
gatves. (2) Vaizdas iš Johnstowao, Pa., miesto tuoj vandeniui nuslugu 
rius Pittsburgho priemiesty, kuomet patvinis nuslūgo. Jų namelis bu-, 
dų liko daug dumblo.

Laisvamanių Suvažiavimas Šiauliuose.

WPA darbininkai valo Pittsburgho 
\>ra» su žmona valo savo kamba

rius vandens, iki pat lubų, ir ant grin-

Nupigintos Knygos. ’apsivedimai.
'NAUJAS SZAVIZROLAS labai juo-į 
kingas aprašymas jo gyfenimo,
172 puslapiai ................................ 40c.
Naujos dainos apie karą ir jauni
mą .................................................... 25c.
Nauja Pranašystė Mikaldos iš Sa
bas, puikios

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba moters nuo 25 iki 40 metų. Pa
geidaujama kad atsišauktų farmer- 
ka. bet kuri neturi vyro, nei vaikų. 
Viską paaiškinsiu per laišką. Susira-

pranašystės ........... 25c ’ »*n®6lu tik su toms, kurio; prisius
Paslaptis lašinio kazyrom. Kas per- V\ m. Mark, (6)

{skaitys šią knygelę, nepraloš. 25c. I Ross avė., Seran.on, Pa.
i Sapnų knygelė, išguldymas tap. 25c. J ' .. 7 : 7 7
’Gyvenimas girtuoklio su 15 pa- ! Pajieškau moters apsived nui; esu

- * - - - ■ ! naslys, 48 metų. Prašau moterų atsi-' veikslų ir vissos dainos apie gir
tuoklius............................................... 25c.
Spėjimai laimės ir planetos.......... 20c..

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

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth St-. So. Boston. Mais

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

1416 E. 12th st., Eddystone, Pa.

liepti neperdidelio skirtumo amžiuje. 
Mano užsiėmimas, esu {Mtnt ris. Pla
tesnių žinių galėsiu paai^iin laišku. 

An. Menkus, (6)
Route 1, Box 35, Custe“, Mich.

Pajieškau vyro apsivedimui; pagei
dauju kad butų farmerys. A.- esu na
šlė, pusamžė moteris. Daugiau žinių 

~'suteiksiu per laišką. (16)
.Mrs. A. Seaman, R. 1, Ha;;, Mich.

PAJIEŠKOJIMAI

KE1KAL1NGAS SENY VAS VYRAS
I prižiūrėt 5 akerius žemės, ! karvė, 1 
arklys; plačiau apie viską paaiškinsiu 

i laišku. /Šeram žmogui gera vieta. 
'Klauskite: (5)

A. M. McCormick Road,
Shingerlar.d N. Y.

Pajieškau brolio STANISLOVO 
TARASEVIČIAUS ir kitų giminių 
Petro Vaiciukevičiaus; abudu paeina 
iš Vilniaus gub., Jurgionių kaimo. 
Prašau juos pačius atsišaukti; kurie 
žinot kur jie randasi, malonėkit pra
nešt man jų adresą, busiu labai dė
kinga. Mano vyras mirė, labai norė-

D’DELI POTVINIAI IS
PANIJOJ.

ivo-i nnlfAntėin čiau su broliu ir su dėde susižinot: Ispanija ilgi nukentejo Mrs -vIfiivįna Y»nkansk«s 
nuo potvinių. Pereitą sąvai
tę tūkstančiai žmonių pali
ko be pastogės.

PARSIDUODA FARMA
155 akeriai žemės, 40 akerių dir

bamos, žemė gera. Čionai sveikas kli
matas, geras vanduo; parsiduoda pi
giai. Farmos mašinos ir namai, ra
kandai, viskas už $1,500. Daugiau 
norinti žinių klauskite laišku, aš pa
aiškinsiu. (6)

Mrs. Sophia Riškų*, Milner, Colo.

Kovo 8 d. “Liaudies Na-[ Nauja pasaulėžvalga neša 
mų” salėj įvyko Laisvama- ’ naują elgseną ir naujus 
nių etinės kultūros draugi-: veiksmus.
jos skyrių atstovų suvažia- Lietuvoje jau įsteigtas 
vimas. Prisitaikydamas prie kretatoriumas lavonams de- 
naujo draugijų įstatymo, ginti ir leidžia juo pasinau-
uvažiavimas pakeitė drau- doti laisvamaniams. Lavo- randasi Meksikoj. Jis nuvy- Praneštl

gijos įstatus. Keičiant įsta- no sudeginimas atsieina 75 ko tenai aviacijos reikalais 5311 Ona Kulpaniutė-Blažienė 
tus, kilo didesnių ginčų dėl litus. Čia jau turime naujo- ir kartu nori praleisti tenai 576 Pearl st-» stoughton, Mass. 
naujai sumanyto organo — sios pasaulėžvalgos žingsni atostogas. Apie tai praneša

Mrs Magina Yankauskas <7 Į GERA FARMA
2211 Morgan avė., Bronx, N. Y. C. ;

________________________________ ! 125 akrai, geros triobos. Io karvių,
Pajieškau VINCO KULPANO, Vai- 1 "telyčios, 1 bulius, 2 arkliai, visokie 

poniškių kaimo, Punsko parapijos, larmos įrankiai. Pieną parduoda
______________ Pirm 18 metų gyveno So. Bostone ir . kvortom ir kenais dėl pieniaus; daro

. j v dirbo cukernėje. Išvažiavo į Water- biznį. Pusė mailios į. miestuką.Lakūnas v aitkus (laDai būry, Conn. Kas žino kur jis randasi, Parduoda su visu bizniu už $9,500; 
• - ----- - — < - - arba pats lai aUi_ apie pusę įmokėt. Platesnių ~-'~

(7) . klausk:

R.

žinių 
(5)

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

RADIKALUS LENKŲ Mbį
NISTERIO PAREIŠKI

MAS.
Varšuvos “Gazeta Pols- 

ka” įdėjo buvusio lenkų fi
nansų ministerio Matuševs- 
kio straipsnį apie Lenkijos 
ūkio gyvenimo perorgani
zavimą. Autorius pabrėžia, 
kad svarbiausias lenkų ūkio 
uždavinys turi būti tuoj pa
gerinti Lenkijos ūkininkų 
padėtį. Esą. reikia pasiekti, 
kad 23 milijonai lenkų ūki
ninkų tuoj galėtų geriau gy
venti, kad jie galėtų pakan
kamai maitintis ir vakarais 
užsižiebti žiburį. Tuo tikslu 
autorius reikalauja, kad bu
tų tuoj sumažinta ūkinin
kams skolų našta, perdideli 
muitai ir mokesčiai. Jis tvir
tina, kad. pagerėjus ūkinin
kų padėčiai, pagerės ir ben
dra Lenkijos ūkiška padė
tis, nes ir pramonė galės 
daugiau parduoti ūkininkų 
masėms. Tačiau, visu pirma 
turi būti pasiektas biudže
tas be deficito. Tuo tikslu 
turinčios būti sumažintos 
išlaidos.

Pajieškau sunaus JONO GUTAUC- 
KO, apie 40 metų, vidutinio ūgio, 
tamsus žili plaukai; 3 metai išėjo iš 
namų ir daugiau negrįžo. Kalba tik 

Socialistnė Danijos vai- angliškai. Kurie žino kur jis randasi
džia pasiūlė parlamentui.prasau Gutauskas <5>
priimti Įstatymą, kuriuo bu-' 2114 n. Oakiey avė., chicago, 111. 
tų Įsakyta fabrikantams pri
imti atgal į darbą 130,000 
darbininkų, kurie buvo pra-

"Naujienos.’tarybos įsteigimo, kurį gynė priekin, 
dr. Kairiūkštis. Svarstant Publika išklausė paskaitą 
šio naujoviško organo įstei- dideliu susidomėjimu.
gimo klausimą, dr. Kairiuk- ---------------
štiš nurodė, kad tas organas Laukia LlUCiperio 
esąs sumanvtas tam atsiti- > , - r • .
kimui, kada, gali būti, nega- Karalystes LietULOį. 
lės veikti nei valdyba, nei ------—
suvažiavimas. Į tarybą, ku- Arba kaip bedieviai norėjo salinti lokauto keliu.
riai numatyta suteikti be- iškelti Belzebubo vėliavą------------------

ant popiežiaus rūmų.
„ , ... Lietuvos kunigėlių iei-

menys: prof. Gudavičių, laikraštuka.s “že-
prof. Čepinskį ir piof. Bag- majčių Prietelius,” 9-tame vos sekanti keleiviai: 
doną. Susirinkimas sutiko numery išspausdino šitokia,] Juozas Latinis, Helen Serapi- 
tokį organą įsteigti, tačiau anot io j^riia ; įnavičiutė, i Brooklyn, N. Y. P.

Dijokas. Eugenija Chodoravi- 
rvv.

FARMA PARSIDUODA
114 akerių žemės, sodas didelis, ge

ru medžių vaisingų, yra gero miško. 
Stuba 10 kambariu, 2 barrės, sailas 
kornam sudėt, vištininkas, pradžius. 
Visi bildingai geram padėj me. Far
ma prie gero cimentinio kelio, tik 2 
maiiė-s nuo Brooklield gelžkelio sto-

AN'TANAS PAČAUSKAS, 1918 Ities, didesni miestai netoli, į Utica 18 
metais jis gyveno Racine, Wis. Girdė-į mailių, Siracus 40 mailių, Bingham- 
jau kad vėliau jis gyveno ant farmos ton 50 mailių. Farma parsicuoda la- 
netoli nuo Racine. Kurie žinote kas bai pigiai. Klauskite informacijų per 
su juo atsitiko ir kur jis randasi, ar- laiškią. Adresas: (6)

veik neribotas teises, dr. 
Kairiūkšti? pasiūlė tris as- 

uds 
rof

doną. Susirinkimas sutiko 
tačiau

ATVYKO IŠ LIETUVOS.
švedu Amerikos Linijos laivu 

'Gripsholm” atvažiavo iš Lietu-

PASLAPTINGAI DINGO 
MERGINA.

Žem. Naumiestis. Vasario 
11 d. dingo iš Sugintų kai
mo A. Paldauskaitė, 22 me
tų amžiaus mergina. Jokių 
dingimo žymių iki šiai die
nai nerasta. Sulig namiškių 
pasakojimais, galėjo būti 
baltųjų vergių pirklių dar
bas.

NACIAI ATIMA PILIETY
BĘ IŠ EMIGRANTŲ-
Havaso žiniomis, Vokie

tijos vidaus reikalų ministe
rio įsakymu, 25 į užsienius 
pabėgusiems vokiečiam: 
buvo atimta Vokietijos pi
lietybė už “ištikimybės sto
ką tėvynei.” Vidaus reikalų 
ministeris tą savo nutarimą 
padarė susitaręs su užsienių 
reikalų ministerių. Tų asme
nų turtai bus konfiskuoti 
valstybės naudai.

Tomis pačiomis žiniomis, 
šiuo metu atitinkami orga
nai svarsto klausimą taip 
pat atimti Vokietijos pilie
tybę ir minėtųjų asmenų gi
minėms.

lokį organą įsveigu, tačiau anot įst<>rįją;
nutarė jį rinkti, nesuteikiant *‘1880 m. rugsėjo men.
•Jani JOiUŲ tčlSIŲ. i^lvazlSVl- fįOmoje buvo surengta ma
mas įsnnko į tarybą: prof. nifestacija pagerbti revoliu- vidavičius ir M. Pociūnienė j 

doc. T. Šulcą, A. cįonjereį Liudvikai Michel.
Palciauską, V. Preikšą, pi of. minios vienas masonas 
A. Gudavičių, prof. cepins- Laiboje išgarbino Liū
tį ir prof. Bagdoną. Jei ku- cįper| kaip moderniškųjų
ris nors narys is tarybos at- kjėjų simbolį (reiškėją).
sisakytų, taryba liktų veikti Tuomet kažkas minioj suri- 
nepilname sąstate. Į centro k0; ‘Tegyvuoja šėtonas!’ ii 
valdybą išrinkti : dn J. Shu- penLį tūkstančiai žmonių 
pas, dr. J. Kainukstis, Ig. pakartojo: ‘Nėra Dievo! Te- 
Piotas, K. Y alasinas, A. Zu- gyvUOja velnias!’ Visą vasa- 
kauskas ir kandidatai: A. r_ Mazzini iškilmių metų 
RondomansKis ir V. Knyva. Genujoj nešiojo juodą vė- 

Suvažiavimas pavedė cen-;liavą su Liuciperio paveiks- 
tro valdybai kreiptis į vy- lu. Bedievių būrio vadas.

<•»*»♦■ zv X*11i.uic, jl-ivuvfk*

Chicago. III.
Keleiviai iš Klaipėdos išplau

kė švedu Amerikos Linijos mo
dernišku laivu “Marieholm” j 
Stockholmą. Persėdo ant didžiu
lio Gripsholm laivo ir atvažiavo 
; Xew Yorką.

Tuo pačiu laivu gegužės 29 d. 
s New Yorko plauks per Go- 
.henlmrgą tiesiog Į Klaipėdą di
džioji lietuvių ekskursija. VPM.

BARGENAS!
geri medžiokliniai

BARGENAS:
Kani reikalingi

uikiniai šunės, po $10.06; kalės po
riausybę su memorandumu,'sekdamas vėliavą, pareiškė: sy**. Mokinti. Taipgi karvelių viso- , , L Z • _* • • --i i.- -- (Bantams pigeon), žema kakad butų greičiau įvestą ei- ( Musų pareiga yra įskelti se-
vilinė metrikacija ir sutvar- tono vėliavą ant visų bažny- 
tytas netikinčiųjų tėvų vai-j čių ir ant Vatikano. Ateis 
kų mokyklose klausimas. ' I diena, kada musų vadas 

Po suvažiavimo Piliečių JUinciperius triumfuos vieto

;ių (Bantams pigeon), žema Raina. 
P. D. ANDREKUS. (5)

PEXTWATER, MICH.

175 AKERIŲ FARMA

kliube buvo suruošta bend
ra vakarienė.

Buvo pagerbtas Dr. Šliu
pas. Padėkojęs už pagerbi-

Kristaus ir bus žemėj garbi 
namas kaip tikras Dievas.’

“Lietuvoj kol kas tokių 
vaizdų nematyti, tačiau ta;

mą, d r. J. šliupas pradėjo j neleidžia manyti, kad atei- 
paskaitą, kurios esmines ty to irgi nebus. Butų pei

ba kur randasi jo šeimyna, prašau 
pranešti, už ką bandysiu atlyginti.

Mrs. Chas Adams (5)
Carrington, N. Dak.

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

1419 So. Philip st., Philadelphia, Pa.

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

Parsiduoda Gera Ūkė.
50 akeriai žemės yra di-bamos ir 

miško, 500 obelių ir kitokių vaisinių 
medžių; 15 melžiamų karvip. ir jaunų 
gyvulių, ir visokių paukščių • 8 kam
barių namas apšviečiamas elektra, 
visi budinkai, visos mašinos kas tik 
reikalinga ant farmos; prie gero ke
lio ir netoli nuo miestų. Ka myli gy
venti ant farmos ir nori pasidaryt 
gerą gyvenimą, tai gera proga, nes 
pigiai parsiduoda. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos arba per laiš- ----- <7) 

JOHN SLATER
Box 59, R. F. I). No. 1,
North Farms, AVallingford, Conn.

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

Kazimieras Tičkunas 
1120 Pierce street, Gary, Ind.

Pajieškau PRANO BRUŽINSKO, 
paeina iš Lietuvos Slabadų kaimo, 
Šakių apskričio. Jisai gyveno Carfin, 
Škotijoj. 1913 metais išvažiavo į Ka- 
nadų. Prašau atsišaukti jį patį, kurie 
žinote kur jis randasi, meldžiu pra
nešti jo adresą, už ką tariu širdingą 
ačiū. (5)

JUOZAS ULINSKAS
Minden, W. Va.

Parsiduoda Bekcrnė
Su visais moderniškais įtaisymais. 

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

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

HITLERIS RINKS PINI
GUS SAVO PROPAGAN

DAI UŽSIENY.
Oficialiai pranešama, kad 

Vokietijos švietimo minis
teris, susitaręs su nacional- 
fašistų partijos kasininku ir 
reicho vidaus reikalų minis- 
teriu, nuo šio mėnesio 3 d. 
skelbia rinkliavas “vokiety- 
bei užsieniuose remti sąjun
gos” naudai. Rinkliavą vyk
dys visų Vokietijos mokyk
lų mokiniai, pradedant nuc 
10 metų amžiaus. Vaikai 
rinks aukas savo šeimose ir 
įstaigose. Kaip pažymima 
oficialiame Vokietijos švie 
timo ministerio aplinkraš
tyje, pinigai bus pervedami 
i užsienius vokietybei, jos 
birtvrai ir vokiečių sociali- 
r.ei paramai finansuoti.

JIS PRIEŠINGAS PATS SAU.

Čia matote Arkansas valsti
jos politikieri Gray'ą. Dabar jis 
paskelbė savo kandidatūrą j se 
natorius kaip demokratas, bet 
demokratų partijos politikai 
esąs priešingas.

mintis čia patiekiame. 
Lietuviai, kol nebuvo ka

talikai, buvo stipri ir sveika 
tauta. Po krikšto jie pasida
vė kitų tautų įtakai, pasida
rė skurdžiai, belaisviai. Lai
svę grąžino lietuviams ne 
bažnyčia, bet naujos pasau
lėžvalgos žmonės, kurie pir
mi pakėlė protestą prieš 
vergiją, išnaudojimą ir ka
us. Didžioji Francuzų re

voliucija ir Darvinas pra
skynė kelią į šviesą, iškelda
mi kiekvieno žmogaus teisę 
siekti sau asmeniškos lai
mės. Sąžinės ir kultūros lai
svė yra būtinos sąlygos as
meniškai laimei jausti. Šių 
dienų idealai yra koopera
cija ir komunizmas. Kuris 
ių bus tinkamesnis gyveni
me ir kuris laimės — paro
dys ateitis. Musų troškimas 
yra taika, tačiau kol mums 
grąso hitlerizmas ir kol, ap
skritai, pasauly siaučia im
perializmas, mes . turime 
auklėtis kariškai ir būti pa
siruošę gint savo laisvę. Eti
kos dėsniai, o ne d&gmos. 
turi vadovauti gyvenimui.

23 akeriai ganyklos. 40 akerių miš- 
:o. kita dirbama žemė visokiems au
galams tinkama. Stuba. barnė ir ki- 

i reikalingi budinkai. Gyvuliai, avys, 
r.eitelis. vežimai ir visi farmos įran- 
<iai. Viskas už $2,800; įnešt $1.800. 
\NTRA FARMA 99 akerių, 50 ake- 
:ų miško ir medžių, 40 dirbamos tin- 
ama visokiems pasėliams, yra val
inių medžių ir 6 kambarių namas, 
iarnė ir kiti reikalingi budinkai. 
Kaina $1,800. inešt $1,200. Klauskite 
as FRANK RUDZINIS (6)

BERLIN, MD.

Parsiduoda Gera Farma.
Žemė 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 skėriai že
mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
melžiamų karvių, bulius ir kitos au
ginamos; yra žąsų ir turkių, vištų, 
kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
prie farmos įrankiai ir m ’šinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilr kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pa'-davimo— 
maža šeimvna. Kreipkitės pas (21 

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

drąsu garantuoti, kad m e 
šito nesulauksime.”

Kaip matote, “žemaičių 
Prieteliaus” pisoriai laukit 
ir Lietuvoj tokios pat Liuci
perio karalystės, kokią skel
bė Romos bedieviai.

Ar jie susilauks?
Žinoma, kad ne. Nesusi

lauks dėl to, kad šitokių 
“manifestacijų šėtonui pa
gerbti” laisvos minties žmo
nės nekuomet nerengė ir ne 
rengs. Nebuvo tokio dalyke 
nei Romoj. Tą pasaką pra 
simanė patys kunigėliai 
kad davatkos daugiau prie 
jų glaustųsi.

Tikrovėje velnią garbint 
ne bedieviai, bet patys Ro
mos katalikai. Jie pripažįs
ta velniui didesnę galybę 
negu Dievui.

Taigi, jeigu Romoj buv( į Parsiduoda vištų farma ir 
kada nors Belzebubo garbi 
daromos kokios manifesta- 
?iios, tai jas galėjo rengt 
tiktai davatkos, ne bedie
viai. Romos popiežių jos ii 
dabar garbina. O ar ii.- 
daug nuo Belzebubo skiria
si?

PARSIDUODA FARMA 
Arba mainau ant gero namo mies 

■. arba mažos farmukės. Pageidau- 
ama apie Cleveland, Ohio. Mano far- 
na 212 akerių. žemė geriausia, molis 

■j juodžemiu, visa lygi; šaltinio upe- 
teka per ganyklas. 45 akeriai ūž

ėta alfalfa. 30 akerių gero miško. 
Viso.- farmo mašinos. Budinkai visi 
reri. šluboje vanduo. Parsiduoda be 
tyvulių. Platesnias žinias per laišką. 

Chas. Baltušnek,
R. I). 4. Munnsville, N. Y".

LIETUVIŠKŲ PLŪGŲ 
IŠDIRBYSTE.

Fa .neriai, kurie norite turėt gerą 
ga. plieninį, su kuriuom lengva

• . : įgykite tuojaus. Aš turiu gata- !s apielinkės. galite pamatyt pa- 
is. !š toliau galite užsisakyt laišku

■ pataisau ir senus plugus, jeigu 
a a, rors sugadinti. Aš sutaisau taip 
rai. kad išrodo kaip naujas ir dir

ia kaip naujas.
I AITUnS, (5)

:33 ( ross St., Bridgew*ter. Mas*

R. 1

greino biznis.
arkai geros juodos žemės, lygi 
menų. pusė dirbamos, pusė mai 
m stuka. mokyklos. Namas 11 

ariu. elektra, šilima ir vanduo 
7 budinkai iš viso; 1,700 vištų 

i ūkų. 2 karvės, 4 kiaulės, jaunas 
Filna $7,500, tuščia $5,500, 

ičiaus galiu palikti $2,000.
A SAMAI.US (6)
. 1). 1, Box 83, Danielson, Conn.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

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

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spa^vuo-i 
tas 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: Steigia
mojo 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 Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina..................................................... $1.00Drūtais audeklo apdarais ......... $1.25

KELEIVIS
253 Broadnay, So. Boston, Mass.



ficfttas Puslapi*.

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTLįR^^/jos
________ Al ŠAKY n Ak

Apie Amerikos lietuvių 1 Jonas Polteris, SLA. 14 
kongresą ir kitus dalykus, kuopos ^kretorius ir kuo-1
“Keleivio” sumanytą lie- 

uvių kongresą “Naujienos” 
oilnai parėmė ir šiandien 
au yra tam komitetas orga- 
ūzuotas. Kongresas siulo- 
na šaukti Clevelande. Jc 
ikslas — užtarti už Lietu
os liaudį, už žodžio ir spau
dos laisvę Lietuvoje. Iš visų 
altinių sužinota, kad ten 

: odžio ir spaudos laisvė pa
taikinta, beturčiai neturi 

nei balso, nei teisių. Šiomis 
dienomis gavau laišką nuc 
”ieno žmogaus iš Lietuvos 
ru aprašymu tos visos prie
spaudos. Gerai, kad dar 
toks laiškas nepapuolė i val
džios rankas. Tas žmogus 
butų suimtas kaip “išdavi- 
l;as” už teisybės parašymą.
Aš visuomet stojau už tai, 
kad lietuviai turėtų savo 
^aidžią ir lietuvių vardas 
kiltų aukštyn. Stoju už tai ir 
šiandien. Bet taip pat stoju 
ir už laisvės žodi ir spaudos 
laisvę. Ką mes šiandien ga
lime sužinoti apie Lietuvos 
padėti, apie musų brolių gy
venimą, jeigu spauda cen
zūruojama? Lietuvos re
daktoriai negali ką nori ra
šyti, o iš užsienių laikraš
čiai neįleidžiami, kurie sto
ja už žmonių laisvę. įlei
džiami tik tie laikraščiai, 
kurie užgiria diktatūrą. Jei
gu lietuviai liejo savo krau
ją ir dėjo paskutinius cen
tus, kad pasiliuosuoti nuo 
carizmo vergijos, tai kodėl 
šiandien jie negali turėti 
Lietuvoje žodžio ir spaudos 
laisvės? Kodėl Lietuva ne
gali buti demokratiška šalis 
ir leisti savo piliečiams lais
vai veikti? Jeigu Antanas 
Smetona mano, kad jis yra 
tinkamas buti šalies vadu. 
tai tegul leidžia Lietuvos 
liaudžiai demokratiškai jį 
išrinkti? Jeigu jis taip pasi
elgtų, niekas žodžio neture- 
lų prieš jį sakyti. O kadangi 
; is musų broliams ir tėvams 
neduoda laisvai išsireikšti, 
iai mums reikia sušaukti lie- 
uvių kongresą Amerikoje, 
r ruoštis be atidėliojimo.

Tik įsivaizduokim, kaip mes 
.austumės, jei čionai, Ame- 
ikoie, valdžia mums lais- 
ės žodį uždarytų? Tai taip 
aučiasi ir Lietuvos liaudis.
Jai nekurie pasakys, kad ne 
nusų dalykas jiems diktuo- 
i, kaip tvarkytis? Bet jeigu 
sietuvos valdžia visokiais 

sumanymais kreipiasi į A- 
merikos lietuvius (ir galima 
sakyti, kad su musų pagal
ba Lietuva atsistojo ant sa- 
,ro kojų), -ir ten prispausti 
žmonės dabar šaukiasi 
mus, tai ar gi ne musų rei
kalas už juos užtarti ir pa
reikalauti savo broliams 
laisvesnio gyvenimo? O at 
gavus laisvę, viso pasaulio 
lietuviai paduos ranką ir 
:ems Lietuvos reikalus. Tai
ga toks musų pasisakymas 
nereiškia, kad eisim prieš 
Lietuvą ir lietuvių tautą, 
l ies tik pageibėsime Lietu 
vos liaudžiai gauti laisvesnį 
gyvenimą. Taigi mes einam 
savo tautai į pagalbą.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Petrui Dručiui.—Ačiū už
pos organizatorius, yra labai Pl'i-'iy^tą VVorcesterio “Sun- 
daug pasidarbavęs nauju Telegram, bet sunau- 
SLA. narių gavimui. Ir ben-'įot nieko negalėsime. P-lė$
drai jis daug dirba musų vi 
uomeniniame judėjime. Jis 

vra geras namų popieriuo- 
tojas ir malevotojas, taigi 
reikalui esant niekas neap
sigausite jam darbą pavedę. 
Jeigu žmogus daug pasitar
nauja visuomenės labui, tai 

isuomenė neturėtų ir jo rei
kalų pamiršti. Jis taipogi 
buvo karštas rėmėjas antro- 
:o skridimo. Buvo ir i komi- 
eta išrinktas.

Petras Luiza, žinomas 
Jevelando juokingų kome- 
iijų vaidintojas ir daininin- 
:as, išvažiuoja Į Toledo, O. 
Jlevelandiečiai gailisi ne- 
eksią veiklaus jaunuolio. 
:uris mus dažnai palinks- 
nindavo savo juokingais lo- 
imais ir dainomis. Linkime 

Petrui kuo geriausių pasise
kimų naujoj vietoj ir nau- 
iame darbe.

Clevelande jieškoma bu- 
lų. kaip sukelti pinigų pa
žibėti tiems, kurie nuken- 
ėjo nuo potvinių. Jau su- 
inkta apie 80,000 dolerių. 
Beveik visus sudėjo bied 
įuomenė. Kompanijos, ku- 
ios galėtų pačios vienos po 
iek paaukauti, visai nepri- 
ddeda. Vis tenka tiem pa- 
iem vargdieniam vienas ki- 
ą galbėti.

Metrikaitės pasaka apie joe i 
lankymąsi Lietuvoje laba: 
skysta ir tuščia. Jai išrodo! 
svarbiausis dalykas tas 
kad nuvykus Lietuvon ii nu-1 
ikirpo plaukus “Dagai Pa

ryžiaus madą.” Bet kaip 
dirba ūkininkai ir bernai, 
nepasako nei žodžio. To
kių dalykų ji. matyt, net ir 
nesupranta. Apie suimtus | 
VVorcestery plėšikus irgi ne 
Yiatėm reikalo rašyti, nes | 
..aip išrodo iš jų vardų ir pa
vardžių, jie turi but lenkai. | 
ne lietuviai.

J. Armonui. — Kaip pa
daryti veidrodi, mes jau aiš- 
kinom tamstai pereitais me
lais. bet tamsta, matyt, ne
pastebėjai. Taigi paduodam 
čia tą formulę iš naujo. Rei
kia padalyti skyrium šiuos 4 
mišinius:

Mišinys 1: Paimk 175 
tranus sidabro druskų (an
gliškai, silver nitrate) ir 10 
uncijų distiliuoto vandens. 
Supilk i bonkutę ir pakra
tyk, kol sutirps.

Mišinys 2: Sumaišyk 262

Akrono miesto lietuviai 
abai nudžiugo, kad Good- 
,ear gumų dirbtuvėj strei
kas jau pasibaigė. Jis tęsėsi 
įpie penkiatą savaičių lai
to. Žinoma, streiko laiku 
risi kiek nukenčia, kaip 
darbininkai, taip ir biznie
riai. Streikieriai iškovojo 
riek tiek pagerinimų dirb
tuvėj.

No. 15. Balandžio S d, 1936

Hitleris Kalbasi Su Savo Bosais.

Daugelis mano, kad Vokietiją dabar valdo Hitleris. Taip vi
sai nėra. Vokietiją dabar valdo militaristai. Jie vartoja Hitlerį 
tiktai kaip garsiakaibi savo planams skelbti. Ir šitas vaizdelis 
parodo, kaip militaristai duoda Hitleriui Įsakymus. Jis čia ma
tyt dėžiniam kampe, su k medi j antiškais čali Čaplino ūsais.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang-, Lietuvos KespabUKoo Istorija ir Žeas- 
liskai lietuviškos kalbų. Sutaisė A ! lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

'.alis. Abi dalis vier.oje knygoje. j nuo i 905 metų revoliucinės Lietuvos 
r*sl. 1274 Gražus tvirti apdarai SIC 00! spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

„ o j ,.. . ,•«. • ! kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-.eocTM Budas Išmokt, Angliška..- . ,lži č kai paskui revo-
reikalingiausių zoaz-.ų u ■ ;iucija -mė virš k< F Lkt 

□asikalbėjimų š, knyga sutaisyta taip , paliuoauota ii po cak> valdžios jr 
lengvai ir auprantatnai. kad aiekvie- kai b geibia respublika 
oas gali greitai išmokt kalbėt anglis- 1 - - -
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai.
□et čie’i sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors. nu
ėjus krautuvė?, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir rt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
oadidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95...............33c

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. Haberiandą, j

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų nasaulio žmonių 
‘.autas, veisles arba rases Yra didelei, 
naudiep-a kiekvienam perskaityti Chi-: 
cago. III., pusi. 667, Popieros vir
šeliais ............................................. $3.09

Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis
' parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri-

■ čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 
! rodo. kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 

I l<eani dokumentai: Steigiamojo Sei- 
, rr.o nutarimai, taikos sutartis su bal- 
i ševika-s, sutartis sa latviais, apra- 
: švinas visų mūšių su lenkais ir tt. 
; Yra tai ne Knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina__ _ $l0f
Drūtais audeklo apdarais ____

r Buvo \iniotina» Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvenus, kurie gyve-
Monologai ir Deklamacijos Šioje knv- na išsimėtę po visą žemės kamuolį?

goj telpa daugybė naujų, labai g-a- ’ Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
žiu ir juokingų monologų ir deklama- , savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo

tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip

ristiškos ir laisvamaniškos. Visos iiNojaus šeimynos ga,ėjo atsirasti 
skambios, visos geros. Tinka viso- 1 P° tvano jjodveiožiai. raudonveidžiai 
kiems apvaikščiojimams, baliams,

Sus i vieny j o Dvi Kanados 
Lietuvių Pašelpinės Dr-jos
WINNIPEG, MAN. 

KANADA.

koncertams ir tt. A.ntra pagerinta 
laida. So. Boston, 1C14 m............ 25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas-kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas

ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jo Kis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir

vertimas vra lengvas ir gražus. Chi-' mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, 111 1909, pusi. 432. Drūtai Ina ...................................................... 25c.
apdaryta ......................................._ 52.50

išgali sumokėti valstybinių 
mokesčių arba valdžios už- 

—------ dėtų bausmių;
, , z . . Kov’o L2, K-unų ir Jukteni (4) Reikalaujame suma-

Iranu amomjos druskų (m- Kanados Lietuvių Sayitar- žint ukMnkams valstybi- 
.rate o. ammonia) su 10 un-lpinės . asalpos Draugija n r[ius žemę mokesčius, ku- 
uju distiliuoto vandens. |V\innipego Lietuvių Daibi- rje per aukštai apkrauti;

Mišinys 3: Ištirpyk 1 un- ninku Draugija turėjo ben- (5) Reįkaiaujame tuojau 
siją aštraus potasiaus (eaus- drą susirinkimą sumv įemji-, Daliuosuoti kalėjimų \ri- 
tic potash) su 14) uncijų dis-po reikalu. . . šus kalinius, kurie buvo nu-

Pasitarimai tarpe minėtų;įausti už priešfašistini vei- 
pusę draugijų ėjo nuo senai, bet! kim^_

uncijos cukraus ir ištirpyk galutinai susivienyt pavykę j (Ištisos rezoliucijos ne
su -5 uncijom distiliuoto van-j tik dabai. Bet kovo 22 susi- raiTjinarnp nes nerdauir už-! lens. Pridėk 50 granų vyn- rinkime, abi draugijos prie- “

Inkvizicija. Parašė N. Guscv. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re-
bažnycios siautimas ir pradžia reior- cep*aįS( aiškiausi nurodymai kokius 
mos. u daugeliu pui.au pavei,.sių. vaistus dėl kokios ligos naudoii. Ver
žia pusi. Popieros apdaruo.-*. .. $1.00 knygą įsigyti visiems, ne3 Na

mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslu, žavių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, Iii. 1903. pus! 299. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50

įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, 
Kaina

apie 300 puisapių.
$2.50

liliuoto vandens. 
Mišinys 4: Paimk

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno- 
I vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 

Materip.liškaa Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
Lapeliai iš prcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
įvairiausius nootikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
šitą knygelę. Kalba labai iengva. Kuy- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikias su žmonėmis turėjo, 
kainuojama. Jiedega imta iš Greiiichc. v------  —u: —s

Arti Cievelando, ežere 
buvo rastas negyvas žmo
gus. Matyt, jau ilgą laiką iš
buvęs vandeny. Pas j j atras
ta sušlapusi knygutė, kurią 
labai sunku suskaityti. Iš 
jos sužinota, kad skenduolis 
vadinasi J. K. Maziunas 
Antrašo nebuvo. Jo drapa
nos siūtos Buffalo, N. Y. Tu
ri buti ten jis gyveno. Bet 
kaip pateko j Cievelando 
ežerą, dar nesužinota. Gal 
kas atvežęs Įmetė? Ant jo 
kūno rasta žaizdų.

Nuo potvinių nemažai nu
kentėjo ir Ohio valstija. 
Nuostolių padaryta labai 
daug. Keliai buvo uždarinė
ti per keliatą dienų, kur pa 
vojinga buvo važiuoti.

Coshoctono miestely strei
kuojančios moterys lazdo
mis muša kitas moteris, ku- 
•ios nori eiti streiko metu 
dirbti. Indianapolis Glove 
.kompanija tenai nori nu
mušti algas 20 nuošimčių. 
Dėlto darbininkai išėjo 
treikan. Apie šimtas asme
nį norėjo eiti dirbti, bet 
įamatę, kad minia stovi a- 
>ie dirbtuvės duris su lazdo
mis ir kitokiais įrankiais, 
Įrįžo namo. Daugiausia mo- 
erįs pasiryžusi os streiką 

’aimėti.

Ponia Birutė Žurienė pra- 
iėjo organizuoti didelį cho- 
•ą, kuris dalyvaus SLA. sei
me. Ji apsiėmė ir visą pro
gramą sutvarkyti kartu su 
oonia Aldona Wilkelis.

Mirė Uršulė Bereikienė, 
54 metų amžiaus lietuvė, 
gyvenusi prie 1220 E. 74th 
't. Laidotuvės buvo su baž
nytinėmis apeigomis iš šv. 
Jurgio bažnyčios. Liko vie
nas sūnūs ir dvi dukteris.

Jonas Deraitis pradėjo 
darbuotis, kad vėl likti iš
rinktu į valstijos seimą. Jis 
yra vienintelis lietuvis Ohio 
sostinėj. Be abejonės, demo
kratų kliubas pasistengs, 
kad Deraitį išrinktų vėl į tą 
oačią vietą.

' Nuo sausio pirmos dienos 
ki kovo 24 dienos Cleve

lande automobilių nelaimė
se žuvo 47 žmonės. Pernai 
metais tuo pačiu laiku buvo 
žuvę 49 žmonės. Reiškia, la
bai mažas skirtumas nelai
mių skaičiuje.

Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ... $1^5
Žinynas. Knyga žinitf iš mitologijos, 

hlstorijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems

Paraše Z. Aleksa. So. Boston,

Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie 
čia? Aiškiai išguldyti pilietyatėe 

įstatymai su reikalingais klausimai* i- 
atsakymais lietuvių ir angių kalbos*
Antra peržiūrėta ir pagerint* 
laidu ............................................... Ik

granų vyn- 
rukšties (tarta-j

, imtų laikraštyje vietos, jo prie galutinio susitarimo. £e(k) 
ie acid), pavirink bonku-JWiimipeg<> Lietuvių Darbi- 

Pašelpos Draugij’a 
ir prisidėjo prie 

Sūnų ir Dukterų K. L. S. P.

akmeninės

ė j 10 minučių, paskui įpilk ninku 
1 unciją alkoholio ir 10 un -I likvidavo 
cijų distiliuoto vandens. ĮSunų ir I 

Dabar paimk pirmojo ii JD'-jos» 7 kuopos, \\ innipege. 
antrojo mišinių lygiomis da-1 Pirmininkui atidarius susi- iimis ir sumalk. KitamĮrinkimą ir paskelbus abiejų 
stikle sumaišyk lygiomis da-1 draugijų dietvarKę, jonas
rimis. trečiąjį ir ketvirtąjį J Martinonis paprašė prie 
mišinius. Tuomet

Be kitų buvo reikalauja
ma įvest valstybėje civilę 
metrikaciją, atskirti bažny
čią nuo valstybės, ir kad bu- • Džia n Bambos Spyčiai.— Ir kitos fę- 

| nės. Daugiau juokų, negu Ameri-

mis teisėmis.
Po rezoliucija pasirašė

draugijos pirmininkas P.
sekretorius .P.

nugi
00

25c. pįtkĮvu Suradžiotoią*. Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai.

paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-......... ...  ............ abuduĮdienotvarkės pridėt protes-! Gaunas, __________
skiediniu supilk į krūvą ir I to rezoliuciją pnes Lietuvos puras> Socialdemokratas. I tPaIvuota's gražiais žemupiais 
^erai sukratvk. J valdžią. Pirmininkui pada-- _________ ciucago. Gražiuose apdaruose ..

Tuomet pastatyk sinkoj ™® jj. relt fusirinkimu' • <į„
medini bafoiuką ir padėk .s™.rk,j' ??"“^0 LAlStaU Maiklui &U
ant jo gerai nuvalytą stiklėj Ttėnybinis b. Gumbarg-į Tepu.
žiūrėk k,d nei vienls krat 1?1S’ . ‘ Dirvos platintoms --------Žiūrėk, kad nei vienas kraš
tas nebūtų aukščiau ar že 
miau. Tuomet atsargiai už
pilk ant stiklo padarytą 
skiedinį. Pilk, kiek tik jo 
ant stiklo laikysis ir žiūrėk, 
kafl visas stiklas butų už
dengtas. Reikia saugotis, 
kad skiedinys nenubė 
oer kraštus. Tuomet tegul

.(Jurgis Peleliunas, Nova-' 
grodskas ir Savickas. Bet

50
Švento Antano Stetmklcs. Dviejų vei

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

Socializmas ir Religija. Labai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 

turėtų perskaityti kiekvienas katali-

d:ja. Parašė Ben. Rumšas Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr-i ir 
2 moterys- Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ........................... 25c.

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

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikiaAš, žemiau pasirašęs Dzido- 

rius Andrekus, siunčiu tėvui du kas ir socialistas. Parašė E Vander- cXrauš?dni3kos iUkitų "panašių da^
susirinkimas nubalsavo di- doleriu ant tiketo. kad jjs atva-!^’ V° ^‘"rioc iykų? kcdefjam reikia riebalų? si-
HžiuTnn Ta reikalą i dipno- -- X. - x.-i , • -• i u . ................1UC- tuos klausimus suprasi liktai is sioaCiziumu tą KlKaią Į aieno- zlU0tų J Čikagą, oa JO Čia labai . ... (iVįimč.— knygutės. Parašė D-ras G-ir.us.

- b
tvarkę priimti. Tuojaus pc laukia
to sekė rinkimai diaugijos ryS gaVC> slaunoj makademijoj. ’r £eras perstatymui. Kama .... 16e.
valdybos. Slaptu balsa\imu Jos nnislino, kad jis atvažiuos Į Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos
pirmininku išrinktas d-gas i,, os metu sukaktuviu balin 1 Se;Pinr,° Fondo leidinys. Sa Rašyto-- - fe ju metų suKaKtuvių oanų, ios paveika!ų> 126 pusiapįaįt kai-

tik mučelninkas na........................................... 50c.

švento Kazimiero sese-
“O. S. S.” arba šliubinė iškilmė.- 

Vieno akto farsas, labai juokingas

Gudžiūnas, sekretorium aje atvažiavo
oastovi kelias valandas, pa-ĮP-.Puras . A ?u energingi vy- VTsk. Matulionis, o senmergėms 
k-n1. sidabras nusės ant strk- rai ir tlKrai imdami vesti gerįau patiktu vyčiu generolas.

knygutės.
Kaina..................................................15c

“KELEIVIS”
253 Broadaray,

So. Boston, Mas*.

o. Tada skystimą nupili,
tiklą išdžiovint ir minkštu! 

makolu sidabruotą pusę nu
Paskui kilo klausimas kur 

pi draugijai parankiausiai lai-
Veidrodis dabarsusirinkimus. M. Vidri-vanisiuot. 

bus gatavas. Bet stiklas turi! 
but geras ir lygus, nes kitai’ 
veidrodis rodys kreivai. Tu
rim tačiau pasakyt, 
daug pigiau išeis gata- 
veidrodį nusipirkti.

Ispanijos parlamentan y- 
a išrinkta 474 atstovai. Iš 
o skaičiaus 262, vadinas,

kas, nors pats gyvena St. 
Boniface, pasiūlė draugijai 
laikyt susirinkimus Winni- 
Įpege, nes ter.ai yra daug be
darbių prigulinčių prie dr- 
|jos narių. Ir kad palengvi
nus tiems nariams lankyt 
susirinkimu.--, nutarta laikyt 
susirinkimai Winnipege. 

[Matomai draugijos nariai

geriau patiktų vyčių generolas. 
Dabar jos neturi nei jo pikčerio 
savo makademijoj ant sienos. 
Taigi tegul jis čia atvažiuoja, o 
gud taim bus beveik, šiur. — 
Dzidorius Andrekus. Čikagoj 
pinojo.

daugiau kaip pusė, priklau-1 bedarbiams užjaučia, 
so kairioms partijoms. Tai 
kairiųjų yra 88 socialistai.

Prie užbaigos draugijų 
susirinkimas svarstė Lietu
vos valdžios žiauriai perse- 

LIETUViy LAISVES MY-I ki.°Jamus kankinamus

Mary Banis kreipėsi į tei
smą prašydama atsiskyri
mo nuo savo vyro, Igno Ba
nio. Abu gyvena prie Nor- 
wood Road, Clevelande.

Jonas Jarus.

Lietuvos ūkininkus ir darbi
ninkus ir vienbalsiai nutarė 
pasiųsti A. Smetonai pro- 

I testo pareiškimą.
J. Martinonis rekomen- 

Idavo pareikšti sekančius 
I reikalavimus:

iu_^na Gabns—r.utarimų rast. I (J) Reikalaujame tuojau
Emilija Kernagis—turtų rast. |SUlailtyt terorą pneS LietU-

720 Vine Place, Waukegan, III.
C Vaitieknnas — kasieriua.

726 — 8th St., Waukejjan, m.
Kasos Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkas:

G. Grinius, J. Skripka.

LĖTOJŲ DRAUGIJA
tVAUKEGAN, ILL.

VALDYBA
los. Mačiulis —

1936 METAMS.
Dirmir.ir.kas,

906 Prescott St. Waakegan. 111. 
Kužinskas — pirm. pagelbininkaa, 

821 Prescott st., Waakegan, I1L

Susirinkimai būna paskutinį nedėl
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. no oietn 
Liuosybės Svetainėje, kama. 8«h b 
Adams Sta, Waakegaa, DL

vos ūkininkus ir darbinin- 
Įkus;

(2) Reikalaujame panai- 
Ikinti karo lauko ir kariuo
menės teismus, kurie žiau
riai baudžia ukininkus ko
vojančius pagerinimui savo 

Į būklės;
(3) Reikalaujanfe sulai- 

Ikyt valstiečių ūkių pardavi
mus iš varžytinių, kurie ne-

Gerbiamoji “Keleivio” admi
nistracija! Ačiū už pranešimą, 
kad Maikio tėvui reikia naujų 
batų. Jeigu reikia, tai reikia, ir 
todėl įdedu čia 2 rublių jo viso- 
koprevoskoditelstvai. Tegul se
nis ir toliau darbuojasi toj pa
čioj dirvoj—diskusuoja su Mai
klu tuos prietikius, dėl kurių 
tėvas vis eina pas Maikį rodos 
klausti, o vaikas visada atsako 
taip puikiai ir teisingai, kad 
net susidomėti tenka. Taigi Mai-' 
kiui su tėvu reikia pripažinti 
daug kredito. Draugiškai. J. Da- 
nisevičius, Hubbardsville, N. Y.

Siunčiu §2 “Keleivio” prenu
meratai atnaujinti ir prašau, 
kad Maikis su savo tėvu lanky
tų mane toliau, kaip lankė jau 
per 11 metų. Labai man patin
ka, kad mažas boisas taip leng
vai sukerta senį. — J. Stuknis, 
Philadelphia, Pa.

Hamilton. N. Y. šiuomi pri-' 
siunčiu “Keleiviui” naują skai
tytoją ant metų ir kartu $2.00 ( 
ir linkiu kad kiekvienas darbi
ninkas “Keleivį” 
Jonas Listavičius.

skaitytų. —

r

1936 METAMS.

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

“Keleivio” Kalendorius 
reikalingas visiems. Nežiū
rint kiek kas turi kalendo
rių apsikabinęs sienas, bet 
“Keleivio” Kalendorius pa
darys daug parankumo kož- 
nam, nes jame ras tuos da
lykus, kurie yra reikalingi. 
Kaina “Keleivio” skaityto
jams tik 25c. Prašome užsi
sakyti tuojaus.

“Keleivio” Administ.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.
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i KAS GIRDEI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

NUBAUDĖ “KUNIGO IR 
STUDENTĖS ROMANSO”

AUTORIŲ.
Savo laiku “Keleivy” bu

vo rašyta, kaip tūlas Juršė
nas Kaune pavogė iš stu
dentės V-tės meilės laiškus, 
kariuos jai rašinėdavo vie
nas klebonas, paskui prane
šė jai, kad iš tų laiškų j< 
parašęs knygą, “Kunigo ii 
Studentės Romansas.” Jis 
jai sakė, kad toj knygoj bu
siąs tikras jos vardas ir pa
vardė ir visi jos meiliški 
santikiai su tuo “dusių ga- 
nytojum.” Ta knyga busian
ti didžiausis skandalas Lie
tuvoje. Į

Studentė nusigando ir 
pradėjo prašyti, kad Juršė
nas jos vardo toj knygoj ne- _ . .
minėtų. Bet jis pasirodė ne- į kasi sau dvarus ir taiso gėly- 
nuolaidus. Sako, teisybė tu-snu.s savo atostogoms, Ir visa 
ri but iškelta viešumon, vis- • tai už miesto gyventojų pi- 
tiek kad kai kam reikėtų iš į nigus.
Lietuvos bėgti. Galų gale: Tai, ką reiškia diktatūra, 
sutiko už 1,000 litų tą ro- kur piliečiai negali kriti- 
maną sušvelninti, o kai stu- kuoti valdžios! 
dentė negalėjo tiek sumokė-' 
ti, jis nusileido iki 700 litų.

Paskui pasirodė, kad jis, 
jokios knygos nerašė, nors

KAUNO MIESTO VAL
DYBOS PONAI NUSIPIR

KO SAU DVARĄ.
“Lietuvos Žinių” 57 nu 

mery randam šitokią žinią:
“Kauno miesto savival

dybė jau užpirko Vaišvyda- 
vos dvarą. Dvare yra 80 ha 
žemės ir trobesiai. Už dvarą 
esą sutarta mokėti 85,000 lt. 
Tame dvare savivaldybė 
numato įtaisyti gėlyną, o 
vėliau ir poilsio namus atos
togaujantiems savivaldybės 
tarnautojams.”

“Lietuvos Žinios” 58-tam 
numery praneša, kad Kau
no darbo biržoj esą užregis- 

Įtruota 1,565 bedarbiai — 
1,066 vyrai ir 499 moterys.

Kauno bedarbiai neturi 
pastogės, o biurokratai per-

Vienintelė Pirma Dovana.
KELEIVIS, SO. BOSTON.

L_.
Čia parodyta vienintelė pirmos vietos dovana, kurią Ameri 

kos sportininkai laimėjo buvusioj tarptautinėj sporto iškilmėj. 
Garmisch-Pantenkirchen’e, Bavarijoj. Tai yra aukso medalis, 
kuris teko Alanui Washbonaui ir Ivanui Brownui.

Kaip Eina Tautosa
kos Rinkimo Darbai

Lietuvoje.
Paskutiniaisiais metais

t -akos (liaudies dainų.
: . i,ar!ių, priežodžių, miš
ru. pasakų ir tt.) rinkimo 
krbe.i žvmiai pastūmėti 
/nr.vn, šių metų pradžioje 
a u buvo surinkta 176,564 į 
vairios tautosakos vienetai. 
Tautosakai rinkti ir jai tvar
kyti Kaune yra įsteigtas taip 
vadinamas tautosakos ar-Į 
ciįvvas. Jo darbe padeda 62 
nuolatiniai tautosakos rin- 

i Rėjai visoje Lietuvoje. Dau- 
iguma rinkėjų yra mokyto
ji. Jie i šį didelį kultūros 

'darbą yra Įtraukę ir savoj 
mokinius. Manoma, kad! 
darbui taip sparčiai einant/ 
po kelių metų jau bus su
rinkta visa Lietuvos tauto- , 
saka. Tsb. I

75 METAI, KAIP LIETUVOJE PA 
NAIKINTA BAUDŽIAVA.

ĮVEDA DA DIDESNIUS
MOKESČIUS. __________

Savo biurokratiškam apa- BAUDŽIA UŽ MAIŽIAUS 
PRISAKYMO NEPIL-

GYVENTOJŲ JUDĖJI
MAS LIETUVOJE.

Per 1935 metus Lietuvos 
kunigo meiliškus’ laiškus'tik- gyventojų skaičius padidė- 
rai buvo pavogęs. Jis gąsdi- ip 23,375 žmonėmis. Pasku- 
no tą mergaitę tyčia, kad i-ibiais metais jungtuvių, gi- 
išgavus iš jos pinigų. Šitą mimų bei mirimų skaičiai jr 
“raketą” varyti jam padėjo i gyventojų
dar tūlas Baltramiejunas- atrodo:
Gilbonis ir Volčackis. 1935 m. jungtuvių buvo

Apgavikai galų gale pa-i 18,254, gimimų 57,970, nu
teko į teismą. Teismas Jur-j 34,595, prieauglis 23,-

KIEK LIETUVOJ DABAR 
KAŠTUOJA ŽEMĖ.

Šių metų pradžioje buvo
apskaičiuota, kad Lietuvoje ratui palaikyti, Lietuvo 
pirmos rūšies žemės hekta- tautininkai tariasi praplėsti DYMĄ.
ras vidutiniškai kaštuoja žyminį mokesnį. Kas norės u, .. . ,
564 litus, antros rūšies — parašyti kokį skundą ar ,a\° dešimty pnsaky- 
430 litų, o trečios imsies — prašymą Smetonai, miesto -laižius yra uždraudęs 
300 litų. Aukštesnė žemės valdininkui ar kitokiam zydams . stetimoteriauti. 
kaina yra Klaipėdos krašto, tautiškam “dėsiatninkui,” ■?? merpmoa^ susieiti Mai- 
Vienas hektaras žemės ten tas turės nusipirkti ir prili- Z!US nedraudžia, bet pavilio- 
kainuoja: pirmos rūšies — pyti prie tokio rašinio vadi-
638 litus, antros rūšies 499 namą “žyminio mokesnio” 
litus, trečios rūšies 345 litus, ženklą. Ir be to da turės už-

Šių metų vasario 19 dieną lengvesnis, nes čia jų dar- 
sukako lygiai 75 metai, kaip bas ir gyvenimo sąlygos bu- 
Lietuvoje buvo panaikinta vo nustatytos.
baudžiava. Kas gi buvo toji Pirmutinį smūgį baudžia- 
baudžiava ir tieji baudžiau-. vai uždavė Franeuzų Revo- 
ninkai, apie kuriuos musų liucija, kuomet sukilusi 
seneliai tiek daug baisių da- 'prieš savo valdžią, ponus ir 
lykų pripasakoja? kunigus liaudis 1817 metais

Senovės laikais netik Lie- paskelbė žmonių lygybę.
tuvoje, bet ir visoj Europoj * Rusijoje baudžiava išli- 
zmogaus teises turėjo tiktai ko ilgiau. Rusų Povi. 
“aukšto luomo žmones: las į išleido įstatymą, ku- 
yaldimnkai, dvarponiai n rjuo baudžiauninkų darbo 
kunigai. Gi darbo žmogus dienų skaičių ponams suma- 
birvo laikomas gyvulio vie- ^įno jkį 3 dienų sąvaitėje. 
toj Sunkiausi jungą tuomet Taip pat buvo uždrausta 
vilko kaimiečiai, žemes u- parduoti įį varžytinių bau- 
kio darbininkai. Miestų gy- džiauninkus be žemės. 1817 
ventojams^ karaliai suteik- caras Mikalojus I už-
da\o dar šiokių tokių leng- draudė varyti valstiečius iš 
vatų, bet baudžiauninkai, j genamų vietų, 
kurie buvo dvarponių ir kle- ° . x. . ,
bonų nuosavybė, neturėjo Galutinis baudžiavos pa- 
jokių teisių. Ponas ar pra- naikinimas Rusijoje Ligtu- 
baščius galėjo savo bau- voJe ?r Lenkijoje Įvyko 18o7 
džiauninką teisti, galėjo jį e*ant carui Aleksan-
bausti, galėjo parduoti ki- nus}statyta Pa'
tam dvarponiui arba klebo-! leidžiant is baudžiavos vals-
nui, ir galėjo net nužudyti

Lietuvoje aršiausia bau
džiava prasidėjo, kaip Vy
tautas įvedė iš Lenkijos im-

tiecius, pripažinti jiems tam 
tikrą plotą žemės. Žemės di
dis, kurį baudžiauninkai ga
vo kartu su laisve, įvairiose 
gubernijose buvo atskirai

seną ir Baltramiejuną-Gil- 
bonį nubaudė po 2 mėn. pa
prasto kalėjimo, bet nuo 
bausmės atleido su sąlyga, 
jei laike 3 metų nenusikals. 

Volčackį išteisino.

375.

ti nuo kito vyro moterį—ne
valia!

Nors musų šventoji Lietu-
Lyginant su pemvkščiais dėti paprastą pašto ženklą J'a >'ra valdoma Romos ka- 
?tais, dabar žemė dau- ant konverto. Lal1^ bažnyčios, tačiau
ausia atpigo Klaipėdos Na, kodėlgi nepastatyti ^aiziaus prisakytus ji 

prieauglis taip krašte, Vilkaviškio, Mari- savo policeiskių su revolve- pūdo I as žydų gy -
jampolės, Alytaus, Zarasų ir riais ant visų gatvių kampų ’en-mo Ūky Klės musų ku 
Trakų apskrityje. O Kedai- ir nepradėt kraustyt praei- tadma Dievo j^nsaky- 
nių. Šiaulių, Mažeikių, Tel- viams kisemus? Tuomet jau raais’
šių ir Kretingos apskrityse tikrai piliečio litas neišsi- 
žemė nežymiai pabrango, suktų iš tautininkų nagų.

portuotą krikščionybę. Jau; nustatytas. Už žemę po- 
knkšcionybę įvesdamas jis Mms turėjo sumokėti vals- 
įssudė daug žemaičių. Vy- tybė, kuri paskiau turėjo 
tauto bajorai buvo taip pat butį ^įduota valstiečiams 
žiaurus, kaip ir tas didis išpirkti per 49(4 metų. Lie-

Naujagimių mirtingumas Bendrai, jau nuo pernai me 
Lietuvoje, deja, yra didelis. - - T:-A -
1935 metais mirė 7,146 kū
dikiai iki vienerių metų am
žiaus, 1934 m. kūdikių mirė
10,059, o 1933 metais mirė iriems metams galima išnuo- 
7,537. ' muoti už 19—39 litus Lietu

Gana didelis Lietuvos gy

tų vidurio žemė Lietuvoje LIETUVOS KAIMIEČIAI 
ima pamažu brangti. Taip SIMPATIZUOJA ETIO- 
pat apskaičiuota, kad hekta- PIJAI,
rą žemės be trobesių viene- Nekenčia Italijos, nes ji pri-

ir kas jų nepildo, tą
baudžia.

Štai, šiomis dienomis Pa
svaly buvo nubaustas darbi
ninkas N. užtai, kad leido 
sau truputį “pasvetimote- 
riauti.”

Bylos aplinkybės buvo to
kios : atvy ko į Pasvalio apv-' 
linkę iš Ukmergės darbinin-

Lietuvos kunigaikštis. Užtai 
Lietuvos baudžiava buvo 
daug sunkesnė, negu kitose 
šalyse. Ir Lietuvoje ji ilgiau
sia išsilaikė. Tie, kurie šian
dien pataria lietuvių liau
džiai “semti stiprybę iš pra
eities,” visai nepasako, ko
kia biauri ta praeitis buvo.

tuvos baudžiauninkai gavo 
tą žemę, kurią jie dirbo bū
dami baudžiavoje.

Bet ir panaikinus bau
džiavą iš karto valstiečių 
būklė buvo sunki, nes juos 
slėgė dideli mokesčiai. 1863 
metų sukilimas rusų valdžią 
privertė valstiečių būklę pa-

SIŲS INTELIGENTUS AK
MENŲ SKALDYT.

“Lietuvos Žinios”vsa:
Inteligentai bedarbiai kol

kis darbu aprūpinami tik 
Kaune. Tačiau yra nemaža 
inteligentų bedarbių, kurie 
nėra Kaune išgyvenę trejų 
metų, kaip to reikalauja 
Kauno miesto tarybos pri
valomas Įsakymas. Taigi ir 
projektuojama tuos inteli
gentus bedarbius, kurie nė
ra trejų metų išgyvenę Kau
ne, darbu aprūpinti jų kili
mo vietose.

Kaune inteligentų bedar
bių darbu yra aprūpinta a- 
pie 80 žmonių, neaprupinta 
apie 60; inteligenčių bedar
bių moterų aprūpinta apie 
20, neaprupinta apie 50. Pa
skutiniuoju laiku Kauno 
mieste labai padaugėjo mo
terų bedarbių, ypač tarnai
čių. Moterų bedarbių darbo 
biržoje esą įregistruota apie 
300, kurioms darbo neįsten
giama parūpinti.

Vyrai bedarbiai buvo ga
benami miškų kirsti ir ak
menų tašyti, bet dabar, auš
tant pavasariui, darbas miš
kuose tampa neįmanomas, 
nes šlapia labai. Taigi ir be
darbiai į miškus jau nega
benami. Dabar didesnėmis 
partijomis bedarbiai skiria
mi prie žemės darbų (Vilki
joj ir kt.) ir akmenų skal
dyti.

Ponai visą laiką praleis-; gerinti. 1885 metais buvo 
dami puotose ir savitarpio sumažinta pagalvinis mo- 
rietenose stengėsi kuo dau-įkestis. 1905 metais buvo au
giausia išspausti iš bau- mažinti žemės išperkamieji

mena Lietuvos diktatūrą.
Lietuvos Žiniose” P. , .. . - -- ,

iš Rokiškio kas s- ir..dirb?.sa’?’0 yyk-
džiauninkų. Už menką pa
stogę ir žemės sklypelį bau
džiauninkas turėjo visą są
vaitę dirbti dvare. Savo že
mės sklypelį jis dirbdavo 
naktimis, arba šventomis 
dienomis. Baudžiauninkai 
baudžiavą ėjo karališkuose

mokesčiai. o 1907 metais 
jie visai panaikinti.

Urncnay'aiM Lietovių T)arbin:nkq
Socialistinės Mindės Laikrašti*

''Naujoji Banga"
Išeina du kartu per menes;. Lai

džia Urujr. Soe. Part. Liet. skvrius. 
. , . , “NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo-1T bajorų dvaruose. Karallš- se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris, 
kuose dvaruose baudžiau-; ,B\XGA
ninku gyvenimas buvo kiek, montevidfo. uruguay.

voje ir už 37 litus Klaipėdos Kriukelis rašo 
krašte. _ /apylinkės.
.z,,,.,., ___  i Kaimiečiai ->visasKAUNAS JIEŠKO 10,000,- Atidžiai" — OŽI1UXZU11VIXCU7----------

damas įssiveze ir svetimą 
karn žmoną pas save; tik palai- 

kęs apie 3 sąvaitės, ją pa-
000 liTŲ PASKOLOS. Paskutiniu laiku atėjus ži- atgal pas vyrą. Ga
Kauno miesto savivaldy-, niai, kad italai sumušė abi- '"a 1 v\ ras m nebūtų kėlęs by- 

įbė yra užsimojusi padaryti sinus, kaimas abisinams rei- Jei zmona nebūtų grą- 
PERNAI I LIETUVĄ UŽ- kelis darbus, kurie reikalau- škia didelę užuojautą. Kai- zinla, bet žmona sugrįžo ir, 

ETUVIAI AT- stambiu kanitaln. Tai mipčiai trokšta. kad abisi- piądejusi \JTU1 skųstis.

ventojų skaičius miršta nuo 
prane- džiovos ir kitų limpamų li- ou-’nors kovoie su iomis iauO’Z’Z-- --- -----—--- &-------v----

padaryta didele pažanga.
Tsb.

SIENIŲ LIETUVIAI 
SIUNTĖ PER 4,000,000 

LITŲ.

ja stambių kapitalų. Tai miečiai trokšta, kad abisi 
miesto ligoninės statyba,! nai laimėtų. Antrą žinią, 
priemiesčių gatvių sutvar-į kad Ispanijoje laimėjo de- 

Nežiurint sunkesnių lai- Rymas ir kiti butini darbai, mokratai, kaimas sutiko su 
kų, užsienių lietuviai dar get savivaldybė savų pinigų džiaugsmu.

šiam reikalui neturi. Dėl to, 
keliems bankams tarpinin
kaujant, Kauno miesto savi-

nepamiršta savo giminių 
Lietuvoje. Jie pernai savo 
suminėms atsiuntė 4,232,- 
000 litų grynais pinigais. 
Stambiausią pinigų sumą— 
3,800,000 litų — 
Jungtinių Valstijų 
(1934 m. jie buvo atsiuntę 
5,520,000 litų). Be to, užsie
nio lietuviai kasmet atsiun
čia dar įvairių brangių do
vanų.

KIEK UŽDIRBA LIETU- 
TUVOS ŽMONĖS.

Palyginus su uždarbiu kai
mynėse šalyse.

“Verslas” paduoda paly- 
kiek uždirba per

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams

valrlvhė kreinėd i žinoma* NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius ginimąvaiayoe Kreipėsi 1 žinoma.. orjranus. Taį puikus pilvui tonikas ge- metus vidutiniškas gyvento-
, užsienio firmas, prašydama rinąs apetitą ir padedąs malimui. • t ir VipV Vaimvatsiuntė!duoti ilgamete 10 milionų Sk*tira p^imą s£vu pilve ir šamo. jas laetuvoje ir taek kaimy-ngameię iv milionų iSe Vidurių judėjimas. pa^Uuosuoja niu saliu gyventojai padaro, 

lietuviai i,tv paskolą. Kelios i palyginimas išrodo taip:
jau sutiko duoti tokią &

Dabar tariamasi dėl -Ui - . jste&ė&ias 4s»nikąs imkiteT«b NVGAJĮ3ONJB: išiandiėn' PersJtikrinki- 
‘te’ šio fonjko* Nauja galia. Mėnesio

skolą, 
paskolos sąlygų.

MICKEVIČIAUS SLĖNY
PROJEKTUOJA ĮTAISY
TI ZOOLOGIJOS SODĄ
Teko sužinoti, kad Mic

kevičiaus slėnyje projektuo
jama įtaisyti zoologijos so
dą. Miesto savivaldybė ta
riasi su vienu ūkininku, iš 
kurio nori nupirkti 2 ha že
mės. Dėl žemės pirkimo jau 
veik susitarta, belieka tik 
dokumentus padaryti.

trytmentas tik už Vieną Dolerį- Pa- 
_ .. • I • • ■ se^os garantuotos arba pinigai grą-EkskurSllOS 1 Lietuvą Žinama. Parduoda visi aptiekoriai.

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

Lietuvoj 400 litų. 
Latvijoj 500 litų. 
Estijoj 500 litų. 
Suomijoj 600 litų. 
Švedijoj 1,500 litų. 
Danijoj 1,550 litą

BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS

Per Gotknbvrgę. Švediją 
Išplaukia iš Ncw YorkoGEGUŽĖS 29, 1936 M.

Modemiška motorlaivio

GRIPSHOLMTIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Lsivo remeinont

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

skyriaus vedėjas. t
Astra ektkarsija išp’aoksLIEPOS 1 D. I KLAIPĖDĄ
Per Co}kfnb»r{-S:r>ckkf'!m 

Ekskursiją vadovaus p. VI. Mucinskas. 
Švedų Amerikos Linijos centralinėje raš
tinėj Nev- Yorke Lietuviu skyr. vedėjas. 
Fkskursijas užgvrė Lietuviu Laivakor
čių Agentu Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš New Yorko
KUNGSHOLM............... balandžio 23
GRIPSHOLM................................ gegužės 3
DROTTMNGHOLM ... gegužė* 16 
KUNGSHOLM ................. Birželio 4
Platesnių žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių malonėkite 
kreiptis į vietinį laivakorčių agentą,
arba
SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Boylston SU, Boston. Mass.

GINČAS DĖL KRIKŠTO.
Šiluvoje pil. M. G. turėjo 

nekrikštytus vaikus, kurių 
vieną prieš mirtį pakrikšti
jo. Bet klebonas M. G-dui 
neleido savo mirusio vaiko 
laidoti kapuose tol, kol ne
pakrikštys antro savo vaiko. 
M. G. atsikalbinėjo, o klebo
nas spyrėsi neleisti ir tiek, 
sakydamas, kad ir tas vai
kas, kuris miręs, nekrikšty
tas ir reikalavo pristatyti 
mirusiojo vaiko metrikus, o 
tuos metrikus turi kaip sy
kis tas pats klebonas, kuris 
norėjo užginčyti vaiko krik
štą. Taip kunigai elgiasi.

KAUNE BUS ŠVEDIJOS 
ATSTOVYBE.

Švedų parlamentas pri
ėmė užsienių reikalų minis
terijos biudžetą ir sutiko su 
vyriausybės pasiulymu įstei
gti Kaune nuolatinę Švedi
jos pasiuntinybę su pasiun
tinybės patarėju, kuriam 
busiančios suteiktos charge 
d’affaires teisės.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotu puikiu paveiksiu. 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamu 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 

DARBO VALANDAS. NUO

PERSIŠOVĖ BALETO 
ŠOKĖJAS.

Kovo pradžioje, savo bu
te, Ožeškienės gt., Kaune, iš 
pištalieto persišovė valsty
bės teatro baleto šokėjas V. 
Savižudis be sąmonės nuga
bentas miesto ligoninėn. 
Nors V. dar tebėra gyvas, 
bet sveikatos stovis sunkus.

ICnygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMtNIAKtlS IR DARB’MNKIMOŠ.

Tai gražiaasia ir turtingiausia eilių knjga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papooėti savo knygyną minėta knvga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. P.nigs* geriausia
siąst “Money Orderiu**. Popierinius /ai":a s ;;t: t.-esiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai uzra- t save ir •Keierrio” ai-

ir nepamiršt prilipint už 2c marke

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

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KL'LTLROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jj kovotų ir jį ugdytu.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA >ra 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 mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuviu literatūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

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

KULTŪROS ŽURNALAS Tilžės gatvė 153. ŠIAULIAI. Lithcaaia.

«
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Vietinės Žinios
IŠ LIETUVIŲ KRIAUČIŲ 

MITINGO.
KAIP APIPLĖŠĖ CHEL- 

SEA CITY HALL.

Franas Karloniukas vėl Sumušė kriaučių bosą.
policijos rinkose. Pereitą sąvaitę Dorches-

Franas Karloniukas, ku- Y'5a* užpuolė ir
ris nesenai buvo teisiamas ‘‘blekdzekiais sumuse žy
dei užmušimo gengsterių ^5 Benjaminą C oheną, ku- 
‘‘karaliaus” Solomono, pe- lur? rūbų dirbtuvę po 
reitą sąvaitę vėl buvo arės- numeriu 75 Kneeland st., 
tuotas. Dabar policij'a jį kai

GYDYTOJŲ ADRESAI

tina pardavus tūlam Riley 
du revolveriu. Parėjęs namoKovo 27 d. buvo kliaučių Trys banditai parmušė po kiu lc>vlwvIiU. A 

unijos 149-to lietuvių sky- bemaną ir pagrobę $16,138 gįrtas> tasai Rįiey išsitraukė
riaus nepaprastas susirinki- pabėgo,
mas, kurio svarbiausis tiks- Pereitą sąvaitę trumpai 
las buvo delegato rinkimas parašėme apie užpuolimą 
į kriaučių konvenciją, kuri Chelsea City Hali. Dabar 
bus birželio mėnesį Cleve- paduosime plačiau. Buvo 
landė. Susirinkiman atsi- taip: Trys gin duoti bandi- 
lankė apie 60 narių ir apie tai puolė banko tarnautoją. 
20 visai nepriklausančių kuris policmanc lydimas ne- 
prie musų unijos skyriaus, šė pinigus miesto tarnauto- 
Sakoma, kad juos atsivedęs jų ir valdininkų algoms. Vi- 
komunistas Ūsas, kad už jį sų pirma banditai davė po- 
balsuotų. Visų pirma buvo licmanui į galvą ir apsvaigi- 
kandidatų nominacija. No- no jį. Tada jie smogė banko 
minuota Mary Wainer-šila- tarnautojui per galvą ir pa- 
liutė ir minėtasai Ūsas. grobė iš jo maišą su pini- 
Wainer-Šilaliutė į delega- gaiš.
tus yra tinkama, nes gerai Visa tai buvo padalyta 
kalba angliškai ir šiaip rim- taip greitai, kad buvę apim
ta moteris. Gi Ūsas buvo kui žmonės nespėjo nei su
prastas kandidatas, tačiau sivokti, kas čia pasidarė, 
jis buvo išrinktas. Jis va- Pagrobę maišą su pini- 
žiuos į konvenciją atstovau- gaiš, plėšikai išbėgo laukan, 
ti musų lokalą, nemokėda- kur jų laukė automobilius 
mas gerai angliškai kalbėti, ir leidosi bėgti. Policija juos 
Konvencijoj jis galės tiktai vijosi ir paleido keliatą šu- 
pasižiurėt. Kodėl gi lokalas vių i jų automobilį, bet ban- 
išrinko jį savo delegatu? ditai pabėgo. \ ėliau jų au- 
Man rodos, kad jis buvo iš- tomobilius buvo rastas pa
rinktas nelegaliai. Nes kuo- liktas Everette. Užpakali- 
met buvo renkami balsai, tai niame stikle buvo skylė r.uo 
vienas komunistas įmetė kulipkos. Matu. tai buvo 
komunistei Č. Į kepurę visą policijos kulipka.
saują korčiukių. Matyt, jos --------------
buvo jau priruoštos iš kalno.
Ir taip Ūsas laimėjo.

Gerbiamieji kriaučiai, ši
tokie rinkimai neteisėti.
Juos reikėtų atšaukti ir iš 
naujo delegatą rinkti. Į kon- nuo 8 vakaro Old Timer’s 
venci ją turim nusiųst tinka- Salėje, po num. 1436 Dor- 
mą žmogų, kad nepadarytų chester avė., Fields Comer. 
musų lokalui sarmatos.

Dcrchesterio lietuvių vaka
ruškos.

Lietuvių jaunuoliai ren
gia “Whist Party.” Vaka
ruškos ivvks balandžio 15

abu revolveriu ir pradėjo 
terorizuoti savo žmoną. Kai 
ji pasitraukė į šoną, jis pa
leido į ją šūvį, kuris išėjo 
per langą ir įstrigo į kaimy
nų namo sieną. Pašaukta 
policija girtuoklį suėmė. 
Nuovadoj jis pasakė, kad 
tuos revolverius jam parda
vęs Karloniukas po $7.00. 
Tada policija suėmė ir Kar- 
ioniuką. South Bostono tei
smas pastatė jį po $5,000 
kaucijos, o bylą perdavė į 
zrand jury. Tuo tarpu poli
cijos ekspertai bandys nu
statyt, ar kulipkos, kuriomis 
buvo nušautas minėtas geng 
stelių “karalius” Solomo- 
nas, nebuvo kartais iššau
tos iš šitų Karloniuko revol
verių. Jeigu pasirodyt, kad 
aip. tai dėl to gengsterio 
nužudymo jam bus keliama 
įauįa byla. Pirmoj byloj 
įis buvo išteisintas, nes po
licija neturėjo prieš jį aiš
kiu įrodymų.

Karloniukas yra South 
Bostono lietuvių Karlonų 
sūnūs. Jo sesuo priklauso 
prie vyčių.

Bostone. Cohenui buvo su
daužyta galva. Jis sako, 
kad jo užpuolikai buvę 
streikieriai. Vienas jų suim
tas, o du pabėgo automobi
lium. Suimtasis yra italas 
DiSiuscio.

Siuvėjų streikas Bostone 
da nėra pasibaigęs. Strei
kuoja dar apie 800 siuvėjų 
prieš 7 fii-mas. kurios atsi
sako pripažinti unijos. Su
mušto Coheno darbininkai 
Irgi streikuoja.

Paklydo po žeme.
Atvykusi iš Graikijos at

eivė, 37 metų amžiaus Hele
na Kilanes. atvažiavo iš 
New Yorko į Bostoną, o čia 
kelionei pabaigti iki savo 
giminių paėmė požeminį 
traukinį. Bostono požemy 
tiek daug kelių, tiek daug 
stočių, kad neįpratusiai prie 
to ateivei apsisuko galva ir 
ji negalėjo nei nuvažiuoti 
kur jai reikia, nei išeiti iš 
požemio. Pasiklausti nieko

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS LINKI

BLINSTRUBŲ

“D u te h Grill
VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERI ALSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA 

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

Vaidovilis—Floor Shou)
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

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

Užeikit pasisveėiuot pas BLINSTRUBUS

Kampas I) STREET ir BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIO PROGRAMA.
Ateinantį nedėldienį, 12 

balandžio, Bostono lietuvių 
radio programa bus tokia:

1. Grieš lietuvių ensamb- 
lis iš So. Bostono.

NEPIRKIT JOKIO AU- į 
TOMOBILIAUS

negalėjo, nes angliškai ne- k-,71;ili?alnHoį Ona
v.,i Kubiliene iš So. Bostono.

3. Dainuos Žinyčios kvar-moka. o jos graikiškos kai 
bos čia niekas negalėjo su
prasti. Ji išbuvo po žeme iš
tisas 24 valandas, pereida
ma iš vieno traukinio Į kitą, 
pakol ant galo visai nete
ko jėgų ir apalpo. Tuomet

tetas iš So. Bostono.
4. Smuikuos Longinas 

Buinis iš Cambridge’aus.
5. Mikolas Petrušaitis ir 

Pranas Kriaučiunas iš So.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPdYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandų*: 2-4 ir 63 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryt*.

278 HARVARD STREET 
kan p. Inman *t. arti Cent -ai ak*. 

CAMBRIDGE, MA8S.

Telefonu 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STRE2T, 

LAHRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sąuare, Ro n 22 

BOSTON Telef. Lafayet.; 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nevisliom, nuo 10 ryt. iki 1. 

---------------------------------------Ua----
-> —

Butlegeriai ir dabar varo 
savo biznį.

Nors prohibiciją senai 
jau panaikinta, bet butlege
riai neišnyko. Kadangi A 
merikos degtinė apdėta di
deliais mokesčiais ir brangi, 

Dorchestery. Ypa t i n g a i tai butlegeriai šmugeliuoja 
kviečiami į šį pasilinksmini- iš užsienio alkoholį ir daro 
mą jaunuoliai. Tai bus pra- iš jo degtinę, už kurią nie- 

.. . . . džia jaunuolių veiklos. Lie- kam nemoka mokesčių ir
«« ’Sr.'n!ilat' tUo"',e; PT‘ tuviams Dcrchesterio svar- uždirba gerus pinigus. Val-
deda diskusijos. Bet kur bu- b kafJ iietuv;įkas jaun;_ džios agentai juos gaudo. Ir
vo lietuviai kriaucia1 nir- , . ___~ _______ mas suaarvlu veiKią. luieiu- plieną savaitę rrcamn g«»-
miau. Jie galėjo savo darbo vių organįzacįjos veikia pa- raže prie Endicott gatvės 
reikalus apkalbėti spaudoj. se|ęmįngaj jr j tas organiza- buvo sučiupti 5 trokai su 
Jie būtinai turėjo šaukt ke- j. reikia 1fetuvių jaunuo. 500 galionų spirito. Trokai 

usinnkimus, įsdiskusuot — - - “ -----

Kriaučius. 
(Kada kriaučių kandida-

lis
kandidatų tinkamumą. Tuo- vi‘us Dorchesterio ir apv- vertinami į $5,000.
met kriaučių reikalus auto- linkės lietuvius dai„auti ir! ------------
vautu tinkami žmones— kartu nu,.odyt ,avį įauni.
Kea‘* mui, kad ir jiems reikia da-

lių. Todėl mes kviečiame ii* spintas valdžios agentų

lyvaut
me.

gražiame susirinki-
Jaunuolis D.Bostonas busiąs pasaulio

aviacijos centras. į ______________

Šiomis dienomis Bostono Liudvikas Puidokas užmuš- 
miestas išnuomavo federali- tas e>nant keliu, 
nei valdžiai 50-čiai metų Bostono angliški dienraš- 
Governor’s salą netoli šio čiai praneša, 
miesto. Sala turi

Atėjo laivas su Afrikos 
žvėrimis.

Pereitą sąvaitę South Bo
stono prieplaukoj sustojo 
iš Afrikos atėjęs su žvėrimis 
garlaivis “Excalibur.” Jis 
veža keliatą dramblių, tig
rų, žirafų ir kitokių gyvūnų 
New Yorko cirkui. Laivąkad Broc-ktone

72 akru pereitą subatą buvo rastas.buvo ištikusi kelionėj dide- 
sausos žemės ir federalinė ant kelio užmuštas Liudvi- iė audra, kuri taip jį mėtė, 
valdžia nori Įtaisyti tenai kas Puidokas, 45 metų am- kad klėtkos su žvėrimis lai 
airportą, kur galėtų nusilei- žiaus lietuvis ir dviejų rai
šti tolimo susisiekimo diri- kų tėvas. Policija spėja, kad 
žabliai ir hydroplanai. Pra- jį bus užmušęs automobi- 
dedamiems darbams jau y- liūs, kuris paskui pabėgo 
ra paskirta $1,000,000. A- niekam apie tai nepranešęs, 
viacijos žinovai sako, kad Puidokui buvo perskelta 
šis airportas turėsiąs pašau- galva.
linės reikšmės, nes čia galė
sią nusileisti visi transatlan
tiniai lėktuvai. Susisiekimas 
oru tarp Amerikos ir Euro
pos virsta jau praktišku biz
niu ir greitu la'ku lėktuvai 
skraidys per Atlantą taip, 
kaip dabar plaukioja jurų 
garlaiviai. Šią vasarą vokie
čiai jau atidarys pastovią 
oro liniją tarp Vokietijos ir 
Amerikos. Bostone jiems 
bus parankiau nusileisti, ne
gu New Yorke. nes Bosto
nas arčiau. Iš čia paskui ma- j 
žesniais lėktuvais keleiviai 
galės skristi kas kur norės.

n "A o_________
Priesaikos atšaukimo bilius

vo dugne pradėjo lakstyti iš 
vienos pusės Į kitą ir kai ku
rios jų sudužo. Pasiliuosavę 
žvėrys pradėjo piautis. Hi
popotamas užmušė vieną 
dramblį. Kova tarp judvie
jų tęsėsi kelias valandas.

atmestas.
Pakėlus visuomenei smar

ku protestą prieš mokytojų 
priesaikos įstatymą, Massa
chusetts legislaturon buvo 
įneštas bilius, kad tą istatv- { 
mą atšaukus. Tačiau žemes
nysis legislaturos butas ši 
panedėlį 133 balsais prieš 
88 tą bilių atmetė. Vadina
si, džingų Įvesta mokyto
jams priesaika pasilieka. 
Mokyto iai turės kovoti to
liau prieš ją.

- - , • •• . - - Bostono pagrieš trimitų du-» paėmė policija, atgaivino PraPd<
jr nugabeno J4 Klausytina ant 830 kilocik-
kurių adresą ji pne savęs j. J
turėjo. . _________

Tai nebuvo SLA. 176 kuopa 
iš Neponseto.

Pereitam “Keleivio” nu-
Metodistai prieš mokytojų 

priesaiką.
Susirinkusi Naujosios An-^mery tilpo SLA. 176 kuopos 

glijos metodistu dvasiškijos' (Neponset, Mass.) balsavi- 
konferencija Bostone pa- mo rezultatai. Ištikrujų tai 
smerkė privalomą mokyto- buvo ne 176 kuopos balsavi-
jų priesaiką ir pareiškė pa
geidavimą, kad tas įstaty
mas. kuris verčia kiekviena 
mokytoją prisiekti vėliavai 
ištikimvbę, butų atšauktas.

Cantono miestely.kur suei
na 128 ir 138 keliai, pereitą 
sąvaitę Įvyko baisi dviejų 
automobilių nelaimė. Viena 
moteris su vaiku buvo už
mušta. o trys kiti asmenys 
mirtinai sužeisti. Kaltas 
pergreitas važiavimas.

Oro biuras skelbia, kad 
kovo mėnesi Naujoj Angli
joj iškrito 24 coliai lietaus. 
Daugiausia dėl to ir potvi
niai kilo.

mas, bet 359-tos iš Dorches
terio. Šiuomi toji klaida yra 
atitaisoma.

Kol neišbandysit Fordo.
Kas išbandė Fordą, tas kitokio au

tomobiliaus nepirko. Fordą galit iš
bandyti pas mane. Tas jums nieko 
nekaštuos. Tik pašaukit telefonu ar
ba parašykit laišką kad norit Fordą 
pamėgint. Aš atvažiuosiu pas jus ir 
parodysiu, kaip Fordas dirba. Jeigu 
jus Fordą pirksite, aš išmokysiu va
žiuot ir padėsiu gaut leidimus. Gali
ma pirkt ant išmokėjimo. Išlygos 
lengvos. Kurie turi seną karą, aš ga
liu jj paimt kaip dalį išmokėjimo.

J. Peterson (Petrauskas)
Havward Motors, Ine.,

1019 COM MON H E ALTH AVENl E. 
Tel. STAdium 3400. BOSTON MASS.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm*, Namuo*e Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
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 
DAKTARAS i

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS.' AS

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

NEDfiLIGMIS: 
iki 1 v. j © pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dūr-ų. 
Ofisas “Keieivio” n* .na.

251 BROADWAY, tarp C lr D st. 
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specialistas V yriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth <570.

Sullivan’o Likerių Krautuve s
295

PROSPERITY
BROADVVAY,

MARKETE
SOUTH BOSTON. 

______________ a_____________

Puikiausios Rūšies Gėrimai Velykoms.
SULLIVAN’S .......  $1.49
PRIVATE STOCK 1 metų kv.
1 mėn. sena. Labai puiki arielka.

PROSPERITY W1NNER
TIKRA RUGINĖ $1 25
100 Proof. 1 metų senumo . kv.

PROSPERITY ..... $1.19
GOLD RIBBON—90 Proof. kv.
9 mėn. sena. Sample pante 65c.

COLONIAI?HOUSE 98c.
RUGINĖ—PILNA KVORTA

PROSPERITY 4-xxxx
TIKRA RUGINĖ . $139
l"0 Proof. Virš metų sena. kv.

NARRAGANSETT $1.09
90 Proof. Degtinė. Pilna kvorta

EXTRA—EXTRA!
RUGINĖ DEGTINĖ—WHISKEY—90 PROOF.

Veik metų sena. Putę galiono SI.95. Pilnas galionas—$3.96.

LABAI GERA—3 STAR 
BRANDY—V. O. $1.39
Sample pante 90c. Didelė bonka

C1 BAN CLUB—96 PROOF. 
ROMAS—kvorta . $1.09

Pante 60 centų.

EXTRA PILGRiM GIN—DIDELĖ BONKA ............. 79e.

VYNAS — 99c. — $1.29 — $1.69 — $1.95 Galion. 
Didelės bonkos—Port—Sherry—Muscatel—39c.; arba 3 už $1.00

ALUS Finnegan Ale. laibai skanu* 4 bonkes 25c. Pilnas teeitas 51.60 
Taipgi Parduodam ( RĖMO—PICKU'ICK—CROFT—ir kita* Ala*.

DYKAI PRISTATYMAS.
295 BROADWAY,

Tel. SOV-th Boston 9772 
SO. BOSTON, MASS.

CAFETERIA
Su visais įrengimais, geroj vietoj 

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

409 Broad»av, South Bostone.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Sonth Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

: A. J. NAMAKSY
{ Real Estate & Insurance

414 W’. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis stitieainu 
ir amblyopiškose (aklose) aky- 
se sugrąžinu šviesą tinkamu | 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS. O. D. 
447 Broadway, So. Bostv-n,

SPECIALUS GĖRIMAI VELYKOMS
KAHN’S MARKET, 155 Broadway, So. Boston.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221 
Gyvenimo: TRObridge 6434

TIKRA RUGINĖ
100 Proof 
Par.tė—70c.

$1 35 town crier
kvorta : TIKRA RUGINĖ $1.25

i Pante—69c. kvorta

JOHN ADAMS GIN 99c.; cąlifornijos konjakas 
ar degtinė kvorta BRANDY bonka $1.39

PUIKIAUSIAS VYNAS ^Fgauono............ SL
24 Bonkos Geriausio Alaus (Ale) Tik .... $1.60 
Pristatom Dvkai.—Tel. SOUth Boston 1493—Atdara iki 11 vakaro.

ioososooooeeeoooeeooeeeeeeeeeeeeeooec

PASINAUDOKITE 
PUIKIA PROGA!

PADUOKIT UŽSAKYMĄ TUOJAU ANT NAUJO 
Stewart-Warner 

Radios

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. GRADY
> 327 TREMONT ST.

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

Tel. Univars cy 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIS T* 
VALANDOS: 9-6 lr 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(TR1E CENTRAL SK.£RO) 

CAMBRIDGE, MA?S.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

BAY VIEW 
i MOTOR SERVICE

Teleph >na 

So. Boston
1058

I

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hvdranlic Breka s.

Mes priimam Jūsų seną 
Radio ar Gramafoną ir 
atrokuojame nuo $10 iki 
$30.
Stewart-Wamcr Radios
yra geresnės tuo, kad sie
kia toliau už kitus ir ne
daro braškėjimo.
Duodam ant Išmokėjimo, 
mes patys Įtaisom ir pri
statome už 50 mylių nuo 
Bostono.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boaton 4649.
scococeeoooooooooooooooooooeooooa

Valandos: 19—2; 
Sekmadieniais: 16—IS. 

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

Taipgi taisome Automo lilina ir 
Trokas visokių išdirb .-sčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočinnas — sa\ ininkai.

i Taisvmo ir demonstraviir 1 HAMLIN STK1 Kamp. East Eigh>^ St. SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k i >inių. 

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

258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, M/ SS.
Telefonas SOUth Boston 4486. 

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Me is.

asas




