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Vyriausis Teisinas Paskerdė 
ir Mažąją Kasyklų NRA.

BEDARBIŲ ŠELPIMAS 
TAIPGI “NEKONSTI-

TUCINIS.”

$3,000,000,000 Bilius 
Sumuštas.

Pereitą sąvaitę Kongrese 
buvo didelė kova dėl vadi
namojo Frazier-Lemkės bi- 
liaus, kuriuo buvo reikalau
jama išleisti $3,000,000,000 
naujų pinigų farmeriu sko-

Beveik visos Kongreso re
formos darbininkų naudai 

jau panaikintos.
ši panedėlį Vyriausis Tei

smas Washingtone paskel
bė “nekonstituciniu” ir Guf- 
fey įstatymą, kuris buvo 
Kongreso išleistas kasyklų 
pramonei reguliuoti ir ang
liakasių gyvenimui gerinti.

Šis įstatymas buvo išleis
tas po to, kaip pereitais me
tais Vyriausis Teismas pa
naikino NRA, kurios tikslas 
buvo reguliuoti visas pra
monės ir prekybos šakas. 
Panaikindamas NRA, Vy
riausis Teismas rėmėsi tuo, 
kad pramonės tvarkymas y- 
ra atskirų valstijų reikalas; 
o kadangi šalies konstituci
ja neduoda federalinei val
džiai teisės į valstijų reika
lus kištis, tai NRA buvo ne- 
konstitucinis, nelegalus apa
ratas. Bet kasyklos parduo
da ir siuntinėja savo anglį 
po visą šalį, vadinasi, jų 
biznis yra tarpvalstijinio 
pobūdžio, o šitokį biznį kon
stitucija kaip tik ir paveda 
federalinei valdžiai kontro
liuoti.

Taigi senatorius Guffey 
ir parašė tam tikrą aktą ka
sykloms kontroliuoti. Kong
resas jį priėmė, Rooseveltas 
pasirašė, ir Guffey įstaty
mas tuoj pradėta vykinti. 
Tai buvo “mažoji NRA.”

Einant tuo įstatymu, tam 
tikra komisija turėjo nusta
tyti anglies kainas ir maine- 
rių algas. Angliakasių^, rei
kalus turėjo atstovauti uni
jos.

Kasyklų magnatai tam 
pasipriešino ir apskundė šį 
įstatymą Vyriausiam Teis
mui. Jis ilgai jį svarstė ir, 
pagaliau, 6 balsais prieš 3 šį 
panedėlį nusprendė, kad įs
tatymas “priešingas” kons
titucijai.

Tuo pačiu laiku apeliaci
nis Kolumbo Distrikto teis
mas atrado, kad ir bedar
bių šelpimui konstitucija 
“priešinga.” Apie 5 bilionai 
dolerių, kuriuos pereitų me
tų Kongresas paskyrė šelpi
mo reikalams, buvę išleisti 
“nelegaliai,” nes Kongresas 
nenurodęs aiškiai, kokiems 
reikalams, kur ir kada tie 
pinigai turi būt suvartoti. 
Jis pavedęs juos prezidento 
nuožiūrai, o prezidentas ga
lėjęs juos vartoti kaip jam 
patinka, arba galėjęs ir vi
sai jų nevartoti. Jis galėjęs 
už j i -s “statyti laukuose 
naujus miestus ir palikti 
juds tuščius,” “arba parduo
ti juos su nuostoliu.”

Priklajojęs šitokių daly
kų, teismas padarė išvadą, 
kad pinigai viešiems dar 
bams buvo skiriami priešin
gai konstitucijos dvasiai.

Jeigu farmerys neduos sa
vo gyvuliams ėsti, tai jis bus 
patrauktas teisman ir nu
baustas už žiaurumą.

Bet darbininkus kapitali
stai gali išmesti iš darbo ir 
palikti badui. Ir kapitalistai 
netik nėra užtai baudžiami, 
bei gudrus teisėjai da atran

da, kad bedarbių nevalia 
nei šelpti.

Ateis tačiau laikas, kuo-'ioms perfinansuoti. Frazier- 
met tie aukšti teisėjai turėsįLemkės planas buvo toks: 
prašyti pašalpos pas darbi-j išleisti 3 bilionus dolerių
ninkus...

Jieško Jafsie’s Krep
šio.

“The New York Sun” ra
šo, kad Lindbergho byla da 
nėra užbaigta. Nors Haupt- 
mannas pasmerktas ir nužu
dytas dėl Lindberghiuko iš
vogimo, bet New Jersey val
stijos gubernatorius Hoff- 
manas esąs įsitikinęs, kad 
su ta piktadaryste turėjo ką 
nors bendra pagarsėjęs Jąf- 
sie (Dr. Condon), kuris pa
ėmė iš Lindbergho $50.000 
ir neva atidavė juos “kidna 
periams.” New Yorko dien
raščio pranešimu, dabartį 
niu laiku dvi detektyvų or
ganizacijos jieškančios “juo 
dojo krepšio,” kurį Jafsie 
nešiodavosi gyvendamas sa
vo vasarnamy prie Becketo 
ežero. Pasamdyti geriausi 
narai leidžiasi po vandeniu

rlnnrno fzY XX JX^OXYVJ vxvtgxxv w
krepšio. Šitam darbui vado
vaująs asmuo, kuris pasira
šo po savo raportais kaip 
“K-4.” “N.Y.Sun” sakosi su 
sekęs, kad tai reikia pavar
dę Keyes—didžioji K ir 
kitos raidės. Keyes esąs ga
bus detektyvas, seniau bu
vęs Jungtinių Valstijų šnipų 
biuro vadas.

naujų pinigų ir atmokėti 
tankams visas farmeriu 
skolas, už kurias dabar jie 
moka didelius nuošimčius. 
?armeriai tuomet liktų sko- 
ingi valdžiai; už tą pasko- 
ą jie mokėtų tik l1/* nuo

šimčio palūkanų ir skolai at
mokėti jiems butų duota 47 
metai laiko. Tas bilius įneš
tas jau 5 metai atgal, bet 
Kongreso komisijos vis ne
išleisdavo jo iš savo rankų ir 
neduodavo Kongresui pro
gos jį balsuoti. Šiomis die
nomis farmeriu atstovai pa
reikalavo, kad komisijos 
pristatytų tą bilių balsavi
mui. Bet fabrikantai ir Wall 
Streeto bankininkai pasiro
dė biliui griežtai priešingi, 
nes, jų manymu, jo pravedi- 
mas reikštų infliaciją, t. y. 
didesnį dolerio nupiginimą. 
Net Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Green 
atėjo į Kongresą protestuoti 
nripš ra hiliu. Ar bankieriait** -'"Z ~ z~---- ----------------- ---
jam užmokėjo už tai, neži
nia; gana to, kad bilius bu
vo sumuštas 235 balsais 
prieš 142.

CEPELINAS DARO JAU 
ANTRĄ KELIONĘ.

Pereitą sąvaitę rašėm 
kad milžiniškas vokiečių ce 
pelinas, pakrikštytas “Hin- 
denburgo” vardu, atlėkė A- 
merikon su keleiviais, atida 
rydamas pastovią oro liniją 
tarp šios šalies ir Vokietijos 
Dabar gi tenka pranešt, kac 
“Hindenburgas” laimingai 
sugryžo Vokiejon atgal ir 
šią sąvaitę daro jau antrą 
kelionę Amerikon. Bet
kartą jį ištiko didelės aud 
ros ant jūrių ir kelionė turės 
užtrukti kiek ilgiau. Rašant 
šią žinią yra manoma, kad 
jis nusileis Nevv Jersey vals
tijoj šią seredą.

si

SKANDALINGA BYLA 
MASKVOJE.

Šiomis dienomis Maskvo
je prasidėjo skandalinga 
byla, kurioj kaltinamais yra 
Vrangelio salos užveizda 
Semenčukas ir jo padėjėjas 
Starcevas. Juos kaltina tuo, 
kad juodu elgdavosi su vie
tos gyventojais kaip aršiau
si despotai, o kas tam pasi
priešindavo, tuos nužudyda
vo. Tokiu budu buvęs nužu
dytas ir tos salos gydytojas 
d-ras Vulfsonas. Išrodo, 
kad Semenčukas ir Starce
vas bus sušaudyti.

81,000 ŽMONIŲ IŠĖJO IŠ
MIESTŲ I FARMAS.

Washingtono surinktomis 
žiniomis, per 5 depresijos 
metus šešiose Naujosios An
glijos valstijose 81,000 žmo
nių pametė miestus ir išsikė
lė į farmas. Tas bėgimas iš 
miestų pagal valstijas išro 
do taip:

Massachusetts 20,356
Connecticut .......  18,185
Maine ..................  17,148
Vermont ........... 12,275
Nevv Hampshire 11,206
Rhode Island....... 2,638

ORLAIVIS NUKRITO 
ANT NAMO.

Darant vokiečių kariuo
menei pereitą sąvaitę ma- 
nievrus, netoli Frankfurto 
susikūlė ore du karo lėktu
vai. Vienas nukrito ant ūki
ninko stogo ir įlūžęs į vidų 
užmušė moterį.

ITALAI ŽUDO 
ETIOPUS BŪRIAIS

Londono “Times” gavo iš 
Addis Ababos žinių, kad 
italai užėmę Etiopijos sosti
nę areštavo jau 1,500 žmo
nių. Etiopai areštuojami ne
va dėl miesto plėšimo Etio
pijos valdžiai pabėgus. Su
imtieji esą teisiami čielais 
būriais ir šaudomi taip pat 
būriais — po 40 ar 50 žmo
nių iš karto. Šita skerdynė 
vykinama netoli Anglijos 
pasiuntinybės, prie geležin
kelio stoties. Užėmę Addis 
Ababą, italai išleido Įsaky
mą, kad per 3 dienas visi 
etiopai suneštų ir atiduotų 
visus savo ginklus. Taigi 
dabar daromos tarp gyven 
tojų kratos ir kur tik randa
ma ginklų, jų savininkai 
uoj areštuojami ir šaudomi, 
’ereitą sąvaitę buvo sušau- 

( ytas ir Balahu, pagarsėjęs 
Etiopijos milžinas, turėjęs

pėdas ir pusę ūgio ir ne
šiojęs karaliaus Selassie 
skėtį. Italai apkaltino jį 
šnipinėjimu Selassie nau

dai.”
Londono žiniomis, italai 

esą pasiryžę nuginkluoti vi
sus Etiopijos žmones. įtari
os kareiviams bus duoda

ma Etiopijoj žemės ir kuria
mos italų kolonijos, kur bus 
siunčiami i& Italijos liuosa 
noriai kolonistai. Bet vi 
siems italams yra griežtai 
uždrausta vesti etiopų mo
teris. Italų kareiviams ir ko 
onistams moterys bus siun
čiamos iš Italijos. Fašistų 
valdžia jau paskelbė, kad 
visoms merginoms ir mote
rims, kurios nori vykti Etio- 
)ijon, kelionė duodama dy- 
cai. Vadinasi, etiopus fašis
tai nori iššaudyt, o jų vieton 
priveisti italukų.

3,000,000 Veteranų 
Gaus $2,000,000,000.

Birželio 15 dieną valdžia 
pradės jau mokėti buvusio 
karo veteranams bonusą. A- 
pie 3,000,000 veteranų gaus 
iš viso apie $2,000,000,000. 
Apskritai imant, kiekvie
nam išpuls po $570. Tai vi
sai nedideli pinigai, tačiau 
kapitalistinė spauda negali 
iškalkuliuot, kur veteranai 
galės tiek turto padėti. Ban
kininkai jau siūlo jiems na
mus pirktis, o automobilių

Bolivijos Valdžią Paėmė 
Kareiviai ir Socialistai.

Ir Oregono Lietuviai 
Už Demokratijos 

Kongresą.

PREZIDENTO SORZANO 
VALDŽIA NUVERSTA.
Naujoji vyriausybė vykins 
socialistinę valstybę ramiu 

budu.Oregono valstija guli Pa- 
cifiko pakrašty, apie 3,200 
mylių nuo Bostono, o bet gi
ir tenai lietuviai susirūpino niu pasaulis žengia prie so- 

. .Clevelando kongresu demo- cializmo, ir diktaturos griu- 
agentai aiškina, kad geriau- kratijai ginti. Iš Oregono va viena po kitos. Nesenai 
sis daiktas žmogui yra nau-; City “Keleiviui” prisiųsta buvo sunaikintas generolų 
ias automobilis. rezoliucija, kurioj tarp kit- viešpatavimas Meksikoj,

Nepagalvoja plutokratai, ko sakoma: paskui sudribo generolo Pri-
kad tų pinigų veteranams) “Kadangi Amerikos lie- mo de Riveros diktatūra Is- 
gal neužteks skoloms apsi-! tuviai ruošiasi šaukti visų Ponijoj, o dabar nuo pana- 

i Amerikos lietuvių Kongresą šaus brudo apsivalė Bolivi- 
ir reikalauti atsteigimo de- ja, Pietų Amerikos respubli-
mokratinės tvarkos Lietu- ka.. • . •. I
v<reJznj • x ! tz 1 Bolivijoj perversmas įvy- 

. kadangi toks Kongre- ko vįsaj netikėtai ir labai ra
sas labai reikalingas suvesti m;aį_ Tiesa, darbininkai bu-

Alseika stambus Dažančiu-ii'“"5' " ,V1?“ UZ rT k-3’ ™ apskelbę generalinį strei-
Alseika, stambus pažangiu- tųą nusistačiusius lietuvius k SUDaraivžiave visoki 
ų lietuvių veikėjas \ linijoj.jjj- nedėti Lietuvos žmonėms - j--* *buvo žinomi iš dalies koffi savo “ir JudeJlm«’ bet niekas nema-

mokėti.

VILNIUJE MIRĖ D-RAS 
ALSEIKA.

Iš Vilniaus atėjo “Tėvy
nei” žinia, kad šiomis die
nomis mirė D-ras Danielius

Po valiai, bet tvirtu žings-

ne, kad tai reikštų valdžiai 
u. galą. Pats prezidentas Sor- 

1 Oregūn City, zano pereitą subatą sėdėjo
lando, Wįllamettes ir apy- ramįaį saVO biure ir vakare 
linkės lietuviai, susinnkę 3 išvažiuodamas pasakė, kad 

_________ , . 1 m.asinI susirinki- j panedėiio iytą vėl atvažiuo-

Orlaiviai Jau Nusi- ^iku.
a lwks PJovplanrie 20 ir 21

leidžia tie žmogaus. --------- -------------
United Airlines kompani- “Kadangi toli gyvendami dienio rytą į jo ramus atvy 

jos prezidentas Patterson mes negalėsime savo dele- ko kareivių delegacija ir pa
pranašauja, kad 1938 me- gatų Kongresan nusiųsti, tai reiškė, kad kareiviai su so
dais orlaiviai galės jau pa- Oregono valstijos lietuvių cialistais ima valdžią į savo 

ilti ir nusileisti be žmogaus vardu sveikinam jį nors per. rankas. Sargybos yiršinin- 
rankų. Jau esąs išrastas ra- šią rezoliuciją ir pasižadam kas, kapitonas Aguirre, no-

Amerikos lietuviams, nes 
<eliatas metų atgal buvo at
vykęs čionai aukų rinkti kul- 
turiniems vilniečių reika- 
ams.

Bet nereikėjo jam dau
giau važiuoti. Anksti nedėl-

dio aparatas, kuriuo iš tolo pildyti visus jo nutarimus, 
galima kontroliuoti lėktuvo kokie tik bus padaryti Lie 
mechanizmą, bet kol kas su tuvos liaudies gynimo rei- 
juo daromi tik bandymai. |kalams

ISPANIJOS PRINCAS GA 
VO NEW YORKE 

“DŽIABĄ.”
Viena automobilių kom

panija Nevv Yorke pasamdė 
buvusį Ispanijos sosto įpė
dinį princą de Covadongų 
prie “darbo.” Bet jis jokio 
darbo nedirbsiąs, tik sėdė
siąs automobilių parodoje, 
kad patrauktų daugiau žiop 
sotojų, kurie nėra matę, 
kaip išrodo princų veislės 
sutvėrimas.

“AŠ NE KANDIDATAS,” 
SAKO HOOVERIS.

Iš pradžių Hooveris labai 
taikėsi į kandidatus atei
nantiems prezidento rinki
mams. Bet pamatęs, kad re- 
publikonai jo nenori, šią 
sąvaitę jis paskelbė: “Aš ne 
kandidatas.” Republikonai 
labai reklamuoja A. Lando
ną, Kansas valstijos guber 
natorių. Bet jis yra d a di
desnis liurbis ir už Hooverį

Mirė Žydų Vadas 
Sokolovas.

Londone pereitą sąvaitę 
mirė Dr. Nathan Sokolov 
77 metų amžiaus susilaukęs 
žydų sionistų vadas. Jis bu 
vo skaitomas geriausis heb
rajų kalbos žinovas ir visų 
žydijos reikalų autoritetas 
Pastovios gyvenimo vietos 
jis neturėjo, bet keliavo po 
visą pasaulį. Jis yra buvęs 
Amerikoj, dažnai sustodavo 
Palestinoj, Šveicarijoj ir ki 
tur. Prieš karą Rusijoj jis 
buvo žinomas kaip geriau 
sis žurnalistas.

MEKSIKOJ SUSTREIKA
VO 50,000 GELEŽIN 

KELIEČIŲ.
Apie 50,000 geležkeliečių

Meksikoje šį panedėlį metė 
darbą ir apskelbė streiką. 
Jie reikalauja trumpesnių 
darbo valandų ir geresnio 

i atlyginimo.

Tas aparatas turės didelės 
svarbos orlaiviams nusilei-1 
džiant airportuose ūkanota
me ore, kuomet lakūnas ne-] 
gali aiškiai matyt žemės.

AUSTRIJOS FAŠISTAI 
SUSIRIEJO.

Austrijoj yra dviejų rūšių 
fašistai: tie, kurie sėdi val
džioje, yra Romos katalikai 
ir šunvuodegauja Mussoli- 
niui: gi tie, kurie nori į val
džią įsigauti, yra protesto

Pirmininkas,
Felix Ul»ky.”

P. S. Susirinkime daly
vavo šios organizacijos: L. 
D. S. 106 kp., ALDLD. 4 ir 
223 kuopos, SLA. 288 ir 240 
kuopos.

VOKIETIJOS ADVOKA 
TAI TURI MOKĖTI ŠAU 

DYTI.
Iš Leipcigo pranešama 

kad ateity jauni advokatai 
ir teisėjai turės mokėti šau 
dyt ir mėtyt bombas. Kitaip 
jie negalės išlaikyti kvoti 
mų. Be to, kiekvienas jų tu 
rėš ištarnauti 1 metus ka
riuomenėj ir 6 mėnesius 
darbo tarnyboj.

KONGRESAS NORI IŠSI
SKIRSTYT 6 BIRŽELIO.
Kongresmanai ir senato

riai Wash ingtone skubina 
su darbais, kad 6 birželio 
galėtų jau išsiskirstyt iki at
einančių naujų metų. Dabai 
prieš Kongresą guli dar ne 
užbaigti du svarbus biliai, 
būtent, paskyrimas $1,500, 
000,000 šelpimo reikalams 
ir $800,000,000 mokesčiu 

Įbilius.

AREŠTUOTAS LAWREN-
CE’O LIETUVIS DĖL 

PAČIOS MIRTIES
Angliški laikraščiai pra 

neša, kad Lawrence’o mies- 
naiir garbina Hitlerį. Jie tu- Į te pereitą nedėldienį buvo 
rėjo savo karinę organizaci- areštuotas John Gobush, 35 
ią Heimwehr’u vadinamą ir metų amžiaus vyras, kurį 
l'iems vadovavo princas policija kaltina dėl jo žmo- 
Štarhembergas. Jis buvo nos mirties. Moteris 
Austrijoj tiek įsigalėjęs, Lawrence’o ligoninėj nuo 
kad skaitėsi antruoju dikta- žaizdų. Ligoninė patarė po- 
torium ir ėjo vice premjero licijai ištirti, kaip ji gavo tas 
pareigas. Bet paskutinėmis žaizdas, kurių buvę net 47. 
dienomis paaiškėjo, kad jis Suimtas Gobush aiškinasi 
ruošiasi daryt perversmą ir taip: pereitą penktadienį jo 
paimti į savo rankas visą žmona nuvirtusi laiptais že- 
valstybės vairą. Jeigu per- myn ir susikulusi. Jis pagul- 
versmas pavyktų, tai Austri- dęs ją lovon, o apie 4 valan- 
ja, veikiausia, butu sujungta dą ryto išėjęs darban, nes 
su Vokietija. Bet šitas są- fevežiojąs duoną. Parėjęs 
mokslas išėjo aikštėn ir ka- vakare namo pašaukęs dak- 
talikiški fašistai -nusigando, para, kuris liepęs vežti mote- 
Premjeras Šusnigas tuoj iš- rį ligoninėn. Jis ją nuvežęs 
metė princą Štahrembergą tenai be sąmonės ir ji mirė 
iš valdžios ir pranešė Mus-neatsigavusi
soliniui, kad Austrija pasi- Gobush yra lietuvis ir dir- 
lieka ištikima Italijai, taigi |bo lietuvių duonos kepyklai, 

popiežiui. Štahrembergo
' ARABAI VĖL PIAUNA 

ŽYDUS.
Pereitą sąvaitę Jeruzalėj 

arabai papiovė da du žydu. 
Kad sumažinus ekscesus, 
valdžia uždraudė po 8 va-

įr
vadovaujamas “Heimwh- 
ras” (fašistiška milicija) 
busiąs visai panaikintas.

MIRĖ BUVĘS ILLINO- 
JAUS GUBERNATORIUS.

Kankakee, III. — Pereitą pandos vakaro vaikščiot Je- 
nedėldienį po operacijos čia ruzalės gatvėmis. Jafos mie- 
mirė Len Small, buvęs Illi-hte nuo 19 balandžio sumiši- 
nojaus valstijos gubernato-1 muoše buvo užmušta 23 žy
lius ir republikonų vadas. *dai ir 15 arabų.

rėjo tam prieštarauti, bet jis 
tuoj buvo suimtas. Kareivių 
delegacija tuomet pareika
lavo, kad prezidentas Taja- 
da Sorzano pasirašytų re
zignaciją, ką šis ir padarė. 
Paėmę jo parašą, kareiviai 
liepė jam eiti atgal į lovą ir 
ramiai miegot (tai buvo 4 
valandą ryto).

Valdžią paėmę į savo ran
kas laikinoji junta (tary
ba), sudaryta iš kareivių ir 
socialistų. Ji paskelbė, kad 
šito perversmo tikslas esąs 
atstatyti krašto tvarką ir “ei
ti laipsniškai, be sukrėtimų, 
prie socializmo.”

Prezidento vietai laikino
ji taryba pakvietė pulkinin
ką Davidą Toro, kuris buvo 

mirė pasiųstas į Chaco frontą, 
kuomet Bolivija vedė karą 
su Paragvajum. Telegramo
se jis yra vadinamas socia
listu ir sakoma, kad jį remia 
Nacionalė Socialistų Parti
ja, kuri susideda iš karo ve
teranų ir studentų. Ar ši 
partija yra marksistinė, mes 
neturime žinių. Bet išrodo, 
kad taip gali būti, nes užsie
nio reikalų ministerių yra 
paskirtas socialistų vadas 
Enriųue Baldivieso.

Associated Press, pada
vusi šį pranešimą, priduria 
da šitokį paaiškinimą: “Dėl 
buvusio Chaco karo, Bolivi
joj kilo toks žmonių nepasi
tenkinimas, kad senos res
publikonų ir liberalų parti
jos, kurios tą karą rėmė, vi
siškai subirėjo, o jų vieton 
iškilo socialistu organiza
cija.”

Kai kam gali išrodyt keis
ta, kad socialistai susidėjo 
su armija. Bet taip įvyko 
turbut dėl to, kad armija 
pritarė socialistų programai.
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OFICIALUS P RANEŠI- 
MAS APIE SEIMO RIN

KIMUS.
Pereitą sąvaitę Lietuvos 

pasiuntinybė Washingtone 
prisiuntė mums iš Kauno 
jos gautą šitokią telegramą 
apie seimo rinkimus:

“Seimo rinkimai Lietuvoje 
paskirti birželio devintą ir de
šimtą, pagal veikiančią kons
tituciją. visuctinu. lygiu, teisiu 
ir slaptu balvavimu, propor
cine sistema. Kandidatų sąra
šus nustatys gyventojų rink 
tos apskričių tarybos. Rinki
mų įstatymas leidžia balsuoto
jams pasirinkti kandidatus 
kelių sąrašų. Visa Lietuva su
skirstyta astuoniomis apygar
domis keturiasdesimts devy
niems atstovams išrinkti.”

Taigi mes neklydom pir
miau rašvdami, kad šie ne- 
va rinkimai bus niekas dau
giau, kaip žmonėms akiu 
dūmimas.

Kandidatų sąrašus skirs 
ne laisvos piliečių partijo 
bet apskričių tarybos. O kas 
yra tos tarybos?

Apskričių tarybos buvo iš
rinktos keliatas metų atgal 
Ir jas rinko ne visi šalies gy
ventojai, bet per tautininkų 
koštuvą iškošti verslininkai 
arba tunų savininkai.

Vadinasi, kandidatus 
eeimą skirs ne patys pilie
čiai, bet tautininkų mašine
rija. Kokia tuomet prasmė 
dar gaišinti laiką ir eikvoti 
žmonių pinigus tokiems 
“rinkimams?” Juk žmonės 
vistiek negalės balsuoti už 
tuos, kuriais jie galėtų pasi
tikėti.

Be to, telegrama nieko 
nesako apie grąžinimą pi- 
liečiaiTiš spaudos, susirinki* 
mų ir žodžio laisvės. O ko 
verti gali būt rinkimai, kuo
met nei spaudoje, nei susi 
rinkimuose piliečiai negali 
perkratyt kandidatų rekor 
dus?

Jeigu rinkimai butų vyk 
domi tikrai demokratine 
tvarka, kaip Steigiamojo 
Seimo konstitucijos yra nu
statyta, tai i seimą nepatek 
tų nei vienas tautininkas 
taip kaip nepateko jų nei 
vienas 1926 metais.

Komentuodamos Kauno 
pranešimą, “Naujienos” sa 
ko:

. “Iš to pranešimo apie seimo 
• rinkimų tvarką matyt, kat

valdžia neketina grąžinti tei 
siu politinėms partijoms. Visos 
kitos organizacijos bus griež 
tai valdžios kontroliuojamos.

“Aišku, kad tokiose apysto- 
vose nebus nei susirinkimų, 
žodžio ir spaudos laisvės. O jei
gu žmonės negalės laisvai su 
eiti ir negalės spaudoje atvi 
rai svarstyti kandidatų tinka 
mumo ir savo krašto reikalų 
tai kaip jie galės išmintinga 
spręsti, už ką balsuoti, o už ką 
ne?

“Tikėtis, kad šitokiu budu 
išrinktas seimas bus tikras 
žmonių valios reiškėjas, visai 
negalima. Demokratinio parla 
mentarizmo sistema Lietuvoje 
dar nėra grąžinama. Priešin 
gai. valdžia dabar bando už 
bėgti už akių demokratinės 
tvarkos atsteigimui. skelbda 
ma rinkimus, kurie neduos 
progos žmonėms išsirinkti tin
kamus atstovus.

“Tačiau ir šis valdžios žing
snis rodo, kad tautininkų diktatūra jau nebeatsilaiko. Ji 
prilipo liepto galą ir yra pri
versta duoti šiek-tiek balso 
žmonėms krašto valdyme.“Valdžią privertė nusileisti daugiausia ūkininkų neramumai, kurie prasidėjo pabaigoje pereitos vasaros. Lietuvos žmonės tąja valdžios dovana, žinoma, nepasitenkins. Jie reikalaus pilnos laisvės ir jie, be abejonės, ją iškovos.

"Amerikiečiai jiems šitoje 
kovoje padės. Demokratijos 
atsteigimo kongresas, kuris 
yra šaukiamas Clevelande, da
bar gali ypatingai daug patar
nauti Lietuvos žmonėms.”

Mes manome, jog Cleve- 
ande šaukiamas kongresas 
au ir bus prie to prisidėjęs, 
ad Lietuvos diktatoriai su-' 
kato “rinkti seimą.” Jie bi-I 
osi, kad suvažiavę Ameri-' 
:os lietuviai nepasmerktų 
u diktatūros.

Taigi, kongresas da nesu-' 
irinko, o jo Įtaka jau vei
dą.

Dabar tik reikia stengtis, 
tad i Amerikos Lietuvių 
kongresą atvyktų kuodau- 
yiausia delegatų. Jame turė- 
ų būt atstovaujama kiek- 
•iena SLA. kuopa, kiekvie
na pašalpinė draugija, kiek
vienas kliubas, vienu žodžiu 
—visos musų organizacijoset

I
KRITIKUOJA BRIDGE-
PORTO SOCIALISTĄ 

MAJORĄ.

Cia parodytas vokiečių karo laivyno mokyklos skraiduolis, kuris šiomis dienomis lankėsi A- 
merikos uostuose, ši nuotrauka buvo padaryta Baltimorėj. kur jis stovėjo 10 dienų.

GELEŽINIS VILKAS" SKELBIA SME
TONOS REŽIMUI KARĄ.

Šiomis dienomis “Kelei- bus pasirinkęs Dievo ir Tau-
viui” buvo prisiųstas iš Kau- tos prakeikimą ir panieką ir 
no hektografuotas lapelis, Nikalojaus II-rojo ar Nero-
po kuriuo pasirašo “Laiki
noji Geležinio Vilko Vado-

no likimą.”
Todėl Laikinoji “Geleži-

vybė.” Lapelio turinys tiek,nio Vilko” Vadovybė sako: 
įdomus, kad nepaminėti jį “Tautiečiai, kurėjai-sava-
negalime.

Jis prasideda taip: 
“TAUTIEČIAI!

nonai, karininkai, kariai, 
laisvės kovų veteranai, šau
liai, tautininkai, jaunalietu- 

i viai, krikščionys-demokra- 
“Dar niekuomet Lietuvos tai, ateitininkai, pavasari- 

yaldžios autoritetas nebuvo ninkai, valstiečiai liaudinin- 
žemiau nukritęs, niekuomet kai, visas dorasis organi- 
valdžia nebuvo labiau tau- zuotas ir neorganizuotas 
tos nekenčiama ir niekina- Lietuvos jaunime, darbinin-

jos sutinki buvusioj Zavalnoj . VirŠillinku
braškant} autobusą, žmogus I __ ____ _ _
nerimsti. nepaklausdamas, ne
gu tik tokią pažangą tėra pa
daręs miestas per tą 18 metų, 
kaip nebeteko čion gyventi?
Jei Vilniuje butų musų sosti

Rinkimų Daviniai.
Išrinkta visa senoji valdyba.

Komsija SLA. viršininku

Žiūrint Iš Šalies.
Prapliupo “tautiška 

traicė.”
“Vienybės” 36-tam nu-

ma, ir niekuomet tauta ne
buvo labiau terorizuota ir 
demoralizuota, kaip dabar. 
Kaip platus musų kraštas, 
visur apdainuojamos ir pa
sakojamos ‘tautos vadų’ 
suktybės, vagystės ir kito
kios šlykštybės. Koks tik at
sitiko istorijoj uzurpatorių 
supuvimas su jų klikomis, 
rasputinijadomis, ištvirka
vimo orgijomis, pataikavi
mais, provokacine valdymo 
sistema ir kitokiomis niek

nė faktinai, tai 
vės prasiplėštų 
taip atrodytų.”

ir tos krautu- 
ir miestas ki-

rinkimų balsams skaityti ‘redakcijos stl.ai. šybėnus - viskas yra karto-
jau pabaigė savo darbą u jo išspausdintas la. jama Smetonos ir jo syoge-
ncol-Al Ha voanlfntnc llon 3 Km noetnrl o Ižupaskelbė rezultatus. Dau- bai d^a"s pliauškalas. bei P^urlalflj režime.

r Tautos sielą nuodingai kar
tina nerimas, pasibiaurėji-

giausia balsų gavo preziden- ,jn Raudonįjo F;orao’ Veid-
McLevy buvo jau antru Taip, Vilnius atrodytų įį’, mainiai,” po kuriuo pasira-

kartu išrinktas Bridgeporto gai geriau. Bet kaip tuomet ^?r-imnk-ai iro-i' mm ®° tautiškoji traicė: A. B.
majoru. Pirma jis buvo ži- atrodytu Kaunas? įSiSO'SS? Strimaitis, Andrius Kundro-
lomas kaip nuoširdus socia- 
istas ir todėl industrinio 

miesto darbininkai karštai 
iį rėmė.

Bet dabar pradeda girdė- 
is darbininkuose neprielan
kių jam balsų.

— i
senieji viršininkai irgi gavi 
pusėtinai daugiau balsų, ne-p Narvvdas. 
gu nauji kandidatai.

Kiek Amerika Atsi- Balsai pasidalijo šiaip: 
gavo Prie Roose- ur*dui:

velto.
__ , . Senatorius Tom Connally

. v ienas musų draugas pri-, Texas valstijos padarė
iuntė iš “Bridgeport Sun- 

day Herald” iškarpą, kur 
tūlas Unemployed (bedar
bis piktai puola majorą Mc- 
Levy, kam jis rūpinasi mo
kesčių mažinimu. Bedar
biams ir darbininkams mo
kesčiai nerupu sako šitas 
kritikas. Darbininkams ir 
bedarbiams rupi algos, to
dėl ir socialistas maioras 
turėtų daugiausia kreipti į 
tai dėmesio. Industrinis uni- 
iizmas šiaip ar taip kapita
lizmą sunaikinsiąs, todėl 
majoras neturėtų kapitalis
tams pataikauti ir mokes-
ius jiems mažinti.
Tai yra aidoblistiškas pro

tavimas. Mokesčiai juk dau
giau slegia darbininkus, ne
gu kapitalistus. Jie moka 
juos rendos pavidale, mais
tą pirkdami ir už kitas bū
tinybes pinigus mokėdami. 
Taigi sakyti, kad darbinin
kams mokesčiai neturi rūpė
ti, yra neapgalvotas dalykas. 
Kuomet tokie žmonės “kriti
kuoja” socialistą majorą, tai 
į ių kritiką galima butų vi
sai nekreipti dėmesio.

Bet musų korespondentas 
sako, kad ir patys socialistai 
McLeyy kritikuoja. Jis esąs 
pasakęs: “Aš esu tik Bridge
porto majoras, daugiau nie
kas.” Ir jis dagi įžeidžian
čiai atsiliepęs apie tarptau
tinę darbininkų vėliavą. 
Jeigu visa tai tiesa, tai čia 
iš tiesų butų jau pagrindo 
pagalvoti, ar galima Bridge
porto majorą socialistu va
dinti.

nuodugnią Roosevelto ad
ministracijos apžvalgą ir 
skaitlinėmis parodė, kiek 
Amerikos pramonė atsigavo 
nuo 1933 metų, kaip pradė
jo veikti Rooseveltas su sa
vo “smegenų trustu.”

Senatorius Connally at
randa. kad dolerio nuverti
nimas buvo svarbiausis atgi
jimo veiksnys. Amerikos vi
suomenė ir dabar da negali 
pilnai įsivaizduoti, kiek ge
ra kraštui padarė pigesnis 
doleris, sako šen. Connally. 
Pigesnis doleris palengvino 
žmonėms skolas atsimokėti, 
atpigino kreditą, paleido a- 
pyvarton daugiau pinigų ir 
atgaivino visą pramonę.

Kiek nupigintas doleris 
atgaivino ir pakėlė šalį eko
nomiškai, senatorius Con
nally parodo šitokiais fak
tais:
Šalie? turtai:
1932 m. buvo S247.300.000.000 
1935 m. jau .. 314.820.000.000 

Pakilo 23 nuošimčius.

Krašto pajamos:
1932 m. buvo $39.54-5.000,000 
1935 m. jau . . 53.417.000X)00

Pakilo 30 nuošimčių.

Farmerių pajamos:
1932 m. buvo. . $5.337.000.000 
1935 m. jau .... 8.110,000,000 

Pakilo 52 nuošimčiu.

JONAS VILEIŠIS APIE 
VILNIŲ.

šiomis dienomis Jonas 
Vileišis buvo nuvykęs Vil
niun. Sugrįžęs, jis rašo “Lie
tuvos Žiniose”:

“Įvažiavus į Vilnių, pirma
sis įspūdis: tie patys pilki, ap
dulkėję, senai remonto nematę 
namai, kokius teko palikti 
prieš 18 metų; tos pačios senai 
jau dažytos ir apirusios tvo
ros ; tas patsai bent geležinke
lio stoties rajone duobėtas ir 
apiręs akmenų grindinys; veik 
tie patys vežėjai su viena at
maina, kad vartojami Šlajai ir 
pakinktai nebe rusų, bet Kro
kuvos tipo. Senosios arklių 
‘konkos’ jau nebėra, o vieton

■ na:
Šitie taukuoti snukiai ste-»
“Didesnės visuomenės

F. J. Bagočius......  3,669 veidmainystės dar nebuvo,
N. Rastenis ........... 2,227 kaip komunistų stojimas į
J. A. Čepononis .. 251 demokratijos gynėjų eiles.”

Vice prezidento urėdui: Kas iš šito durno sakinio
J. K. Mažukna.......3,432 išeina? Išeina, kad komuni-
A. O. šalna ..........  2,659 etai stoja į demokratijos gy-

Sekretoriaus urėdui:
M. J. Vinikas ....... 3,394
P. Jurgeliutė .......  2,466
W. J. Morris............. 237

Iždininko urėdui:
K. P. Gugis ..........  3,374
J. S. Lopatto............ 2,717

Iždo Globėjų urėdui:
S. Mockus ...........  3,442
E. Mikužiutė ....... 3,170
A. Zalatorius ........ 2,159
J. Miliauskas ....... 2,669
K. Preytis............... 328

Daktaro Kvotėjo urėdui:
Dr. J. Staneslotv 
Dr. A. J. Valibus .. 
Dr. M. Mikolainis

3,406
655

1,922

ŠEN. BORAH SKALDY
SIĄS REPUBLIKONŲ 

PARTIJĄ.
Amerikos spauda sako, 

kad senatorius galįs suskal
dyti republikonų partiją, 
jeigu jos konvencija Cleve
lande priims nepatinkamą 
jam platformę ir nominuos 
priešingą jam kandidatą. 
Borah išeisiąs iš konvenci
jos ir išsivesiąs savo šalinin
kus, kaip 1912 metais pada- 
dė Tadas Rooseveltas.

AR JUS GIRDĖJOT 
APIE TAI?

nejų eiles, o visuomene 
veidmainiauja. Didesnės vi
suomenės veidmainystės da 
nebuvę.

Ot, kas išeina, kai šiau- 
čiai imasi kepti pyragus!

Bet klausykit toliau:
“Šitas Rusijai tarnaujan

tis elementas, kuris garbina 
kruviną Rusijos diktatūrą, 
kuris niekina kiekvieną lie
tuvybės ir tautinio judėjimo 
žygį, kuris iki pereitų metų 
rugpiučio mėnesio į demo
kratiją spiaudė, dabar stai
ga virto demokratijos gynė
jais!”

Kaip matote, šita tautiš
kų klumpių traicė negali su
prasti, kodėl komunistai pa
sidarė demokratijos šali
ninkai.

Jeigu taip, tai kam gi jie 
kiša savo nosis į tokius da
lykus, krane j'iems persun
kus suprasti? Ar negeriau 
jiems butų pasiknisti savo 
tautiškame šiukšlyne ir pa- 
jieškoti atsakymo į tokį 
klausimą: Kodėl per 9 me
tus su viršum Lietuvos tau
tininkai niekino kiekvieną 
mintį apie parlamentariz 
mą ir demokratiją, o dabar 
staiga pasidarė parlamen
tarizmo šalininkai ir šaukia 
seimą? Kas čia ištikiu jų 
veidmainiauja — komunis
tas, ar tautininkai?

Prof. Gnaiba.

mas ir neapykanta. Kraštas 
vaitoja ir pyksta. ‘Duokit 
mums Smetoną, — šaukia 
ūkininkai, — me* jį pakar
sime ar užmušime kaip pa
siutusį šunį!’ Bet apsistatęs 
kulkasvaidžiais ‘tautos va
das’ Smetona su savo švoge- 
rių ir pasturlakų kamarilija 
negalvoja apie pasitrauki
mą, o galvoja, kaip tautą 
apmulkinus ar nugąsdinus. 
Ir nors Smetonos įsakymu 
Sudavijoj ir Dainavoje po
licija sumušė ar užmušė ke- 
liasdešimts ūkininkų ir šim
tus sukišo į kalėjimą, bet 
žmonių pasipriešinimas nuo 
to ne tik nesumažėjo, bet 
dar padidėjo.”

Išdėstę visą eilę dabarti
nės valdžios prasižengimų, 
lapelio autoriai kreipiasi į 
ginkluotas Lietuvos jėgas:

“Kary, šauly, policininke! 
Kai tavo broliai ateis keršy
ti Smetonai ir jo kamarilijai 
už kraują krauju, už ašaras 
ašaromis ir už gėdą gėda, 
atmink savo pareigą prieš 
Dievą, tautą ir istoriją ir sa 
vo nukankintus tėvus ir bro
lius.”

Toliau lapelio autoriai jau

kai, policijos, valstybės sau
gumo ir kitų valstybės įstai 
gų tarnautojai ir visi Lietu
vos žmonės, Geležinis Vil
kas pareiškia, kad jis išeina 
tos kovos avangardan ir 
šaukia visą tautą kovon.
“Visiems, kas iki šiol veid

mainiavo ir provokavo, bus 
dovanota. Visiems, kas no
rės įrodyti gerą valią ir ati
taisyti klaidą, duodama da- 
lar proga. Bet vargas tiems, 
kurie ir toliau ne Lietuvai 
tarnaus, bet norės bernauti 
Smetonai ir jo klikai. Juos 
visus niekšus Geležinis Vil
kas be pasigailėjimo valys 
nuo kelio.”

(Pasirašo)
“Laikinoji G. V. 
Vadovybė.”

Asmuo, kuris prisiuntė 
mums šią proklamaciją, pri
deda nuo savęs tokį paaiš
kinimą :

Tai yra vienas iš dauge
lio slaptų atsišaukimų, kurie 
iandien gausiai skleidžiami 

Lietuvoje. Tai parodo, prie 
ko privedė kraštą “tautos va
du’ besitituluojančio Sme
tonos ir jo švogerio Tūbelio 
represijų režimas. Kai žmo
nėms tapo visai atimtas bal
sas ir pilietybės teisės, kai 
visos iu oreranizaciios. daei 
grynai ekonominės ir kultū
rinės, tapo uždarytos, o visa 
spauda suvaržyta. Hitlerio 
pavyzdžiu suniveliuota ir 
paversta valdžioj sėdinčios 
klikos propagandos įrankiu, 
tai visokiai opozicijai beliko 
sugriūti į rusius ir tenai dir
bti prieš režimą nukreiptą, 
darbą. O kadangi krašto 
žmonės, liaudis, yra piktai 
nusistačiusi prieš krašto re
žimą, tai rusių darbinin
kams, kurstytojams, dirva 
yra labai palanki. Neramu-

kviečia visus sukilti ir nuva-|mai krašte, ypatingai Suval-1 J * ▼ * A. LL . .  — 1    1 r* « z-J o

Anglies iškasta:
1932 m. tonų.......... 31,522,000
1935 m. tonų.......... 34.829,000

Pakilo 10 nuošimčių.
Namų statyba:
1933 metais..
1935 metais.

Pakilo 47 nuošimčius.
Darbininkų algos:
1933 m. buvo $11,480,000.000 
1935 m. jau . . 14.660.000,000

Pakilo 20 nuošimčių.
Pramonė pakilo:
Imant 161 korporacijos 1926 m. 
gamybą kaip pagrindą, tos pa
čios komporacijos gamino:
1932 metais ............... .
1935 metais jau ..........

Pakilo 300 nuošimčių

kijoj, aštrėja, ekscesai daž
nėja. Visos valdžios mobili
zuotos jėgos—šnipai, slap
toji ir viešoji policija, pasie
nių žandarmerija ir iš Kau
no į provinciją siunčiami a- 
gentai su specialiais ir ne
paprastais įgaliojimais—jo
kiu budu nebepajėgia nera
mumų patrempti. Vieninte
lis būdas kraštui nuraminti, 
tai grąžinimas žmonėms tei
sių, atsteigimas demokrati
nės tvarkos, sušaukimas sei
mo. Bet dabartiniai valdo
vai taip apžlibo savo galia, 
kad jie vargiai benorės ją 
savo noru iš rankų paleisti, 
juo labiau, kad dėl savo kai
lio dreba.”

lyti Lietuvą “ugnimi ir krau 
ju.”

Laikinoji “Geležinio Vil
ko” Vadovybė senai jau bu
vusi įsitikinus, “kad Smeto
na nejaučia atsakomingumo 
prieš tautą ir istoriją, kad 
jis savo garbę paaukojo sa
vo klikos tikslams,” tačiau 
karo skelbti jam da nenorė
jo. “Nenorėdama imti mora
linį atsakingumą už galimą 
kraujo praliejimą,” Laiki
noji G. V. Vadovybė buvo 
pasiūliusi Smetonai šiuos 
konkrečius reikalavimus:

“1. Pašalinti Tūbelio vy
riausybę ir sudaryti laikiną 
koalicijos kabinetą.

“2. Atšaukti draugijų, 
spaudos įstatymus ir kito
kius suvaržymus ir atstatyti 
konstitucines piliečių lais
ves.

“3. Leisti naujai vyriau 
sybei laisvai pravesti demo
kratinius tautos atstovybės 
(seimo) rinkimus, o atsto
vybei (seimui) leisti paruo
šti naują prezidento rinki
mų įstatymą ir pravesti jo 
rinkimus.

“4. Paleisti iš kalėjimo 
visus imtinius, nukentėju
sius nuo Tūbelio vyriausy
bės.

“Kai ši proklamacija bus 
paskelbta, tai bus ženklas, 
kad Smetona bus atmetęs 
šią vienintelę garbingą išei
tį ir nebus paklausęs šio pas
kutinio įspėjimo. Nelaimin
gas priesaiklaužys (taip!)

RUSIJOJ ATGAIVINA
MI KAZOKAI.

Paskutiniuoju laiku So
vietuose pradėta rūpintis 
kazokijos atstatymu. Kazo
kams leista dėvėti tradici
nes kepures plačiais įvairių 
spalvų lankais (raudonais, 
geltonais, mėlynais) ir keli
nes su lampasais. Sovietų 
spauda giria “istorinį kazo
kijos narsumą ir geležinę 
drausmę.” Dono, Tereko ir 
Kubanės srityse organizuo
jamos kazokų “šimtinės,” 
kurios reikalui esant bus su
vestos į pulkus.

Šįmet kazokijoj net Pir
mos Gegužės šventė buvo 
švenčiama “kazokiškai” 
su arklių lenktynėmis, dži- 
gitavimais ir kitokiais “ka
zokiškumais.”

AR ATMOKĖS EUROPA
KARO SKOLAS AME

RIKAI.
Franeuzų socialistų vadas 

Blum, kuris yra numatomas 
kaip busimas Francuzijos 
valdžios galva, sakydamas 
prakalbą anądien išsireiškė, 
kad Europa turėtų sutvarky
ti savo karo skolas su Ame
rika ir užmegsti su ja geres
nius prekybos santykius. Ši
ta mintis tuoj rado atbalsio 
ir Anglijoj. Londono dar- 
biečių organas “Daily He
rald” sako, kad įtakingi An
glijos valstybės vyrai prade
dą pritarti tai minčiai, kad 
karo skolas reikėtų sutvar
kyti. Europa dabar skolinga 
Amerikai $13,670,087,391.- 
28.

Keisčiausis biznis visame 
pasauly.

Amerikoje yra tam tikri 
ūkiai, kurie augina grybus. 
Žinoma, tas gal nebus jums 
jokia naujiena. Taip pat gal

$1.255,704.400 ne naujiena bus ir tai, kad 
1.844.544.000 grybai auginami ant mėšlo 

ir vasaros metu oras tenai 
buna tirštas nuo musių. Bet 
čia jau prasidės naujiena. 
Vienas inžinierius išrado 
mašiną musėms gaudyt Ji 
taip padaryta, kad oras su
traukia muses į vidų ir su
šaldo jas. Sušaldytos musės 
suverčiamos į pieną, užda
romos tam tikrose blėšinėse 
ir parduodamos varlių u- 

50 0 kiams. Varlės labai mėgsta 
muses, o ypač piene išmir
kytas, ir labai greitai nuo jų 
auga. Gal klausit, kam rei
kia varles auginti? Ogi di
deli ponai, kurie mėsos jau 
nebenori ėsti, rija svieste 
keptas varlių šlaunis.

12.2

Taigi plutokratų riksmas, 
kad Roosevelto “socializ
mas” griauja šalį, neišlaiko 
kritikos. Rooseveltas jiems 
daugiausia padeda.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Brooklyno Organizacijų Konferencijos Pa
siruošimui Prie Liet. Kongreso Protokolas.

Kanados Aukso Kasyklos Tragedija.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.

Gegužės 3, 1936, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliube 
įvyko organizacijų konfe
rencija pasiruošimui prie 
visuotino lietuvių kongreso, 
kuris yra šaukiamas 20 ir 21 
birželio, Clevelando mieste 
tikslu pagelbėti Lietuvos 
žmonėms išsikovoti demo
kratinės laisvės pačioj Lie
tuvoj ir subendrinti lietuvių 
progresyvių organizacijų 
veikimą čia, Amerikoje.

J. Glaveckas, laikinojo 
komiteto pirm., atidarė kon
ferenciją kaip 11:30 ryto ir 
paaiškino jos tikslą.

Mandatų komisijon tapo 
paskirti: M. Antanaitis, J. 
Orman ir Kęstutis Michel
sonas.

Pakviesta pakalbėti: R. 
Mizara, A. Jankauskas, G.' 
Karpus ir A. Žilinskas. Visi 
keturi pasakė po gerą pra
kalbą.

J. Siurba, laikinojo komi
teto sekretorius, padarė pra
nešimą iš savo darbuotės. 
Pranešimas priimtas vien
balsiai.

J. Glaveckas, laikinojo 
komiteto pirmininkas, siūlo 
delegatams sąstatu Į prezi
diumą : Į pirmininkus J. Bui
vydą, nuo kriaučių 54 sky
riaus; Į vice pirmininkus A. 
Gembutį, nuo Atletų Kliu
bo; i protokolų raštininkus 
V. Michelsoną, nuo Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliu
bo. Visi pasiūlyti tapo vien
balsiai užgini.

Kęstutis Michels o n a s, 
mandatų komisijos narys, 
padaro pranešimą, kad kon
ferencijoj dalyvauja 129 de
legatai nuo 53 organizacijų, 
atstovaudami 4,744 organi
zuotus lietuvius. Praneši
mas išklausytas ir priimtas 
vienbalsiai.

Priėmus mandatų komisi
jos raportą, laikinojo komi
teto pirmininkas J. Glavec
kas pakvietė išrinktus pre- 
zidijumo narius užimti sa
vo vietas, ką tie ir padarė.

J. Buivydas, konferenci
jos pirmininkas, siūlo Į re
zoliucijų komisiją sekamus 
delegatus: J. Glavecką, A. 
Bimbą, St. Strazdą, Ig. Be- 
čį ir A. Žilinską. Delegatai 
pasiūlymą užgiria vienbal
siai.

Pakelta klausimas, kaip 
gauti kuo daugiausia orga
nizacijų, kurios galėtų pa 
siųsti Į Clevelando kongresą 
delegatus? Visų nuomonė 
buvo tokia, kad Į tas orga
nizacijas, kurių delegatų 
konferencijoj nėra, reikia 
kreiptis asmeniškai ir raštu, 
ir paraginti, kad jos išrink
tų delegatus ir siųstų tiesiai 
Į kongresą.

Svarstyta ir kelionės iš 
laidų apmokėjimas vyks
tantiems delegatams Į Cle
velando kongresą. Visų kal
bėjusių nuomonė vyravo to
kia, kad kiekviena organi
zacija, kuri tik siųs Į kong
resą delegatus, turėtų pati 
ir kelionės lėšas padengti. 
Mažesnės organizacijos gali 
susidėti ir kelios, kad galėtų 
būt atstovaujamos tokiame 
svarbiame suvažiavime. Di 
džiuma delegatų buvo tos 
nuomonės ir taip tapo nu 
tarta.

Rezoliucijų komisija daro 
pranešimą, kad rezoliucijos 
jau gatavos. Pirmutinė re 
zoliucija pareiškia, kad šios 
konferencijos delegatai už
gina Clevelando šaukiamą 
visų lietuvių kongresą. Be 
to, rezoliucijų komisija pa
teikia kablegramą Lietuvos 
prezidentui A. Smetonai 
kuris uždarė Lietuvoj visas 
politines partijas, o palaiko 
tik savo tautininkų partiją 
ir iš tos partijos mano suda
ryti seimą. Toji kablegrama

irgi tapo priimta vienbal
siai.

Kablegramos pasiuntimui 
delegatai sumetė aukomis 
$15.67.

Rezoliucijų komisija na- 
-iulė konferencijai, kad j 
pastovų komitetą rinktų vie
ną atstovą nuo dviejų šimtų 
narių. Rekomendacija pri- 
mta.

Pastovusis komitetas su
sidaro iš sekamų atstovų:

Nuo Amalgameitų Rub- 
siusių Unijos, 54 skyriaus,
J. Buivydas, J. Hermanas, 
O. Cibulskienė, P. Tiškevi
čius. A. Bubnys ir J. Nauda.

Nuo Aukščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj,
K. Kreivėnas.

Nuo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo Brooklyne, 
M. Nazveckas ir J. Siurba.

Nuo SLA. 345 kuopos. 
Kęstutis Michelsonos, nuo 
152 kp., A. Jankauskas.

Nuo ALDLD., A. Bimba 
ir M. Paukštienė.

Nuo LDS., J. J. Kaškevi- 
čius ir John Orman.

Nuo Aušros Draugijos iš 
Elizabeth, N. J., D. Krūtis.

Nuo Lietuvių Atletų Kliu
bo Brooklyne, A. Misevi
čius.

Nuo Lietuvių Sūnų ir Duk
terų D-ios iš Paterson, N. J., 
3. Kinderis.

Nuo Lietuvių Darbininkų 
3-ios, M. Antanaitis.

Nuo Laisvės D-jos iš Jer
sey City, N. J., J. J. Pasers- 
kis.

Nuo Palangos Juzės Drau
gijos iš Nevvarko, N. J., H. 
•J. Burkė ir Ig. Bečis.

Nuo “Naujos Gadynės” 
spaudos bendrovės, St. Stra
zdas.

Nuo “Laisvės” dienraščio 
bendrovės, R. Mizara.

Visas komitetas susidaro 
iš 26 organizacijų atstovų. 
Konferencija užsidarė kaip 
2:30 po pietų. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas 
savo svetainę suteikė konfe
rencijai laikyti nemokamai, 
už ką ačiū Kliubo nariams 
ir jo menedžeriui St. Masiu- 
liui.

V. Michehlsonas,
Konferencijos prot. rast.

“Keleivy” buvo jau rašyta, kaip Moose River aukso kasykloj, Kanadoje, buvo užberti trys 
žmonės ir kokių pastangų buvo daroma juos atkasti, šis paveikslėlis parodo, kaip vieną atkas
tųjų Kanados policininkai nešė ant nešvklų iš savo orlaivio i Halifaxo ligoninę. Jis taip nusilpęs, 
kad paeiti jau nebegali.

kurie nežmoniškomis baus-!atgal. Tuomet jis susime-
memis baudžia ūkininkus, 
ir prieš kitokius tautininkų 
fašistinės vyriausybės smur
to žygius.

3. Pareikalauti amnesti
jos politiniams kaliniams, 
nukentėjusiems kovoje dėl

WORCESTER, MASS. neduosianti naudos. Žiūrė
sime, keno bus teisybė. Da-Lietuvių vaikai areštuojami1?1*"*’ •

į už plėšikavimą. !bar P?,mtas, nauJaa f Jau
1 .x_ * . . nas chorvedys — Vytautas
L. .T1*1 sH\aJte lain atgal .ke- Sukackas. Aš linkiu geru 
i h lietuviai buvo areštuoti uz; pasekraių kaf, [ik Worce’
vagiliavimą.. Dabar štai \el .erįo progresyve visuomenė 
areštuoti penki jaunuoliai, turėtu ?era tį,orą 
du lenkai irtns lietuviai:, ' Vėjo Vergas.
Leonas Stamoms, 21 metų;i _________
Albertas Balsis, 19 metų, ii
William B oris-Borisas, 20 
metų. Lenkai —F. Chickotv- 
ski, 19 metų, ir B. Poltorak,
19 metų.

Stanionis ir Chickowski 
padėti po $1,000 kaucijos 
kiekvienas; Paltorak $800 

j kaucijos, o Borisas ir Balsis 
po $500.

Visi yra kaltinami kelių 
krautuvių išplėšimu.

Nekuriu lietuvių vaikai 
pasižymi gabumu moksle, 
tai yra garbė lietuviam; bet

LAWRENCE, MASS.
Lawrence’o lietuviai turės 

puikias iškilmes.
Jau prasidėjo pavasario 

laikas. Visos draugystės ir 
pavieniai nariai, kaip kitais 
metais, taip ir šįmet rengia
si prie programų po atviro 
dangaus stogu, kurį rengia 
Lietuvių Tautiška parapija, 
gegužės 30 d., kapų dienoje.

Pirmiau čia būdavo labai 
daug parengimų, nes kiek
viena draugystė rengdavo

kurie užsiima baudžiamais ar taį vakarienes, ar tai pik- 
darbais, tie daro sarmatą nikus, atskirai. Bet dabar 
netik savo tėvams, bet žemi- tos pramogos žmonėms atsi- 
na visų lietuvių vardą. bodo, tai šįmet nutarė visos 

Tai vaikai daugiausia to- draugystės bendrai rengti. 
3 ŽMONĖS ŽUVO AUTO-;kurie bijo į rankas Bendras draugijų piknikas

MOBILIO NELAIMĖJ.
Netoli

pereitą nedėldienį automo

džiojo jauną paukštę iš Chi
cagos. Ji tuoj pradėjo jį 
spirti, kad parduotų farmą.
Kai Bartkus viską išparda-! bilius susikūlė su troku. Ka- 

norėjo sučiupti pini- i tastrofoj žuvo 3 asmenys,ve, Ji 
gus 
Bet

demokratijos atsteigimo buvo į šią šąli Įvažiavus, tai

ir traukti savo keliais, kaip rodos, visi lenkai 
kadangi ji nelegaliai

Lietuvoje, dėl piliečių teisių 
ir darbo žmonių gerovės.

4. Taip pat apvienyti A- 
merikos lietuvių pažangiąją

Rezoliucija:
Pažangioji Amerikos lie

tuvių visuomenėje kilus 
klausimui apie reikalingu
mą šaukti Amerikos Lietu
vių Kongresą pagelbėti Lie
tuvos žmonėms atsteigti de
mokratinę tvarką Lietuvoj, 
Brooklyno ir apylinkės įvai
rių srovių organizacijų vei
kėjai užgyrė tą idėją ir su
darė laikiną komitetą su
šaukimui vietos ir apylin
kės konferenciją tam rei
kalui.

Ši konferencija, įvykusi 3 
gegužės, 1936 m., Amerikos 
Liet Piliečių Kliube, 80 
Union avė., Brooklyn, N. Y., 
susidedanti iš 129 atstovų 
nuo 53 organizacijų su 4,- 
744 nariais, vienbalsiai už
gyrė šaukimą tokio kongre
so šių metų birželio 20 ir 21 
dienomis, Clevelande, ir nu
rodo, kad šio Kongreso už
daviniai turėtų buti sekami:

1. Visų laisvę mylinčių A- 
merikos lietuviu vardu pa
reikalauti, kad be jokio ati
dėliojimo butų sušauktas 
Lietuvos seimas, išrinktas 
visuotinu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu pagal pro- 
porcionalinę rinkimų siste
mą, laisvai dalyvaujant vi
soms politinėms partijoms 
bei grupėms.

2. Pakelti protesto balsą 
prieš žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų lai
svės slopinimą Lietuvoje, 
prieš karo laukų teismus,

, ’)aimti gerą laikraštį arba irgri Tautiškos Parapijos
rSpringfieltt’Mašs., knyga‘ Iš *okių tėVU v ^ikai kempėje, 7 dieną birželio, 
nedėldieni automo- neSak gerų pavyzdžių, Bet didžiausias išvažiavi-

nes jie nieko daugiau neži- mas bUs Tautiškos parapi- 
no, kaip karčemą ir bažny- įos ant kapų su pamaldomis, 
čią. O kai tėvai gena. tai jų Daugelis iš Nashua, Lowell, 
vaikai per naktis ant kampų Haverhillio, Belerica, Pea- 

bodės ir iš kitų vietų suva
žiuoja aplankyti kapus, ku-Lietuviška Agentū

ra ir Krautuvė.valdžia ją sučiupo ir norėjo 
deportuot. Bartkus išpirko 
ją iš kalėjimo, užstatė kau
ciją, bet dalykai taip susi-

visuomenę bendriems lietu- i painiojo, kad visų pinigų, Jisokie dokumentai, aktai, į 
viškiems reikalams. paskui jau negalėjo atgauti. '-'a lo-"ma’-

Toliaus tebūnie nutarta,'Neliko nei farmos, nei pini
gų, nei jaunos pačios. Mirė 
vargšas pas svetimus žmo
nes. Petras Spurgis.

kad ši konierencija išrenka 
iš draugijų atstovų komite
tą ir įpareiguoja jį darbuo
tis bendrai su tokiu pat ko
mitetu Chicagoje ir kitais 
panašiais komitetais, jeigu 
jie rastųsi kitose kolonijose, 
šaukiant ir organizuojant 
kongresą. Taipgi konferen
cija nutaria, kad šios kon
ferencijos išrinktas komite
tas dėtų visas pastangas su- 
mobilizavimui visų šios di
delės apylinkės draugijų ir 
organizacijų siųsti atstovus 
i kongresą.

Konferencijos pirm.
J. Buivydas,

Raštin. V. Michelsonas.

Kablegrama:
A. Smetonai,Prez

Kaunas, Lithuania.
. Iš • spaudos sužinojome,: Mes

Parduodu laivakortes ant geriausių 
laivų j Lietuvą ir iš IJetuvos. Siunti
mas pinigų 1 Lietuvą ir kitas šalis.

YRA TAIPGI VYRIŠKŲ DRABU
ŽIŲ KRAUTUVĖ.

Čia gausite visus apatinius ir vir
šutinius daiktus.

Moterims aukštos rūšies kojin&s-
Danėiakos. Reikalui esant užeikit. 
Visame patenkinantis patarnavimas.

išmoksta visko.
Susivienijo chorai.

“Aido” choras su “Žvaig- riuose guli artimiausieji jų 
draugai, giminės ir bran
giausi tėvai. Ten visi po pa
maldų sueina, pasikalba,

DETROIT, MICH. 
Atsišaukimas.

Detroito ir priemiesčių 
lietuviai:

Kaip daugeliui yra žino
ma, birželio mėnesy įvyksta 
Clevelande Jungtinių Vals
tijų lietuvių kongresas, ku
rio tikslas yra pagelbėti 
Lietuvos liaudžiai nusikra
tyti fašistine valdžia ir at
steigti ten demokratiją, kad 
žmonės turėtu teisę išsirink
ti tokią valdžią, kokia jiems 
butų geresnė, jų pačių rink
ta. Todėl, 16 vietos draugi
jų bei kuopų atstovų jau tu
rėjo savo konferenciją ir 
užgyrė šaukiama kongresą, 

žinome, kad dar vra

IflMAC CCK’VC
-1.33 P ARK ST., HARTFORD, CONN.

ždės” choru jau susivienijo, 
bet kiek iš to bus naudos,
tai sunku pasakyti. Kiek te- pasjgėri, tuo ka lietuviai il- 
ko kalbėtis su nekunais 
choristais, tai jie sako, kad 
partija turinti uždėjus savo
j ant Aido choro, to- įr pasišventimą
dėl šiam sunku esą gauti 
daugiau ir ą-eresniu daini-—---o----— —----- c
ninku, todėl ir ši vienybė

gų metų darbu turi užsigy- 
venę. Garbė Lavvrence’o lie
tuviams už jų nenuilstantį

Westinghouse
AUKSINIO JUBILIEJAUS ŠALDYTUVAI 
PAS EDISON AUKSINIAME JUBILIEJUJ

emos mainos

kad jūsų vyriausybė rengia- organizacijų, kurios nesu
si sudalyti seimą, nelei- spėjo prisiūti savo atstovų, 
džiant Lietuvos žmonėms Mes, todėl, nuoširdžiai kvie- 
demekratiniai dalyvauti rin- čiame "rinkti atstovus Į se
kimuose. Mes, šimtas dvide- kančią draugijų atstovų 
šimt devyni (129) 53 orga- konferenciją, kuri Įvyksta 
nizacijų atstovai, susirinkę 29 d. gegužės, 7:30 vai. va- 
3 d. gegužės į konferenciją, karo, Lietuvių svetainėje, 
atstovaudami 4,744 organi- Jeigu nebus galima išrinkti
zuotų lietuvių Brooklyne ir 
apylinkėj, smerkiame jūsų 
vyriausybės tokį žygį ir rei
kalaujame, kad seimas butų 
renkamas visuotinu ir slap
tu balsavimu, visoms politi
nėms partijoms dalyvau
jant.

Pirm. J. Buivydas, 
Sekr. V. Michelsonas.

BRANCH, MICH.
Nelaimingi atsitikimai.
Musų kaimyną Franą La 

sauską čia ištiko didelė ne
laimė: piaunant jam mal
kas, mašinos varomas piuk- 
las nupiovė kairės rankos 
du pirštu, o trečią sužalojo. 
Tai atsitiko 7 gegužės.

O kitą musų 'kaimyną, 
Tadą Bartkų, ištiko mirtis. 
Tai buvy> senas Michigano 
farmerys, susilaukęs jau 78 
metų amžiaus. Mirdamas 
jis nebeturėjo jau nei far
mos, nei pinigų, nes viskas 
žuvo per jauną pačiulę. 
Bartkus buvo vedęs gerą 
moterį, bet ji mirė 8 metai

atstovus, dalyvaukite drau
gijų bei kuopų valdybos.

Atstovybė yra tokia: vie
nas atstovas nuo organiza
cijos ir po vieną nuo 50 na
rių.

Įsitėmykit ir tie atstovai, 
kurie jau dalyvavote, kad 
šiuo atsišaukimu kviečiame 
ir jumis.

Detroito draugijų atstovų 
komitetas gelbėjimui Lietu- 

Įvos liaudžiai atsteigti demo- 
’ kratines teises.

Pinu. Pr. Jočionis. 
Rašt. J. Overaitis, 
Iždin. J. Besasparis.

MANO PASTABA.
Pruseika pataikaudamas 

centro biurui, ragina “Nau
jienų” skaitytojus, kad šie 
“nuverstų” jų redaktoriaus 
antisovietines dogmas. Aš 
patarčiau Leonui pasižiūrė
ti į savę. Bandei nuversti 
Bimbą, mažumoj likai: ke- 
sinais prieš Strazdą revoliu
ciją sukelt, o visai susmukai. 
Prastas strategas.

Socialistas.

AVESTINGHOUSE 
Conųtany Bostone, abu mini 50 metų ju
bilėjų, kuriame jie siūlo jum? gražiau- 

1036 Auksinio Jubilėjaus Westing- 
house Rcfrigeratorių. Jų mechanizmas 
yra aklai uždarytas, jie yra patvarus il
gam laikui, jie yra vartojami tūkstančių 
žmonių. Jie yra padaryti modemiškai. 
Jų parankumas neapsakomas. Ateikite 
ir pamatykite patys bile kurioje Edison 
Sh<.p parduotuvėje, šiandien.

The Edison Shops
39 Boylston St'. Boston 

•r 32 kitose parankiose vietose.
HANcoek 3300

Atdara 8:30 iki 5:15 p. p. kasdien ir šeštadieniais.
Ir pas Elelctrikinius ir Kontraktorius Pardavėjus.

Buvo dviejų Lawrence’o 
jaunuolių vestuvės.

Balandžio 26 d. buvo su
tuoktuvės p-lės Bertos Kir- 
miliutės su Juliu Žurauliu. 
Pokilis įvyko Lietuvių Kliu
bo svetainėje. Kadangi mi
nėtu jaunuoliu nuo mažų 
dienų uoliai dalyvavo lietu
viškų organizacijų veikime, 
tai Lawrence’o žmonės ap
dovanojo juodu gražiau
siom dovanom. Gal nei vie
nas lietvuvis tokių puošnių 
vestuvių nėra turėjęs. Lin
kėtina jaunavedžiams lai
mingos kloties ir kad jie pa
laikytų draugiškus įyšius su 
tais lietuviais, su kuriais jie 
auklėjo savo jaunystės die
nas. P. B.

FOREST CITY, PA.
Iš SLA. 2 kuopos susirin

kimo.
10 gegužės dieną buvo 

renkama į SLA. seimą dele
gatas. Beveik vienbalsiai 
tapo išrinktas Antanas M. 
Makauskas, žymus ir nenu
ilstantis SLA. veikėjas ir ve
teranas. Makauskas buvo 
sykį išrinktas jau balandžio 
mėnesy, bet dėl tūlų prie
žasčių atsisakė. Tačiau šita
me susirinkime buvo jau 
verstinai priverstas važiuo
ti į seimą ir nebegalėjo išsi
sukti, nes susirinkime daly
vavo gražus būrys narių ir 
visi reikalavo, kad Makaus
kas atstovautų musų 2 kuo
pą. Taigi jau į šeštą SLA. 
seimą važiuoja nuo 2 kp. 
Makauskas. Musų Antanas 
įrodinėjo, kad geriau butų 
jaunuolį arba jaunuolę pa
siųsti į šį jubilėjinį seimą; 
bet ir jaunieji šaukė už Ma
kauską. Ir musų Makauskas 
turėjo sutikti. Padėkavojęs 
nariams ir narėms, jis pasi
žadėjo darbuotis tik dėl or
ganizacijos gerovės. Kuo
met kitose SLA. kuopose 
varžosi už važiavimą į sei
mus, tai musų 2 kuopa turi 
gražumu prašyti, kad suma
nus nariai apsiimtų seime 
dalyvauti.

SLA. narys Juozas.
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PiįsikalbėiimaS
]Maiki0 sul"evu

—Gud mornink, Maike! nebūtų, šiandien 
—Labas, tėve! [tai nekalbėsime.

svarbu žinoti

TAUTININDSKOS KOMEDIJOS. S,Bik„„ Sjp|„g
(Laiškas iš šv. Lietuvos.) spiaudvtis, matant “pavyz- liai; jiems dar šis tas nu-
Ne apie tas komedijas, dinSus” ukius “ veltui RaU’ kr‘“t? -nU° *a‘*i"i!'kW «?>?•

mieli broliai už iuriu. ma namus p;nlgu-s' iUzUt JK' per rad,°' atslde’
Agronomų prikepė,uz jūrių, ma

nau čia rašyti, kurios pas 
mus yra rodomos Valstybės 
teatre turtingajai Kauno 
publikai, kurios iždui kai
nuoja milionus litų ir vadi
namos “tautiniu menu,” bet 
apie tas, kurios dabąr vyks
ta gyvenime ir jų žiuri ne
mokamai visi.

Įdomiausia dabar, ypač 
jums, darbo žmonėms de
mokratinėj šalyje, tai vyks
tanti pas mus specialiai dar
bininkams suruošta komedi
ja, vadinama “Darbo Rūmų 
rinkimai.” Matykite, ve, ir 
mes esame demokratiški, rū
pinamės darbininkais, lei
džiame jiems balsuoti! Lei
džia tai leidžia, bet ne vi
siems, o tik tiems, kurie yra 
ligonių kasose apdrausti.

Tokių Lietuvoje yra apie 
40,000. Be to, leidžiama bal
suoti ir kai kurių privačių 
ištaigų tarnautojams, pav., 
Lietuvos Banko ponams. 
Pats komedijos centras yra 
tame rinkimų Įstatymų pun
kte, kuris sako, kad iš visų 
pristatytų kandidatų sąrašų 
vyriausia rinkimų komisija 

su

AMERIKOS

mes apie
Ši kartą (komedijos režisorka) 

tiktai darvs viena kandidatu sara-

pn-
sodino, kiek nereikia, o gy
dytojų iš Kauno ir kitų mie
stų vistiek nepajėgia patup
dyti provincijoje, kaimuose. 
Tai tau ir “stipri valdžia”! 
Ji bėdavoja, kad tam reika
lui trūksta lėšų—reikia bent 
pusę miliono litų per metus 
gydytojų subsidijoms, kai
muose juos apgyvendinti. 
Taigi, agronomams—yra: 

ginklams—yra milionai; c 
čia — svarbiausiam reika
lui, krašto sveikatingumui— 
nerandama... Komedija!

Ir dar daug ko nepajėgia 
“galinga valdžia.” Nepajė
gia patenkinti dvarininkų 
apetitų, vis grąžindama

kodami, mulkina liaudį, per 
sąvaitę kelis kalius skaity
dami religiškas paskaitas a- 
pie šios žemės turtų laikinu
mą, apie “Kristų šventame 
sakramente” ir tt. Mat,
“ranka ranką prausia”... Tetanus staig|

Tačiau, jei išėjo komedija kga kuPos priežastis būna už- 
su Prekybos ir Pramones sikr5timas baklerijomis vadi. 
Banko byla, jei liko apysva- nanlomis tetanus p<) už.
nai nubaltintas p. Yčas, tai sikrėtim0 illa nuo dešimtics 
netikėtai stipriai liko nu

Ai skyrių veda 
LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA.

TETANUS ARBA ŽANDŲ SUSTIRIMAS(LOCK JAW).
Rašo Dr. A. Yuška.

—Ot, vaike, ponas Dievas murr*s .. 
ir vėl davė mums vasarą. *as’ kad toji asis yra pasvy- šą iš 90 asmenų,
Jau anglių pirkti nereikia. rus’ kad vienas žemės galas balsuotojai galės pasirinkti 

kartais būna daugiau i sau- tinkamus ir balsuoti už 30

neliečiamų 150 ha” normą 
tai šmotą derlingiausios že
mės, tai gražaus miško skly
pą... Nepajėgiama panaikin
ti kaimų servitutų teisių ir 
tebegrąžinama jiems laukus 
ir miškus, kitiems kaimams, 
tokių “teisių” neturintiems, 
piktinantis...

Tautininkams vykdant 
komedijas ir pučiant durnus. 
Suvalkijoje tebevyksta ta 
pati, pernai kilusi tragedija. 

f Sugavo ūkininkus kurstan- 
iš kurių čįas proklamacijas gabe

nant iš Vokietijos — ir vėl 
komedija: šaukiama, kadAr tai ne gerai?

—Bet užtai ledą reikės palinkęs, o kitas toliau asmenų (tiek rūmuose bus tai vis vokiečių darbas, kad 
pirkti, tėve, ir prie to da nuo nuo j°s nukrypęs. Supranta- atstovų). Vadinas, jei kan-mųs pačių ūkininkai ramus, 
mušiu reikės gintis. Ar tai ma? dalykas, kad tas galas, didatų bus 900. tai vis tieki kaip avelės. Bet visi žino, 
bus gerai? " .kuris daugiau būna i saulę tarp jų komisija ras 10G į kad kalėjimuose pilna tik-

—Maike, tu jau nori pa-! atkreiptas, daugiau būna ir sau tinkamų ponelių “dar- romis lietuviškomis pavar- 
sakvt, kad Dievas no gut. šildomas, ir nuo to pareina bininkų,” kurie garantuotai ’dėmis ir apsišvietusių uki-

—Visai ne, tėve. Ir kam'karščiai. Pavyz- pus Į ju dūdą. Ši komedija.ninku... Sugavo proklamaci- 
čia apie ii kalbėt0 Juk iis siaurinis žemės pus- baigsis gegužes mėnesio ga- jas nešant du pavasarinin-
nieko bendra su 'tais daly- kamuolis,ant k"ri? >«• a . t kus, ir skelbia apie “judo-
kais neturi .vename, kaip tik dabartiniu Pas mus madoje dabar šišką” dejonės opozicijos

_ gįur Maike kad tu be- ]a^ku pradeda krypti Į saulę luomai ir mėgstama aima- darbą. Bet^ųprispaudėjais
dieviškai šneki.’ Bet jeigu ir t0 J2U .at^il?a vasara, nuoti, kad perdaug smar- kovoti juk" reikia ir to- 
Dievas nieko needliuoia tai d'uo F^PU pietinis puška- kiai auga “inteligentų luo- kie budai vartoti, juk žuvu- 
pasakvk. kas gi tą orą taip kur fa^asi Argen- mas;” esą, daug yra inteli- siu Gustaičio ir Veiverio
cenčiuoja, kad kai reikia ro- jina’ dabartiniu laiku nu- gentų bedarbių. Juos ir prie- kraujas prašosi Į naujas pro- 
gėm važiuoti, tai turim žie- kl.^psta nuo saules tolyn, r varta ekspertuos is 4 laiki- klamacijas, šaukiasi naujų 
mą, o kai ateina laikas ko- de\ t0 tenai jau prasidėjo nosios sostines Kauno, ir knygnešių; atgyja vėl “kny 
pustus sodinti, tai pasidaro vU?‘ ^Sai Pas bus.dl" Pantus tiesti jiems paveda, gos iš Prūsui” O kas žino, ar
------- c K • p-aiėtu to- ”e 1 karščiai, tai Argentino- ir “bedarbiams inteligen- nebus šie naujieji knvgne-

~ *---------- J--------- ' ’ ’ garbinami/kain
“aušrininkus”?

‘bedarbiams inteligen-Į nebus šie 
kius eudus padaryti, jeigu bUb balta žiema. tams remti draugiją jstei- šiai kada
ne aukščiausio galvbė? I —Tai tokiu spasabu išei- 0 JŲ '^.kaip daug, taip garbinam

A 5 , “„„J na, Maike, kad orą čenčiuo- daug. Stačiai koronė; var- Dar nežinia, kas sulauks pa-
—As čia jokių eudų ,. n<? Dievas? * gas šaliai, kur kievieno pirš-.minklo ateities Lietuvoje:

nematau, teve. žiema atei-, _ žinoma kad ne To* tai bnkę Į save be galo, o čia Smetona, Voldemaras, arna ne dėl to, kad kam nors žinoma, nau ne. , . . , , • i . . .
reikia rogėmis važiuoti, bet permainos vyksta dėl tam
kaip tik atbulai: dėl žiemos “anot tos tikrosios ko
s™i rogžnve*—— ir t“™ain„ medijos. parašytos rusų ra-

vasara.

atsiranda vis mokytesnių visai kas naujas, užmirštas!
tiesiog “gore ot Dabar tokio Raštikio (ka

riuomenės vadas) žodžiai

kad tetanus bacilli randasi po
[visą pasaulį. Jie daugiausia ap
sigyvena gyvulių žarnose ir kur 
arklių arba kitų gyvulių išmatų 

j randasi, tai yra apie tvartus ar
ba daržuose ir dirbamuose lau
kuose. Tetanus bacilliai negali 
gyventi ten, kur randasi oras, 
jie veisiasi ir gyvena tokiose 
vietose, kur nėra jokio oro arba 
oksigeno. šaltis, šiluma, drėgnu
mas, sausumas jiems nekenkia. 
Taipgi yra žinoma, kad tos bak
terijos išlaikytos per 17 metų, 
vėl atgyja ir veisiasi, čionai ro
dos nieko ypatingo, nes mums 
yra žinoma, kad daržovių ir 
kvietkų sėklos išbūna daug me
tų ir pasėtos auga ir žaliuoja.

Kiekvienas susižeidimas arba
Įsidurimas vinimi arba šakaliu 
reikalauja atsargaus prižiūrėji
mo, bet jei vinis arba šakalis 
butų suterštas tetanus bakteri
jomis. tada susirgimas žandų 
sustirimo liga neišvengiamas. 
Kad apsisaugojus nuo tos pavo
jingos ligos, yra surasti tam ti
kri vaistai, antitoksinas. Su
prantama. toli ne visos žaizdos 
būna užkrečiamos tetanus bari
niais, bet nėra jokio budo pa
tirti, kurios žaizdos būna neuž
krėstos. Dėl to kariuomenėje 
kiekvieną sužeistą kareivį ap
saugoja įčirškimu antitoksino.

iki dvidešimt dienų pakoliai jos 
pakankamai pagamina nuodų, 
kurie smarkiai veikia ligonio 

Pirmiau 
žandų ir sprande 

raumenys, taip kad ligonis var
gu gali išsižioti, o dar sunkiau 
valgius nuryja, ir dėl nugar
kaulio skaudėjimo nepasukinė- 
ja j šalis galvos. Dėl to toji liga 
yra vadinama žandų sustirimas 
arba surakinimas (lock jaw).

Žandų sustirimo liga susirgęs 
žmogus pirmą dieną jaučiasi 
nuvargęs ir sušalęs. Antrą die
ną karštis pakyla, daug prakai- 

pradedant nuo kaklo vi-

bausti Lapenai ir kompani
ja. Matyt, visuomenės nuo- 
monės pabijota. Dabar žiu- dir£ni “ ir raumenls 
rime Ūkininkų Sąjungos sia sustirsta 
prasidėjusios bylos, čia jau 
ir “Lietuvos Aidas” gar- 
džiuojasi rašydamas; mat, 
jo “polit-priešų” byla! Bet. 
ir čia greičiausia baigsis tik 
komedija...

Juozukas.

VISKO PO B1SKĮ
Italijos fašizmas sunaiki

no Etiopiją. Sunaikino ne tuoja
dėl to, kad jis butų galingas. so kūno raumenys sustirsta; 
bet dėl to, ‘kad Etiopija bu- kiekvienas pasijudinimas būna 
vo bejėgė. Užpulti, sumušti nepakenčiamai skaudus. Dėl nu- 
ir apiplėšti beginklį, tai ne garkaulio skaudėjimo ligonis 
karžygiškumas, o paprastas ncgali augstyn. nei Į šalis pa- 
banditizmas judinti galvos, dažnai mėšlun-

______ gis arba konvulsijos traukia.
Amerikos Socialistų Par- Ligonio krūtinė būna suspausta, 

tijoj jau nuo ilgesnio laiko jis sunkiai gali kvėpuoti, vidu- 
eina frakcinė kova. Tai ne- r'a* užkietėja, šlapumas užsilai- 
geistinas reiškinys. Tačiau ko, pulsas greitai muša, širdis 
yra vilties, kad Partijos kon- silpnėja. Pagal Anders ir Mor- 
vencijoj nesutikimai bus iŠ- pan statistikas vos ketvirtas ar 
lyginti. Konvencija įvyks penktas, ta liga sergąs žmogus,
Clevelande, 21—25 gegu- tepagyja. Kitaip sakant, mir- 
žės dienomis. Tenai bus no- tingumas nuo 75 nuoš. iki 80 
minuotas ir Socialistų Par- nuošimčių. Nors pasidėkavo- 
tijos kandidatas prezidento Jant medicinos mokslui žandu 
rinkimams. sustirimo susirgimai yra suma

______ žėję. vienok yra žinoma, kad
Amerikos Lietuvių Kong- ^30 metais Suvienytose Valsti- 

resui salė Clevelande jau J°se u liga mirė 1,300 žmonių, 
paimta. Tai Carter Hotelis. Tas parodo, kad užsikrėtimas 
Tenai galės sutilpti 1,500 tetanus bakterijomis yra pavo- 
delegatų. Salė graži ir su vi- Jingas.
šokiais parankumais. Dar Gydytojai, bakteriologai yra 
joks lietuvių suvažiavimas daug patyrę apie žandų sustiri- 
nėra buvęs tokioj puošnioj mo kgos priežastį ir kaip jos ap- 
patalpoj. Bet ir tokio kong- ^saugoti, šiandien yra žinoma,
reso lietuviai da nebuvo iki • _,T, nmmvr i mp
šiol turėję. Tai bus istorinis K.AIP DL> LR. ŠELPIA PIETOJ AME- 
musų išeivijos susirinkimas. RIKOS LIETUVIUS.

Beveik visi laikraščiai pa 
minėjo Miko Paltanavičiaus

Civiliame gyvenime sveika
tos departamentai pataria, o ki
tur reikalauja, kad gydytojai 
apžiūrėdami žaizdas ir suteik
dami pirmą pagalbą ligoniui ap
saugotų jį nuo tos ligos įčirški
mu antitoksino. Bet. deja, tokis 
apsaugojimo būdas ligoniui kai
nuoja apie du doleriai.

Prie to gal ir kitokios kliūtys 
daugeli ligonių sulaiko nuo jčir- 
škimo apsaugojamų vaistų. To
kiu atsitikimu ligonis pasiima 
ant savęs atsakomybę ir, išti
kus nelaimei, gydytojo negali 
kaltinti. Gal ateis laikas, kad 
valdžia parūpins tetarus anti
toksiną nemokamai, kaip kad 
difterijos toxoid.

laikraščiuose skelbi a m a, 
kaip evangelijos ištraukos 

Komediia ir su istatvmais. —v^en todėl, kad jis Smeto- 
Einant nauju ' įstatymu, nos giminė (vedė jo gimi- 
draugiju nariais negali būti naitę_), nors seniau tokia pa- 
įaunesni 18 metu amžiaus, varde tepriminė lyg “rasti- 
o valdybose — ne jaunesni ninką ...

c. u’ metU amžiaus asmenys. “mainos rūbai margo
ri pasakyt ŠUSKIIO Ifl^lįOS Afl- Jau manėme. kad negalė* svįeto.” Nevisados ir Lietu- 
; nei • JaV?all^uviai, va bus tokioje aklumoje, du-

nei ‘ jaunuių ūkininkų rate- muose Xe visados gi “dvie- 
Iki šiol Indijos nacionali- liai, kuliuos sudaro tie, ką švogerių” valdžia tesis*_ 1 — *2_ ____ J_ T____ _ Vionlrkr? rrnnn . *■ * «

Atogrąžų ir tokili permainų.
Brazilija. —Olrait, Maike, tu gali

sau eiti. o aš užsuksiu pas 
zakristijoną ir pažiūrėsiu, 
kaip jis man tuos dalykus 
išfi geri uos.

šytojo Grybojedovo.kraštuose, kaip 
kur sniego žmonės niekados 
nemato, niekas ir rogių ne
vartoja.

—Ar ištikro, Maike, Bra
zilijoj sniego nebūna?

—Taip, išfikro
—Ar tu non 

Maike, kad tenai yra viečna 
vasara?

—Ne “viečna,” bet amži- . , , i • i • i d * j- —n- v <-r------  -r—na. ctų judėjimo vadas buvo karves ir kiaules gano. Bet antrame Afganistane... An-
—Na, tai kokiu spasabu Mahatma Gandhi, kuris yra apsirikta. Jiems netik gy- daj, prieš Velykas, per ra- 

pas mus pasidaro žiema? priešingas kiekvienam smur- bet ir šelpti, globoti turėjo paskaitą krimina-
_ Taigi, pagalvok gerai, dažnai yra organiza- išleisti atskiri įstatymai. jgg policijos direktorius. Jis

leve. Jeigu mūsiškė žiema v^. nepaklusnumą valdžiai, Prieš karą Lietuvoje buvo aiškino, kad seimų laikais 
yra Dievo padaras, tai pa- tačiau gink.uotos kovos ne- vog kejj agronomai. Žmonės buvo taip. jog vieno kazokotačiau ginkluotos kovos ne
galvok, kodėl jis negali pa- pripažindavo, nes tokia ko- neperturtingai 
daryti tokios pat žiemos va galėtų iššaukti astrų re- retai kas pažino

Pietų Amerikos lietuviai rą” pasėti sėdėdami “lietu
viškuose namuose.” Tais pi- 

pasi- pate- nigais buvo šelpiami “tau-
trankps nnn “KpUivio ’’ w- ko vienas atsišaukimas iš- tiškos s-gos,” jų laikraščiai, 
lionisę užsidėjo Worcesterv leistas Lietuvoje Draugijos na, ir tų laikraščių redakto- 
“Amerikos Lietuvį,” kuris Užsienio Lietuviams Remti. ;nai, fašizmo sėjėjai Brazili- 
eina iki šiai dieni, tik jau ;J!S >sle,stas buvo prieš ko- joj. O badaujantis nei vie- 
kitose rankos^ ^1US metus ar dvejus. nas tų pašalpų nemate. Net
Faktas yra toks, kad tas Nors tai jau senas daly- *r ligoniams tos pašalpos bu- 
“Amerikos Lietuvis,” kurį kas, bet vistiek įdomu pa- v° atsakytos.
velionis buvo užsidėjęs kai žiūrėti, kaip buvo raginami stai. vlonas džiovininkas, 
persiskyrė su “Keleiviu,” Lietuvos žmonės aukoti pi- išgulėjęs dvejus metusJigo- 
senai jau nebeina. Tai buvo nigus badaujantiems Pietų T?in?^e’ Fapo 1S. J°s išrašytas, 
mėnesinis sąsiuvinys ir jis Amerikos lietuviams šelpti Atsidūrė gatvėje be duonos 
ėjo visai neilgai. Dabar lei- iritaip badaujančių šelpi- kąsnio, be pastoges, be pmi- 
džiamas tuo pačiu vardu są- mas buvo vykdomas. g^ ir net be rūbų. Kreipėsi
vaitraštis yra jau visai kitas Tame atsišaukime tarp Su-- Pra®?7n.u .^alFn.aF1 } 
laikraš , , aisisauhime tarp Draugija Užsienio Lietu-

krtak.0 ^Loma: . viams Remti, prašydamas
Hn - ?-ld-e™ Sku\das '-F badas šiokios tokios pagelbos. 

nauji laikraštukai, “Tauta” tmdu? Jau^enai^šaukiasi Dziovininkas > savo prasy*

mirtį ir beveik visi padarė ?aykia>i pagalbos! 
tą pačią klaidą, kad, Tokia antrašte man

Brazilijoj?
—Nu. Maike, aš turiu pri

sipažinti, kad tu čia išvedei 
mane Į laukus. Aš nežinau, 
ką tau atsakyt.

—.Jeigu jau prisipažįs* i, 
tėve, kad nežinai, tai aš ga

be+ Jerino
_____  ___ lemtingą klausimą.

presijų iš valdžios
Dabar gi atsirado nau.ias jjs gimtus (.. ....___
nacicnal’*tŲ \sdas, tūlas Akademija tebekepa!), o nors kazokas, bet žmonių 

”1’".................. ‘ nuo • rinktas, vadinas, kam nors

gyveno, r
antstolį, krašto

Brooklyne pasirodė 
ji laikrž

balsas r.usverdavęs ir “Žinios.”

dzios puc?s. Pabnr agronomu turime ke-iBet tai buvo I bals.prie 50L 
•ado naujas lig ^mtus zjr fiar Dotnuvos>viso seimo; galop—derinas

Pandit Ja\vaharlal Nehru. ūkininkai neapsiginakoris pradėjo skelbti, kad 
tik aktingu pasipriešinimu npna-z,nn 
Indijos darbininkai ir ūki- “prie x _

liu tau paaiškinti, kaip metų ninkai galės nusikratyt ang- -^u tragiška komedija! 
permainos pasidaro. ’V valdžios.^ Ir nacionalistų §j komedija dar toliau, gi-

—Ale išvirozyk gerai, kongresas issinnko Pand’ta jjau vystosi, nes esant agro- 
Maike, kad viskas butų kaip savo nirmuunku. Gandhi nomų pertekliui, ju darbo 
ant druko. l^uo. ’abai pasipiktino. Jis rajonaį mažinami, išgalvo-

—Na, tai klausyk gerai, pasitraukė is viešo veikimo jarnos įvairiausios jiems pa- 
tėve. Tu turbut atsimeni, ir pareiškė, kad visas jo.gy- reigOS (pav. jaunųjų uki- 
kaip aš tau kitąsyk aiškinau, venimo darbas esąs sugriau- njnkų ratelių vadovavimas) 
kad mūsiškė žemė nuolatos tas- Aktinga kova Induai jr mokamos aukštos algos iš 
sukasi apie savo ašį. I laisvės neduosianti, tik uz- valstybės iždo. Dabar nutar-

Jes, Maike, ale tu man trauksianti nelaimę. ^a steigrti kiekieniems 600
Dalis nacionalistų pritarė ūkių pavyzdingą (privatinį) 

Mahatmai Gandhi, o kita agronomo ūkį, kuriam už 
dalis nuėjo su Panditu. Tai- “pavyzdingumą” mokės iš 
gi, dėl vadų nesutarimo įvy- iždo 150—250 litų kas mė- 
ko skilimas, kuris tik susilp- nuo. Ūkininkams, be abejo- 
nins Indijos nacionalistus, nes, bus daugiau progų

antstoliu, nuo vargo, kokio.jis patinka. O dabar valdo
prie ruskio” nei 

vokiečio-okupanto.”

atsakymą:ma gavo tokį 
“Mes pavieniams asmenims

tada neišaiškinai, kas tą ašį 
šmeruoja.

—šmeruoti jos nereikia, 
tėve, nes ji ne geležinė.

—Tai gal iš breso?
— Vistiek, tėve, iš ko ji

gal ir už Jeriną blogesni, nes 
—jų nieks nerinko! Ar ir 
tai nepanašu į liūdna kome
diją?

Pasauly nėra meilės, nėra 
proto... Ir “Rytas,” katalikų 
dienraštis, parašė, kaip vie
nas anglų vyskupas pasakė, 
jog Kristų šiandien turbut 
sušaudytų naciškose šalyse; 
taip pasaulis sužvėrėjo. Bet 
šią mintį “Rytas” parašė tik 
įvairenybių skyrelyje. Še

Pirmas, matyt, Lietuvos pagelbos... Jie ten navieniams asmenims
gerai pinigais aprūpintas, o skursta priemiesčiu lūšnos^ I pavieniams asiiivmms

antras labai mizernac “ži- i ♦ Priemiesčių lusnos., pos nedUodame. Krmp-n?a ” r s stcpl į°o KufS kk “m^.į.LietUT ^Un‘
naitis. o “& - Pefas AUre'lan°

Jurgėla. Abudu tautiškos vvnuose Daugelis iu išblvš- v\u.uni1?’ 4
cnalvn«s Kain rodos “Tau U - • 1, Ligoms į nurodytą vietątspaivos. Kaip rodos, lau kusiais veidais slankioja Bet čia b-idauiančiu

finansuoja tautininkų latvėmis iieškodami kad ir'vU?J°- BeLc,ia naflaujancių ia Kaip ilsai tie nau- ^Ssiai uidfrtemo du^ l,etUV,U paSa'D°m nUtUkęSvaldžia.
jokarpdės laikytis, pamaty- nos gabalėlį.
sim vėliau.

ponelis pareiškė, jog pašal
pų nėra ir vietoj pašalpos

dzių ŠIO atsišaukimo auto-lĮįj ir ,je ė ten k..eiptis. 
nai ragina aukoti pinigus ir, Taj\e k”ip vardjnE ha. 
siųsti Kaunan Draugijai L z-i dauįan^. lietuvių b uvo ap
siėmė Lietuviams Remti, o ■ gaudinžjJmi Lietuvos žmo-

Po visų tokių gražių žo-į

RtAŪŠĖS IR AREŠTAI 
LENKIJOJ NESILIAUJA.
šiomis dienomis Pozna

nėję bedarbiai buvo suren- ji girdi siųsianti badaujan- 
gę visą eilę manifestacijų, tiems Pietų Amerikos lietu- 
kurių metu nekartą policiją viams.
apmėtė akmenimis ir iškūlė Dabar paklauskime patys 
nemaža langų. Daug mani- save, ar daug musų lietuvių 

tau! Tai irgi komedija: ka- festantų buvo sulaikyta. Be buvo sušelpta tomis auko- 
talikiškas laikraštis tą min- to, šiomis dienomis Lvove mis, kurias DULR. surinko 
tį, kurią reiktų skelbti stam-,buvo areštuota daugiau iš Lietuvos žmonių? Taip, 
blausiomis raidėmis, skel-(kaip 2,000 žmonių. Varšu- buvo sušelpti, tik ne tie, ką 
bia kaip “įvairenybę.” Ma- ‘ voje policija areštavo visą ištikrujų badavo, o tie, kurie 
tyt, dar sotus .musų kunige- eilę komunistu. čia bandė “lietuvišką kultu-

nes ir maitinami dykaduo
niai “lietuvišku namų” po
nai. ‘ V. G-is.

(“L. A. B.”)

Važiuodamas su alkoho- 
lium trokas Philad dphijos 
priemiesty atsimušė Į stovė
jusi automobilį ir įvyko al
koholio sprogimas, kuris už
mušė 3 žmones.

M
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Švenčia Pajūrio Atidarymą.

Kodėl Sovietai Linko Arabai Palestinoje 
Prie Demokratijos. ‘ Degina Žydus.

Vėliausios žinios sako, kad
Todėl, kad demokratija su* 

stiprina kraštą.
“Novaja Rossija” šių me

tų 4-tame numery įdėjo pra
nešimą “Raudonieji marša
lai ir reformos,” kuriame 
rašo:

“Mums praneša: Įtempta 
tarptautinė padėtis labai 
stropiai svarstoma vadovau
jamųjų Sovietų Rusijos ka
riuomenės sluoksnių, ryšy su 
vidaus būtim.
“Stalino kursas demokrati

jos link kariuomenėj ne tik
tai sutinka pritarimą, bet 
didele dalim yra jos reika
lavimų pasėka. Paskutiniu 
metu, kaip teigia gerai tą ži
ną Maskvoje žmonės, šie 
reikalavimai žymiai padidė
jo. Kaikurie labai įtakingi 
maršalai laiko, kad politi
nės reformos turėtų būti 
vykdomos žymiai ryžtin
giau ir negaišuojant. Jei kil
tų reikalas atsilaikyti parų 
bežiuose, tai raudonoji ar
mija turės remtis draugingu 
užnugariu, o dėlto yra rei 
kalinga labai pakeisti vai 
džios santykius su kraštu.

žydų padėtis Palestinoje pa
sidarė jau visai nepakenčia-, 
ma. Nors seniau Palestina 
buvo žydų žemė, bet dabar 
ji apgyventa arabų arba mu-, 
zulmonų. Iš kožno 100 gy
ventojų žydų yra tik 5. Todėl 
muzulmonai visur juos per
sekioja. Į

Paskutiniu metu žydai, 
norėdami išvengti persekio
jimų. stengiasi susiburti di
desniuose miestuose. Iš ma
žesnių miestelių, kur jie iki 
šiolei gyveno beveik visiš
kai dingę tarp musulmonų,1 
žydai bėga į didesniuosius 
miestus. Paskutinėmis die
nomis Jafoje žydų liko visai 
maža. Nepaprastai daug žy
dų suplaukė į Tel Avivą. Į- 
vairicse vietose paliktieji 
žydų namai daugiausia dę-1 
ginami. Kai kuriose vietose, 
padedant palankiam vėjui, 
gaisrai buvo nepaprastai iš
siplėtę. Balandžio 22 d. rytą 
sudegė keliatas ištisų įvairių 
miestų dalių. Gaisrininkai 
beveik visur nieko negalėjo 
padėti, nes kovoti su tokia 
nelaime jie buvo bejėgiai.

t
Šicmis dienomis buvo atidarytas Newporto pajūris, kur va

sarai suvažiuoja daug turčių. Vaizdelis 
Neuporto įlanka randasi Califomijoj.

parodo dalį iškilmių.

KgtSbSfFiSSŽ.Ur. i PAJIESKOJIMAl
ves Pittsburghe.

Jaunas žvejų kapitonas, _____
l oui.- Broun, flirtavo neku- , geguiė. 23 ir 24 dd. 
ri laiką su Mary Oliver, 35 u t • * • » imetų panele, kuri turi GIou- Pittsburgho Lietuvių Mok- 
cestery “grožio palioną.” Bet so Prau$ria- SLA. 3-ciae 
kadangi ii gerokai už jį se- apskntJ?. 11 Sandaros kuoi
nesnė, tai jis vesti jos neno- ^7,8,5 “"“g“
tėjo. Tuomet ji paukšt—ir P’™ šliupui sutiktuves 23 
apskundė ji teisman, reika- >r 24 gegužes d ienom.s Su
judama $25,000 atlygini- darytas Indras komitetas 
mo už “suviliojimą.” Ir pri- nustate «>k'« sutiktuvių pro-
paikintųjų teismas Saleme £ranl^: __ 
neįeitą sąvaitę nusprendė, Gegužes 23 d., 7:30 vai. 
kad kantonas Broun turi vrakaro'. Lietuvių Mokslo 
užmokėti tai panelei $6,250. Draugijos svetaine), 142 On
Jaunas Brown bemaž ko ne- st*-eet, tono, bus Dr. J. Sliu-| paji.škau brolio adomo karlo 
apalpo. "Kur gi aš gausiu P° Prakalbos su muzikalėliau mumijoje

tiek pinigų?” jis sušuko. Pr°£ran?a. Sklierių kaimo. Prašau ^reit atsi-
“TnL tai* vokvio UKni dano GegUŽČS 24 d. įvyksta šaukt, kurie žinot, malonėkit praneštJUK tai įeiSKia labai daug QT . adresą. Clement Karlon (2
ŽUV1CS ^10 apSHnClO pusme- 112 Albemarle st., Baltimore, Md.

“Nėra teisybės ant svie- suvažiavimas ir ban-
to!” kalbėjo’jis eidamas iš k“‘“,į*«hy'os Sūnų svetai- 
teismo. “Aš turiu pagauti ?18 Belmont st., N. S., 
pilną laivą žuvies, ir tai ne- Pittsbuigh.
gaunu nei $1,000, o senmer- kaiP°

Elena Dumbliauskaitė pajieškau 
savo dėdžių JUOZO JONO ir KAZIO 
KALĖDŲ ir tetos MORTOS EDU- 
KEVIČ1ENĖS. Paeina iš Lietuvos, 
Pavežėjų kaimo, Veisėjų parapijos, 
Seinų apskričio. Visi gyvena Ameri
koje, bet nežinau kur. Turiu svarbų 
reikalų, prašau atsišaukti. Kurie ži
note kur jie randasi, malonėkite pa
rašyt jų adresų. (-)

Juozas Dumbliauskas 
22 Seymour st., New Britain, Conn.

Pajieškau MORKAUS LAZK’KO, 
paeina iš Endrioniškių va'sč., Utenos 
apskričio. Pastaruoju laiku gyveno 
Sao Paulo, Brazilijoj. Kas žino kur 
jis randasi, prašau pranešt jo adresų, 
busiu labai dėkingas. (2)

John Savinsky
530 Walpole Street, Norwood, Mass.

SLA.

APSIVEDIMAI.
p. j ... Jieškau draugės apsivedimui, seny-
UT. J. Šliupas,'vos merginos ar našlės nuo 40 iki 47 

garbės nai”VS 'metų. Esu linksmaus budo, 46 metų, 
--- -- ’,5 pėdų 9 col., - mėlynų akių, liesas.

‘Be to, Sovietų Rusijos ka-1 Vimme krašte viešpatauja 
riškų sferų nuomane,nuošir- didžiausias susijaudinimas 
dus Anglijos ir Francuzijos
m-ijautimas yra reikalingas 
Rusijos karo painiavos atve
ju, ir tas prijautimas negali 
būti užtikrintas visumoj, jei
gu tęsis dabartinė vidaus 
būtis ir veiks tiesioginis dik
tatūros ryšis su pasauliniu 
komunistiniu judėjimu.”

“L. Žinios.”

POPIEŽIUS REIKALAU
JA IŠBRAUKTI VILNIŲ

Žydų laikraščiai deda rie
biausiomis antraštėmis strai
psnius, apvestus juodais ge
dulo rėmeliais, kuriuose 
šaukiasi į vyriausybę ir už 
visus neramumus kaltina 
tam tikro užsienių elemento 
padalyta įtaką.

Palestinoje streikas vis 
dar tęsiasi. Daug arabų 
krautuvių jau kelinta diena 
uždarytos. Žydų krautuvės 
atidarytos vien tik ’žydų

IŠ LIETUVOS ŽEMĖLA- kvartaluose. Musulmonų at- 
PIO. į stovai vienu balsu nutarė tę-

Kaip žinoma, šįmet Vati- |sti streiką tol, kol bus atei 
kane bus katalikiškos spau-j žvelgta į jų reikalavimus : 
dos paroda, kurioje daly- visiškai sustabdyti žyaų įmi-
vauti pakviesta ir Lietuva. 
Lietuvos katalikai parodoje 
parengė žemėlapį, sudaryta 
tautiniais pagrindais. į kurį 
įeina ir okupuotas Vilniaus 
kraštas. Tačiau lenkai dėl 
to Vatikane padarė žygius 
ir Vatikanas pareikalavo, 
kad Lietuvos žemėlapis bu
tų sudarytas teritoriniais pa
grindais — be Vilniaus kra
što.

Popiežius visada su tuo, 
kas stipresnis.

graciią ir uždrausti žydams 
jirktis žemių.

NAUDA IŠ BLUSŲ.
Kas nori būt sveikas ir il

gai nepasenti, tiems bulga
rų daktaras Rostov pataria 
apsileisti blusomis. Girdi, 
blusos kandžiodamos žmo
gų priverčia nuolat judėti, 
pertai atsinaujina kraujo 
cirkuliacija, o tai reikalin
giausia sveikatai ir jaunat 
vei.

Šitas mokytas daktaras, 
matyt, turi galvoje “tautos 
vadus” ir kitokius dykaduo
nius. kurie nedirba naudin
go darbo.

SOLONIKOJ NUŠAUTA 
22 STREIKIERIAI.

Graikijos mieste Soloni- 
koj sustreikavo tabako dar
bininkai. Streikas pasidarė 
toks triukšmingas, kad val
džia pašaukė kariuomenę 
Mūšiuose 22 streikieriai bu 
vo užmušti ir 250 sužeista 
Vėliausios žinios sako, kac 
darbininkai apskelbė gene 
ralį streiką, prieš kurį vai 
džia pašaukė jau karo laivy 
ną.

llUl uvJUJlvl « . « DOGŲ «7 CO1., iridy nų aKlU, ilCortS.
gė UŽ dvką gauna $6,250!” dalyvaus apskričio suvazia- Gyvulių augintojas Plačiau paaiš- 
& J * vime ir bankiete. tinsiu įaustu. <n

Dalyvaukim visi Dr. J.
Šliupo sutiktuvėse.

S. Bakanas,
Komiteto narys.

Stanley Y'urk'a^^ 

Rt. 1, Box 203-C. Pu llup, Wash.NELEGALI ŽVAKIŲ 
DIRBTUVĖ.

“Pravda”Sausins Užtvinusias . “11 —’ “ “  , i • UTĮ 1 11 — 1 ‘ .1• į ' dmta į kalėjimus daugiau Pravda praneša, kad)
kaip 3,000. Oviedoje, tarp Maskvoje milicija suradusi
kitko, suimtas istorinės Co- nelegalią bažnytinių žvakių
vadongos bazilikos kapelio- dirbtuvę. Dirbtuvėje kas-
nas ir keli kiti dvasininkai, dien buvo pagaminama 110
kurie laikomi pavojingais kilogramų žvakių. Dirbtu-
viešai tvarkai ir ramumui, vės įrengėjai suimti.

Pittston Pa __  Pittstono ■ ——t. j cseoooooooooaeooosoBoscizMOBoaoaoooooooooooooooooooar,ir Duryea apylinkėj daug 
anglies kasyklų šiandien 
stovi pilnos vandens. Jos 
užtvino da kovo mėnesį, 
tuomet išsiliejo iš savo 
trantų Lackavvannos upė.
Dėl kasyklų patvinimo 7,000 
angliakasių neteko darbo.
Jie nedirba jau nuo 20 ko
vo. Kasyklų kompanijoms 
taipgi didelis nuostolis.

Taipgi šiomis dienomis 
juvo sumanyta patvinusias 
kasyklas išpumpuoti. Tam i! 
tikslui reikalingi milžiniški 
siurbliai arba pumpos. Pir
mutinė tokia mašina jau at
ėjo Kohoe-Berge kompani
jai į Duryea. Ji buvo įstaty
ta į Williamo A. šaftą. Šis 
siurblys į 1 minutę išvaro 
4,000 galionų vandens.

Tokių mašinų busią at
vežta į Duryea-Pittstono a- 
pylinkę dar 17. Septynios 
ių bus įstatytos į Kehoe- 
Berge kompanijos kasyklas, 
o kitos sausins Pįttstono 
Coal kompanijos kasyklas.

Kuomet visi siurbliai bus 
paleisti darban, tai vanduo 
versis iš kasyklų po 72,000 
galionų į minutę. Inžinierių 
apskaičiavimu, ims tačiau 
apie 3 mėnesius laiko, kol 
visas vanduo iš kasyklų bus 
išpumpuotas.

Musų korespondentas, 
drg. A. Mack, kuris prisiun
tė šitą žinią, priduria, jog 
minimas čia Kohoe esąs ki
lęs iš lietuvių.

_ j r '» f i £
Pennsylvanijos Ka

syklas.
Išpumpuoti visą vandenį 
reikėsią apie 3 mėnesių 

laiko.

REIKALINGA
ŠVARI GASPADINĖ

Prie namų darbo, turi mokėt val-
__________________ __________________gyt gamint. Gerai moteriai darbas
n . . . . . 'ant visados. Gera užmokestis, šeimy-Reikalingas Darbininkas i maža. Atsišaukit greitai:
Ant fanuos; turi suprasti visokius! MRS. CHARI.OTTE PETKEUICH 

‘ ~ užmokestis.! 65 Howard Street, Reading, Mas.-.farmos darbus. Gera 
Darbas ant visados. Atsišaukit laiš
ku arba vpatiškai, adresas.

PETER ČESNULEVIČIUS 
460 E. Ashland st., Brockton, Mass.

Tel. Reading 0O78-R

SUDUŽO TRAUKINYS 
SU GYVULIAIS.

Anądien Bostono prie
miesty iššoko iš bėgių trau
kinys, kuris vežė gyvulius ISPANIJOJ SUIMTA
Brightono skerdyklom Tris APIE 3,000 FAŠISTŲ, 
vagonai apvirto ir daug jau- Visoje Ispanijoje tebesu- 
čių išbėgiojo. iminėjami fašistai. Turimo-

BĖGANT IŠ KALĖJIMO 
PAŠAUTA 10 KALINIŲ.
Pereitą sąvaitę iš Okla 

homos valstijos kalėjime 
McAlsterio miestely kėsino
si bėgti 24 kaliniai, beveik 
visi žmogžudžiai arba plė
šikai. Bėgimas Įvyko pa
čiam vidurdieny, kuomet 
kaliniai buvo šaukiami pie
tų valgyt. Pagriebę kelis 
sargus ir stumdami juos 
nrieš save kaip uždangas, 
kaliniai priėjo prie vartų 
sargu, nuginklavo juos ir 
liepė atidaryti vartus. Kai 
Kurie paėmė kalėjimo troką 
ir susėdę jin nuvažiavo. Ki 
ti bėgo pėkščiom. Nugink
luoti sargai tuo tarpu gavo 
kitus ginklus ir pradėjo 
šaudyt bėgančius. Dešimt 
kalinių krito pašautų, o 
buvo sugauti nesužeisti.

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S 
ALE

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

BROCKERTS ELYJE,
GERUMA ATRAS

BROCKERT BREW1NG C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-1126

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 

CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distrib.
Telephone: JJĘIJhpm 1731.

Chas. A. WayshvŪle
WHOLESALE DISTRIBUTORIUS

Geriausio Lietuvių Išdirbystės
BROCKERT’S ir CRENO

EIL1AUS ALAUS
Pristatom minėtus Lietuvių Išdirbystės Alus

Restoranams, Piknikams ir Baliams.
851 WASHINGTON ST., DEDHAM, MASS. 

Telefonas DEDham 1731 arba 1512-W
soscosoeos

Lawrenco ir Apielinkių
Lietuvių žiniai!

LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA ŠIŲ METŲ

Gegužes 30 d.
ANT SAVO KEMPĖS, RENGIA 

DŽIAUSIĄ PAVASARINĮ
PIRMĄ IR DI-

Pikniką
Methuen, Mass. prie North Lowell Road.

APEIGŲ PRADŽIA 11 V AL. RYTE 
SU PAMALDOM ANT KAPŲ.

Bus įvairi programa. Atsilankiusieji, kaip kitais 
metais taip ir šįmet, bus labai patenkinti. Po pa
maldų bus muzikos, šokiai ir kiti pamarginimai. 
Kviečia visus musų apielinkės geros valios lietu
vius dalyvauti. Tautiška Parapija, Lawrence, Mass.

GERA BARBERNĖ
Apielinkė apgyventa lietuviais, už

sidirba gerus pinigus j sąvaitę, bet 
sveikata neleidžia ir savininkas pri
verstas parduot. Barbernė įrengta 
moderniškai, 2 krasių. Geram žmo-

PARSIDUODA DVARAS
Su budinkais, inventorium, kilnoja- 

mu ir nekilnojamu turtu, gyvuliais ir gUį, puiki proga. Kreipkitės greitai 
padargais. Žemė 1-mos rūšies, dirba-1 JONAS PODŽUNAS <3>
ma. Norintiems apsigyventi Lietuvo- 255 Millbury st., Worcester, Mass. 
je, geriausia proga įsigyti tokią nuo
savybę. Jtaisytas užtvenkinys augini
mui žuvies, karpių. Kurie norit dau
giau informacijų rašykit: (4)

PONIA ELENA LUCEVIčIENĖ 
Gailaičių dvaras, Kelmės paštas,

Raseinių apskr., Lithuania.

Didesne Jėga Nervuotiem*
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
J. NUGA-TONE yra turtingas Zinku- 
Į Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi

nančia fosforą, t. y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner- 

Į vams. Medikališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir narasHS- 
ti sujaudintus, svyruojančius, skau- 

, dančius nervus. Jis yra brangus ner
vų suirutėse, kurios pagimdo “nusidė- 

■ vėjimo” jausmą.
Tas šaunus receptas turi tam tikrą 

formą geležies, raudono kraujo reika
lingo budavojimui tvirtesnių ir svei
kesnių raumenų ir sugrąžinimui spal
vos ir pilnumo išblyškusiems, plo
niems veidams. Be to, NUGA-TONE 

' turi šešias kitas brangias gyduoles, 
j Pradėkit imt NUGA-TONE šiandien 
ir tėmykite kaip stiprėsit. Parduoda 

, visi aptiekoriai su garantija grąžinti 
pinigus. Tik Vienas Doleris mėnesio 
trytmentui.

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

50c.

FOOooooooGaeeeoeososcosocosoaosoooaeosoeeooooooooeeGiS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

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

revoliucinės Lietums spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virš:;, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
l>ežius ir kaip šalis yra padalyta į 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 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bettiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.Kaina ......................... $1.00
Drūtais audeklo apdarais .................. $1.25

KELEIVIS253 Broaduav. So. Boston, Mass.

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 akeriai 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 mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo-!— 
maža šeimvna. Kreipkitės pas (Zl 

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

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

— Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą. 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilson St- 

Waterbury, Conn.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

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

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

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

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

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

Taipgi galima gaut tą knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



šeštas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. 7*0. £i. ueguzes a., i»<jo m.

i ilgą straipsnf begirdamas, 
'kad tas fašistu laikraštis 
esąs geriausias ŠLA. priete-

-------------- įlis. O tuo tarpu mes SLA.
TĖVYNĖ,” “KELEIVIS” ! SLA. narių kad “Tėvynė” nariai da nepamiršome, kad 

IR “VIENYBĖ.” nėra naudojama tautininkų, “Vienybė " prarijo daugiau

Polemika ir Kritika. SENIAUSIAS SALYJE 3RAVORAS PRADĖJO 
VEIKTI 1$ NAUJO.

“Tėvynės“ po,~ikos tikslams- 
38 num. pamislinau, kad1

Skaitydamas
draudžia

Vitaičiui 
pasiaiškinti

ne
dėlSLA. organas “Tėvynė” yra • , l j - ♦ • •. .» iam daromu kad ir teisinguj utusią tauunmkų u ir- įriekaišt ? bet tai dar *’ 

tave prieš pažangiuosius. J.eiįki iktais ,udi.
auunuikai tik padekavoti j reikia
į ak ponu. \ įtaiciut uz jo to- , pay ‘min4tame
1- į scyrą tarnavimą tautimn- y 
1 ams.

Šiame “Tėvynės” 18 num.
1. Vitaitis piktai puola “Ke-

tai’ kacl visokių nešvarių Sensacijų
pakritikavo p. \ itaitį tam flsrnpnil šmei-
paverte SLA. organą tauti-
r.inkų politikos Įrankiu.

ynės” numery p. Vitaitis 
įašo: "Už tad “Keleivis” ir 
pagarsėjęs visame lietuviš
kame pasaulyje tik melų ir

kelbimu bei asmenų smei- 
: imu ir Amerikos lietuvių 
v isuomeninio veikimo ardy- 

Atsiniename p. Gegužio nu įr demoralizavimu.“ 
pasirašytus straipsnius “Tė- šitaip gali rašyti tik fana-
vynej," kurie buvo spausdi- 
r ami kaipo agitacija už tau
tininkus SLA. Pild. Tary
bos rinkimais. Tai jau ne- 
vien “Keleivis” tą pastebė
jo, bet ir daugybė SLA. na 
lių nusiskundžia, kad p. Vi

kaip $30.000 SLA. pinigų. 
Tai ve. kokiam vežime p. 
Vitaitis važiuoja!

Tam pačiam “Tėvynės” 
numery yra ir kitas straips
nis, kuriame kalbama SLA. 
reikalais ir biauriai šmeižia
mas “Keleivis.” Pasirašo 
Senas Jenas, reiškia slapu
kas, kuris nedrįsta savo vei
do parodyt.

Mes, SLA. nariai, da ne- 
pamiršome kaip p. Vitaitis 
per “Tėvynę“ atvejų atve
jais rašė, kad SLA. nariai 
netikėtų tiems rašėjams, ku
rie SLA. reikalais rašydami 
pasirašo slapyvardžiu, ir net 
kitų laikraščių prašė, kad

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodyną* lietuviškai angliškos ir ang-• Lietuvos Respubli'tos Istorija ir Že»- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A į lapit,.—Šitas veikalas parodo, kaip 

l^lis. Abi daljs vienoje knygoje. i nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvo*
Psl. 1274 Gražu* tvirti apdarai $16 00 spėkos vedė kova au caro valdžia, ir 
. _ D j • i kaip tuo pačiu laiku kunigai 19 vai-

M>ik>ĮU*mq Si knygų .ut.ių“'P į į'“'į,*a|£^u"u'į,‘v'2S į, 
,«r.gvai ir supranuma. kad kiekvie-. ka. b apakelba respublika
k. ’SjfSiis z?*.““' 1 Ar---
u * x- k • j parodo dabartines Lietuvos rubeziutbet eie’.i sakiniai, pa&ikalbejiznai dar- . r _  > , . ,bo jieškant. važiuoiant kur nors, nu-'? k%ps s >ra pa^bta ] ap?kn- 
Hu* krautuvė.., pas daktaru, pas bar- : C‘T \a. yra vienatine knyga, kuri pa- 
zdaakutĮ, pas kriaučių ir .t Su fone-1 rod,°'.ka?P V™ Lietuvos Respublika 

-- “ filta A„,r„ lr kaip J’ išrodo. Čia telpa viri svar-
" “ oeani dokumentai: Steigiamojo Seilink u ištarimu ir g-amatika. Antra 

padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95..............  25c
Etnologija arba istorija apie

mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutarti* su latviais, apra- 

žemės šymas visų mūšių su lenkais ir tt

tikas — desperatas žmogus:
keikia stebėtis kad p. Vitai- , , •, o...būdamas iki ausu' netaIPln?l- P?v-

• Tevvnes num. 9 rašo:.•s, pats
•artyviškume paskendęs, 

t'rjsta Įtarti “Keleivį” blo
giausios rūšies laikraščiu ’. 
“Keleivis” yra daugiausia

“...nedėkite savo laikraštin 
slapukų rašinių.” Toliau: 
“Jei žmogus bijosi savo var
du bent ką daryli ir tai da
ro pasislėpęs, tai jis pats ži-taitis pavertė “Tėvynę” tau- isiplatines netik čia, Ameri-

tininkų politikierių tiks-roje, bet ir užsieny. SLA „ ,.T-
lams. Dėl to p. Vitaitis ne-nariai, su visai maža išim-. nbl°?ai
sykį vra ir -‘Naujienas” pik- čja vra “Keleivio" skaitv- VnV. 10.n.um- ras0.- Su.b1' 
tai įspindęs. Ojai Tas parodo kad ke- puk J darbai Jvra ža)ingi ir

Mat, tautininkų spauda Seivis yra populiarus la.k- ; ; Saugokimės % r-

plačios lietuvių visuomenės, mėjo savo 30 metų sukaktu- O dabar jis pats atidarė 
o tuom tarpu “Tėvynė” ves ir ta proga jį sveikino “Tėvynę’” slapukų šmeiž- 
veik visiems SLA. nariams tūkstančiai skaitvtojų. Tik tams.
yra siuntinėjama ir per tai vienas “Tėvynės” redakto- Taip elgiasi tik veidmai-
yra gana plačiai prasisklei- rius paleido Į “Keleivi” niai, o ne rimti žmones. Rei- kad lietuviškai moki. todėl 
dus, tai ir nedyvai, kad tau- gniūžtę purvų. į kia stebėtis, kad Pild. Tarv; ir atsakymą lietuviškai ra-
tininkai taip lenda su savo Nesenai žymėjo savo su- ba pakenčia p. Vitaičio toki šom. Už prisiųstą mums 
agitacija Į “Tėvynę.” Taigi kaktuves atžagareiv i š k a vienpusišką SLA. organo “Gaelic American” ačiū. Į- 
p. Vitaičio piktas puolimas “Vienybė,” tai šita proga p. įvedimą! _ _ dėtas jame tamstos straips
prieš “Keleivį’ neįtikins Vitaitis pašventė “Tėvynėj”; P

Bosten Bser dabar gaunamas iš krano.
Boston Beer kompanija, seniausiai žinomas bravoras Su
vienytose Valstijose su originaliu eharteriu. pradėjo veik
ti iš naujo. Gerai žinomų bostoniečių grupė Įkūrė tą bra
vorą 1828 m. ir ji operavo be pertraukos iri prohibicijos.

Didelė kompanijos dirbtuvė randasi prie West Second ir 
D gatvių. So. Bostone, pastatyta iš plytų ir cemento. Ma
šinerija ir įrengimas moderniškas.

Ji yra nuosavybė Bostoniečių, kurie senai žinomi alaus 
biznyje. Bravoro vedėjas yra Egon Miedl, plačiai žinomas 
Amerikoje ir užjury alaus specialybėj.

tauUs. Pagal Dr. H. Haberlandą.! Yra tai ne Knyga, bet tiesiog žibintu- 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- vas» K°riis apšviečia visą Lietuvą 
ražo apie visas musų pasaulio žmonių: lauko ir iš vidaus Kaina .... 
tautas, veisles arba rase* Yra didelei Druitią audeklo apdarais .... $1.5<. 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- , „ . . .. T •» c- :
cago, IU.. pu»l. 667, Popieros vir- ! A' Tvano?-Kaip

'šeliai* S’00 Nojus ga.ejo surinku j kelias di«-
............................................ nas visų veislių gyvur.us, kurie gyve-

____ _______________ ______ _____ na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
goj telpa daugybė naujų, labai gra- Kaip jis gr.iėjo tuos gyvuotą prastoj 
u ir juokingu monologu ir deklama- savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 

tiek vandens, kad visą žemę ap*»m-

Monologai ir Deklamacijos, šioje knv-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

žiu ir juokingų monologų ir deklama 
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, harao- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tink* viso
kiems apvaikščiojimams, baliam*,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So Boston, 1914 m.............. 25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 482. Drūtai 
apdaryta ........................................ $2 50
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor-

Patrick N. H. O’York. —
Nors tamstos pavardė ne 
lietuviška ir ne lietuviškai 
mums rašai, bet spėjame

tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano jjodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuo* negali 
atsakyti jokis 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 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................................... 25c.

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na-

Gcmtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Daktaras yra viena iš reikalin- 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu f1?us.14 kn>'?}l k.!f^fle.nam

paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak- i««k’te tuoj. Didele knyga, drūtais 
menų ir tt; trumpai, aiškiai ir supran- apdarais, apie 300 pulsapių.
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- K-ama ............................................. $2.50
cago, III. 1903. pusi 209. Gražiuo- „t- .
se audimo apdaruose...................... $1.50 Koklu9 Dievo* žmones Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
Materiališkas Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 

Lapeliai iš prcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai 
j Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei anijonai, egiptėnai, chaldai, ašy 

\ barba

D. M. — Jung. Valstijų 
pašto bankai yra saugiausia

ieta pinigams taupyt. \ ie- Rlos gu jaugei),, puikių paveikslų, 
nas asmuo gali pasidėt iki 215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 
$2,500.

TEPLANSZKIO EKSKUR
SIJA J LIETUVĄ.

Ponas Eugene Teplanszky 
vadovaus Vasarinę Ekskursiją i
birželio 14 d. laivu "Bremen” iš . . . - - . • u x i-_- • - v v • • «. ■. • *•. jvainausms nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie

d -r • I . T T. . T .-.. lorko. Jis gerai žinomas Šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
rta senes 1 autimnkaS. nis apie Lietuvą ir Lenkija tarpe per Atlantika keliaujan ga protaujantiems darbininkams nesųi- kius jie santikius sa žmonėmis turėjo.
----------- ----------------- vra labai teisingas. Bet tei- čiu keleiviu* Kaino keleiviu na ^yga s^a,bi * Ubai užimanti

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTEs5|riXji$kn^iMt ^vas' ?n^ir RytSuenuiuve uuvuaui Sitipiiems Jis nereiKaiingab, Europą .p. Teplanszkv yra pada- i in"! Aiškiai išguldyti pihetjrsto*
-------------- : kreipusi i visus vietos lietu- nes jie smurtu gali pasiim- res aštuoniasdešimts* dvi kelio- ,^t,ymai 8U,r<‘lkalillgaie kl?u8tDT*b

Pats vius prašydama paramos ti ka? jiems patinka.. Taip

Tai yra tikra tikėjimų istorija. 
Drūtuose audimo apdaruose

$1.00
$1.25

Dėlei kongreso rengimo.
Amerikos 

reso renginio 
jo sav
daug dalykų, kurie liečia 
kongresą. Buvo priimtas 
centralinio komiteto 
lymas pakeisti svetainę
Gardino salė liko atsakyta^ • kalbėti jiems priešingų min-. bus pagražinta. O kad pa- sai smurtininkų nesulaikys
o paimta Carter Hotely‘sa-J-ių žmonėms? Taigi dėlto gražinimas yra reikalingas, Kovoti prieš tai gali tik ge- ^siUžin^Tu’Euro^^žem^nu cKga
lė. Šis hotelis randasi pačia- • Amerikos lietuviai ir šaukia tai nereikia nei kalbėti. Sa- .-ai organizuota visuomenė. jr j0 vadovaujamos ekskursijom a •* -
me vidurmiestyje ir delega-’šį kongresą, kad be cenzu- lė yra visų lietųjų centras ir . keleiviai ras jo patarimus ir va

buvo cenzūruojamos?

kito* fp- 
Ameri- 

telpa net 
eilės,

p&STKaiDėjimai, aunion»iraw 
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL................................ 25c.

savo sankeleiviu.

įams bus lengva jį surasti. į ros butų galima pasakyti, didžiuma draugijų čia laiko
Hotelio salė yra didelė; joje i kad mes nesutinkame su savo susirinkimus ir 
gali sutilpti apie 1,500 žmo-1 diktatūra. O tai juk nereiš- kius pasilinksminimo v 
nių. Nėra abejonės, kad šioj į kia griauti Susivienijimą rus. Visiems butų daug :

giau atsilankyti, jeigu salė ską.” 
butų nors kiek pagražinta.

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkam*, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. laukis. 
Chicago, III. 191] m., puslapi; 392 
j^opięros v*rs<nx*iib

Piršlys Suvadžiotoias. Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyr-i ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoj 
knygutėje. Kaina.............................. 25c
Delko 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 reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šio*
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina.................................. 15c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

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

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiai* 
spalvuotais gražiais žemlapiais.

Gražiuose apdaruose .. $2.50
ir jo vadovaujamos ekskursijos Svoto Aataao StefcaUas. Dviejų vet- 

I kimų komedija. Perstatymui reikia 
j 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
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24............... 10c.

dovybę jiems naudingais.
Jis prižiūri smulkmeniškai

viso- tėvas vaikščioja su šoble 
aka- nuo tada, kada kun. Kemė- 
>ma- šis suorganizavo vyčių “vai- jo vadovaujamus keleivius per

vietoj surengtas kongresas -arba kitą kokią organizaci 
nadarys didesnį įspūdį tarp ją. Ir tai nereiškia Lietuvai 
svetimtaučių. Bus daug pa- diktuoti, kaip ji turėtų tvar- 
•ankiau angliškų laikraščių kyti reikalus. Vien tik reika- 
reporteriams atsilankyti ir Jauti žodžio, spaudos ir susi-
viskas bus plačiau angliškoj rinkimų laisvės žmonėms. ... . .. . . .
spoudoj aprašyta. ! Pareikalauti, kad demokra-'^^1“ j’a?*el?‘us’ iP?’ “Bremen”

F.

Atlantiką, pasiekus kitą pusę, 
jis pagelbi keleiviams muitinė-

Bauzai. — Negalima me peržiūrint jų daiktus, bagažo ~o s s„ >rba iškilmė.—
skelbti tamstų draugijos nu- : pervežimą ir ypatiškai duoda Vieno akto farsas, labai juokingas 

Piliečių Kliuba> Lietutių tarimo, Kad B. yra nuskriau- patarimus geriausiai nuvažiuot *r pentatymui. .... lie.
salėj kas pėtnyčią turi kep- dęs finansiškai kai kui "IBS ; i Lietuvą. ' žemaitė* Raštai Karė* Meta. Lietuvos

i Šelpimo Fondo leidinjrs. Su Rasyto- 
laivas yra 51,656 jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-

Nekurie neišmanė liai 
vaikščiodami verksnioja, i.

tišku budu’butų renkama to5 gerą muziką, ro1 jis nėra užtai teismo nu-

kad šis kongresas esąs šau- .-
Lietuvos valdžia. Žmonės,', .___ „J'kikurie šį kongresą sumanė

kiamas užkariauti SLA. or- ir kurie jam pritarė, nėra
raudoni, geltoni ar kitokie. „ ,- zs;„ Pelnas•ranizaciją Tai nesąmone. čia partij®s neturi pri.

. u - lie patys mato, kad jo- Da^įnim0> £įa yjgų Ameri- “V1111*'
}<io karo SLA. organizacijoj k „ tuvi remia£as dar busiantiems seimams.
nereikia kelti. Nariai jau iš ' --------
anksto pažangius žmones i; •
Tarvbą išrinko. Antras da- Prieš mus stovi ir kitas i Kiek jau teko nugirsti, tai 
lykas, juk i kongresą šuva- svarbus klausimas. Tai Vil-jm®tei'^ matelis žada suruošti 

niaus krašto atgavimas, vakarienę Dr. J. šliupo pn-žiuos šimtai žmonių, kurie 
nieko bendro neturi su Susi- Tankiai spaudoje matome 
•ienijimu. Taigi SLA. seime [kaip lenkai persekioja lietu

;ie negalės nei balso turėti 
Kongresas yra šaukiamas 
vien tik Lietuvos žmonių lai
svei ginti. Juk mes turime 
ten gyvenančiu brolių, sese-

įKun griežia lietuviškus šo- baustas. Gi pranešimai apie 
ius. Reiškia, galima issi- piknikus yra paprasti biz- 

gerti, pavalgyti ir net pasi- nioe/skelbimai ii- turėtu but
šokti už visai maža pinigų, apriiofcėti. 

eina Lietuvių salei.
Mat, norima ją pagražinti K. Brazevičiui. — Jubilė- 

jini “Keleivio” numerį nu
rodytais adresais nusiuntė
me. Kitus dalykus irgi su
tvarkysime. Ačiū už laiška.

Pasenusiam Tautininkui.
ėmimui. Kas toliau bus nu- Tamstos straipsni apie “Te
veikta, tai pranešiu vėliau, vynės” Vitaitį įdėsime prie 

Jonas Jarus, progos.vius, uždarinėdami laikraš
čius ir atimdinėdami lietu
viškas knygas. Bet kuomet \ Admirolas Laning Naujoms Pareigoms. 
tas pats yra daroma ir Lie
tuvoje, tai ko geresnio gab

ių ir draugu. Jie kreipiasi į me tikėtis iš lenkų? Kol Lie- 
mus prašydami pagelbos. i tuva negaus išeivijoj gyve- 
Jie patys vra bejėgiai. Jų'nančiu lietuviu pritarimo,! 
žodžio ir spaudos laisvė at-!tol ir kova dėl Vilniaus kra-- 
imta. Jie vien tik laiškais'što bus sunki. Amerikoj yrai 
gali į mus atsišaukti. Buvo. kelios Vilniui vaduoti kuo-; 
sušauktas pasaulio lietuvių' oos, bet kad pritarimas ma-' 
kongresas Kaune. Amerikos žas, tai ir reikšmės jos netu- 
lietuviai praleido tukstan-j ri. Taigi šiuo kongresu Lie-, 
čius dolerių nuvažiavę tenai. į tuvos valdžia turės susido- 
O kas ten gero buvo nuveik- J mėti..
ta?—Nieko, nes ne liaudis i --------
tą kongresą šaukė. Nekurie’ V. židžiunas, kuris pri
buvę jo dalyviai ir dabar sa-,žiuri garderobą Lietuvių sa-^ 
vo “įspūdžius” teberašo: i lė j, vra nemažai pasitarna- 
Kaip arbatą gėrėm, kaip ant vęs Piliečių kliubui ir Lietu- 
ukės kiaules pamatėm, kaip vių salei.
laivu važiavom ir tt. Juk tai i --------
yra tik mažiems vaikams! Sueina į šeimynišką gyve-

tonų, vadovaujantis North Ger- na 
man Llovd laivyne, gerai žino- 

! mas savo greitumu,. puošnumu 
ir patarnavimu. Šio laivo Tre
čios Klesos įrengimai, kurių 
daugelis yra buvusieji Turistų 
Klasės kambariai, yra dideli ir 
oringi. Dvi pasilinksminimų sa
lės, du valgymo kambariai, du 
rūkymo kambariai, specialis , 
vaikų kambarys, gimnastikų sa
lė ir išlaukiniai deniai—visa tai 
yra įrengta patogumui ir paten
kinimui keleivių. Specialus pa
silinksminimo programai bus 
surengti Teplenszkio ekskursi-' 
jai ir kiekvieną vakarą bus kai- į 
bantieji judžiai bei šokiai pasi
linksminimo salėse.

50c.

“KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

I

asakaitės. Bet dėlko rimti. nimą Arthur Kless, 28 metų, 
lausimai tenai nebuvo ke-lSU Adele Petraityte, 25 me 

barni? Dėlko visos kalbos tų amžiaus.
£ Admirolas Harris Lan ing (dešinėj) šiomis dienomis buvo pa

skirtas vadovauti trečiajai Jungtinių Valstijų karo laivyno apy
gardai. Pirma šias pareigas ėjęs adm. Oliver atsistatydino.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — uirmininkas.

906 Prescott St. Waukegan. III. *
J Kužir.skas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Waukegan. III. 
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

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

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

726 — 8th St., Waukegan, III. 
Kaso* Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Marialk**:

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

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

“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.

-------------- MM*. MM
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KAS GIRDE n LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

SAKO, MUITINĖS VALDI
NINKAS ATPLĖŠIA 

SIUNTINIUS.
Kaip jau buvo rašyta, per

nai balandžio mėnesy dingo 
aukso siuntinys, siųstas iš 
Olandijos L kio bankui. Tų 
pačių metų rugpiučio mėne
sio vidury iš Berlyno buvo 
siunčiama pašto banderolė Į 
Pagėgių Panemuny 25,000 
mk. 10,000 mk. iš to siunti
nio dingo.

Šis dalykas ilgai aiškin
tas, bet dabar V apyl. tardy
tojas Liepinaitis nustatė, 
kad markes iš siuntinio pa
vogė Kauno muitinės valdi
ninkas Janulis, kuris dirbo 
Kauno pašte apmuitinda
mas banderolines siuntas. 
Janutis areštuotas.

Taigi prie tautininkų val
džios vagysčių netrūksta.

TRIUKŠMINGOS MUŠTY
NĖS ŽALIAME KALNE. '
Kauno priemiesty, Žalia

me Kalne, pilietė Valienė su 
kitu turi namus. Jos namuose 
gyvena pilietis Autukas. Aną 
vakarą pas Autuką i svečius 
atėjo pil. Paura. Tuo metu 
pas Autuką įėjo ir Valienė, 
kuri tuojau su Autuku pra
dėjo dėl turto ginčytis. Besi
ginčydami taip Įsikarščiavo, 
kad Paura basliu smogė Va- 
ienei į galvą ir ji sugriuvo.

RĖPI BLIKONŲ EKSPERTAS

Čia

PASLAPTINGOJ i \AR\Il PRAEITIS. Jau Džiūsta Stebuklingieji Šaltiniai.
Arba kaip “di<L»” Vytautas iškirsta, o patį dievaitį šer- Nei vienoj pasaulio šalyje.vo skystučiai. Nebesimatė 

prigirdė ežere Žemaičių puti Vytauto kareiviai įme- nebuvo tiek įvairių “šventų’ ekstazėje maldininkų. Ne 
tę į Beržuiės ežerą, esantį ir “stebuklingų” vietų, kaip; benuspaudė nei vieno kal- 
prie dabartinio Varnių mie- prieškarinėj Rusijoj, Lenki-į vari jų eisenose. Nebuvo ma- 

‘ ‘ ** * * kruvinais

dievą Še .-puti.
pensininkas A e"

ŽMONĖS NUŠOVĖ POLI
CININKĄ.

Balandžio mėnesio pabai
goje Veliuonos nuovados 
policijos viršininkas Baublys 
su policininku Kvalita važi
nėjo po apylinkę mokesčius 
rinkdami ir įteikdami įvai
rius raginimus. Jiems grįž
tant namo, prie Klapatinės 
kaimo iš raisto pasipylė šū
viai ir policininkas Kvalita 
krito nušautas.

į įvykio vietą išvyko poli
cijos viršininkas Pamataitis 
su valdininkais, teismo tar
dytojas ir kitais.

LIET. UNIVERTITETAS 
SUTEIKIA ŠLIUPUI GAR

BĖS LAIPSNĮ.
“Lietuvos Žinios” praneša, 

kad Lietuvos universitetas 
nutaręs suteikti J. Šliupui 
teisių daktaro garbės laips
nį už jo kovą dėl Lietuvos ir 
lietuvių per visą jo amžių. 
Daktaro laipsnio įteikimo 
iškilmės buvo numatytos ge
gužės mėnesį, bet kadangi 
d-ras Šliupas išvyko į A- 
roeriką, tai iškilmės bus jam 
grįžus.

7 lT VAŽI AVO SOVIETŲ 
VETERINORIAI.

Sovietai tęs Lietuvoje gy
vų kiaulių supirkinėjimą. 
Tuo reikalu šiomis dienomis 
Į Lietuvą atvyko 8 Sovietų 
Rusijos veterinarijos gydy
tojai.

Senas ........ ...... .... , .
sandras Poška-Poškevič k <o* SerPutis paskendęs, ta- joj ir Lietuvoje. Rusijoj į tyti kruvinais keliais kai- 

' dabar gyvenas Kaune ; ^-au žemaičiai jo neužmir- “stebuklingi šaltiniai” išse-Inais ropojančių. Ėjo mote- 
sakoja savo atsiminimi - ’J^e ateidavę prie ežero ko didžiojo karo pabaigoje, belės, bet kelius skudurais 
kaip jisai padėjo rin- ; - i <rant0 ten melsdavęsi ir į Išdžiuvo staiga ir netikėtai apsivyniojusios. Pirmykščio 

; kuriuos padavimus ir šiak' Yandeni mesdavę aukas, gal visiems amžiams. Len- pamaldumo nei su žiburiu
Įvykiu
tautą

istorijos 
lietuvių 
praeitį.

A. Poška yra Kilęs iš Vai 
nių valsčiaus, Graužiu kai 
mo. Prieš 70 metų Poška jau namas 
pradėjęs keliauti po žemai Poška 

parodytas socialogijos tjJa ;r kjtas Lietuvo- 
įenei Į gaivą ir Ji sugriuvo, profesorius Carpc-nler iš Buffa- Vėliau ii<5 buvo RimiūiG <-
mvnat^^^mi  ̂an^o !° • universit€t0‘ Republikonai bire ir kitur. Poška suiirašl- 
nynai^ n namus įstojo pasisamdė jį kaip ekspertą, kad nėdavęs ir su Basanavičium, 
laug žmonių. Žmones nore-, i&mahzuotų Roosevelto “nau- kuris Jam duodavęs nurodv-

ir
liečiancTu- V’”auras daug žemaičių dėl kijoj irgi gerokai sumažėjo neberasi. Neveltui klebonai

Lietuvos L° išžudė.
Ta vieta, kurioje prieš 

•500—600 metų stovėjo die
vaitis šerputis, dabar vadi- 

Šerpaičių kaimu, 
ako, kad jam ma

žam esant, jo namuose— 
Graužiu kaime ir kitose a- 
pylinkėse — girdėdavę? že
maičius tariant tokį posakį:

“stebuklingų vietų” skai- J oarė ganomuosius, kad ma
čius. Tik musų tėvynėje žai duoda litų. Pasižvalgius 
Lietuvoje “šventų, stebuk-ipo garsiuosius Šiluvos atlai- 
lingų ir atlaidais garsių” dus. matosi pulkai ubagų, 
vietelių dar nestinga. Že- Bet maldininkų nebėra to
maičių Kalvarija, Šiluva, kios spūsties. Seniau čia pė- 
Daujėnai, Rozalimas, Lin- sti ateidavo iš už dešimties 
kuva. Pažaislis ir kitos “gar-> mylių. Nors dabar valdžia 
šios" stebuklavietės dar vis duoda maldininkams nupi- 
plustą "gaivinančiais šalti- gintus 50- traukinius, ta
niais.” iš kurių kunigai pasi- čiau mažai kas naudojasi, 
ima dar ne mažas įplaukas. Daugiausia važiuoja į mies- 

ne
įtų šaltinių srovės jau gero- kokių ten “stebuklingų" ma- 

kai nuslūgo. • Jonių įsigyti.
Pažaislį lanko tik arti- Lietuvos liaudyje kyla

,o muštynes likviduoti. Ta-!jaja tvarka“ ir nairamintu re- J"“1 VT'YTT® “UIUU-'* č^TnuriV^rli 1I,,a uai 1W I“ar-a® Lraugu*u»m »ju»uuja į m
la Autukas iš pugačo p»- ™k“ P3“’ kid į? ^vieto pamatyti," o

i Ka?' dr. Basanavičius av- - dievt,. klri anksčiau mu- ™ k°k‘» ™ ,
— — su senuoliai taip labai gur

dėjo į susirinkusius šaudyti. gOs prieš Rooseveltą. 
Susirinkusių tarpe kilo pa-1 - ■ __ ,veno Bulgarijoje, Poška tuo ;-n',er‘. " 

laiku tarnavęs Kaukaze vie- bindavę.įika, nes visi manė, kad 
šaudoma iš revolverio. Susi
rinkusieji galvatrūkčiais iš-
ak —tė _ - - ___ _  __ .. ~ » I - ' I I I . ■ - *.«, .V.

Kai atvyko policija, taii^a_un? PacJąrė eilę kratų ir. mas, Poška buvo nuvykęs ežero dugne, esą galima pa- vienuolyno valdytojams, kunigai tiek daug buvo pri- 
Autukas su Paura užsiraki- pilėme Renatą žmonių už į net į Persiją. Be to, tyrinėjo matyti įvairių didelių akme- Atlaiduose kauniškių inteli- darę.. “L. M.
io bute ir greit neįsileido, i, neieoalės literatūros lai- kai kurias Kaukazo tautas, nų. Prieš kelias dešimtis gentu ir darbininku jau ne

. * . kymą. Suimti vadinasi: Gir-1 Dalį šios medžiagos Poška metu Beržulės ežerą tyrinę- bematvti, nors kunigai i-
_ ša, Šuklinskas, Šliomas, Bro- nusiuntęs į Bulgariją d-rui j0 atvykę iš Petrapilio keli anksto* garsina atlaidų iškil-

Jonui Basanavičiui. Vėliau *............... - ---- --
Poška atvykęs Į Vilnių ir čia 
dažnai susitikdavęs su d-it 
J. Basanavičium.

Dabar tas senas Žemaitis i______ __________
..... . ,------------- , -----------e~-., savo atsiminimus, ką ; >Veiai ištraukė nedideli ak- Rozalime.teismas sprendė dviejų aly- nai ir sodinama aplink gely- jis anksčiau surinkęs Žemai-1 J neu.uen a

•įskių — J. .arzeviciaus ir nus gyvatvorės. Taip partijoje, Kaukaze ir kitur. Jis
pasakoja gana įdomią le
gendą apie Varnius, kurią 
jis jau Rusijoje rašęs, tačiau 
karo metu tie užrašai žuvę.

Prieš 70 metų, kai Poška

KAUNE KRATOS IR 
AREŠTAI. , . . ... miausių apylinkių davatkė- pažanga, blaivinasi protas.

. . „ noje geležinkelio bendrovė- Dar ir dabar giedriomis lįų pulkeliai, kurios maža ir tuoj išdžius visi tie “ste-
Siomis dienomis zy algyba je. Basanavičiaus prašo- vasaros dienomis Beržulės naudos duoda bažnyčios ir buklingi šaltiniai,” kuriu

ligoninėn, o Autukas su jeris ir Simas Čepaitis. 
Paura nuovadom

METAI KATORGOS UŽ 
LAPELIUS.

Bai. 29 d. kariuomenės

ALYTUJE TVARKOMAS 
MIESTO SODAS.

Dabar miesto sode taiso
mi takeliai, didinami gely- rašo

V. Lieponio — bylą, kalti-. jau statomi naujai perdažy 
iiHmu pintimis Komunisti-
nius atsišaukimus. Jie pri-į “ "_________
pažinti kaltais ir nubausti 
Varževičius 8 metais, o Lie
poms 5 metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Na, tai kiek tautininkams 
reikės sėdėti už nuvertimą 
Lietuvos žmonių valdžios 
1926 metais, kai ateis jų tei
smo diena?

UŽUOJAU
TA AFRIKOS KARA

LIAMS.
Šiomis dienomis “jo ce- 

lencina” Antanas Smetona 
nusiuntė “jo didybei” Egip
to karalpalaikiui Farukui 
užuojautos telegramą dėl 
jo tėvo mirties.

Ot koks “garbingas” dar
bas padarytas!

NUMATOMAS AUKŠTAI VIETAI.

APDEGĖ MOKYKLA.
Šiomis dienomis buvo už-

J < C   — —   (X X A W «X< b. XX X«X V* W XW» M Xk~a,a X
rusų mokslininkai. Jie iš ap- mes. Į Linkuvą taip pat ne- 
l.inkinių kaimų gyventojų beplaukia minios iš tolimes- 
surinkę padavimus, juos už- nių parapijų, ir prie “ste- 
sirašę ir išsivežę. Prieš ke- buklingo” paveikslo dovanų 
liatą metų iš Berzulių ežero 5au nebekrauna. Tas pats ir

PILSUDSKIO ŠIRDIES
LAIDOJIMO IŠKILMĖS.
Urnos su maršalo Pilsuds

kio širdimi galutinio palai
dojimo iškilmės naujai pa
statytame mauzolėjuje Vil
niuje įvyko Pilsudskio mir
ties sukaktuvių dieną—ge
gužės 12 d.

Tą dieną Į Vilnių suvažia
vo delegacijos iš visų Lenki
jos dalių. Juos į Vilnių vežė 
17 specialių traukinių.

čia matome New Yoęko vals 
tijos kontrolieri Morrisą Tre 
maine’ą. Washingtone kalbama 
kad Rooseveltas skirsiąs ji Jun 
gtinių Valstijų kontrolierium.

Dabsr k« tik iii jo Ii tx

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
’SATYROJE
mitra Bibūjos 5%s8 tolias, tari 3SJ 
jislMlii ir S7» p^Hhalrlia*. Lakai 
Hami ir naadinca kirki ienai ypaisi. 
Žmocos kaitydamas >ia B»k.i)» ir U- 
mydarau i parrihalčlias. (karit per
stata ku bare pirai gatvrrimr stirta 
ir iki aitimimoi Kristaas). užmirė rimo mrs rarcas ir diiaaesis yads: ta- 

iffijo. jam bes trasiai iir-

KAIAA TIK *1.00
Šis Biblija, piaieur 

ir Psčto Orttr-

“KELEIV1S” 255 Broadway, So. Boston. Maso

NUBAUDĖ VOKIEČIU
LAIKRAŠČIU REDAK

TORIUS.
“Elta” praneša, kad Klai

pėdos komendantas nubau
dė vokiečių “M e m e 1 e r 
Dampfbooto" ir “Lietuviš- 

•aukuose buvo “stebuklin- ^os.reda?.torius
Prieš karą čia

mens
ma. buvęs vartojamas ak- ejviai pamaldžiai dėdavo 
mens gadynėje, žodžiu, a- kapeikas ir gryvinas. Dabar 
oie Beržulių ežerą dar ir Ii- ir tas akmuo nukeliavo į 
lišiol yra užsilikę apie die- kažkieno tvarto pamatus, 
vaiti šerputi ivairiu padavi- Daujėnuose per

kirvuką, kuris, spėja- akmuo. ant kurio pra- P° 5,000 litų arba po 3 mė-
ht-x= vortniomai ak- • - __ j-j _ nosine kaloiimn 177 ‘•kn-si-nesius kalėjimo už “kirši

nančius prieš vyriausybę 
straipsnius."

įvairias
sidegusi Gruzdžių (Šiaulių buvęs dar jaunas vaikas, ui: -nu. surištų su žemaičiu nar-apskr.) miestelio pradžios jo tėvai ir kiti senesnieji že- ,!ml; ir £ karais su'krv-mahfin,nl™- 
mokykla. Nuostolių padary- maičiai apie "V arnius ir tas ^iuočiais
ta apie 1,000 litų. Gaisras ki 
lo dėl netvarkingos krosnies.

apylinkes taip pasakodavę. 
Esą, žiloje senovėje, kai že-

------------------------------------------------- ž—j-------- ----------------.maičiai atsikėlę gyventi iš
. .. • i • x "tolimųjų, kraštų i Baltijos !

Ekskursijos Į Liet U V pakraščius, tai su savim at
sigabeno ir Dievaitį Šerpu- 
tį. Iš pradžių Šerputis buvęs 
pastatytas dabartini ame”; 
Klaipėdos krašte Rusnėje.

BALTASIS 
LAIVYNAS

Per Gotkenbvrtą, Švediją 

Išplaukia iš Ncw YorkoGEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modemiška motoriaivia

GRIPSHOLMTIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo ceoainaat

VISŲ ŽINIAI.
Vi riookios rosi** s«su!kins P»- 

sl garsini įsos. kaip iai: paįžpMro- 
jimus apsivedimų. įvairias prane
šimos. pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3e cž žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint

Kiek vėliau, kai krvžiuočiai kelis sytins. ni sekančius syki 
pradėję užpuldinėti žemai- *■**•«■» «r«-
čius, jie savo Dievaitį Šer-
putį atsigabenę į tamsius 
miškus netoli dabartiniu

DVARININKAS NUŠOVĖ 
ŽEMĖN BALIONĄ.

Šiomis dienomis Mūrų 
pamaldas kunigai ir dvaro dvarininkas E.Landž- 

Tsb. klierikai nespėdavo tuštint bergas Šiaulėnų valsčiuje
= variokų primestus krepšius, šuviu iš šautuvo numušė 

lėkštes. Pernai tokios šven- gražų, nežinia iš kur lėkusį, 
tės buvo visai menkos. Žmo- balioną.
nių maža, o aukų dar ma-----------------------------------
žiau: pora klierikų neturėjo n»rt>jninku
pakankamai darbo. Dau- . .. n „
giau atlaidininkų sukiojosi ftaUJOįl banga 
apie saldainių pardavėjus ir Išeitm da karta per mene?'. La.i- 
“balagančikus," negu ke-

“Keleivio“ prenumeratoriams, kc- 
rie tari ažsiprenamerzvę laikraštį 
ir nž pirma sykį skaitome po 2e 
bž žodį. išskiriant paieškoj i mos

V- •____________________ apsivedimą. kurie skaitomi po 3c.ai nių aplink.ų. Tenai jie Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Vž pajieškojimus giminią arba 
krvžioku i dr™ sk*it0“« «*» u* * U H

pasislėpę garbinę šerputi. 
Kaip Vytautas smurtu Įbru
ko žemaičiams
dievą ir kitus šventuosius, 
žemaičiai buvo nepatenkin
ti. Jie neatsižadėjo Šerpučio 
ir jį garbino toliau. Žemai
čių vyskupas bijodamas kad

“Keleivio“ prenu' tonai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius. 
NAUJOJI BANGA Suv. Vaistijo-liais brūžino Šventoriaus se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris, 

žvyrą.
2. Kalvarijoj atlaidai bu-:

Adresas: N. BANGA
C Paraguav No. 14S0.

MONTEVmF.O. FRUGUAY.

Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis stabmeldžiai lietuviai jo ne- 
Švcdu Amerikos Linijos. Klaipėdos uŽDUltU, DraŠeS Vvt3UtO, 

skvriaus vedėjas. . > x • -X- i*
A.:n ek.kcr,ii. Bri-kv kad toje vietoje, kur stoviLIEPOS l D. Į KLAIPĖDĄ stabmeldžių dievaitis, butų
Ptr Gcthe.b.rt.s,.c’:io!m " , iškirstas miškas. Po kurio

Ekskursiją vadovaus p. vi Bučinskas. jaįko j Medininku apvlinkes 
nr.ėj *Xer Yorke Lietuvio skyr. vedėjas, tikrai atvyko VVtaUtO ka-
Ekskursijas nžgvrė Lietuviu Laivakor- riuomenė. Dalis miško buvo 
e.u Agentu Sąjunga Amerikoje- }

Kiti išplaukimai iš New Yorko
KtNGSHOLM ................. Birželio

ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

r

birželio 10 
. Liepos i 
Liepos 11

OROTTNINGHOLM
GRIPSHOLM ..............
DROTTN1NGHOLM .
Platesnių žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių malonėkite 
kreiptis į vietini laivakorčių agentą, 
arbaSWEDISH AMERICAN LINE

154 Boylston St., Boston, Mass.

RENGKIMĖS J LIETUVĄ
SU

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA
EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU

BERENGARIA
BIRŽELIO JGNE 17 D. 12 VAL. DIENĄ 

Iš New Yorko Į Klaipėdą per Cherbourgą
Ekskursiją asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
Šią eksliarsiją užgyrė

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE 
Dė! laivakorčių ir vietų laive kreipkitės į musų

Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurą.

CUNARD WHITE STAR Ltd.
M STATE STREET. BOSTON. MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveikslu, 223 pusL didžio, apie 150 Įvairiu eilių, tinkamų deklamnot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

a r

Knygoje vra trijų rųšių eilė®:
TAUTIŠKOS, SEIMlNišKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiaoaia ir turtingiausia eilių knyga lietavią kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audinio apdarais §1.25.
Kiekvienas tarėtą papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvieaas nuaipirkęs tą knvga pasidriaugn. Pinigas geriaania 
aiąot “Money Orderiu“. Popierinius gal-.ma siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aižtiai užrašyt savo ir ‘'Kcleirio'* ad- 
teoą ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

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

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINi 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską raus 
informuoja, bet ir pats kartu eitu su tuo progre
su. už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną toki tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETI*VIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo. Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas. išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 8G0 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULn RA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALASTilžės gatvė 153, SIAULLAL Lithuama.
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ŠAUKIAMA ANTRA 
KONFERENCIJA.

Visi draugijų delegatai pra
šomi susirinkti 24 gegužės.

Ateinanti nedėldienį, 24 
gegužės, South Bostono lie
tuvių salėj Įvyks antra Bos
tono ir apylinkės lietuvių 
organizacijų atstovų konfe
rencija pasiruošimui i Cie
velando kongresą.

Visi draugijų, kliubų ir 
kuopų atstovai, kurie daly
vavo 26 balandžio panašioj 
konferencijoj, prašomi at
vykti ir šitan susirinkimam

Prašomos atsiųsti savo at
stovus ir tos organizacijos, 
kurios pereiton konferenci- 
jon nespėjo jų išrinkti arba 
kurios negavo formalio pa
kvietimo (pakvietimai ne
buvo Visoms išsiuntinėti dėl 
to, kad neturėta visų adre
sų).

Bostono kolonija turi pa
sistengti nusiųsti kongresan 
bent pusę tuzino delegatų, 
nes kitaip mažesnės koloni
jos padarys mums sarmatą. 
Štai, Haverhillio draugijos 
išrinko jau tris atstovus Į 
Clevelandą. Jų kelionei ap
mokėti jos rengia bendrą 
pikniką.

Pereitą penktadieni Įvyko 
Stoughtono lietuviu draugi
jų konferencija. “Keleivio” 
redaktorius buvo pakviestas 
paaiškinti kongreso tikslą. 
Po prakalbos visi pasisakė 
už kongresą ir nutarė siųsti 
vieną ar du delegatu nuo vi
sos kolonijos.

Taigi Haverhill ir Stough- 
ton kolonijos bus atstovau
jamos kongrese po pilną 
100 nuošimčių.

Lygiai entuziastiškai kon
gresan ruošiasi Loweiiis ir 
Lavvrence'as.

Cambridge’aus draugijos 
eina kartu su South Bosto
nu. Kiek šitos dvi kolonijos 
galės nusiųsti kongresan de
legatu. turės but nutarta at
einančio nedėldienio konfe
rencijoj.

Šitoj konferencijoj bus 
taip pat svai-stomas ir bend
ro pikniko klausimas. Pro
jektuojama ruošti dideli iš
važiavimą Į Baltic Village, 
kad padarius pinigu delega
tų kelionei. Laiko iki kong
reso jau nebedaug, nes 18 
birželio jau reikės iš Bosto
no išvažiuot.

Taigi visi draugijų atsto
vai prašomi būtinai šioj 
konferenc ijoj dalyvauti. 
Pradžia—11 valandą ryto.

Komitetas

D. L. K. Keistučio Dr-stė* 
svetainės atdaryma*.

Birželio pradžioje Keistu
čio draugystė užbaigia Įren
gti puikų vasarnamį savo 
darže prie Charles River.

daktaras nustatė, kad ji už- Birželio 21 d. Keistučio dr- 
trosko gazu da prieš sprogi- slė rengia iškilmingą tos 
mą. Sprendžiant iš vardo ir svetainės atidarymą. Todėl
pavardės, Anelė Marulis ga
lėjo but lietuvė.

Stoughtono lietuvių konfe
rencijos rezoliucija.

Mes, šešių Stoughtono lie
tuvių draugijų atstovai, su
sirinkę 15 gegužės i konfe
renciją ir apsvarstę dabarti

siuomi prašo visų vietos ir 
apylinkių draugijų tą dieną 
dalyvaut jų svetainės atida- 
rvme. Komitetas.

Mirė Franklin Parke.
Pereitą nedėldienį Frank

lin Parke staiga mirtimi mi
nę Lietuvos padėtį, vienbal- Į?nas A. ^acz.\ 67 metų 
iai priėmėm sekančią rezo- amžiaus lenkas is Dorches- 

liuciją:
Kadangi

ninku valdžia yra paskelbus 
neva seimo rinkimus, ne
duodama žmonėms teisės 
statyti patinkamus sau kan
didatus ir neatšaukdama nei 
cenzūros, nei karo stovio, 
tai mes nutarėm:

Protestuoti prieš tokius 
rinkimu:

telio. Jis dirbo prie pai ko 
Lietuvos tauti- Per 24 metus.

RADIO PROGRAMA.
Ateinantį nedėldienį Bos

tono lietuvių radio progra 
ma bus tokia:

1. Gros Rav Chase and
his Gentlemen of Rhythm 

ir’reikalautiTkari orkestrą iš Bedfordo 
visų pirma butų atstatyta — Dainuos J ieva Sidanu-
Lietuvoje demokratinė tvar
ka. leidžiant kiekvienai par
tijai laisvai statyti savo kan
didatus į seimą ir kritikuoti 
valdžią.

Be to, reikalaujame pa
naikinti karo stovį, kuris 
vartojamas tik savo žmonių

tė iš Hudsono.
3. Andre w Yuga, komikas 

iš So. Bostono.
4. Longinas Buinis ir Pra-; 

nas Galinis pagrieš duetą.
5. Kalbės adv. Chas. J.' 

Kalinauskas.
Pradžia 9:30 ryto. Klau-

o/į/neUcat

senoviškas alus iš Seniausio Amerikos 
Bravoro—kuris nunokintas lėtesniu ir 
brangesniu budu. kuri.-, pagerina skoni ir 
kokybę.
Šis Bostono bravoras tarnauja bostonie
čiams nuo 1828.

BOSTON BEER COMPANY
215 West Second Street, South Boston. 

Telephone South B ston 1250

v CAA IV IU11UAM viii 1 *1 *1 1"
terorizavimui, ir paleisti vi- sytina ant ^0 kilociklių.
sus politinius kalinius, kurie -------------
sėdi kalėjimuose dėl kovos CHOP SUEY VAKARIE-. 
už demokratiją bei darbi- NĖ IR PROGRAMAS.
ninku reikalus. _ Visi pažįstami ir Žinyčios

Pagaliau, mes uzgn ūme na,aaj vra prašomi ateiti į • • ----
Amerikos Lietuviu Kongre- ..:įt:„nAc vakari*sa .Lietuvos . demokratijai pamainu PARS.DUODA BEKERNĖ
ginti n stengsimės pat\> ja fjajnomis ir gražia muzika. 'ieta geraI z:noma lietuviams

^UĮ/tfif/s/o,, O n
Draughl

PARSIDUODA PIGIAI

GYDYTOJŲ ADRESAI
Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(RĖPS Y 8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Centtal akt,

CAMBRIDGE. MAS s.

Telefonu 21224 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKO L AITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare. Rocm 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

----- --

UTel. So. Boston 
DAKTARAS »»

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 di*nų 
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDELICMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

tik »UEitarua.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” nz-me.

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

me dalyvauti.
Juozas Lavas, pirm. 
A. Venskevičius, lašt.

Du Dideli Geziniai Pečiai, balti
........  . enameliuoti, tinka virtuvėj ir restora-
r l .7! .1i nui, taipgi restoranui balti stalai. Pa- 

, • A-i -l •- r»,- i aa „„m ta t ■ i ~ ■ u • u. u matyt galima bile laiku. Ant antrukuris tik pribuvo is Blindos ^^kSntki&Tu^ "S' lubų' 398 Br<)ad'‘a>- *>•
kaimo. Pramoga prasidės Petras marlunas--------------------------------------------
nedėlioję, MaV-GegUŽėS 24/ 50 Saville Street, Cambridge
6 vai. vakare, Lietuvių Žiny
čios svetainėje. Įžanga tik

i uresime garsų . metų ir norimakvartetą, Einam j kitą biznį.

PARSIDUODA GERA SMUIKĄ

25c.
šokti.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonsrealth 4570.

Nereikia važiuot Į Bostoną 
Pavalgyt ar parsivežt tikrų
Chinese Chop Suey

KINIEČIŲ PAGAMINTA.
IŠSINEŠT PORCIJŲ KAINA:

Kvorta Pantė
Pork Chop Suey 35c 20c
Beef Chop Suey 45c 25c
Chicken Cnop Šuey 65c 35c
Pork Chow Mein 45c 25c
Chicken Gh©w Mpin 65ę 35c
Chinese Roast Pork, porcija 40c.
Visokius valgius, kurie tikrai švie

žus ir skaniai pagaminti, galite pa
valgyt musų valgykloj arba išsinešti. 
Specialus pietai 25c. ir augščiau. 
SOM WAH CHOP SUEY LUNCH 
502 EAST BROADM AY. prie G St. 

SOUTH BOSTONE. 
Atidaryta ir Nedėliomis.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance LIETUVYS

OPTOMETRISTAS
Gera ir brangi smuiką parsiduoda 

pigiai. Pamatyt galima po va’, va- 
.. , n . karais: 639 E. Sefeath st., So. Boston, Moterų Ratelis, trečias aukštas.
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Sccialistų piknikas jau 
nebetoli.

South Bostono ir Cam- 
mdge’aus lietuvių socialis
tų piknikas įvyks 7 birželio 
>as Baltulius. Billericoj.

Vieta labai puiki, ypatin- f PIRMAS 
gai pavasariniam išvažiavi- f 
mui. Salė šokiams taipgi 
gera. Dėl muzikos irgi ne
reikės rugoti. Ji grieš iš pe
ties ir polkas ir valcus. O 
nuvažiuot visai netoli!

Rengėjai tariasi da parū
pinti kažin kokį siurprizą 
svečiams. Taigi ruoškitės 
visi i socialistų ekskursiją.

Stasiukas.

414 W. »KUAUWAT, 
SOUTH BOSTON. MASS

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

s■g
gs

Rengia SLA. Jaunuolio 330 kuopa. Dorchester. Mass. 
Sekmadieny, GEGUŽĖS (MAY) 24, 1936 M.

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.
Bus Įvairus sporto kontestai, kurių laimėtojai gaus bran

gias dovanas. Valcaus ir Polkos šokių kontestas su dova
nom. Taipgi bus visokių valgių ir gėrimų iki valiai.

Grieš Pagarsėjusi Al Stevens Orkestrą.
Bušai išeis 12 vai. dieną nuo Lietuvių Salės, E St

Boston ir nuo Dorchester avė. kampo Park Street (Eields 
Corner) Dorchester.

So. s

iDR. J. LANDŽIUSI
Lietuvis Gydytojas.
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L St. Liųuor Store
’*arduodam geriausius įvairių rusių

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALi; Ir VYNĄ
i Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor- 
' čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir

1 įvairiausias.
PoLiliams. Vestuvėms, Namuose Vai- 

- sems 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.

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

t 
t 
«
♦ Valandos: Nuo 9 iki 10;
{ Nuo 2-4 po pietų,
♦ Nuo 7-9 vakare.
{ TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 

Telefonas: SOU-Boston 2712
534 E. BR0ADWAY,

Mirė Simonas Balčiūnas.
UžĮjerėitą nedėldienį, 10 

gegužės, ligoninėj mirė Si 
monas Balčiūnas, 53 metų 
lietuvis, kuris ilgus metus 
gyveno South Bostone. Ve 
lionis buvo kilęs nuo Kau 
no, Amerikoj išgyvenęs apie 
28 metus. Palaidotas Naujo
sios Kalvarijos kapinėse 
Paliko nubudusi žmona Ma
rijona ir duktė Ona. Pasta
roji yra ištekėjusi už Zigmo 
Bareikio.

Velionis buvo pastovus 
“Keleivio” skaitytojas ir 
prigulėjo prie trijų draugi
jų: Šv. Jono, senos Kaži 
mierinės ir Keistučio.

SO. BOSTON, MASS.

Anelė Marulis nusižudė.
Anelė Marulis, 32 metu 

amžiaus moteris, kuri tarna 
vo Lynne pas vieną našlį 
pereitą nedėldienį išsiuntė 
3 savo vaikus ir 4 šeiminin 
ko į teatrą, o pati atsuko ga 
zą virtuvėj ir užtroško. Pe 
čiuje degė anglis. Kai virtu 
vė priėjo pilna gazo, gazas 
nuo anglių užsidegė ir įvyko 
sprogimas, kuris išnešė du-J 
ris ir langus. Kai žmonės su-i 
bėgo, Anelė Marulis jau gu-; 
Įėjo ant grindų nebegyva ir 
jos drapanos degė. Valdžios

Štai ką Siuto Kupstis
SOUTH BOSTONE

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.
6 šeimynų namas ant West 3-rd 

Street, viskas beveik naujai įtai-yta, 
pilnai išranduotas, rendų atneša $962 
j metus. Parsiduoda už $4.500. Leng
vos išlygos.

Ant East 7-th Street, netoli “L.” 
Street maudynių. 2 šeimynų r.anias. 
su visokiais vėliausios mados įtaisy
mais, garinė šiluma, maudynės, ąžuo
liniai fliorai. visi dideli ir šviesus 
kambariai, nauji pečiai, baltos rinkos, 
piazai ir vieta įvažiuoti automobi
liu. Parsiduoda už $4,800. Lengvos iš
lygos.

Ant West 7-th Streeto — vienos 
šeimynos namas, susidedantis iš 9 
kambarių, su vėliausios mados įtaisy
mais, garinė šiluma, ąžuoliniai flio
rai, naujas pečius, balta sinka, naujai 
apkaltas iš lauko su šilingais, nau
jas stogas, didelis yardas. Kaina 
$3.700. Lengvos išlygos.

Telefonuokite SOUth Boston 9423, 
arba kreipkitės vpatiškai.

A. J. KUPSTIS 
332 Broadway,
So. Boston, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro vi«us legalius dokumento* 317 E STREET 
CKampas Broadway)

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Oficialus Atidarymas
BALTIC VILLAGE

Pirmutinė ir Vienintelė Lietuvių Pasi
linksminimo ir Poilsio Vieta (vadinama Tinkertown Acres). 

ISLAND (REEK POND, DUXBVRY. MASS ,
MAY 31, 1936. 1-ma vai. po pietų. Programa:

iždininkas.Charles F. Hurley, Mass. valstijos iždininkas, pasvei
kins Baltic Village inkurtuves.

Duxbury miestelio valdininkai oficialiai dalyvaus priimt 
garbės svečius.

Amerikos Legijono benas gros.
SPORTO PROGRAMA susidės iš sekančių kontestų:
Brockton’o Y.M.C.A. plaukikai lenktyniuos su Quincy 

Y.M.C.A. plaukikais. Taip pat bus Tennis’o ir Baseball lo
šimai ir demonstravimas.

Norintieji Piknikauti, gali atsivežti savo užkandžius. 
Rengėjas užtikrina r»epaprastą ir ilgai neužmirštamą 
spektaklinj pokyli. JŽANGA DYKAI.
Užkandžio ir Alaus bus galima nusipirkti ir ant vietos.

MOTERYS IR MERGINOS, kurios turite tautiškus rubus. 
patarčiau idant juos pokily dėvėtumėt. Gražiausias Pabal
tijo aprėdalas išloš gražią meilės taurę.—Pasidabinkit!

KELRODIS: Važiuojant nuo Bostono. Cambridge’aus, 
Brightono. Norwoodo ir Brocktono, važiuokit Route 3. pa
kol pasieksit Duxbury teritoriją, kuria pavažiavus apie 2 
mylias tėmykit užrašą: “Island Creek.” čia važiuokite po 
kaire apie mylią ir pusę, iki davažiuosit prie iškabos “Baltic 
Village." Nuoširdžiai kviečia,

VIN. JENKINS-JANKAUSKAS.

ROSS

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčią.)
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 
arba KIR-kland 9221

Gyvenimo: TRObridge 6434

MOTOR 
PARTS CO 

; Visos dalys automobiliam ♦
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ir troliams visokių išdirbysčių J 
gaunamos pas mus žema kaina. , 
UŽDEDAME BRAKE BANDS * 
Tires—Tubes—Batteries J

labai nupigintam kainom. t
Tel. SOUth Boston 3735 ir 9620 |

! 280 Broadway, So.Boston !
J Persitikrinkit, patarnavimas geras {

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY

295 BROADWAY.

MARKET

SO. BOSTON

PROSPERITY WINNER
TIKRA RUGINĖ . $1.25
100 Proof veik metų sena kvorta

Narragansett ........ $1.09
90 Proof Degtinė. pilna kvorta 
Pusė gal. $1.95. Pilnas gal. $3.90

Special Padaryta 1934 m.
BONNIE RYE.............. 79

100 Proof Ruginė

PASIPIRK KEISĄ ALAUS I NA
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE 
CROFT PALE ALE 

LION ALE—PILSNER 
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Reisas $2.00

Dykai Pristatymas.
Tel. SOUth Boston 9772 

295 BROADWAY. SO. BOSTON.

i

1

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valar.don: 10—2; S -2 
Sekmadieniai*: lt—12. 

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

TeL Univ*r*ity >4tC

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVA DENTISTI 
VALANDOS: t-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

DR. GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

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

327 TREMONT ST. 
BOSTON.

Valandos: Utar., Ket., Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė-

s liom nuo 10—12 ryte.

■ g

Telephona 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaino* Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
. Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu* ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — s&vininkaL

Taisymo ir demonstraviir ~ vi ■‘ta: 1 HAMLIN STRli-I Kamp. East Eighth St. SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mas*.SSS&S8KS&SES&SS8B8888BB8BBB




