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Nekaltas Žmonių Kraujas
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LIS STREIKAS.
Daug žmonių užmušta ir su
žeista. Socialdemokratų va

dai areštuoti.
Šiurpulingos buvo 14—18 

birželio dienos Kaune. Fa
šistiška tautininkų valdžia 
maudėsi darbininkų krau
juose. Keliatas žmonių buvo 
nušauta, daug sužeista, o 
areštuota da daugiau. Areš
tuotų tarpe esą adv. Liuda 
Purėnienė, J. Markelis ir ki
ti socialdemokratų veikėjai.

Kaip praneša “Naujienų” 
korespondentas, šis revoliu
cijos išsiveržimas įvyko prie 
šitokių apystovų:

“Kelios dienos atgal vie
noje lentpiuvėje darbinin
kas A. Karnauskas, 25 metų 
vyras, vietoje nudėjo tos 
dirbtuvės savininką Kambe- 
rį. Toje dirbtuvėje ėjo strei
kas ir darbdavys Darbo Rū
mų pagelba pradėjo verbuo
ti streiklaužius. Su streiklau
žiais besiderint, tuo pačiu 
momentu tas darbininkas 
nušovė tą darbdavį ir čia pat 
vietoje pats nusižudė. Šitas 
įvykis sukrėtė visą jautriąją 
Kauno visuomenę, o ypač 
skaudžiai paveikė visą be 
skirtumo darbininkiją. Mat, 
to darbdavio tikrai butą di
delio darbininkų skriaudi
ko.

“Aišku, kad darbininkai 
savo draugą rengėsi labai iš
kilmingai palaidoti. Juk tai 
visų darbininkų buvo su
prasta, kad jų žuvęs drau
gas savo mirtimi pareiškė 
protestą prieš tą didelį dar
bininkų išnaudojimą ir prieš 
jų bevilčią padėtį.

“Birželio 17 d., tai yra 
laidotuvių dieną, ne šimtais, 
bet tūkstančiais darbininkai 
metę darbus, palikę savo ur
vus, landynes ėjo į laidotu
ves atiduoti paskutinę savo 
pagarbą ir palydėti jį į savo 
paskutinę gyvenimo vietą. 
Darbininkai ėjo visų tautų, 
visų kalbų, visų pažiūrų. — 
čia susidarė tikra viena Kau
no proletariato šeima!

“Darbininkai ėjo labai 
tvarkingai, gražiai išsirikia
vę, rankomis susikabinę. Tai 
buvo tikra jura žmonių!

“Bet štai, policija laidotu
vių eisenai pakirto kelią. 
Nenorėjo laidotuves leisti 
eiti svarbiausia Kauno gat
ve, Laisvės Alėja. Bet gi 
darbininkai būtinai užsispy
rė eiti svarbia gatve. Polici
ja neleido. Įvyko susikirti
mas. Pasipylė šūviai, krito 
eilė sužeistų ir vienas už
muštas... Darbininkai pra- 
dej g’itis kuo kas įmanė,— 
kas plytgaliais, kas akmeni
mis, kas lazdomis. Prasidėjo 
tikros kautynės. Darbinin
kams vis dėlto pavyko svar
biausia gatve savo draugo 
lavoną nunešti į kapus. Ka
puose jau laukė minių mi
nios žmonių. Sunešta buvo 
daugybė visokių vainikų su 
įvairių įvairiausiais para
šais. Čia pat buvo pasakyta 
visa eilė mirusiam atsisvei
kinimo žodžių ir kartu ašt
riai išsitarta prieš esamą 
tvarką, ir išnešta rezoliucija 
reikalaujanti Seimo, Darbo 
Rūmų ii ligonių kasų per

rinkimo demokratiniu budu. 
O taip pat nutarta rytojaus 
diena paskelbti streiko pro
testą. Kapuose apsieita be 
jokių ekscesų. Visai ramiai 
visi išsiskirstė, ir, rodos, vis
kas gražiuoju baigėsi.

“Rytojaus dieną, tai yra 
birželio 18 d., lygiai dvylik
tą valandą Kauno dirbtuvė
se, fabrikuose, statybose ir 
visur, kur tik yra samdiniai, 
apmirė visas gyvenimas, vi
si darbai buvo nutraukti, 
net krautuvės ir tos užsida- 
lė, ir visi darbininkai pasi
pylė į Laisvės Alėją. Čia 
tuoj įvairiose vietose įvyko 
darbininku susirėmimai su 
policija. Ypač kietas susirė
mimas įvyko ties statomais 
karininkų ramovės rūmais. 
Čia veikė net kulvosvai- 
džiai, o iš darbininkų pusės 
buvo mėtomi plytgaliai ir 
akmens. Yra sužeistų. Kitas 
susirėmimas buvo ties mies
to sodu ir ties prezidentūra. 
Butą nemaža sužeistų. Daug 
yra suimtų.

“Štai jau sutemos, o gat
vės dar pilnos, — jau ne 
vien tik darbininkų, bet ir 
šiaip žmonių. Policija dar
buojasi išsijuokusi. Vis eina 
nauji suėmimai, — naujos 
kratos, ir kaip kur nauji su
sirėmimai. Štai jums rašau, 
o girdžiu už lango pavienius 
šuvius! Ką jie reiškia? Sun
ku pasakyti, bet žmonių mi
nia vis nesiskirsto.”

Panašią žinią gavo iš Kau
no ir “Laisvė.” Jos kores
pondentas sako:

“Rašau baisią naktį. Šią 
nakti miršta fašistų polici
jos Kauno gatvėse sušaudyti 
žmonės!

“Vakar, birželio 18 d. bu
vo laidojamas darbininkas 
Krukauskas, kuris Kaune 
praeitą pirmadienį, pasiau
kodamas už streikuojančius 
darbininkus, nudėjo fabri
kantą Kamberį ir pats vieto
je nusišovė.

“Krukausko kūno laido
tuvių eiseną užpuolė polici
ninkai ir šauliai; apmetė 
ašarinėmis granatomis, pra
dėjo daužyti, areštuoti ir 
šaudyti.

“Tiesiai gatvėse nušauti 
trys darbininkai. Sužeistųjų 
daugybė; keli jų šią naktį 
miršta. Areštuotų yra šim
tai.

“Darbininkai gynėsi: iš
lupo grindinį (bruką); gy
nėsi akmenimis, plytomis, 
basliais. Policininkų sudau
žyta taip pat kelios dešim
tys.

“15—20 tūkstančių darbi
ninkų demonstracija fašis
tus nugalėjo ir su Krukaus
ko grabu perėjo svarbiau
siomis Kauno gatvėmis.”

Areštuotus socialdemo
kratus fašistai kaltina suor
ganizavus generali darbi
ninkų streiką Kaune. Bet tai 
yra melas. Streiką darbinin
kai paskelbė kaip protestą 
prieš kruviną budelių val
džią.

P. S.—Einant “Keleiviui” 
į spaudą, iš Kauno atėjo pil
nas šių įvykių aprašymas. 
Jis tilps “Keleivy” kitą są
vaitę. Kauno skerdynė bu
vusi žiauresnė kaip Kražių.

Japonijoj Pasmerkta 
Sušaudyt 17 Mili-

taristų.
t Skaitytojai turbut da atsi
gena, kad vasario mėnesį 
(Japonijoj fašistinio plauko 
militaristai buvo suruošę 

: kruviną maištą ir nužudė 
keliatą aukštų valdininkų, 
jų tarpe 3 ministerius. Maiš
tininkų tikslas buvo nuversti 
dabartinę Japonijos vyriau
sybę, kuri jiems išrodė per
daug “taikinga,” ir įvesti 
karinę diktatūrą. Maištas 
buvo nuslopintas ir jo vadai 
suimti. Šį panedėlį aukš- 
čiausis kariuomenės teismas 
17 lyderių nuteisė sušaudyt, 
o 57 kitus sugrudo kalėji
man, vienus visam amžiui, 
o kitus apribotam laikui.

Ar Bus Plieno Pra
monėj Streikas?

Šią sąvaitę prasidėjo va
jus organizuoti visus gele
žies ir plieno darbininkus, 
kurių yra apie 500,000, į 
vieną didelę uniją. Šitą va
jų veda angliakasių unijos 
vadas Levvis, amalgameitų 
unijos vadas Hillman, audė
jų unijos vadas McMahon ir 
moteriškų rūbų siuvėjų uni
jos vadas Dubinsky. Jie sto
ja užindustrinį unijizmą. 
Jiems priešinasi Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green ir keli jo šali
ninkai, kurie stoja už amatų 
unijizmą. Taigi dėl plieno 
darbininku organizavimo 
gali skilti visa Amerikos 
Darbo Federacija. Industri
niam unijizmui labai prie
šingas ir plieno trustas. Plie
no magnatai jau pradėjo 
ruoštis kovai prieš industri
nį unijizmą, nes, jų suprati
mu, jis reiškia tą patį, ką 
“aidoblizmas” ir tuoj pra
dės organizuot streikus. Bet 
Levvis SJįįto, kad plieno pra
monėj šiuo laiku nėra orga
nizuojamas joks streikas. 
Jeigu plieno magnatai savo 
provokacijomis streiko neiš
šauks, tai jo visai nebus.

JAPONŲ ŠNIPAI VEIKIA
AMERIKOS LAIVYNE.
Pasirodo, kad Japonija 

turi apmokamų šnipų Jung
tinių Valstijų laivyne. Ši 
panedėlį San Franciscos 
mieste vienas tokių paukš
čių nuteistas 15 m. kalėji
man. Jis vadinasi Harry T. 
Thompson, amerikonas, ir 
dirbo laivyne kaip apmoka
mas Japonijos šnipas. Da
bar visame Pacifiko pakraš
ty uždrausta pašaliniams 
žmonėms lankyti Amerikos 
karo laivus.

KRUVINAS ĮVYKIS MEK
SIKOJE.

Meridos mieste, Yucata- 
no valstijoj, Meksikoje, vie
tos policija pereitą sąvaitę 
pradėjo šaudyt į streikuo
jančių darbininkų demons
traciją, 13 demonstrantų už- 
mušdama, o 51 sužeisdama. 
Atvykus kariuomenė polici
ją nuginklavo ir paėmė mie
stą savo kontrolėn. Kaip ro
dos, policija bus areštuota.

TEXAS VALSTIJOJ PRI
GĖRĖ 26 ŽMONĖS.

Vėliausios žinios sako, 
kad Texas valstijos potvi- 
niuose šiomis dienomis žuvo 
|26 asmenys

Hitleris Sterilizavo 
55,000 Žmonių.

Be to, 10,000 žmonių naciai 
nužudė ir 225,000 laiko 

kalėjimuose.
Belgijos sostinėj, Briuse

ly, pereitą nedėldieni įvyko 
Europos Konferencija Poli
tinių Kalinių Amnestijai. Iš 
patiektų tenai dokumentų 
paaiškėjo, kad vien tik per 
pereitus metus Vokieti io j 
hitlerininkai sterilizavo 55,- 
000 žmonių, daugiausia po
litinių savo priešų, kad jie 
negalėtų turėti vaikų. Be to, 
nuo 1933 metų, kaip Vokie
tijoj įsigalėjo tautiški fašis
tai (naciai), už politinę vei
klą buvo nuteista 225,000 
žmonių, kurie dabar laikomi 
105-kiose koncentracijos 
stovyklose. Gyvenimo sąly
gos tose stovyklose tokios 
baisios, kad žmonės tenai 
žudosi kas diena. Čekoslova
kijos atstovas Dr. Ecner ra
portavo, kad nuo to laiko, 
kaip Vokiejoj prasidėjo tau
tiškųjų fašistų teroras, iki 
šiol 10,000 žmonių buvo jau 
nužudyta arba priversta nu
sižudyti. Klausytis radio 
pranešimų iš Maskvos Vo
kietijoj dabar laikoma “val
stybės iždavimu” ir sugau
tas besiklausąs asmuo gali 
but nuteistas mirti.

francuzija ima Gin
klų F abrikus.

Socialistų vadovaujama 
Francuzijos vyriausybė nu
tarė nacionalizuoti visą gin
klų ir amunicijos pramonę, 
kurią dabar valdo privati
nės kapitalistų šaikos. Tuo 
tikslu jau yra valdžios Įneš
tas parlamentan įstatymo 
sumanymas, kuris šią sąvai
tę bus svarstomas ir, be abe
jonės, bus priimtas. Einant 
tuo įstatymu, vyriausybė ga
lės daryti patvarkymus, ku
rie fabrikai turės but nacio
nalizuoti. Visų pirma numa
toma paimti 10 dirbtuvių, 
kurios lieja armotas, stato 
tankus, orlaivius, kulkasvai- 
džius ir gamina amunicija. 
Vėliau busiančios nacionali
zuotos laivų statymo įmo
nės.

DETROITE SUIMTA DA 3 
“JUODI LEGIJONIERIAI.”

Pereitą sąvaitę Detroite 
buvo areštuoti da trys “Juo
dojo Legijono” fašistai, ku
rie kėsinosi nužudyti vieno 
laikraščio redaktorių. Dvy
lika panašių žmogžudžių 
buvo jau pirmiau areštuota 
ir sėdi kalėjime. Jų tarpe y- 
ra buvęs vieno priemiesčio 
majoras.

SUSTREIKAVO MEDŽIO 
DARBININKAI-

Spokane, Wash. — Perei
tą sąvaitę čia sustreikavo 
1,500 lentpjūvių darbinin
kų. Jie reikalauja pakelti 25 
nuošimčiais atlyginimą už 
darbą ir pagerinti darbo są
lygas. Streiką veda I. W. W. 
unija.

RUSIJOJ ŽUVO 18 
ŽMONIŲ.

Odesoje, linoleumo dirb
tuvėj, pereitą sąvaitę įvyko 
sprogimas užmušdamas 7 
darbininkus. Tuo pačiu lai
ku Baltoj Juroj apvirto val
tis su hidrografijos ekspedi
cija ir 11 žmonių prigėrė

įrgi įspėjo žiaurųjį plieno 
trustą, kad valdžia netole
ruos jo despotiško elgesio su 
darbininkais

Ispanija Kas Tunelį 
į Afriką.

Po jūrėmis eis 22 mylių 
kelias.

Socialistinė Ispanijos val
džia paskelbė pasauliui, kad 
ji nutarusi kasti tunelį į Af
riką. Tunelis eisiąs po Gib
raltaro juros susmauga ir 
turėsiąs apie 22 mylias ilgio. 
Po juros dugnu yra uola, bet 
iškirsti per ją tunelis busią 
nesunku. Apskaičiuota, kad
darbas atseisiąs apie 350,- 
000,000 pesatų (apie $50,- kęS 600,000 kareivių, o pie 
000,000 Amerikos pinigais), tinę valdžia turinti apie

To tunelio klausimas Is 
panijoj yra kilęs jau kelioli
ka metų atgal, bet karalių 
ir kitokių “tautos vadų” val
doma Ispanija neįstengė to
kio darbo pakelti. Pinigai iš 
valstybės buvo vagiami, o 
naudingiems darbams lėšų 
nebuvo.

BUSAS SUDUŽO SU 33 
ŽMONĖMIS.

Virginijos valstijoj perei
tą sąvaitę įvyko šiurpulinga 
buso katastrofa. Privažiuo
damas garsųjį gamtos tiltą, 
busas paslydo ir pradėjo 
bėgti į 215 pėdų gilumo 
skradžią. Vengdamas bai
saus likimo, motormanas 
pasuko busą prieš kalną. At
simušęs į aukštą krantinę, 
busas apsivertė ratais aukš
tyn ir 5 žmones užmušė, o 
20 sužeidė.

vo karo jėgas Baltijos juroj, 
patol Sovietai laikysis sau 
teisę statyt tiek karo laivų, 
kiek jiems saugumas dik- 

KIEK CH1CAGOJ AUTO- tuos.
MOBILIAI UŽMUŠA Trečias rusų laivyno pla- 

ŽMONIŲ. nas pasirodė šiomis dieno
“Chicago Daily Tribūne” mis Juodoj Juroj. Svarstant 

praneša, kad iki 1 liepos 4 j Turkijos reikalavimą, kad 
valandos po pietų nuo Nau- jai butų leista iš naujo ap- 
jų Metų automobilių nelai- ginkluoti Bosforo pertaką, 
mėse buvo 380 žmonių už- Rusija pareikalavo, kad jos 
mušta ir 8,463 sužeisti. Gi laivams butų garantuota pil- 
visame Cook apskrity, ku- na laisvė plaukiot iš Juodos 
riame randasi Chicagos mie- Juros per tą Bosforo perta- 
stas, užmuštų buvo 488. , ką į Viduržemio Jurą, kurią

-------------- kontroliuoja Anglijos laivy-
ETIOPIJA NEGAVO nas. Anglijai ir Japonijai ši- 

PASKOLOS. tas Sovietų reikalavimas la-
Buvęs Etiopijos karalius bai nepatinka, bet Francu- 

Haile Selassie prašė Tautų zija, kaip Sovietų sąjungi- 
Lygos, kad duotų jam $50,- ninkė, karštai jį remia. Tuo 
000,000 paskolą “Etiopijos pačiu laiku paaiškėjo, kad 
garbei apginti.” Bet prašy- Juodoj Juroj rusai statosi 
mas buvo atmestas 23 bai- didelį karo laivyną. Iš visa 
sais prieš 1. Dvidešimts pen- to daroma išvada, kad Rusi- 
kios valstybės susilaikė nuo ja yra pasiryžusi susilyginti 
balsavimo. ;ant jūrių su Anglija ir Japo-

-------------- nija.
SUOMIJA PALEIDO AME- Kadangi Rusija stengiasi 

RIKIETĮ ŠNIPĄ. apsisaugoti nuo užpuolimo 
Suomija buvo nuteisus 5 įg Japonijos pusės, tai Japo- 

metams kalėjimo amenkietį nįja atmeta Londono konfe-
Jacobsoną, kuns šnipinėjo rencijos planą ir pradeda 
Sovietų naudai. Bet pereitą didinti savo laivyną, kad 
sąvaitę jį paleido. neapsileidus Rusijai. Angli

ja sako, kad, šitaip daly
kams stovint, ir jai niekas 
daugiau nelieka, kaip tik di
dinti jūrių jėgas. Šitų lenk- 

Atidarydamas plieno dar- organizatoriai bus žiauriai tynių pasekmės bus. tokios, 
bininkų organizavimo vajų; kankinami ir dažnai prie- kad laivvnu statybai bus iš- 
John L. Levvis šį panedėlį varta išvejami iš savo apy- leista daugybė pinigų, žmo- 
pareiškė \\ ashingtone, kad linkių.” nės bus apkrauti nepakelia-
plieno trustas ruošiasi kru-Į Mes taip pat žinom, sako mais mokesčiais ir galų ga
rinai kovai. i Levvis, kad plėšrusis kapita- Įe turės kilti karas, per kurį

"Amerikos Geležies ir į las stengsis savo apmokamų tįe laivynai bus sunaikinti ir 
Plieno Institutas pereitą są-'------1'~A—--------- 1 ....................
vaitę paskelbė laikraščiuose 
čielo puslapio įspėjimą,” sa
ko Levvis, “kad visa žiaurio
ji plieno oligarchijos galybė 
bus paleista prieš darbinin
kų organizatorius. O ką tas 
įspėjimas reiškia, mes gerai 
žinom iš patyrimo. Tai reiš
kia, kad ginkluoti plieno 
korporacijų chuliganai ir 
galvažudžiai užpuldinės ra
mius darbininkų susirinki-’ 
mus: kad organizatoriai 
bus žiauriai mušami; kad 
plieno korporacijų kontro
liuojami teismai ir policija 
areštuos unijos organizato
rius ir melagingais kaltini
mais pasiremdami grūs juos 
i kalėjimus; kad areštuoti

MIRTIES SPINDULIAI
UŽMUŠA PER PUSANT

ROS MYLIOS.
Laikraščiai praneša, kad 

elektros inžinierius, Henry 
Fleur, kuris gyvena San 
Francisco j, taip ištobulinęs 
savo “mirties spindulių” 
aparatą, kad gali jau sunai
kinti gyvybę per pusantros 
mylios. Su žmonėmis bandy
mų kol kas nedaryta, bet 
žiurkės, varlės ir įvairus kir
minai, tų spindulių paliesti, 
stimpa akies mirksny.

PARYŽIUJE DIDELĖS 
RIAUŠĖS.

Fašistai ir kitokie juoda
šimčiai pereitą nedėldienį 
Paryžiuje sukėlė tokias 
riaušes, kad 200 žmonių bu
vo sužeista. Vienų tik poli
cininkų nukentėjo 105.

PLIENO TRUSTAS NORI KRAUJO

RUSAI PRADĖJO STATYT 
DIDELĮ KARO LAIVYNĄ

1,100,000 Kiniečių
Ruošiasi Karui.

Vėliausios žinios iš Kini
jos rodo, kad naminis karas 
tarp

Stiprina Vladivostoką, Juo
dąją Jurą ir Baltijos van

denyną.
Kinijos yra neišvengiamas, j Paskutinėmis dienomis 
Centralinės valdžios gene-1 Rusija parodė trim atvejais, 
rolas Čian Kaišekas sutrau-1 kad ji yra pasiryžus susily-

Centralinės ir Pietinės

500,000 kareivių.

LIETUVIŠKI POLITIKIE
RIAI NUTEISTI KALĖ

JIMAN.
“Chicago Daily Tribūne

praneša, kad už balsų vogi
mą per “primary” rinkimus paaiškėjo buvusioj Londone
Chicagoje buvo nuteisti vie
niems metams kalėjimo ir 
du lietuviai politikieriai, bū
tent, Petras Stankus, kuris
vogė balsus republikonams, nų statyboj. Rusai čia ais- 
ir Jonas Juozapaitis, kuris kiai pasakė, kad pakol Vo- 
vogė demokratams. Tos bai-1 kieti ja atsisako apriboti ša
šų suktybės įvyko per valdi- ’
ninku nominacijas 14 ba
landžio.

provokatorių ir šnipų pagal- paleisti jūrių dugnan, 
ba provokuoti darbininkų 
susirinkimuose riaušes ir 
kraujo praliejimą, kad pas
kui galėtu suversti kaltę ant 
unijos organizatorių.

Bet aš rimtai įspėju tuos, iš
kurie kontroliuoja plieno sako, kad buvęs Etiopijos 
pramonę,” sako Levvis, “kad karalius, kuris savo kalboj 
tos neteisėtos ir žiaurios tituluojasi “negusu,’ atsi- 
taktikos, kokią jie vartoda- klaupęs ant kelių maldavo 
vo praeity, dabar musų ko- Tautų Lygos diplomatų, kad 
mitetas netoleruos. Mes palaikytų sankcijas prieš 
trauksime tieson kiekvieną Italiją ir padėtų jam atka- 
plieno pramonės agentą, ku- l iauti Etiopiją. Bet Tautų 
ris tik nusikals įstatymui.” Lyga jo maldavimų nepa- 

Prezidentas Rooseveltas, klausė. Nors Etiopijos už-

NORI SUSILYGINT SU 
ANGLIJA IR JAPONIJA.

ginti jurų jėgomis su Anglija 
ir Japonija.

Visų pirma atėjo žinių, 
kad Vladivostoke, kuriam 
daugiausia gręsia japonų 
užpuolimas, Sovietai stato 
didelį nardomąjį (submari- 
nų) laivyną.

Antru atveju rusų planai

tarptautinėj konferencijoj, 
kur anglai norėjo pravesti 
sutartį, kad didžiosios vals
tybės nelenktiniuotų laivy-

Negus Ant Kelių 
Prieš Tautų Lygą.
Telegramos iš Ženevos

grobimo ji nepripažino, ta
čiau sankcijas prieš Italiją 
atšaukė, o Etiopijos likimą 
paliko neišspręstą.



Antras Puslapi*. T-!

Kur Jaučiai Geriau Tinka Negu Mašinos.

LAIKRAŠČIŲ NUOMO
NĖS APIE SLA. SEIMĄ.
Apie buvusį Clevelande 

SLA. seimą mūsiškėj spau
doj pasirodė Įvairių pasta
bų ir nuomonių. Durniausių 
nesąmonių prirašė “Vieny
bėj” Juozas Tysliava.

Girdi:
“Gaila man tų ‘pažangiųjų.' 

bet jiems ir gerai. Jau kad da
vė, tai davė jiems j kaili tauti
ninkai. Šio SLA. seimo jie nie 
kados nepamirš.

“Tik reikia pamąstyti. Visa 
sunkioji socialistų ir komunis
tų artilerija buvo atsukta į 
tautininkus ir jų vadus. Ir kc 
čia nebuvo sumobilizuota? Dė'; 
to net ir Vaitkus vos neprigė
rė, lėkdamas i Airiją. Pereitą 
pavasari iau ir pats Grigaitis 
pradėjo lakstyti, agituodamas 
visus važiuoti i ‘kongresą Lie
tuvos demokratijai ginti.’ Ii 
visa tai tik vienam tikslui — 
SLA. pasiglemžti.

“Na. o dabar? Dabar ‘ver
kit angelai, verkit dvasios 
šventos, linksmybė jūsų šian
dien yr atimta’.”
Ištikrujų gi SLA. seime 

nebuvo nieko panašaus. 
Tautininkai netik nedavė 
pažangiesiems “į kaili,” bet f 
patys gavo gerą moralį ant
ausį, nes seimas pasmerkė 
tautininkų diktatūrą ir “ma
garyčioms” paskyrė da $400 
Lietuvos politiniams kali
niams, kurie kovojo prieš 
fašistini smurtą.

Tos “socialistų ir komuni
stų artilerijos,” kuri Tys- 
liavai išrodo tokia baisi, 
taip pat visai nebuvo. Socia
listai seime elgėsi labai šal
tai ir mandagiai, gal net ir 
perdaug mandagiai. Tiktai

Seimas p. Vitaitį vėl išrinko; 
bet jisai prasprūdo tik keliate 
balsų dauguma, nors prieš jį 
kandidatavo asmuo, kurio var
das nebuvo išpopuliarizuotas 
Susivienijime. Aiškus dalykas, 
kad p. Vitaitis nebūtų atsilai
kęs. jeigu prieš jį butų stojęs 
populiariškesnis kandidatas.”

Gana objektingai į seimą 
žiuri ir “Laisvė.” Ji sako:

“SLA. 39-tas Jubilėjinis Sei
mas praėjo. Suėmus viską ben
drai. pažangusis sparnas išėjc 
laimėtoju, nors visų savo pasi- 
mojimų jis ir nepravarė.

“Politiniai šis Seimas pasi
rodė kairiausiu iš visų buvusių 
SLA. Seimų Pasmerkimas fa 
šistinės valdžios Lietuvoj ir

Tysliavos plauko fašistai‘seimo rezoliuciją prieš fa-

centus,” $400 buvo paskirta, 
laisvamanybei Lietuvoje ir 

paskyrimas S400 Lietuvos po- $400 politiniams kaliniams, 
litiniams kaliniams reikia skai- Tai irgi svarbus pažangiųjų 
tyti ryškiu dalyku. Tiesa, tai laimėjimas.
pravesta su nedidele didžiuma.
bet visvien pravesta. ! . p Seimas priėmė rezoliu-

“Vieną dalyką pažangieji kuri pasmerkia tauti-
pralaimėjo, tai redaktorių: Vi- ninku diktatūrą. Tai buvo 
taitis. garbintojas fašizmo Lie- labai didelis pažangiųjų 
tuvoj. besibičiuliaująs su fašis- laimėjimas. Jis pritrenke fa- 
tais Amerikoj, netinka būti šistus kaip perkūno trenks- 
SLA. organo redaktorium. Bet- mas.
gi 108 balsai buvo paduota 6. Pildomo j Taryboj pa- 
Seime už jį, kai J. Baltrušaitis žangieji turės 5 vietas, o 
tegavo 101. “tautiškojo” plauko žmonės

“Pasirodė, kad tam tikri as- yog tik 2 vieteles, 
menys asmeniškais sumeti- _
mais balsavo už Vitaitį, ir tik Taigi, nežiūrint didžiau- 
todėl jis pasiliko ‘Tėv.’ redak- siu “tautiškojo bloko” pa- 
torium. Jei vietoj J. Baltrušai- stangų, Susivienijimą kont- 
čio, pažangieji butų statę kan- roliuos pažangusis elemen- 
didatu į redaktorius žinomesni tas.
ir Į»puliarištanį asmenį tai,! guvedus vlsk į
a,sku. Vitarciui butų nebelikę lautininkai nelaimėjo nei 
tTlt.es rinkimus laimėt,. ,yienQS naujos pozi<;-'ijoSj

Fašistinė “Vienybė” sten- pralaimėjo labai daug. Tuo 
giasi net ir seimo balsus tarpu pažangieji nepralai- 
vogti, kad pasidarius sau mėjo nieko, o laimėjo daug. 
“laimėjimo.” Rašydama sa-j
vo 51 numery apie priimtą

istaugė ir daužė kėdėmis, 
kuomet jų “skymus” seimo 
didžiuma atmesdavo.

Matyt, kad “artilerija” 
šaudė tiktai Tysliavos gal
voje. Dėl to, turbut, jam net 
ir Vaitkaus skrdimas pradė
jo vaidintis.

“Vilnis” visai kitaip SLA. 
seimą interpretuoja. Ji štai 
ką rašo:

“Chicagoje daug kalbama 
apie SLA. seimą, sugryžus jau 
visiems delegatams. Socialistai 
ir komunistai patenkinti, kad 
priimta rezoliucija prieš Sme
tonos valdžią. . Tautininkai 
džiaugias, kad bent kai kurie 
pažangiųjų įnešimai nepra
ėjo.”

k?

šizmą, ji sako:
"Tiesa, balsuojant už tą

oro t-zi-yzkliio ia 1 GGviijgaiviv x uvi J<*- xcj

legatų už pasisakė tik 93. tuo 
tarpu, kai pasipriešino rezoliu
cijai arba iš viso atsisakė už ją 
balsuoti 106 delegatai. Čia so
cialistų vadai, kurie visados 
norėjo Susivienijimą paversti 
savo politikos įrankiu, taip pat 
turėjo progos įsitikinti, kad 
dauguma geros valios SLA. na
rių arba tautininkų yra vienin
gi ir moka sudrausti priešą.”

Iš šitos pasakos išeina, kad 
ši rezoliucija buvo atmesta 
106 balsais prieš 93. O tuo 
tarpu faktas yra toks, kad ši 
rezoliucija buvo priimta 93 
balsais prieš 90.

Taigi “Vienybė” apgau
dinėja pati save ir klaidina 
savo skaitytojus.

KAS IŠTIKRUJŲ LAIMĖ
TA IR KAS PRALAI

MĖTA.

Nors čia gal truputis per
daug optimizmo, bet visgi 
fąktai teisingai paduoti.

Teisingiausia ir bešališ- 
kiausia seimą nušviečia 
“Naujienos,” kurios pažy
mi, kad posėdžiuose ėjo į-
tempta frakcijų kova, ta- “Naujienos” parodo, kas 
ciau ne pažangieji tą kovą ištikrujų buvo SLA. seime 
išprovokavo: i keno laimėta ir kas pralai-

* “Ją išprovokavo tautininkų mėta.
.ir sandariečių blokas. Tuoj pc , V adinamieji “tautinin-
Detroito seimo jie paskelbė ka- kai” laimėjo tik dviejuose 
ra socialistams ir pradėjo or-! punktuose: (1) Vitaitis pa- 
ganizuotis. Jie laikė konferen ' Slliko “Tėvynės” redakto- 
cijas, siuntinėjo agentus per rium ir (2) sekantis seimas! 
kolonijas, tarėsi dėl kandidatų nutarta laikyti Scrantone, 

'sąrašo ir vis drąsiau skelbė,j kur tautininkai norėjo. Bet
šitie laimėjimai praėjo vos- 
vos keliais balsais.

Tuo tarpu pažangieji lai-

kad socialistai turį būt ‘iššluo
ti’ iš Susivienijimo vadovybės. 
Pažangieji SLA. nariai ilgą
laika tų provokacijų nepaisė, mėjo kur kas daugiau, bū

tent:
1. Jie atmetė Lopetos-Ge- 

gužio bilą, reikalaujančią 
jiems atlyginimo užtai, kad

Tik pereitą rudenį, kada tau
tiškojo bloko šmeižtai išvedė 
juos iš kantrybės, jie nutarė 
pradėti kontr-ataką.

Kokie tos kovos rezultatai? I jie buvo apskundę Susiyie“Beveik nei kokių. Susivienijimo vadovybė pasiliko tose pačiose rankose, į kurias ją buvo pavedęs Detroito seimas. Tautininkų - sandariečių užsimojimas ‘šluoti laukan raudonuosius’ nuėjo niekais.“Taip pat nepavyko ir pažangiesiems nariams pakeisti ‘Tėvynės’ redaktorių, kurį jie laikė vienu iš svarbiausiųjų tos frakcinės kovos kaltininku.

nijimą teisman dėl kėlimo 
SLA. centro į Pittsburghą.

2. Pažangieji atmetė Stri
maičio gaminamą “literatū
rą.” Dėl šitokio smūgio tas 
“sargybininkas“ net apsi
verkė.

3. Pažangieji atrėmė fa-' 
šistų planuojamą ataką 
prieš SLA. Pūdomąją Tary
bą dėl penktukų.

4. Skristant “tautiškus

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Kentucky valstijoj prie viešųjų darbų vartojami jaučiai. Jų 
lygose esanti daug parankkesnė, negu masinu jėga.

traukiamoji jėga kai kuriose są-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS PATIKO 

VISIEMS.
“Naujienų” bendradarbis 

R. Šniukas pasakoja, kas 
jam Kongrese patiko. Sako:

“Visų pirma man patiko vie
ningumas - draugiškumas at
vykusių į Amerikos lietuvių 
kongresą delegatų. Man patiko
referatai Michelsono, Grigai- “Naujosios Gadynės” ra-
čio, Bimbos, Pruseikos. Miza- - ‘ i \TA r, , , ,, isvtoias ne tiek entuziastis-ros ir Dr. Rutkausko. Man pa-;* J . ...
tiko rezoliucijų komisija susi- į kas, bet n JIS piipazista,
dėjusi iš J. Baltrušaičio, Dr. A.1 —
Montvido, V. Andrulio ir Dr. 
Palevičiaus. Patiko clevelan- 
dietis pirmininkas Dr. J. T. 
Vitkus, brooklynietė vice pir
mininkė E. H. Ješkevičiutė, 
chicagietė kongreso sekretorė 
E. Mikužiutė.”

“Vilnies” korespondentas 
iš Detroito praneša:

“Kongresui pasibaigus, kur 
tik pasisuksi ir bile žmogų su
tiksi, nežiūrint jo įsitikinimų.

“Atrodė, kad taip vadina
moji visa ‘Lietuviška Ameri
ka’ yra sujudus ir pasirengus 
gelbėt Lietuvos liaudžiai panai
kint fašistų diktatūrą ir at- 
steigt demokratinę tvarką, ši
tas kongresas buvo visuotinas 
lietuvių kongresas...”

Ištiesų, Amerikos lietu
viai da nebuvo turėję tokio 
milžiniško suvažiavimo, 
kaip Clevelando Kongresas.

onuunMicuunnumij
Publikai Reikalaujant!

STAR 
★

Pagaliau—STAR ALE bon- 
komis! Su tokiu pat pilnu 
skoniu, kuris padarė STAR 
gėrimus mylimiausius “iš po 
krano” nuo 1895! Dabar 
galit naudotis jų maistingu 
senojo svieto gerumu savo 
namuose, arba jūsų mylimoj 
kafeterijoj! Pamėgink i t e 
STAR Pale Ale — Banner 
Ale—arba Lager Beer—šį
vakar! Galite gaut restora
nuose, kliubuose, hoteliuose, 
arba pas jūsų pardavėjus. 
Užsisakykit keisą Į namus— 
tuč tuojaus!

★
STAR Banner ALE 
STAR Pale ALE 
STAR Lager BEER

r, 12 ancų ir kvortų bonkomi*
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Amerikos Lietuviu 
Kongreso Rezoliucija

Lietuvos Demokratinės San
tvarkos Atsteigimo Klau

simu.

iš valstybės iždo kunigams 
algas, teikia visokias privi
legijas dvasiškam luomui ir 

Išklausęs referatus apie ateikrausčiusiems iš svetimų 
taurininkų diktatūr os Lietu- valstybių bažnytiniams ordi-
voje įsigalėjimą ir matyliu- "?mst kad J,e, >!au-
mas jos pragaištingas pa- dles dvasli> trukdytų jau- 
sėkmės muk, autos iteičiai,; nuomenes P,oto Paaugą i 
Amerikos Lietuvių Kongre- į Kadangi Lietuvos tauti- 
sas, posėdžiavęs Clevelande ninku valdžia, pabugUM di- 
šių metų 20 ir 21 birželio i dėjančio žmonių nepasiten- 
dienomis, priėmė šitokią re- kinimo, dabar sumanė ap- 
zoliuciją: dumti jiems akis ir suklai-

Kadangi Lietuvos tauti- dinti viešąją pasaulio opini-
ninkai, su krikščionių de 
mokratų pritarimu ir pagal 
ba, 1926 metais ginkluota 

visi pasitenkinę Kongreso s.,Ii- nuvertė teisėtą Lietu-
dariškumu ir pasibrėžtais tiks. v°s vyriausybę SUtrempda-
iais. Pasitikėjimas iirinktu ko- Į? i*** konstituciją,.............. .
mitetu ir noras veikti pas vi- kur,«, J,e buvo iškilmingai slinkimuose, ir 
sus yra didelis. Nekurie net su Pn«ėkę saugoti; ma visų opozicinių partijų
ašaromis akyse sako: ‘Aš ati
duosiu paskutinį skatiką n 
sveikatą, kad tik nuplėšti nuo 
IJetuvos žmonių sprando tą 
biaurią tironiją, ką graužia Į 
Lietuvos kuna’.”

ją paskelbdama neva “tau
tos atstovybės” rinkimus, 
bet neduodama piliečiams 
teisės nei kandidatus į sei
mą statyti, nei svarstyti jų 
tinkamumą spaudoje bei su- 

uždrausda-

Kadangi tie uzurpatoriai, veikimą, taip kad šitų parti- 
išvaikė Lietuvos Seimą ir jų šalininkai buvo priversti 
per devynerius su viršum‘rinkimus boikotuoti, tai— 
metų valdė kraštą be tau Tebūnie nutarta, kad A-
kad lietuvių tauta da nepri- (n?,erik,os ^etuv>« 
brendusi savo atstovus rink- Clevelande susidedąs is 382

H o lunrutn otivuinonpiii

tos atstovybės, sakydami,

ti: per devynerius su viršum 
metus slėgė šalį, atėmę žmo
nėms žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų lais
vę, žiauriai persekiojo poli-

delegatų, atstovaujančių 345 
organizacijas su 71,008 na
riais iš įvairių lietuvių kolo
nijų Jungtinėse Valstijose ii 
Kanadoje, šiandien, 1936 
metų 20 birželio dieną, patimus savo pnesus ir vpatin- * r.,*.“ . . . , .s

gu nuožmumu slopini kiek- £elsk‘a- dabartlne L,.e‘ 
viena darbininku ir valstie- ‘“''“/aldzta yra ne žmonių
čių pastangą iškovoti gėrės- va!dzla-, bet zrao,nn» pr,esu 
nes gyvenimo sąlygas; ,r “naudotojų; toliau- 

Kadangi ta fašistinius de- Tebūnie nutarta, kad A- 
spotus pamėgdžiojanti vai- merikos Lietuvių Kongresas 
džia grąžina dykaduoniams pareiškia, jogei ta valdžia, 
dvarininkams žemes ir miš- neturėdama Lietuvos žino
to*, kurie buvo nusavinti nių pritarimo ir pasitikėji- 
vvkinant žemės reformą, mo, negali tinkamai kraštą 
užlaiko dideles armijas šni- valdyti nei viduje, nei ginti 
pų ir žvalgybininkų, moka Lietuvos reikalus užsieny, ir 

todėl kol ta valdžia nepasi
trauks arba nebus prašalin
ta, tol netik bus labai apsun 
kinta Lietuvos kova dėl Vil
niaus atgavimo nuo lenkų 
imperialistų ir Klaipėdos 
gynimo nuo hitlerininkų, 
bet ir pačiai Lietuvos nepri
klausomybei nuolatos gręs 
pavojus: toliau—

Tebūnie nutarta, kad Kon
gresas nelaiko tikra atstovy
be tą neva seimą, kuris Lie
tuvoje buvo renkamas šių 
metų 9 ir 10 birželio, bet 
reikalauja, kad be atidėlio
jimo butų paskelbti Seimo 
rinkimai, leidžiant Lietuvos 
žmonėms laisvai statyti kan
didatus, laisvai už juos agi
tuoti ir balsuoti taja tvarka, 
kurią Seimo rinkimams bu
vo nustatęs Steigiamas Sei
mas; pagaliau,

Tebūnie nutarta, kad šis 
Kongresas sveikina Lietu
vos darbininkus ir valstie
čius, kovojančius dėl geres
nės būklės ir laisvės, reiškia 
užuojautą visiems nuo tauti
ninkų teroro nukentėju- 
sicms žmonėms bei jų šei
moms ir pasižada visais ga
limais budais tą Lietuves 
žmonių kovą remti, idant 
kaip galima greičiau butų 
atsteigta laisva, demokrati
nė tvarka.

Dr. Vitkus, pirm.
E. Mikužiutė, sekr. 

Pinigu i Amerikos Lietu
vių Kongresą įplaukė:

Su mandatais .... $329.00 
' Su pasveikinimais 218.45 

Viso labo.... $547.45

BURTAIS NORI IŠŠAUK
TI LIETŲ.

New Mexicos ir Arizonos 
valstijose yra apie i5,000,- 
000 akrų žemės, kur gyvena 
indijonai. Dėl stokos lietaus 
dabar pas juos viskas iš
džiuvo, todėl indijonai šau
kia lietų visokiais burtais. 
Pereitą sąvaitę jų maldos tę
sėsi ištisas 3 dienas. Jie mel
džiasi į savo lietaus dievus, 
atsikėlę anksti rytą greitai 
bėgioja, barsto smėlį ir kito
kius burtus daro, bet lietaus 
kaip nėra, taip nėra.

tTlt.es
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KAS SKAITO, RAŠO 
U TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE.
Amerikos Lietuvių Kongre- istovaujama 345 organizaci- 

sui praėjus. jų su apie 100,000 narių.
. , i • . • tz Taigi tautininkų-sandarie-Amerikos Lietuv.ų kon-|.į s f į « 

gresas, kuris įvyko tleve- . « R gį
landė 20 ir 21 birželio die- iež į , gi ; mizer.
nomis sujudino viso pašau-, j konferencijai nepri- 
10 lietuvius. Jau galima ma |tarėJ*nei visi samariečiai, 

tyt. kad panasųs kongresą, Pažangieji sandariečiai svei- 
bus saukiami visur, kur Uk,kino įleJg,.amomi? „e šitų 
randasi lietuvių. ; konferenciją, bet Amerikoj

\ ištiek, kur lietuviai ne-, Lietuvių Kongresą, 
gyventų, visi jie nori pagel-i ... .
bėti savo broliams, kūne i šltos atžagareivių konfe- 
vargsta po Smetonos diku-irenc«“ tifalas buvo suburti 
turą. Tokie kongresai, to-!^v0 , sPeka? .. kovaJ Pn,es 
kios rezoliucijos, kaip buvo:tuos,.k?a"1Y Prjes.,nas|: ^uieto- 
priimtcs Clevelande, neina l,os diktatūrai ir reikalauja 
prieš savo tautą, nesilpnina Lietuvos žmonėms laisves, 
nepriklausomos Lietuvos, Sandariečiai turėtų atsi- 
kain tai aiškina tūli trumpa-į minti, kad tautininkų dikta- 
regiai, bet stiprina musų'turą Lietuvoje smaugia. ne- 
liaudį kovai už laisvą Lietu-įtiktai ūkininkus ir darbinin- 
vą. kus — D-rą K. Grinių, My-

Šimtas tūkstančių organi- kolą Šleževičių, Feliciją 
zuotų Amerikos ir Kanados Boitkevičienę ir kitus — ku- 
lietuviu pasakė per Cleve- rių vienminčiais jie, sanda- 
lando Kongresą, kad mums riečiai, vadinasi. Štai, liau- 
rupi Lietuvos respublika, idininkų “Lietuvos Žinios” ir 
rupi gyvenančių tenai musų “Jaunimas” jau uždaryti, 
brolių* ir seserų likimas iri Nejaugi sandariečiai su Kar
ines remsime juos visomis pąvičium siųs užtai pasvei- 
galimomis priemon ė m i s.jkinimą ponui Smetonai? O 
Tas sustiprins jų pasiryžimą jeigu nesiūs, tai koks tuomet 
ir užgrudys juos kovai už bus jų konferencijos tiks- 
spaudos, žodžio, susirinki- las?
mu ir organizacijų laisvę. --------

Tie. kurie ėjo prieš Ame- A ie SLA_ 
rikos Lietuvių Kongresą ir
kurie urzgia prieš ji dabar SLA. jubilėjinis seimas 
—tie eina prieš savo brolių; jau užsibaigė ir visi svečiai 
laisvę. mus apleido. Buvo labai

Visi žino, kad Lietuvoje.mums malonu turėti ši seimą 
laisvės dabar nėra. Organi-;savo kolonijoj. Seimo eigos 
zacijos uždarytos. Cenzūra pranešimai jau tilpo laikraš- 
smaugia laikraščius. Žmo- čiuose,tai aš čia to nekarto- 
nėms neleidžiama išreikšti siu. Nuotaika buvo neblo- 
savo minti nei žodžiu, nei giausia, nors kaip kurie ii 
raštu. Net vaikščioti ir va- bandė patriukšmauti. Pa- 
žiuoti saulei nusileidus už- žangieji norėjo buti džentel- 
drausta. Prislėgtas visas tau- monai, dėl to kai kuriose 
tos gyvenimas. Ūkininkai pietose jie perdaug nusilei- 
plėšiami mokesčiais, o kuo- d o. Vėliau šiame skyriuje 
met jie mėgina tam pasiprie- bus šis-tas iš seimo darbų 
sinti ar protestuoti, tai juos patalpinta. Tuo tarpu pra- 
areštuoja ir šaudo. O žemė,’sau visų seime dalyvavusių 
kūną Steigiamas Seimas bu- į mums atleisti, jeigu kas ne- 
vo paskyręs išdalyti beze-'gero Įvyko iš musų pusės.
miams, grąžinama dvari- Į ---------
ninkams. Protestuoti prieš, Teko išsikalbėti su Kana- 
šitckią beteisę ir terorą pri-;dos veikėjais, kaip tai p. Jo
valo kiekvienas doras žmo- kubynu, p. Kavoliunu ir po- 
gus. Tokiam tikslui ir buvo nia Indruliene. Jie pareiškė, 
sušauktas Amerikos Lietu- kad trumpoj ateity jie už- 
vių Kongresas. Jis nareika- megs artimesnius santikius 
lavo, kad Lietuvoje butų at-'su J. V. lietuviais. Kanadoj 
steigta demokratinė tvarka, randasi nemažas skaičius 
kad liaudžiai butų grąžintos lietuvių ir jiems taip pat ap-

Muštynės tarp burdingie- 
riaus ir šeimininko.

Vienoj lietuvių šeimynoj 
kilo muštynės tarp burdin-i 
gieriaus G. T. ir šeimininko 
L.E. Dalykas buvo tame,kad 
burdingierius gavo veteranų 
bonuso apie 500 dolerių, o 
šeimininkas norėjo prie tų 
pinigų prisikabinti. Iš pra-1 
džių viskas ėjo švelniai. Ga
vęs pinigų, burdingierius 
gerai užfundijo ir pradėjo 
visi gerti. Bet kai pusėtinai 
išsigėrė, tai šeimininkas ir 
sako burdingieriui: Ar tu 
žinai, girdi, kad tu man ge
rokai skolingas ir dabar tu
rėtum atsilyginti? Už ką aš 
tau skolingas? klausia bur
dingierius. Ogi už burdą, 
sako šeimininkas. Tu, sako, 
ne vien tik mano maistą val
gei, ale ir su mano pačia gy
venai visą laiką. Aš, sako, 
viską mačiau, bet tylėjau, 
nes maniau, kad gavęs pini
gų tu nebusi kiaulė ir atsily
ginsi kaip vyras.

Burdingierius supyko. Su
pyko ir šeimininkas. Ir tuoj 
pradėjo argumentuoti kumš- 
čiomis. Apsidaužė vienas ki
tam akis ir abudu atsidūrė 
už grotų. O pačiutė iš abie
jų juokiasi ir sako: “Abudu 
durniai. Tie pinigai priklau
so man ir jie turės man tek
ti.”

Jonas Jarus.

BLUE RIBBON MALT
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teisės pačiai savo gyvenimą 
tvarkyti.

Kas gi, rodos, galėtų drįs
ti šitokiam Kongresui prie
šintis? O vis dėl to tautos

eina Lietuvos likimas, at- 
steigimas demokrat i n ė s 
tvarkos. Tuoj po SLA. sei
mo, 28 birželio, teko daly
vauti Akrone, kur 198 kuo-

priešų atsirado. Tiesa, jų la- į pa turėjo surengusi pikniką 
bai nedaug, ir jie labai ne--grįžusių iš seimo delegatų 

priėmimui. Ten privažiavodrąsus, nes patys savęs sar- 
matijasi, bet vis dėl to pa
kampėse jie urzgia.

Pažangioji lietuvių visuo
menė jų nepaisė ir nepaisys. 
Ji atsiuntė į Clevelandą ke
lis šimtus savo atstovų ir jų 
lupomis tarė galingą savo 
žodi už laisvą ir demokrati
nę Lietuvą. Diktatūra buvo 
pasmerkta. Ir Kongresas ne
susirinko vien tik pasikalbė
ti ir vėl viską pamiršti. Ne! 
Kongresas pasilieka veikti 
ir toliaus. Buvo išrinkta pa
stovi Centro Valdyba, kuri 
veiks kartu kolonijomis — 
veiks tol, kol bus atsteigta 
Lietuvoje pilna demokratija.

Iš tautininkų-»andariečių 
konferencijos.

Birželio 21 d. Clevelande 
buvo laikoma bendra tauti- 
ninkų-sandariečių konferen
cija, kurioje dalyvavo apie 
60 žmonių, tai yra apie 400 
mažiau, negu Amerikos Lie
tuvių Kongrese dalyvavo. 
Bet reikia pažymėti, kad ir 
tie 60 žmonių buvo daugiau
sia “generolai be armijos,” 
atskiri žmonės, kurie neat
stovavo jokių organizacijų, 
tuo tarpu kaip Amerikos 
Lietuvių Kongrese buvo at-

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Kriaučių nepaprastas susi- j tų daugiau atydumo turėti 

rinkimas. ir apsižiūrėti ką daro, o ne-
Birželio 24, buvo kriaučių buvo iki šiol. Tie

54 skyriaus nepaprastas su- VS1 Pasitanmai ir toji kriti- 
sirinkimas. Susirinkime ta- ka’ kuH ^uxo daroma Ma-

gražus būrelis lietuvių. Ma
tyti, tarpe jų gyvuoja gra
žus draugiškumas. 198 kuo
pa gana atsižymėjo naujų 
narių gavimu. Garbė ge
riem darbuotojam. Man bu
vo labai malonu su daugeliu 
veikėjų susipažinti, ir tariu 
jiems nuoširdų ačiū už gra
žų manęs priėmimą. Gal at
eityje dažniau sueisime. Te
ko pastebėti, kad tenai yra 
daug gerų “Keleivio” ir 
“Naujienų” rėmėjų. Gyven
dami artimoj kaimynystėj, 
mes turėtume glaudesnius 
ryšius turėti tarpe clevelan- 
diečių ir akroniečių.

Kiti pažymėtini dalykai.
Carter Hotely, kur posė

džiavo Amerikos Lietuvių 
Kongresas, buvo atidaryta 
Petro Rimšos skupturos ku
rinių paroda. Durys kas die
na atsidaro 10 valandą ryto 
ir užsidaro 10 vai. vakare.

Albertas Jarus, 12 metų 
amžiaus berniukas, Milės 
Standish mokykloj gavo 
aukščiausį pažymėjimą už 
gerą mokinimas! ir saugoji
mą kitų vaikų einant skersai 
gatvę į mokyklą ir iš mokyk
los namo.

siuliui, manau padalys ji 
daugiau atydesniu ir kaipo 
supratlyvas vyras jis tuos 
dalykėlius pataisys. Tada ir 
jam ir pačiam Kliubui bus 
daug sveikiau. Kliubietis.

I Petras Tiškevičius pabaigė 
augštesnę mokyklą.

| Smagu matyti, kuomet 
daugelis jaunuolių pasipuo
šę gėlėm, iššaukiami vardais 
eina išdidžiai ant estrados 
atsiimti užmokesti už mo
kslo darbą. Pasiėmęs diplo
mą, linkterėja galva ir taip 
atsisveikindami su savo mo
kytojais vėl eina per salę į 
savo vietas. O publika, kuri 

Michefsona. susideda iš tėvų, giminių ii 
Galima buvo iš anksto nu- draugų, visi PĮ°ja, džiugina, 
jausti, kad V. Michelsonas '.patingai galima pastebėti 
delegato rinkimus pralai- susijaudinimą ir kaip 
mės. Prieš jį nešvari kampa- Jie saugoja sr ~

tvarkosi ir vra augštai paki- niJa buvo vedama visuose dukters kiekvi
ie kultūroj. Daktaras sako, | kampuose, kad jis šioks n nI«TS 
kad kol kas pasaulis nežino ’toks. Tiesa, nors rėmė Mi-

po rinktas delegatas ir pil
domosios tarybos nariai. 
Pats susirinkimas buvo ga
na skaitlingas. Renkant de
legatus, daugiausiai balsų 
gavo A. Bubnys, o mažiau 
V. Michelsonas ir J. Herma
nas.

Nors šiuose rinkimuose 
nefiguravo organizuotos dvi 
grupės, kaip seniau kad bū
davo, tačiau be agitacijos 
neapsieita. Bubnio šalinin
kai per kelias sąvaitės sklei
dė po unijos ofisą visokius 
atvaizdus V. Michelsono 
adresu. To negana, per du 
“Naujosios Gadynės” nu
meriu rašė už A. Bubnį ir 
visaip niekino

B i te ėst S e //<.

PITTSBURGH, PA.
SLA. 86 kuopos vakarienė 

D-rui Šliupui pagerbti.
Gegužės 27 dieną SLA.

86 kuopa buvo surengus va
karienę SLA. 3 apskričio svečias kvietė Amerikos lie- 
suyažiavusiems delegatams tuvius pagelbėt Lietuvos 
priimti, bet atvykus tuo lai- žmonėms atsteigti demokra- 

, a- • ku Į Pittsburghą D-rui Šliu-.tiją ir iškovoti sąžinės laiš
ki orcesterio Žinios, pui, šis pokilis vilto jo pa- vę.

--------- gerbimu.

geresnės ir tobulesnės tvar-, ^bekoną komunistai, socia- 
kos, kaip demokratija.

Baigdamas savo kalbą,

savo sunaus ar 
ieną jų žings-

Išdalinus mokiniams dip 
lomus sekė programa iš mu
zikos, dainų ir kalbų. Visi 
studentai bernaičiai ir mer-listai ir kiti pažangus kriau- 

čiai, bet toji parama buvo ... , , .
per maža prieš didelį susi- gaites, bendrai sudainavo 
grupavimą uz A. Bubnį.

A. Bubnys jau ne pirmu 
kartu išrenkamas delegato 
vietai. Rodos jau trečiu kai

D-ro J. Šliupo prakalbos.
Liepos I d. L. U. K. sve 

tainėje kalbėjo d-ras Jonas 
Šliupas, klausytojų prisirin
ko pilna svetainė. Dalyviai 
daugiausiai buvo jaunesnio 
laiko žmonės, apsipažinę su 
pilna laisve ir demokratinė
mis teisėmis.

n-ro šliupo kalba buvc 
geru pamokinimu. Jis aiš-
kiaušiai išdėstė kaip Ameri
kos lietuviai turi sugyventi 
bendruose savo reikaluose 
iš ko butų geresnė nauda pa
tiems ir galėtų neveikt dide
lius darbus Lietuvai. Jis nu
rodė kaip geriausiai išauk
lėti ir prilaikyt jaunuomenę, 
kuri paliktų glaudesnė prie 
savo lietuvių ir palaikytų ry
šius su Lietuva.

Plačiai išaiškino ir Lietu
vos svarbesnius reikalus. 
Paaiškino reikalingumą Lie
tuvoje laisvų kapinių, reika 
lingumą įsteigti laisvas gim
nazijas, reikalingumą civi
lis metrikacijos ir eilę kitų 
reikalų, kurie Lietuvai duo
tų daug pažangos civilizaci
joje. Tiems reikalams įvyk
dyti, prašė Amerikos lietu
vių pagelbos. Prašė sudaryti 
Etinės draugijos būrelius ir 
sukelt tam reikalui paramos.

Apie Lietuvos žmonių pi
lietines teises, apie veikian
čius karės laukų teismus, 
šaudymus ūkininkų, d-ras J. 
Šliupas nieko neaiškino. Pa
stebėjo, kad Lietuvoje pa
daryta daug progreso, kad 
ūkininkai gerai gyvena, geri 
vieškeliai, balos nusausintos 
ir daug kito gero padaryta. 
Yra daug ko ir taisytino, bet 
su laiku bus viskas ištaisyta. 
Net ant paklausimų, kurie 
lietė dabartinę Lietuvos val
džią, d-ras Šliupas nutylėjo, 
nieko neatsakė. Reiškia, vi
sa d-ro šliupo misija lietė 
tik Etinės Kultūros draugiją 
Lietuvoje ir prašė laisvę my
linčius Amerikos lietuvius 
jai paramos.

Trukumų padalyta iš pra
kalbų rengėjų pusės. Kodėl 
nebuvo jokio programėlio. 

.Mes turime tiek daug gražių 
spėkų, o niekas d-ro Šliupo 
priėmime nedalyvavo. Nesi
matė net nei lietuvių inteli
gencijos. Kas nors rengė
jams truko, kad tiek daug 
užsitarnavęs lietuviams sve
čias taip šaltai buvo priim
tas. K. P. Simkonis.

perstatytas tu. smarkiausiai išrinktas

Graduate himną.” Progra
mui pasibaigus visi skirstėsi 
ir atsisveikindami vieni su 
kitais linkėjosi laimingos 
ateities. Vienas iš tu buvo

j Pa>kui buvo peraavyuus *“2? , Petrukas Tiškevičius, kuris
Vakarą vedė SLA. 86 kp. Juozas Baltrušaitis tarų ke- šiuo sykiu, nes gavo 4UU bal- dj draueu linksma*- 

pirmininkas Jonas Rukai Hiatų žodžių. D-ro Šliupo su- Rodos joks delegatas da 'yrfJ^am‘“naug,< llnk-md' 
Sugiedojus Lietuvos himną Vytautui buvo įteikta nėra gavę tok, skaičių bal- gr "Xk™ iabai 
ir įteikus D-ro Šliupo žm.2 dovana nuo Pittsburgho iie- ^‘P gavo Bubnys Peliukas
nai gražių gėlių bukietą nuo! —laikrodėlis. Gi tėvui
Lietuvių Mokslo Draugi jos, i įteikta graži plunksna ir al- 
pirmuoju kalbėtojum buvo oun}as-
perstatytas Jonas Mažukna, akarienės programai pa- 
SLA. vice prezidentas, ku-^ibaigus buvo šokiai. Tuo 
ris pasakė .gražią įžanginę ; viskas ir baigėsi. Svočia*, 
kalbą, apibudindamas D-ro' ------
Šliupo nuveiktus darbus lie- £as MlimS RaŠOIOa. 
tuvių tautiniam atbudime.'
Paskui tarė po keliatą žo
džių: S. Bakanas, J. Yirbic-i 
kas, K. Šimkūnas, adv. E 
Šulcas, P. Dargis, J. Milleris.
J. Gasiunas, ET-ro šliupo

CAMDEN, N. J.
Elena Beliauskaitė atstova

vo New Jersey gražuoles 
i demokratų konvencijoj.

žmona. Dr. J. T. Baltrušai- Į Demokratų partijos kon- 
tienė, P. Pivaronas ir pats J\enciJ°^ kuri .Įvyko šiomis 
garbės svečias, Dr- šliupas.

Pradėdamas

kad
šiuose rinkimuose. gas ir dideliai

energin-
paklusnus

Į Pildomąją Taiybą tapo jaunuolis. Jį visuomet pa- 
išrinkti: J. Karpius, J. Pa- matysi svarbesniuose lietu- 
lionis, V. Lepšys, kiti liko vių parengimuose draugėje 
tie patys, kurie buvo pereitą £U. J°. tėveliais. Tiškevičiai 

taipgi labai energingi zmo-
Susirinkimas buvo pana n^s ir geri socialistai. Tiške 

vičia suorganizavo dvi nau
jas SLA. kuopas ir prirašė 
daug naują narių prie Susi
vienijimo. Ten buvęs.

rimtas. Išdavė raportus iš 
Amalgameitų unijos 11 kon
vencijos J. Nalivaika ir A. 
Bubnys ir buvo priimti su di
deliu entuziazmu. Jurgis.

; dienomis Philadelphijoje,

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Reikalai.

L. A. P. Kliubas puikiai

DETROIT, MICH.
Musų kolonija susirūpino 

Lietuvos reikalais.
Detroite įvyko jau kelios

egzistuoja, turi gražų nuosa-; konferencijos dėl Lietuvos_ ____ * I—_ • *__ 1i buvo renkama iš 48 valstijų Vą namą ir virš penkių šim- Įvykių. Konferencijose da- 
ta a,- sayo ka bą/gražuolių “karalaitė.” Iš tų narių. Narių sudėtis labai lyvavo beveikvisųorgani-
D-ras Šliupas pareiškė, kad kiekvienos valstijos buvo mišri, bet tankiai kliubas zacijų ir kliubų atstovai, is- 
Lietuvoj dabartiniu laiku ;nusįųsta gražiausia mergina paremia pažangiųjų lietuvių skyrus tik katalikų grupę, 
bandoma imti pavyzdi iš ;r }§ ju teisėjai rinko visų užmanymus Pavyzdžiui i kuriai vadovauja kunigai. Hitlerio ir Mussolinio. Bei gražiausią. “Keleivio” skai- Panagiųjų Lietuvių Kon Bet jei pasikalbi su eiliniais 
ar toks kelias Lietuvai yra tytojams bus įdomu išgirsti, gresą pasiuntė du delegatu, katalikais, jie nori veikti 
geras, tai jau visai kitas ka(j šitame gražuolių kon-. Birželio 26 buvo Lietuvių bendrai su kitomis srovėmis 
klausimas. teste Nevv Jersey valstiją at- Amerikos Piliečių Kliubo ir iš vieno kovoti už Lietu-
_ Trumpais ruožais D-ras ^tovavo Elena Beliauskaitė, nepaprastas susirinkimas, tvos žmonių demokratiją. Jie 
šliupas apibudino Italijos 19 metų amžiaus lietuvaitei šiame susirinkime buvo sako: “Musų tėvai, seserys 
fašizmą ir Vokietijos naciz- iš Camden, N. J., kur ji gy-1 renkamas Kliubo biznio ve-,ir broliai kenčia Lietuvoje 
mą. Sako, tiek Italija, tiek vena su savo tėveliais po nu-' dimo gaspadorius. Iki šiol nuo fašistinio teroro, taigi 
Vokietija eina prie pražu- menu 16 Hudson st. Ji yra ėjo pareigas Kliubo gaspa- 'turime juos užtarti ir pagel- 
ties, o ką jau bekalbėti apie baigiusi biznio kolegiją ir doriaus S. Masiulis. Per ke-jbėti jiems.”.
Lietuvą, kaipo mažą valsty- dirba vietiniam WPA biure turius metus S. Masiulio ga-l Katalikai taip pat supran- 
bę! Lietuvai tiek fašizmas. stenografistė. Anglis- spadoriavimo, Kliubas iš ta, kad Smetonos išrinktas 
tiek^ nacizmas yra amžina kaj jį rašosi: Nellie Belin-. biznio padarė virš dešimties Į seimas nėra tikroji liaudies 
pražūtis. Komunizmas irgi Ra?. Angliški vietos laikraš- 'tūkstančių dolerių pelno, atstovybė, o tik apgavyste 
neišganysiąs Lietuvos. čiai daug apie ją rašė ir dėjo !Kada ėjo apkalbėjimas gas- dumti žmonėms akis. 

Lietuvai siekti prie švie- jos atvaizdus. Ji yra labai padoriaus vietai, kuris butų' žodžiu, Detroito lietuviaipne svie
sesnės ateities yra tik vienas graži mergaitė. Kaimynas, 
kelias, sako D-ras Šliupas, 
tai demokratija. Tik su de- St. James, Mo.

tinkamesnis, ar J. Krasnic-, pritaria Amerikos Lietuvių 
kas, ar P. Kuloka, ar S. Ma- Kongresui ir remia jo nuta- 
siulis. Nepaisant kiek tūli rimus, kad tautininkai, ku-Pas mus

mokratijos pagelba Lietuva šįmet privyso labai daug gy- nariai triukšmavo ir nepa- rie susitepė nekaltų žmonių 
galės išlaikyti savo nepri- račių, o tai dėl to, kad labai matuotų priekaištų darė Ma- krauju, turi pasitraukti iš 
klausomybę, pakilti kultu- didelė sausra. Paskutinis lie- siuliui, tačiaus vienas nesu- valdžios ir atiduoti valsty- 
roj, apšvietoj, susilyginti su tus lijo 4 balandžio. Nuo to mušamas faktas buvo, kad bės vairą tiems žmonėms, 
kitomis kultūringomis tau- laiko nematėm nei lašo lie- S. Masiulis padarė keturių kuriuos lietuvių tauta 1926 
tomis. taus. Visokie žvėreliai ir gy-į metų bėgyje $10,000 gryno metais buvo išrinkusi demo-

Jei Lietuvoj bus įsigalėjus vuliai kenčia dėl vandens' pelno. Tuo sumetimu, kad kratiniu budu šalį valdyti, 
demokratija, laisvė, susi stokos ir prie to da dat^;jų Masiulis gerai dirba, vėl ta-j Draugijų atstovų konfe- 

dmpa nuo gyvačių įgilimo. po išrinktas gaspadorium rencija nutarė sušaukti vie-klausimas, tai jokia svetima 
valstybė nedrįs Lietuvos pa
vergti ir negalės pavergti, 
sako senas aušrininkas. 

Kaipo pavyzdį nurodė

A. Moskė. ant toliau. šą susirinkimą, kad sugrįžę
Reikia priminti, tūli nuro- iš Amerikos Lietuvių Kon- 

dė S. Masiulio ir paklaidas, greso delegatai galėtų duoti 
pranešimą apie nu-

Montreal, Kanada. — Čia
gyvuoja D. L. K. V. Nepfi-'kad jis perdaug nepamatuo- platų 

Šveicariją, kurioje viešpa-gulmingas Kliubas kaip pa-'tus įtarimus daro Kliubo na- veiktus Kongreso darbus, 
tauja demokratija, laisvė ir šnipinė draugija. Nors daug riams, ir neparodo kurie tą Nutarta, kad po Kongreso 
yra tarpsavio susiklausy- ištekliaus ji neturi, nes vos ar kitą negerumą papildo, butų šaukiamos konferenci- 
mas. Tai mažai šaliai negre- pernai statė naują salę, ta-j Aš manau, kad tokios pa- jos ir organizuojama pagal-

cuzų, vokiečių ir italų. Tai 
trijų skirtingų tautybių 
žmonės. Bet su demokrati
jos pagelba jie gražiausiai

Gelbėjimo Fondui. Ačiū į Kiti nurodinėjo, kad Ma- nes” redaktorių p. Vitaitį, 
kliubiečiams už atjautimą 'siulis neatsargus prieš vai- kuris atsisakė talpinti atsi- 
žmogaus sunkioj padėty. jdžios padarytus įstatymus, šaukimą dėl Kongreso.

W. Z. Jam nurodyta, kad jis turė- DLK. Korespondentas.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

APIE GYVIŲ IR ŽMOGAUS ATSI
RADIMĄ ANT ŽEMES.

Žvilgsnis j žemės istoriją. I namas pirmaeilis arba že-
Jau žinome, kad ilgainiui raėt “n?vfe. 'aikotarpią, 

žemės'paviršius ataušo, su. i moksliškai paleozoj n s įa - 
stingo, kur ne kur jau gale- ko.tarPls- f10 la,kotalpl? kl1’ 
jo iš garu susidaręs vanduc y*ra ne Rag Riu> Raip su , 

akmenėję tų laikų medžiai,

Apie ‘Antrąjį Lenkmetį’ Lietuvoje
Kaip lietuviai šaudė į caro vesta pulti Daugpilio (Dvin- gubernijoje. Rusai sukilimą 

kareiviu* iš medinių a r m otų. sko) tvirtovę. Lietuvoje pir- pamažu ėmė numalšinti, nes
, ... miausia sukilo kunigas Mac- pas sukilėlius nebuvo geros1863 metų sukilimas va- kevičiug - Paberž^ (Pane. Organizacijos.

dinamas antruojui lenkme- v^į0 apskrities), o apie ko- Sukilėlių malšintojas, Vil
čių, turėjo gana dideles l-,vo mėnesį sukilo Narbutas, niaus gubernatorius Murav-
-akos l visų įvykių vystymą- Sierakauskas gerai ži- jovas, pramintas koriku, la-
~ ligi atgaunant Lietuvos n • .vin™ h. '

jo iš garų 
laikytis.

Bet ir šiandien žemė ne 
visur vienokia: vienur ma
tome aukštus kalnus, kitui 
klonius. Aišku, kad žemės 
pluta ne iš karto susiklojo. 
Per ilgus laikus žemės pa
viršius yra pergyvenęs dau
gybę visokių permainų. Ug
ninė masė, esanti po atau
šusia žemės pluta, nedavė 
žemės paviršiui ramybės: 
nuolatos vienose vietose ji 
kėlė aukštus kalnus, darė 
Įdubimus, darėsi vietos jū
rėms, paskui vėl jūrių vieto
se kilo kalnai, o jūrės turėjo 
persikelti i kitas, naujai į- 
dubusias vietas. Ilgainiui, 
kai jau pradėjo nusistovėti 
žemės klimalas, vyko nuo
latinių didelių klimato per
mainų. Vienose žemės vie
tose buvo labai karšta, kito
se jau šalta. Šaltosios ir kar
štosios sritys taip pat nebu
vo tokios pastovios kaip da
bar. Yra aiškių duomenų, 
kad buvo laikų, kai dabarti
nėj Europoj buvo daug šal
čiau. negu dabar, o buvo ii 
atvirkščiai. Dabartiniame 

šaltajame Sibire užtinkama 
priešistorinių gyvulių milži
nų griaučių, o toki gyvuliai 

tik šiltame

—Na, Maike, šiandien aš būti iki sudnos dienos, 
jau geriau fylinu, tai tu gali —Tavo “šventas raštas.” 
man papasakot, kas girdėti tėve, buvo parašytas keli 
gero ant musų balto svieto, gimtai metų atgal vergams,

—Gero, tėve, nieko negir- kad jie nesipriešintų savo lu- p-alėi0 gyventi 
ž būvi labai pikams. Tais laikais žmonės klimate. *

kas kaltas, Maike, ^““buvo 'Si d Pa'.ir?‘uie v-vko .di-
kad kova sunki? Jeigu so- valdonai i, apgaudfnėio X “dTSan'b^at''
cialistai nebuntavotų svieto, Vo vergui tuo “šventraščiu” -a' 1 a' h?-1 ja*U-i Vj 
tai nebūtų jokios kovos. Vi- kad jie® nereikalautu sau gė- slradus »rvybe- Alsku> kad 
si sau garbintų poną Dievą resnio gyvenimo. Bet šian-
ir laimingai gyventų. dien turtus gamina mašinos

—Klysti, tėve. Jeigu so- ir prigamina jų daugiau ne- 
cialistai neorganizuotų ir gu reikia. Štai, Amerikos 
nemokintų darbininkų ko- valdžia net pinigus farme- 
votį už savo teises, tai šian- riams moka, kad jie mažiau.
čilieti ris ir riiiiirirziovo n^riiitri ou/rinti, »*• rtcc * . * .,, voji amta. Tai at ir že. 
panaikinta. jau nera kur dėti tų gerybių.

—Olrait, Maike. prieš Taigi klysti, tėve, manvda- 
baudžiavą reikėjo faituotis; mas, kad šiandien neužtek
ate dabar baudžiavos jau tų turtų visiems gerai gy- 
nebėra, tai pasakyk, dėl ko venti. Turtų užtektų, tik rei- 
jųs dabar buntavojat žmo- kia iuos teisingiau padalyti, 
nes? Todėl socialistai ir reikalau-

—Mes, tėve, nieko ne ja teisingumo.
“buntavojam,” bet reikalau- —Kaip aš matau, Maike, 
jam teisingumo. tai tu nori ir mane prieš po-

—Perdaug teisingumo ne- nus subuntavot.
gerai. Maike, ba tada nebus —Jeigu tu 'daugiau pro-
parėtko. _ tautum, tėve, tai tu ir be ma-

—Gerai, tėve, o kaip tu nęs eitum prieš juos. Juk da- 
supranti tą savo “parėtką ” bar tavo gyvenimas never-

—Valuk mano rokundos, tas penkių centų. Tu netik tarPlb’ 
vaike, tai geras parėtkas bus pavalgyt dažnai neturi, bet na™e; „
tik tada, kada niekam nerei- ir paniekintas esi. Turtingos . j manote, kad žmones 
kės dirbti, burdas bus vi- Donios bučiuoja šunis, ark- vJ?a(^a buvo žeme je,. kad jie 
siems skarbavas, o alaus ir liūs, bet nuo tavęs jos iš tolo ' tuomet bu\ o toki, koki 
senvičiai saliunuose bus už užsisuka.. - dabar mes esame.
dyką duodami. Prie to da _ ju rait Maikė. Šitą ir . Geriau apie tai pagalvo-
reikėtų pakasavot policiją, aš jau esu pastebėjęs. Prie Jus; ?u?ku , net įsivaizduoti,
kad žmogui išsigėrus niekas to saliuno. kur užeinu išsi- kad taip butų galėję būti.
negalėtu surestyt. Ot, jeigu greiti, dyaiverys kas diena ̂ a?’ -’eiei3 keitėsi žeme, kli
jus. socialistai, šitokį parėt- atveža ledo pasikinkęs ark- ma^a>’ augmens ir gy\iai
ką galėtumėt Įvesti, tai ir aš lj. Kai jis ta arkli pastato
prie jūsų partijos pristočiau. orje saidvoko, tai bagotns

—Šitokių dalvkų. tėve, leidės eidamos pro šalį vis
niekas pasauly negali Įvesti, paglosto tą arkli ir nabu-
Žmonėms reikalingas yra čiuoja jam i snuki. Vieną
maistas, reikalingos drapa- diena. Maike, aš atsistojau
nos, reikalingi namai ir to arklio vietoj ir išstovėjau
daug kitokių daiktų. Iš kur visa popieti, bet nei viena
gi juos gauti? Juos reikia padla manęs nepabučiavo, 
pasigaminti patiems. Todėl —Taigi matai, tėve, kad
be darbo žmonės nekuomet aš kalbu teisybę.
negalės gyventi. Bet galima —Ate žinai, Maike, tau 
gyvenimą taip sutvarkyti, teisvbę bekalbant mano 
kad žmogus padirbęs visuo- pypkė užgeso. Taigi uskiuz- 
menei nuo 20 iki 60 metų mi. aš eisiu dabar ugnies pa- 
amžiaus, turėtų aprūpintą sijieškoti.
senatvę, šito reikalauja tei-

dėti. Kova 
sunki.

—O

dėl vykusių žemėje gamtos 
permainų, turėjo vykti per
mainų ir gyvijos pasauly.

Žinome, kad pav., metai 
dalijasi Į keturis metu lai
kus. Kiekvieną metų laiką 

rodo mu 
oji gamta. Taip pat 

mės gyvenimo laiką moksli
ninkai padalino Į tam tik
ras dalis, kad butų geresnė 
tvarka tyrinėjimams. Tuos 
milionus metų, kuriuos že
mė pergyveno nuo savo at
mušimo ligi šių laikų, pada
lino i tam tikrus periodus 
arba laikotarpius.

Kiekviename laikotarpy 
žemės paviršius vis kitaip 
atrodė: buvo kitoks klima
tas. kitoki augmens ir gy
viai. Negreit atėjo tas laiko- 

kuriame mes gyve-

dideli paparčiai, kurie tuo
met labai tarpo ir sudarė di
delius miškus.

Toliau atėjo laikotarpis, 
kuomet žemėje gyveno ne
paprastai dideli ropliai 
(driežai). Jų suakmenėju-į 
šių kaulų randa giliai žemė
je. Šitą laikotarpi vadina! 
antraeiliu arba neesozojiniu 
laikotarpiu.

Trečiaeiliame laikotarpy 
tie kraštai, kurie yra dabar
tinėje Europoje, kaip mena-! 
ma pagal tam tikrus žemės į 
klodų ženklus, turėjo kli
matą arba orą ir maž daugi 
tokius augmenis ir gyvius, 
koki dabar yra ties vidurže
miu arba pusiauju, kur di-j 
dėlė šiluma laikosi per! 
kiaurus metus.

Po šio laikotarpio prasi-! 
dėjo vadinamas ketvirtaei- 
lis laikotarpis, kuris ir da
bar eina. Jis apima ir isto
riškąjį žmonijos gyvenimą, 
t. y. toki. apie kurį daug da
lykų žinome iš mokslo paty
rimu, iš knygų. Pirmaisiais 
šio laikotarpio amžiais aug
mens, gyviai ir klimatas dar 
labai daug skyrėsi nuo da 
bartinių laiku, bet iš palen- 
gvo vis keitėsi ir artinosi 
prie dabartinių aplinkybių 
Šiame laikotarpy randami 
ir tikrojo žmogaus pėdsa
kai, todėl iis dar vadinamas 
arftropolitiškuoju arba žmo
gaus laikotarpiu.

Čia turime prisimint svar
biausiąjį nereito šimtmečio 
mokslo laimėjimą, būtent 
nesugriaunamą patyrimą, 
kad viskas, pasaulyje nuola
tos keičiasi, kad pastoviu 
formų nėra. Bet tos permai
nos ne taip smarkiai vyksta 
kad galėtum jas lengvai pa
stebėt. Kai kurios permai
nos įvyksta tik per labai il
gus laikus. Tam dėsniui pa
siduodami ir žemė. ir aug
mens. ir gyviai ir žmonės 
pereina, pergyvena nuolati
nes. nors ir neryškias per
mainas. “L. U.” i

~ nojo Daugpilio tvirtovę, betnepriklausomybę, ft-aslin- josJ , j lėjo nes\.usai 
kus 20 metų po sukilimo, Jvisk*ą žinoj«. Sierakauskas 
Panose pradėjo eiti “Aus- d * išvaįiav0 į Kauna ir 
?■ kuri žadino lietuvių tau- čia rjnko sukilėliy bu,.ius.
/oo i k° ’ PaPaJlau Prie io prisijungė kun. Mac-
1904 meu.s caro valdžia kevi^iau Ralvšk.is ir kiti 
eido laisvai spausdinti lie- bul.iaL Netoli Kedaini 
mviskas knygas n; laikras- Sierakausk jau huv0\'pie
?‘usl T.??au nerelk,a .uzm?r- 300-400 žmonių, ginkluo
ji. kad kova su rusų zanda-. ir da!gžmis. Ru.
:?‘fdu™?,Unkl,r,pavoJlnga'!sai, būdami Ukmergėje, su- 

enk m- aukilimo.me- žinoję apie sukilėlius, išėjo 
tais, bet n vėliau šimtai ge- jy jješkoti. Tačiau sukilėliai 

rusus apsupo ir sumušė. Tas 
įvykis sukilėlių štabe sukėlė 
didelį džiaugsmą ir prie jų

•įausių Lietuvos sūnų buvo 
ištremta už 10,000—12,000 
kilometru ir mirė nuo bado 
ir šalčio Sibiro taigose.

Čia trumpai aprašysime 
1863 metų sukilimą. Sukili
mo tikslas buvo išsivaduoti 
=š įusų jungo. Jį pirmiausia

bai žiauriai baudė sukilimo 
vadus. Žinodamas, kad 
daug kunigų pritaria sukilė
liams, jis tuojau įsakė kelia
tą kunigų pakarti. Buvo su
šaudyti kunigai Išara ir Že- 
mackis, o Vilniaus vyskupą 
rusai išvežė Rusijos gilu
mom Muravjovas lygiai elg
davosi su kunigais, bajorais 
ir valstiečiais, kuriuos pa
gaudavo sukilėlių eilėse. Iš 
viso buvo pakarta ir sušau
dyta apie 1,500 žmonių. 
Daug sodžių kazokai sude
gino, gyvenamas vietas su 
žeme sulygino. Kuriuos gy- 

prisijungė daug naujų suki- ventojus ištrėmė į Sibirą, tų 
dėlių, kurie sudarė 2,500 vietose buvo apgyvendinti
žmonių pulką. Komanda 
ėjo lietuviškai. Nors sukilė
liai narsiai kovojo su rusais, 

rengė lenkai, nes lenkų ba- bet Sierakauską rusai su- 
iorai tuomet vaizdavosi, ėmė ir išsivežė i Vilnių, su- 
kad iie atstovauja ir Lietu- kiteliai pradėjo silpnėti'
vai. Tad jų įkurtas centrali
nis tautos komitetas pradė- 
’o 1863 metais vasario mėn. 
iungti visas sukilėlių jėgas.
Netrukus Lietuvos bajęrai 
Vilniuje sudarė valdžios ko
mitetą iš keliu asmenų: Gei- 
štaro, Giedraičio, Jelenskio.,
Oskierkos, Lapočinskio ir 
kitų. Šis komitetas buvo pri
klausomas iš sukilimo cent-
-o Varšuvoje ir todėl pasi-i TAUTININKŲ DIKTATŪRA.
vadino: Skvrius valdas _________
Lietuvos provincijas.” Kiek Siomis dicnomis CIeve. “ 
vėliau, sukilėlių priešakyje • ,andc I)o?ėdžiaves Ameri

Suvalkijoje irgi butą są- 
bruzdžio. Pirmieji sukilėlių 
būriai susidarė Mariampolė- 
je. Su rusais sukilėliai buvo 
susirėmę bent keliose vieto
se, bet beveik niekur jie ne
laimėjo. Daugiausia susirė
mimų su rusais buvo Kauno

rusų burliokai.
Po nepavykusio sukilimo,

Muravjovas 1864 m. uždrau
dė lietuvių kalba spausdinti 
knygas ir laikraščius. Tam 
korikui Muravjovui rusai 
Vilniuje net paminklą buvo 
pastatę, o rusų poetai Mu
ravjovą net dievino. Bet at
ėjo 1915 metai ir rusai su
prato, kad jiems iš Vilniaus 
reikės pasitraukti, tad išei
dami iš Vilniaus, išsivežė ir 
Muravjovo paminklą. Tsb.

SLA. JUBILEJINIS SEIMAS PASMEli-

rinkimams buvo nustatęs 
Lietuvos Steigiamasis Sei
mas.

Be to, seimas paskyrė 
šitokią 8400.00 Lietuvos politi

niams kaliniams sušelpti.

t x . TZ ,. , . . posėdžiavęsatsistojo Kalinauskas, kuns Rog Lietuvių Susivienijimo 
bemaž ligi 1864 m., kol jo jubitejinis seimas 
’-usai nesugavo, vede smar- Lietuvos klausimu 
kia kova su sukilimo malsin- rP7n1inoiin •
*oju Muravjovu. Dabar ido f „ " JV. , i
mu pažiūrėti r jėgų santiki taį? Rai LieJtuvą V/Wo žmo. antausis Smetonos pasturla- 
-ukilimui pi asidėdant. nerinkta valdžia, kuri koms.

Tuo laiku Lietuvoje rusų sutrempė respublikos kons----------------------------------- -
kariuomenės buvo vienas Yituciia ir sunaikino ios de- * >• . •korpusas pėstininkų ir viena‘ įpratinę tvarką, atimda- GarsU$ Anarchistai 
divizija raiteliu, kas sudarė ma Lietuvos piliečiams žo- BUVO GifU€ Lietuvoj.

džio, spaudos, susirinkimų ir ----
organizacijų laisvę: Kitoje “Keleivio” vietoje

Kadangi ta valdžia žiau- žinia, kad pereita są- 
riai persekioja savo politi- vait§ Francuzijoj nusižudė

40 000—50,000 karių: bet 
vėliau rusai savo oaiėgas 
padidino ligi 100,000 karei
viu. Gi sukilėlių kariuome-
neie
‘ojai

kaip šio įvykio tvrinė- nįus priešus, 
tvirtina, buvo 77.000 ninkams že

priėmė

1 <Xl Via skaudus moralia

singumas, ir socialistai prie 
to eina.

—Nemeluok, Maike. Vi
siems jus tokio rojaus nepa
darysit.

—Kodėl ne?
—Ogi todėl, kad ant svie

tai kaip gi žmonės galėtu 
būti visuomet vienodi. Aiš
ku. kad tokių žmonių, koki 
dabar mes esame, senaisiais 
laikotarpiais visai nebuvo. 
Aišku, kad nirminiai žmo
nės labai mažai tebuvo pa
našus į mus. Tik laikui bė
gant, iš palengvo betobulė- 
dama. žmonija išsirituliojo 
į tokius pavidalus, kuriuos 
mes šiandien dalijame visą 
žmonija. Bet iš kur atsirado 
tasai pirminis žmogus?

Norėdami atsakyti i šitą 
klausimą ir peržiūrėsime 
trumpai žemės, augmenų ir 
gyvių .gyvenimą įvairiais 
laikotarpiais ir jieškosime 

žmo-
Biznis Kįla.

Amerikos kapita listų tuose laikotarpiuose 
spauda džiaugiasi, kad pre- gaus pėdsakų, 
kybą ir pramonė pasiekė jau Pirmiausia turime žinoti, 
aukščiausio laipsnio nuo sa- i kokius laikotarpius moks- 
vo susmukimo. Plieno, elek- lininkai dalina žemės gyve- 

to nėra tiek skarbų, kad vi- tros ir automobilių gamyba, nimo laiką. Jie tą laiką įvai- 
si galėtų raskažiuose gyven- vietoj nukristi vasaros lai- riais budais dalina, bet mes 
ti. Vienas-kitas bagotyrius ku, kaip tai paprastai buna^.irtisim viena iš paprastųjų 
gali ponavoti, ate prasti lei- šią vasarą gerokai pakilo ir būdų. Pradėsime nuo se- 
beriai taip gyventi negali, kįla vis aukštyn. . Iriiausių laikų, kuomet žemė-
Valuk to, Maike, ir šventas --------------- ie jau galėjo būti gyvų dai-
raštas sako: “Turi būt po- Pereitą sąvaitę Lenkijoj ktu.
nai, ir turi būt služaunin- iššoko iš bėgių Poznanės- Pirmasis laikotarpis, ar
kai?’ Taip, vaike, buvo nuo Varšuvos traukinys. Du ke- čiausia prie tų laikų, kada 
svieto pradžios, ir taip turės leiviai užmušti ir 13 sužeista, žemė buvo dar karšta, vadi-

SAUSRA NAIKINA 
AMERIKA-
Tuo pačiu laiku 35 žmonės 

žuvo potviniuose.
Federalinis oro biuras 

Washingtone skelbia, kad 
šių metų sausra yra daug 
pragaištingesnė, negu buvo 
1930 ar 1934 metais. Neku- 
riose vietose žuvo jau vis: 
pasėliai ir augmenys. Neliko 
nei žmonėms maisto, nei gy
vuliams pašaro. Pereitą sa
vaitę prezidentas Roosevel
tas buvo sušaukęs visų savo 
ekspertų konferenciją ir ta
rėsi. kokiu budu gelbėti 
skaudžiausia nukentėjusius 
farmerius ir kas daryti, kad 
ateinančią žiemą nepritruk
tu kraštui maisto. Nutarta 
pirkti gyvulius, kuriems jau 
nebeliko ganyklų, ir skersti 
juos mėsai, kuri bus deda
ma į skardines. Gi farme
rius, kurių laukai buvo sau
lės išdeginti, kelti į miestus 
ar kur kitur prie viešųjų dar
bų. Valdžia supirko mėsai 
ar trąšoms jau 7,000,000 
galvijų.

Iki šiol sausra daugiausia 
yra palietus šias valstijas: 
North Dakotą, South Dako- 
tą, Montaną, Missouri, Ar- 
kanšas, Kentucky, Tennes- 
see ir Indiana.

Tuo tarpu Texas valstijoj 
buvo tokios liūtys, kad kilo 
didžiausi potviniai. Vanduo 
išgriovė tiltus, išplovė gele
žinkelius ir nunešė daugybę 
namų. Žinios sako, kad 21 
žmogus prigėrė ir 14 žuvo 
be jokios žinios.

giązina dvari- 
zemes ir miškus, 

kareivių. Sukilėlių raitelių kurie buvo nusavinti vyki- 
buvo nedaug ir tai, daugiau- nant žemės reformą, ir tuo 
šia, baiorai. Pėstininkai bu
vo ginkluoti dvejopai: šau
liai ir dalgininkai. Buvo ma
noma, kad esant nors ir n°-

pagarsejęs anarchistas A- 
leksandras Berkman, kuris 
gyvendamas Amerikoj drau
gavo su taip jau plačiai ži
noma anarchiste Emma 

kurpačiu laiku slopina kiekvie-
ną darbininkų ir ūkininkų Goldman. Is Nicėjos, 
pastangą iškovoti geresnes Paskutinėmis dienomis

____ ___ ___________  .. gyvenimo sąlygas, areštuoja Berkmanas gyveno, papil-
tobuliems šautuvams, dalgi- juos ir atiduoda karo lauko domai dabar pranešama, 
ninkai vis dėl to vra pavo- teismui; ,af* kaip jis^taip ir jo buvu-
ungi. Artileriios sukilėliai 
mažai turėio, nes visi laukė 
ios atsiunčiant iš Amerikos, 
bet taip jos ir nesulaukė. 
Vis dėlto sukilėliai Alvtuie 
ir Palenkėie buvo pasidavė 
medines patrankas, geleži
niais lankais apkaustytas. 
TzPnkiieie. netoli Plocko. to
mis Patrankomis sukilėliai 
sėkmingai šaudo i rusus, bet 
sodinės patrankos buvo no- 
tikusios. nes. kelis kartos iš
šovus. sprogdavo vamzdis ir 
reikėdavo jas mesti Kitose 
vietoso patrankos buvo at
lieto? iš vario. .Tos buvo daug 
geresnės, bet vistiek negalė- 
iusios lygintis su rusų armi- 
ios patrankomis.

Kadangi ta valdžia suma
nė apdumti akis žmonėms ir 
suklaidinti viešąją opiniją 
kitose šalyse, paskelbdama 
neva rinkimus į seimą, ta
čiau neduodama teisės žmo
nėms nei laisvai statyti kan
didatus, nei svarstyti jų tin
kamumą spaudoje arba susi
rinkimuose ir neleisdama 
veikti nei vienai Lietuvos 
politinei partijai, išskyrus 
valdančiają tautininkų par
tiją, tai—

Tebūnie nutarta, kad 
SLA. Jubilėjinis Seimas ke
lia griežtą protesto balsą 
prieš darbo žmonių perse
kiojimą Lietuvoje, prieš ka
ro lauko teismus ir mirties 
bausmes; ir toliau—

kad šis

si draugė Emma Goldman, 
yra kilę iš Lietuvos. Berk- 
manas gimė Vilniuje, turtin
gų žydų šeimynoje. Jo tėvai 
vėliau buvo išvykę Peterbur
gan, bet jiems mirus, Alek
sandras grižo Lietuvon ir 
apsigyveno Kaune, kur bu
vo gimus Emma Goldman. 
Kaune jiedu susipažino ir 
1892 metais atvyko Ameri
kon. Po didžiojo karo, 1920 
metų rudenį, jiedu buvo iš 
čia deportuoti kartu su 247 
radikalais į Sovietų Rusiją.

Žinoma, neorganizuotiem 
ir menkai ginkluotiem suki- # Tebūnie nutarta,
lėliam , buvo sunku kariauti S3iA. Seimas reikalauja grą- 
su rusu kariuomene, nors su- žinti Lietuvos liaudžiai poli 
kiteliai ir buvo labai pasiry- tinęs teises ir duoti amnesti- 
že. Didelis triukšmas buvo, visiems politiniams kali
kai Varšuvos rusu generolo niams, nukentėjusiems ko- 
duktė istojo i sukilėlių ulo- voje dėl laisvės ir darbo 
nų pulką eiliniu kareiviu^į^onių būklės pagerinimo; 
Buvo ir daugiau moterų, tar- pagaliau—
navusiu pas sukilėlius. Pa- 
tvs sukilėliai buvo nevieno
dai nusistatė. Dėl to vienus 
vadino baltukais, o kitus 
raudonikiais. Šių paskuti
niu iu vadu buvo rusų gene
ralinio štabo karininkas Sie
rakauskas, gerai pažinęs ru
sų tvirtoves. Jam buvo pa-

SAN FRANCISCOJ BUS
PAKARTAS BOSTO- 

NIETIS.
San Franciscos mieste bu

vo nuteistas patarti bosto- 
nietis Albert Walter, kuris 
išgėdino ir pasmaugė mergi
ną. Jis bus pakaitas 4 rug
piučio.

ISPANIJA NEIŠLEIDŽIA 
AUKSO.

Karioji Ispanijos valdžia 
įsakė budriai dabo j visus 
airportus, nes sužinota, kad 

kad šis įvairus “patriotai” gabenaTebūnie nutarta,
Seimas nepripažįsta tikrąją orlaiviais auksą į užsienius.
tautos atstovybe to Lietuvos --------------
“seimo,” kuris buvo išrink- Nori $4,000,000 Ag'tacijai. 
tas šio mėnesio — birželio Republikonai nori surink- 
9—10 dd., bet reikalauja, ti rinkinių agitacijai 84,- 
k?d be atidėliojimo butų pa- 000,000. Ir galimas daiktas, 
skelbti nauji Seimo rinki- kad fabrikantai irbankinin- 
mai tąja tvarka, kurią seimų kai tokią sumą sumes.
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Įvairios Žinios.
PO AUDROS DETROITE.

Iš VISO PASAULIO.
ŽENEVA.

Fašistas neguso išvaizdoj.
TOLIMIEJI RYTAI. 

Tarpusavis karas tulaikv-

Pro Detroitą andai praūžė smarki audra, kurios pasekmės ga-

—Šiomis dienomis Ženevoj i tas. — Pietų Kinijos valdžia 
susirinko Tautų Lygos posė- naskelbė, kad jos armijos 
dis išspręsti Italijos sankci žvgiuotė prieš centralinės 
jų klausimą. Į tą posėdi at- Kinijos valdžią laikinai su
važiavo ir buvęs Etiop5 iod laikyta. Dabar susirenka Ki- 
negusas protestuoti prieš I nijos nacionalistų partijos 
Italiją. Vienas jaunas Žene- Kumintano kongresas, todėl 
vos fašistas prisitaisė sau pietų Kinija norinti palauk- 
barzdą, apsirengė kaip Etio- ti ir pamatyti, ką tas kongre- 
pijos karalius, ir pradėjo sas nutars: varyt ar nevarvt 
vaikščioti po miestą. Smal- japonus iš Kinijos. Pietų Ki- 
suoliai sekiojo paskui jį, ma- nija nori juos varyt. Jeigu P'ma matyti šiame vaizdelyje. Be sugriautų namų. buvo da už- 
nydami, kad tai tikras Etio- Kumintanas nenorės japo-'mušti ir du žmonės, 
pi jos karalius. Vėliau poli- nams karo skelbti, tai pietų 
cija jį suėmė ir išaiškino, Kinija veikiausia pakels ka- 
kad tai fašistas. rą ir prieš Kumintaną ir

j prieš japonus.

SKANDALAS TAUTŲ LYGOJ.

SCRANTON, PA.
Lietuvių kalbos mokykla.

Su liepos 6 d. Lietuvių 
parapijoj prasideda

PER “FORDŽ1ULAJŲ”
ŽUVO 123 ŽMONĖS.
Associated Press prane

ša, kad švenčiant 4 liepos m . 
dieną šįmet visose Jungti-
nėse Valstijose žuvo 123 Pa™?kos Įieluv ^loos bei-
žmonės Pernai aDvaikščio- nalciams ir mergaitėms. Pa- zmones. rėmai apvaiKscio- R prasidės nuo 8 ry-

ę zmonlų tais. Visi tėvai leiskite savo 
® g ** vaikučius į mokyklą.

Kun. Žukauskas.

Parsiduoda 50 akerių farma
Visa apsėta javais ir kitokiu derliu. 

Parduodu už pusę kainos. Klauskite: 
WILI.IA.M MESKAUSKAS (8 

R. F. D. 1, CORRY, PA.

PAJIEŠKOJIMAI

Nusišovė Anarchis
tas Berkman.' '

-------- « ’ tNicėjos mieste, rrancuzi- 
joj, pereitą sąvaitę nusišo
vė Aleksandras Berkman, 
p'ačiai žinomas anarchistas.
Savo laiku jis yra gyvenęs 
Amerikoje ir išsėdėjo čia 
apie 19 metų kalėjime už 
tai, kad šovė Pittsburgho 
plieno plutokratą, Henry
Fricka. Amerikoje gyvenda- Pajieškau petro cizuijjo šunų,

ii< drano-avn <m Fmma j“ yra Sute Hospitolėje. Daktarai i.id. jis (uaugdvo su Lmma , kad jįs tos ilgos nep&gys. JU 
(loldmaniute. Jiedu buvo prigulėjo ir prie So. Bostono Kliubo.

Pirm 15 metų jis gyveno Hyde Par
ke, Mass., su savo žmona ir sunais. 
Jis turi $1,500 ir tie pinigai yra State

deportuoti 1920 metais į Ru
si-ą kanu su kitais redika- 
iais. Abudu buvo žydų kil
mės ir gimę Rusijoj, tačiau 
komunistinė Rusija jiems 
labai nepatiko, nors gyven
dami Amerikoje jiedu labai 
už ją agitavo. Deportuoti į 
Sovietus, jiedu neilgai tenai 
gyveno ir išvyko į užsienį. 
Emma Goldmaniutė dabar

PARSIDUODA FARMA
ROCKMOOD, N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių, naujas namas ant 2

Italai sukėlė muštynes, kuo- ekonomines bausmes prieš x
met Etiopijo. karalių, ėmė Italiją nutarė atšaukti, u-i>ra ‘tekėjusi Anglijoj uz 

BRAZILIJA. Į kalbėti. čiau Etiopijos užgrobimo v,en0 “ghakasio,
Suėmė revoliucijos vadą. Pereitą sąvaitę Ženevoj Įgijai nepripažino, šituo 
Sao Paulo mieste policija susirinko Tautų Lyga išsprę- “laus*m,H Pnes kruvinąjį Ita- 

suėmė ruošiamų automobi- sti Italijos sankcijų klausi- fašizmą pasisakė trys 
i;,i įonbtvrrdii tvuvVvinio Atvv'on ir didžiausios valstybes:

RUMUNIJA.
Slopina žydų pogromus.

—Bukarešte buvo prasidė-j 
jęs žydų pogromas. Patrio

padarė keliatą užpuolimų lių lenktynių tvarkytoją mą. Atvyko ir buvęs Etiopi- didžiausios valstybės: So- 
ant žydų laikraščių parda- Henriųue Almeidą ir išga- jos karalius Selassie. Kaip vietų Rusija, Didžioji bnta- 
vėjų ir sudegino jų prekes, beno į Rio Janeiro. Buvo, tik jis atsistojo kalbėt, Itali- niJa lr Francuzija.
Valdžia sustiprino policiją mat, susekta, ktųl Almeida jos fašistiškos spaudos ko- Italijos fašistai su Mosso- 
ir pašaukė kariuomenę, kad vadovavo kariuomenės suki- respondentai pradėjo kelti liniu priešaky dabar neriasi
užpuolikus suvaldytų. limui pereitą rudenį.

o Berk- 
manas gyveno ramiai Fran
cuzijoj ir uždarbiaudavo 
versdamas rusų knygas ang
lų kalbon. Manoma, kad jis 
nusišovė dėl suirusios svei
katos, nes tik šiomis dieno
mis jam buvo padaryta ope
racija ir nebuvę vilties pa
sveikti.

globoje. Norint platesnių žinių, kreip- i 
kitės pas (g) I

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė., Dorchester, aukštų, ir visi budinkai nauji, ant di- 

Mass. Tel. TALbot 5208. . delio kelio, visai miestely, prie moky-
------------------------------------------------------ klos, storų ir bažnyčios. Elektros. pęiVCniM AI :šviesa ant kelio, apšviečia visą namą.

Ar Oi V E.LHIV1 Al. Vanduo stuboj ir lauke, nėra gyvulių,
----------------------------------------------------- i tik daug vištų. Didelis malkų lotas ir
Pajieškau vyro apsivedimui, aš daug ūkės įrankių. Stubos fumičiai 

myliu ant ūkės gyvent, tai prašau parsiduoda sykiu, jeigu norės. Musų 
tokius ir atsišaukt, kurie turi savo kaina $2,800 — pusę įmokėt. O kitus 
ūkę. Aš esu 42 metų našlė, be vaikų, ant lengvo morgičiaus. Kurie norit 
kuriems nepertoli atsilankykit ypa-'pirkti farmą, pirkite dabar ir gaukite 
tiškai, kurie iš toliau prašau atrašyt gerą farmą pigiai, laibai gera vieta 
laišką. Kurie norėtų pasimatyt ypa- bizniui ir geresnės vietos farmai ne- 
tiškai, štai kaip reik surast: priva- gali būt. Pirksite pigiai. I)u seni žmo- 
žiavę Leavittsburg, pasukit ant tilto , nės ant farmos ir nori būtinai par- 
į Meadou- Brook. Privažiavus antrą duot. Toji farma yra New Yorko val- 
pelenų kelią, važiuokit iki galo. Aš stijoj, Fulton County, prie šių mies- 
gyvenu po dešinės. (0) ,tų: Johnstovvn, Gloversville, Amster-

Mrs. Fra neės Kincaid, :dam ir kitų. Galima farmą pamatyt
% Paul Raber, Route 1, kada tik norit. (8)

Leavittsburg, Ohio.

DANCIGAS. 
Neri nusikratyti

BALTIJOS PAJŪRY
Hitleris ruošiasi naujam 

žygiui. — Paryžiaus “Le Į Lygos kontrolės.

triukšmą ir kolioti buvusį iš kailio. Jie grūmoja pasi- 
Etiopijos valdoną. Tarnai traukti iš Tautų Lygos ii 
norėjo triukšmadarius pra- kalba apie naują karą. Bei 
šalinti, bet šie pradėjo prie- ką jie ištikruju darys, neži- 
šintis. Tautų Lygos švento- nia. Ką darys Tautų Lyga. 
vėj kilo muštynės. Reikėjo taipgi kol kas da neaišku, 
šauktis policijos, kad įvy- Neaišku, kas bus su Etiopi-

T^utų
Danci-

Temps’’ sako, kad Hitleris I gas dabar yra skaitomas lai
ruošiasi atimti iš Tautų Ly- sva respublika no Tautų varka^'AštuonT'fašž- ižf
gos rankų Dancigo kraštą, gos kontrole. Hitlerio naciai I • - ................. - ^ -. . , r . - i j , ... ._ . ___ . |tai buvo areštuoti ir išga- Tuo tarpu areštuoti Žene-kalėjiman. Tuomet le- voj italai jau išleisti iš kalė

giui Rytų Prūsuose esą jauj 
organizuojami rinktinių na-Į 
cių būriai.

rikratyti.

AUSTRIJA.
Laukiama nacių pervers-

B AL K ANAI.
Monarchistų judėjimas.

| Juodkalnijos monarchistai
nori atsimesti nuo Jugosla- antmestas. Aš tvirtai tikėjau 

mo. — Austrijoj plinta gan- vijos ir atstatyti nepriklau- Tautų Lygai. Aš nesitikėjau, 
dai, kad naciai pasiruošę somą Juodkalniją su kara- kitų valstybių žmonės 
nuversti dabartinę klerika-Įlium Nikalojum priešaky.Įeitų lieti kraują"už mus; bet 
liškai fašistinę valdžią ii Jugoslavijos valdžia šitą ju- aš tikėjaus, kad Tautų Ly- 
pakviesti Otto Hapsburgą dėjimą slopina. gos valstybės paskolins man
užimti Austrijos sostą. Bet -------------- pinigų nusipirkti ginklų, ku-
Paryžiuje kalbama, kad jei- ALABAMOS STREIKE rių mes neturėjom, 
gu Austrijoj butų atgaivinta PRASIDĖJO ŠAUDYMAS. “Nuo 1936 metų sausio 
monarchija ir Hapsburgas A] mėnesio musų kareiviai, mo-
užimtų sostą, tai čekoslova-l iį, dSnkai Rerys, vaikai gyvuliai, upės,
kijos. Rumunijos ir Jugo- c ., P P . . . . ežerai ir ganyklos buvo api-
slavijos armijos tuojau už- J^Komna^a ^ pilarnos nuodais orlaivių.Kompanija pra-|Ir .. baisi uktika paveįkė.

žmonės ir
imtų Austriją.

PALESTINA. , , ,sąvaitę nežinia kas nuo kai 
Šaudymai ir padegimai.— nų pradėjo į streiklaužius 

Tarp žydų apgyvento mies- šaudyt. Streiklaužiai ėmė 
to Tel Avivo ir arabų drut- šaudyt atgal. Nuo šūvių nie-

KANADOJ PERKŪNAS 
TRENKĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ.
Port Stanley miestely, Ka-

lassie tęsė savo kalbą toliau, jimo ir ištremti iš Šveicari- 
“Penkiasdešimts dvi vals- jos. Jų elgėsi pasmerkė ir 

tybės Tautų Lygoj mane už- tarptautinė laikraštininkų
tikrino,” jis sako, “kad už- sąjunga, 
puolikas nelaimės. Aš to ka
ro nenorėjau, jis buvo man

nesi laiko.
dėjo samdyt streiklaužių, ku-11' &1

! rie dirba ginkluoti. Pereitą Nuo J“?** knt? f-"““ " 
savaite nežinia kas n,te kai- Žmones bego nuo

mirties lietaus, klykdami is
skausmų. Kas tik užvalgė 
užnuodyto maisto ar atsigė-

vietės Jafos yra nustatyta Ras nenukentėjo, bet šerifas rė vandens’ V1S1 mirė di- 
siena. Bet arabai dažnai tą išvvko su šunimis į kalnus 
sieną pereina, apšaudo žy- jieškoti šaudytojų, 
dus, padega jų triobesius ir t
bėga atgal. Pereitą sąvaitę JUODVEIDŽIAI APVOGĖ
policija sučiupo 17 arabų, 
kurie perėję žydų pusėn pa
degė vieną malūną ir keliatą 
gyvenamų grįtelių

KANADOS KARDINOLĄ.
Laikraščiai praneša, kad 

North Bay miestely, Kana
doje, buvo areštuoti du 
juodveidžiai, Smith ir Bur- 
gess, kurie apvogė tenai Ro
mos katalikų kardinolą Vil-

ITALIJA-ETIOPIJA.
Kaip pasielgs Tautų Ly-
~ Etiopija skai- ]eneuve jiedu nukniaukė iš

f esi Tautų Lygos nare. Itali- jo automobiliaus civili kos- 
joj dabar svarstomas klausi- į;llma
mas, ką darys Tautų Lyga 
dabar, kuomet Etiopijos, 
kaip nepriklausomos valsty
bės, jau nebėra? Italai ma
no, kad Tautų Lyga turės 
išbraukti Etiopiją iš savo 
narių skaičiaus.

džiausiose kančiose. Nuo 
nuodingų italų gazų mirė 
desėtkai tūkstančių žmonių. 
Ir aš atvykau į Ženevą pa
reikšti pasauliui protestą dėl 
šitokio Etiopijos žmonių 
kankinimo. Aš niekados ne
būčiau tikėjęs, kad vienas 
užpuolikas galėtų nuveikti 
52 valstybes. Dabar jus sprę
skite kaip norite. Jūsų 
sprendimą atsimins ir Die
vas ir istorija.”

Tautų Lyga sprendimą 
jau padarė. Sankcijas arba

TEISMAS PANAIKINO 
GELEŽINKELIEČIU 

PENSIJĄ.
Pernai Kongresas buvo i

IpiHps istatvma kad frplžkp- 
lių darbininkams ir tarnau
tojams butų įkurtas senat 
vės pensijų fondas. Tam 
fondui sudaryti ir palaikyti, 
geležinkelių kompan i j o s

VINCENT KVEDERAITIS, 
ROCKWOOI), N. Y.

Parsiduoda Gera Farma.
Žemė lygi, be kalnų, su dideliu pu- 

arti dirbtu
ves, 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 (33) 

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

Pajieškau draugės tikslu apsivedi- 
mo, tarp 40-50 m. apsišvietusios ir I 
blaivios, turtų nepaisau. Aš turiu 50 j
metų, dirbu po biskį.. Kurios norėtų , § „ačiam miestely 
arčiau susipažinti, rašykit ir įdėkit i A ’ P® . . m . y’ 
savo paveikslą. Gyvanašlės ir ant
juoko prašau nerašyti. Tik ant rimtų 
laiškų duosiu atsakymą.

Frank Buck
P. O. Station C.,- Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui suaugusios 
moteriškės. Esu našlys, 50 metų, tu
riu 75 akerių ūkę, prie gero kelio, 

nadoje, perkūnas anądien Praži?i vietoj ir netoli miesto, skolų 
, • . • t, i .i-i u - neturiu. Turtų vaikų, bet suaugę irkll'tO į Romos katalikų baz- negyvena prie manęs. Atsišaukdama 
nyčią, suardė bokštą ir UŽ- malonėk prisiųsti ir savo paveikslą.

- i___-- —__ i_x-___ 1 J- U. (8
Scpttville, Mich.degė kryžių. Pašaukti ug- r. i. box į,

nagesiai ugnį užgesino. Jei
gu ne jie, “Dievo namas” 
butų supleškėjęs ligi pama
tų. Kunigai sakydavo, kad 
perkūnas visuomet trenkia 
tenai, kur velnias įlenda. 
Taigi tikintieji katalikai čia 
dabar klausinėja vienas ki
tą: “Nejaugi musų bažny
čios bokšte velniai buvo ^u-

Pajieškau brolio JUOZO RAUPIO, 
paeina iš Lietuvos iš Gruždžių vals
čiaus, Šiupilų kaimo. Atvažiavo į Ka
nadą 1928 metais. Pirmiau gyveno 
Winnipege, vėliau išvažiavo į Londo
ną, Kanadoje, dabar nežinau kur ran
dasi. turiu labai svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Jį patį prašau atsišaukt ar
ba kurie žino jo adresą, prašau pra
nešti, už ką tariu daug ačiū. (8)

KAZYS KAUPIS, P. O. Box 83,
Hainesport, N. J., U. S. A.

Nauja Galia Nustipusiems
sisukę sau lizdą?”

» t Organams
NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius

FARMERIAI DIRBS PRIE orP^nus- T»> puikus pilvui tonikas ge- r AK1V1C.K1 Al 171K.BO rivit. rinj^ apetitą jr padedąs maHmui.
VIEŠŲJŲ DARBŲ. Skatina plaukimą syvų pilve ir žarno- 

* se. Vidurių judėjimas pasiliuosuoja.
. Penkiose vidurinėse vals- NUGA-TONE veikmė į širdį iššaukia turėjo mokėti pusketvirto tijose kur saul8 sunaikin0 J““;

nuošimčio mokes-ni nuo \ įsų falTner}u laukus, WPA biu- tai yra stebėtinas tonikas Imkite 
algų, ir tok} pat nuošimti tu- -X i NUGA-TONE šiandien Persitikrinki-
rėio mokėti i ta fondą natv= g VV ashingtono }- šio toniko Nauja ealia. Mėnesiorejo mOKetl Į TĄ ionoą patv samdyti nukentėjų- trytmentas tik už Vieną Dolerį. Pa
tarnautojai. Kompanijos tą " farTnPHn<5 nrip vipšuin sekos K*1’“4“0*®8 arba pinigai grą- ictfltvma ansVnndž taiemui S1US, IarmellUS. P1 le VieSUJŲ žinama. Parduoda visi aptiekoriai.L apskundė teismui darbu, kad jie turėtų iš ko Nuo užkietėjimo imkit—uga-sol
ir Šiomis dienomis teismas nrucrvvpnti —Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. ir
tą įstatymą panaikino kaip _____________ 50c-
priešingą konstitucijai. Reikalingas Darbininkas,

------------------------ Kuris moka melžti karves ir visą
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ALGERIJA.

Kariuomenė malšina riau
šes. — Algeriįa yra Francu
zijos kolonija šiaurės Afri
koje. Pereitą sąvaitę trijuo
se miestuose tenai prasidėjo 
riaušės. Vietomis arabai 
pradėjo mušti žydus, o kitur 
muštynės eina tarp kairiųjų, 
kurie stoja už dabartinę 
Francuzijos valdžią, ir deši
niųjų, kurie palaiko reakci
ninkų pusę. Riaušėms mal
šinti buvo pašaukta kariuo
menė.

MEKSIKA.
Pakorė 4 banditus. — Ja-

lisco valstijoj buvo suerauti 
ir tuoj pakarti 4 plėšikai, 
1 urie kelias savaites plėši
kavo ūkininkų tarpe.

Lawrence’o Lietuvių Tautiška Parapija Apvaikš- » 
čioja 20 metų Gyvavimo

JU BILEJU
Programa susidės iš dviejų dalių:

10 vai. ryto iškilmingos pamaldos Bažnyčioje.
1-mą vai. dieną, prasidės programa parap. kempėj
Prie North Loicell Road, Methuene.
Bus prakalbos ir geriausi kalbėtojai iš visos musų 
apylinkės.
Muzikalis programas—Dainos ir Šokiai iki vėlumai.

Visi lietuviai dalyvaukite šiame Tautiškos parapi
jos jubilėjuje ir pasigerėkite savo darbo vaisiais. 
Tai vienintelė visoje Mass. valstijoje lietuvių baž
nyčia su tokia garbinga ir pažymėtina praeitimi.

Kviečia TAUTIŠKOS PARAP. KOMITETAS.-

darbas 
(0

R. D. 1. Richfield Springs, N. Y.
^ItIįT^A^TRAT0SFE S-sdartiL^rRri^: 
RĄ KAŠTUOJA $100,000. ~ ~ --------

Profesorius Piccard ruo
šiasi greitu laiku kilti savo 
balionu 20 mylių aukščiau 
žemės, bet jam stinga dar 
$100,000. Kas tą sumą jam 
paaukos, jis sutinka pasiim
ti tą su savim į stratosferą.
Kilimas bus iš Pittsburgho.

Šį utaminką Maldene 
banditai užpuolė banko pa
siuntinį su pinigais ir atėmę 
$8,971 pabėgo.

ARPAD
LlSlMENTAS.

TAI 2AVĖJANTIS LINIMENTAS 
NUO VISOKIŲ GĖLIMŲ.

Išbraukius gerai iš lauko skauda
mas vietas prašalina visokį skaus
mą. I.abai geras nuo Reumatizmo, 
Lumbago, Neuralgijos, Sustingi
mų, Muskulų ir strėnų skaudėji
mus. išnarinimus. Užtikrinta pa
gelba. Kaina—$1.00 (-)

JOHN KOVAL,
Box 5. MONA, W. VA.

FARMA PARSIDUODA.
29 akeriai žemės, 20 dirbamos, 9

gražus jaunas sodas, 2 barnės, reika
lingi įrankiai; 1 arklys, 3 karvės, 2 
telyčios, 1 kiaulė, 7 paršai, vištinin-. 
kai, daug vištų, žąsų, ančių. I.at>ąi 
smagi vieta gyventi. Viską parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo, naš- 
lč> ners dirbti. įsi

MRS. ANNA' GENEVIGE ' • 
Tomaston Rd., Watertown, Conn.

PARDUODU LIETUVIS-.
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilaon St. 

Waterbury, Conn.

AR ROMOS

piezius y™ Kristaus 
Vietininkas?

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystes ALADS

ROCKERT’S 
ALE

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

BROCKERT’S ELYJE.
TĄ GERUMA ATRAS

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 Jezu^ Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip. šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną' Francuzijai 1«96 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 indulgencijas.

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

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
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 SU, Lawrence, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 

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

I t
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Wilkes Barrių ir Apylinkės Lietuvių Kon
ferencijos Rezoliucijos Lietuvos Klausimu.

nuoširdžiai dėkoja drau
gams už šias netikėtas vai
šes. Ten buvęs.

I

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

AVilkes Barrių ir apylin- protesto telegramą: 
kės lietuvių organizaciją at-, “Smetona, Presi^ent of 
stovai, susirinkę šių metų Lithuania. Kaunas, Lithua-
Elr&^nUpri«mUė «®[niSudburio lietuvių darbi- , A BUkui?—Bostono lie
kančią rezoliuciją:. ninku suvienytas frontas

Kadangi Lietuvoj yra dik- protestuoja prieš žudymą 
tatura, o ne demokratiška, nekaltų Lietuvos darbininkų
valdžia;

Kadangi Lietuvos liaudis 
šaukiasi i amerikiečius lietu
vius tuojautines pagelbos 
kovai prieš Smetonos dikta
tūrą, ir

Kadangi tuo tikslu yra 
šaukiamas Amerikos Lietu
vių Kongresas Clevelando 
mieste 20 ir 21 birželio, to
dėl tebūna nutarta, kad ši 
konferencija pilnai užgina 
tą kongresą, kurio uždavi
niu yra:

(i ) Visų laisvę mylinčių 
Amerikos lietuvių vardu pa
reikalauti be atidėliojimo, 
kad butų sušauktas Lietuvos 
seimas, išrinktas visuotiniu, 
lygiu, teisiu ir slaptu balsa
vimu, pagal proporcionalę 
rinkimų sistemą.

(2) Pakelti protesto balsą 
prieš žodžio, spaudos, susi- 
i inkimų ir organizacijų lais
vės slopinimą, prieš karo 
lauko teismus, kurie nežmo
niškomis bausmėmis bau
džia ūkininkus, ir prieš ki
tokius Smetonos vyriausy
bės smurto žygius.

(3) Pareikalauti amnesti
jos oolitiniams kaliniams, 
nukentėjusiems kovoj dėl 
demokratijos atstei g i m o 
Lietuvoj, dėl piliečių teisių 
ir darbo žmonių gerovės.

(4) Surasti budus, kaip 
Amerikos lietuviai galėtų 
nuteikti moralę ir materialę 
pagelbą Lietuvos liaudžiai, 
idant ji greičiau nusikraty
tų diktatūros jungą ir Įgytų 
laisvę.

Nutarta, kad ir ant toliaus 
butų darbuojamasi pravedi-
mui g j vriiiniaii visu vaiu

ir valstiečių. Mes reikalau
jame besąlyginės laisvės po
litkaliniams ir atsteigimo 
demokratinės tvarkos Lietu
voje.”

Įgaliotas Komitetas:
J. Striska, P. Ruplėnas.
P. Stukas, F. Balčiūnas,
J. Žukauskas.

LOS ANGELES, CALIF.

Keleivis,” bet atski
la korporacija. Ji turi pasi
rinkus tam pusvalandžiui 
toki laiką, koks jai paran
kesnis, ir “Keleivis” negali 
to pakeisti. Bet kad ir va
karais tas pus\alandis butų 
duodamas, mes nemanome, 
kad tamstos galėtumėt jj 
geriau girdėti, nes Sydney 
Minės, Nova Scotia, kur 
tamstos gyvenate, nuo Bos
tono perdaug toli.

Skerdyklų Darbininkui.—
Draugo korespondencijos a- 
pie AVinnipego komunistus 

Senieji “Keleivio” skaity- nedėjome, nes joje perdaug 
ojai visai pradėjo aptingti, asmeniškumų.

aprašymų iš Los Angeles, Felixui Baranauskui, Jo. 
tesimato, o \ eikime n Į\>- nuį poteriui įr j. Vilchins- 
Aių pas mus \ia daug. K. — Tamstų atsakvmo p.
,r?.b!n?s.- ,.P- Ambraz^ se™ Jonui Jarai nedėjome, nes 
Keleivio rėmėjai, via su- jįs neparodo, kad p. Jaras 

manus vj rai, moka gerai ra- ’0ULU korespondencijoj
.syt, turi laiko. Draugijose klydęs. -

Peiktini musu korespon
dentai.

mu.
V. Glaubičius,
J. V. Stanislovaitis, 
R. Godaitiene,
M. J. Kvietkus, 
Juozas Daugirda.

Humoristika
GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 

KNYGYNE.

SKELBIMAI DYKAI.
Organizacijos reikalas.

Šiuomi pranešama, kad Lietu 
vių Tinginių Bendrijos l-mos 
kuopos metinis susirinkimas at
sibus toj pat vietoj ir tuo pačiu 
laiku, kaip ir kitados. Siurbiu 
reikalų nėra; protokolas iš pe
reito susirinkimo nebus skaito
mas; naujų sumanymų taipgi 
nebus ir duokles mokėti nie
kam nereikės. Todėl, gerbiamie
ji L. T. B. nariai, nesibijokite.— 
bukite susirinkime visi. Yra

, , Tamstoms nepadaug gerų sumanymų padą- dnk^ įam musų clevelando
‘ °’ į6 ai?u.n£° k korespondentas pasakė, kad bukl1
nutilo. Kelkis Petrai ir stok Verbvla vra išėjęs vos daug 
vėl pne

ime daug reikalų, jr negajį tinkamai perskai- 
,unme veikimų, nors čionai tvt kuOpOS gaunamų laiškų, reiorius O. Miegalius 
musų ir nedaugiausia. apie get tamstos šito pareiškimo
300 lietuvių, bet sulyg tokio visai neužgįnčijat* Reiškia, 

p. Jarus rašė teisybę. O jei
gu taip, tai koks tikslas tuo
met “sprečylis”?

G. I. Strimaičiui. — Ačiu 
už prisiųstą iškarpą, bet su
naudoti jos negalėjome.

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS.
Į Vilkaviškio arbatinę užėjo 

jauna amerikiete lietuvaitė ir 
paprašė arbatos. Arbata buvo 
karšta ir jauna amerikietė pra
dėjo pilstyt ją šaukštuku, kad 
atvėstų. Paragavo,. bet vis dar 
karšta. Padėjo šaukštuką ir 
laukia. Prie to paties stalo sėdė
jo kaimietis maumodamas sau
są pyragą. Jis paėmė tą stiklą 
arbatos, pūstelėjo į stiklą kelia
tą kartų per nudribusius savo 
usus ir pastatė atgal, še, sako, 

J. F., p. V erOVla yra įsejęs VOS uitu8 naujų narių, tai bus proga gerk. dabar nekaršta.
. visuomenės dai bo. pjrma‘atdelieniją narodnos’ vieni kitus pamatyti. ---------------

Mes tunme daug reikalų, it. na;ali ,inkamai np„kai. L T B ,.mos kp prot spk

skaičiaus mes veikiame ge
rai. Musų parengimai gyvi. 
Teisybė, iškyla ir mažų ne
susipratimų, bet kur jų nėra, 
tai gyvenimo Įvykiai. Turim 
juos pamiršti, turim vėl vei
kti vienybėje, nes vienybė, 
tai musų galybė. Kapitalis

P. S. Kadangi sekretorius tin
gi rašyt, tai ši pranešimą para
šė A.S. Kitas.

BLOGI LAIKAI.
Vaikėzas: Mister, aš tau nu- 

šainysiu šiušius už nikelį.
Misteris: Duok tu man nike

li, o aš nusišainvsiu pats. J. F.I '

Žodynu lietuviškai angliško* ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

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

Lietuvos Reapublikoa Istorija ir Žeu-
lapi«.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų «u caro valdžia, ir 

BudV An',i4ka5T | diif rėmė  ̂gyi^ka^p paskui’revį
parik^b^mų1 š*i taip ’ Ą Li^ li‘
lengvu .r suprantamai kad kiekvie- a JkelbV respublika
nas gali greitai .imokt kalbėt angį.i-, lis įpalvuotag

x *’!»."•**•**”? oarodo dabartinės Lietuvos rubežius
bet fceh ralamat. pasikalbėjimai dar- , . kai padaiyta i apskri
tu Ieškant, važiuojant kur nors nu- /aj yra\.£na£ė knvga kuri p»-

ri t P • r3,0”’ rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika
ILS? X“ ™ v SU /T’ i kaip ji išrodo. čia telpa visi svar- 
.1 dokumentai: ‘ Steigiamojo Sei-

P,«l ot; U oi. : ra0 notariniai, taikos sutartis su bol- St Michelsonas Pusi. 95...............SSe • fevika!S> ratarti, sa loviais, apra.
Etnolofi ja arba istorija apie žemės ' šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 

tautas Pagal Dr. H. Haberlandų, Į Yr* *»i ne knyga, bet tiesiog žibmto-
p a rašė Šernas Su paveikslėliais. Ap-! v.a?’ K01"** apšviečia visų Lietuvą 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių į įš l*uąo ir iš vidaus. Kaina . — $1 Of
tautas, veisles arba rases Y ra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, IIL, pusi. 667, Popieros vir
šeliais ............................................ $3.00

Drūtais audeklo apdarais $1 5<.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 

Monolegai ir Deklamacijos. Šioje knv- j na išsimėtę po visų žemės kamuolį ?
goj telpa daugybė naujų, labai gra-, Kaip jis galėjo tuos gyvenus prastoj 

ių ir juokingų monologų ir dėklą ma- savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsižiu ir juokingų monologų 
cijų. Visokio* temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So Boston, 1214 m.............. 25c.

tiek vandens, kad visą žemę apsem
tą? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 

I ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku
ziai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas eigų argumentas griūva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir grafus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai na ........................................................ 25c.
apdaryta ........................................ $2 50

Našių Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
lnkvizicija. Parašė N. Gusev. Paiki ralius. Knyga tik ką apleido spau- 

naudinga knyga, aprašyta katankų Nauja knyga užpildyta vien re- 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
215 pusi. Popteros apdaruose. .. $1.00 knygą įsigyti visiems, nes Na-
(iamlos Istorija. Pagal P. Bert vertė' Daktaras yra viena iš reikalin-

D,. i. Knyga su daugeliu
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo
se aidimo apdaruose.......................$1.50
Materiališkas Istorijos Suprati*

Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina .............................................. $2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbine Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

Protesto rezoliucija prieš 
diktatūrą.

AVilkes Barre, Pa. — Ge
gužės 31 d. laikytoji lietuvių 
organizacijų konferencija, 
kurioj dalyvavo 22 delega
tai nuo 10 organizacijų su 

■1,144 nariais, griežtai pro- 
• testuoja prieš Smetonos dik
tatūrą ir terorizavimą ir žu
dymą Lietuvos piliečių, ku
rie nesutinka su dabartiniu 
režimu ir reikalauja sau pil
nos laisvės ir demokratinių 
teisių. Ypatingai ši konfe-

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
Lapeliai iš prcletariškos fi.osofijos kokius dievus garbino senovės indai 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
įvairiausius cuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny-. dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikius su žmonėmis turėjo 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. Knyga stambi ir labai užimanti 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų PBU

ĮSPĖJIMAS.
Motina dažnai Įspėdavo savo 

vaiką:
—Vincuk, nevalgyk perdaug 

bulvienės, nes atsikišęs tavo pil 
vas pratruks!

Syki atvažiavo i svečius jo 
reta ir motina pastatė jai rū
gusio pieno su bulvėmis. Vincu- 

su dviem kregždėm geriant iš kas žiurėjo, žiurėjo, kaip teta 
vieno pičerio alų. Kadangi aš da šveičia pieną, ir ant galo sako: 
gana drūta, tai man nei jo, nei —Perdaug neėsk, nes atsiki-
Lo. \P> tavo nilva.^ <r>di Iru Vi J JL F.ju lašinių įioauai ivima. —-j~ — r—  — ———. .

KLAUSIMAS: KUR YRA VIš- 
TAGAUDIS?

Pajieškau savo tikro vyro. 
Kanabeko Vištagaudžio. kuris

- , - T. Aitučiui. — Eilėraštis pametė mane du mėnesiai atgal
tai mus visus vienodai puo- “Tėvynės Varpas” parašy- išeidamas anksti rytą lašinių 
la, t argo našta darbo žmo- neblogai, bet musų laik- parnešti. Sulyg paskiausios ži
liems visiems vienoda. Ka raščiui jo dvasia netinka. Ji nios, jisai buvo matytas So. Bo-
pitalas targina bedarbe ii atsiduoda militaristiniu pat- stone, Gazeckio saliune. drauge<1 fiiirrrtlir' nnn L-Anr., n wi A • . . * _ . _ _daugelis nuo jos kenčiame: 
daugelis netekome namų, 
netekome ir spėkų. Tai nors 
Dalaikvkime bendrai drau-x---- «r _
giškumą. C. U. Davis.

ELIZABETH. N. J.

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystė*

riotizmu.
Franui Barteshui. —Tam

stos klausimų keliais žo
džiais - išaiškinti negalima. 
Tam tikslui yra parašytų 
knygų. Patartume perskai-

_ tyt “Kodėl Aš Netikiu Į Die- 
Keistutis C. Latvėnas baigė Vą” įr “Kokius Dievus Žmo- 

medicinos mokyklą. nės Garbino Senovėj.” Abi-

Mrs. Radiola White
(Vištgaudienė),

999 \Vhoopsmydear ave.
Ohmygosh. N. Y.

PARSIDUODA KARVĖ.

i

Smagu pažvmėti, kad dvi gaunamos “Keleivio”
Keistutis C. Latvėnas, seno knygyne ; viena kamuoja 20 
“Keleivio” skaitytojo Kazio centŲ« kita SI.00.
Latvėno sūnūs, šiomis die- Levonui.— Pipirai vra In-
nomis baigė Georgetown u- dijos augmuo. Auga taip pat ui JVS irtumėte rėkti, kad 
niversitete (Washington, Turkijoj. “Babkų” lapai au- mes n3rime apgauti. Bet jeigu 
D. C.) gydytojo mokslą ir ga atogrąžų Amerikoj ir ki- mes numestume tą laikrodėlį į 
7 birželio išvažiavo Į New tuose karštuose kraštuose. sąšlavyną, ui kiekvienas žiop- 
Yorko Fifth ave. ligoninę lys jį radęs pasimtų ir pasi-
dviejų metų praktikai. .Z tamstos korės- džiaugtų. Dėlto laikrodėlių mes

Jaunas musu daktaras m- I)onde/}cija į® ?.an nepardavinėjam. Musų noras y-
- i aaktara^ gi negalejO anksčiau tilpti dėl ra įbrukti ium« ka nors didesnime 1912 metais ir pradžios ątnkns lnikraštv vietn« n ‘ ? maesmmokslus ėjo Elizabethe. k laik!a't> vieto- uz laikrodėli. Mes siūlome jums

1928 metais Įstojo New O- Omayui. — Tamstos nusipirkti tikra raguotą lietuviš- 
Brunsvricko universitetan reikalą perdavėm adv. Ba- ką karvę. Ji tikrai gera karvė.

_ New Jersey valstijoj ir 1932 gočiui. Jis tamstai parašys i"*1**1 kaip bedievis, taip
metais ji pabaigęs išvažiavo b‘ paaiškins, kaip toki reika- ’r dievočius, kaip tautininkas,

- - . . , . taip ir bolševikas. Pardavimo

Progų yra daug, bet gerų la
bai mažai. Jei mes pasiūlytume 
jums pirkti sukliurusį laikrodė-

Uroguay’aus J.ietavig Darbininką 
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujo ji Bangaff
Išeina dn kartu per mėnesi. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

W|j Georgeto^“’kurį šįn,et 1. galima sutvarkyt.
. * .. • i vmrrA cm TYirkrl rinl/tcrA « • •nima ilgiems metams kitų,

kurie nesutinka, kad Lietu
voj egzistuotų žiauri dikta
tūra.

(SEKA PARAŠAI).

Rezoliucija dėl Klaipėdos.
Wilkes Barre ir apylinkės 

lietuvių organizacijų laiky
toji konferencija 31 gegužės 
šių metų, kur dalyvavo 22 
delegatai nuo 10 organiza
cijų su 1,144 nariais, priėmė 
sekančią rezoliuciją Klaipė
dos klausimu:

Kadangi Vokietija per 
Hitlerio režimą kėsinasi už
pulti Lietuvą ir atplėšti Klai
pėdą, todėl tebūna nutarta, 
kad ši konferencija protes
tuoja prieš pavergimą musų 
tautos per Vokietiją!

V. Glaubičius, J. V. Sta
nislovaitis. R. Godaitiene, 
M. J. Kvietkus, J. Daugirda.

KANADOS LIETUVIŲ TE
LEGRAMA SMETONAI.

Sudbury miesto (Kanado
je) lietuvių organizacijų su
sirinkimas vienbalsiai pa
smerkė Smetonos-Tubelio 
diktatūrą ir nusiuntė šitokią

baigė su medicinos daktaro M žvinakiui. — Ačiu už 
diplomą. pinigus ir eilėraštį. Peržiurė-

Daktaro tėvas, Kazys Lat- sime, gal bus geras, 
venas, yra senas musų visuo
menės veikėjas, dalyvavęs M. Petrui. — Ačiu už vis-

priežastis yra ta. kad šiais me
tais ji yra palikus bergždžia ir 
pieno neduoda. Kreipkitės: Sa- 
iesmen No. 1. Lietuvių Visuome
nės žardis, Nortų Amerika.

1905 metų revoliucijoj ir
Kamajų Respublikos vete- D-rui A. L. Graičunui. — 
ranast Kovodamas už laisvą Atsišaukimą dėl Etinės Kul- 
Lietuvą buvo patekęs caro turos Draugijos kuopų tvėri- 
nelaisvėn, bet iš kalėjimo mo Įdėsime vėliau. Į ŠĮ nu- 
pabėgo. Atvažiavęs Ameri- merĮ nesuspėjome.
kon Įstojo Socialistų Sąjun- --------------
gon ir dirbo toliau revoliuci- RADIO PROGRAMAI, 
ni darbą caro nuvertimui.

Keleivietis.

Iš East Granby. Conn.,
pranešama, kad 13 birželio

Vienas iš žingeidesnių ateivių 
radio programų Chieagoje. yra 
Palandecho Jugoslavų progra
mas per WWAE stoti kiekvieną 
nedėldienį nuo 1-2 po pietų.

Minėta programa susideda iš

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Fos. Mačiulis — oirmininkas,

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

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

730 McAlister ave., Waukegan, Ilk 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

726 — 8th St^ TVaukegan, IIL 
Kasos Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

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

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

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinku J. Laukis.

72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, Chicago, Ilk 1911 m., puslapi; 392
pasikalbėjimai, humoriatiški straips- p<>pjeros viršeliais .................... $2.00
mukai ir juokai. Antra pagerinta
laida 128 pusk.................................25c. Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai, 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksnio Kome- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. _ dĮja. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50 veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr-i ir
, . . 4 o- K 1.1 i 2 moterys. Abu veikalėliai vienoješvento Antano Stebuklas. Dviejų vei-

kimų komedija. Perstatymui reikia ( kny^ eje. Kama............................... zoc.
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- ■ Reikia Žmogų: Gert ir Calgyt?
Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.. —Dėlto, kad norisi, atsakys koks
e-r . • D 1- -• T U : -J ! nemokša. Bet delko gi norisi? DelkoSaeiahzmas ir Religija. Labai idom vj.lpio žmogus silpsta? Ir delko 

knyga šituo svarbiu klausimu. ą . maistas duoda daugiau spėkų
turėtų perskaityti kiekvienas katah-1 kiUs mažiau7 Oe)ko žmogui reikia 
kas ir socialistas. Paraše E_ Vander- ■ cukraus druskos ir kitų panašių da- 
veMe.vetleVardunas Boston Į,yte}? Ko<jel jam riebalų7 si.
Mass., ldlo ra., pusi. 24................j tuos klausinius suprasi tiktai iš šios
“O. S. S.“ arba šliubinė Iškilmė.— Į knygutės Parašė D-ras G-mus

Vieno akto farsas, labai juokingas Kama....................................................Ine

įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida................................................ .. $$• ,
Džian Bambos Spynai.— Ir kitos fę- 

nts. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net

ir geras perstatymui Kaina 16c.

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuve* 
Šelpimo Fondo leidinys. Sa Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ........................................................ 50c.

“KELEIVIS” 
2S3 Broadway,

So. Boston, Mass,

“KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

tenai buvo suruošta “surpri- 
se party” draugam Vaitke
vičiam jų 20 metų šeimyni-, klasiškų ir tautiškų dainų ir mu 
nio gyvenimo sukaktuvių zikos, vadovaujama profesoriaus 
proga. Būrelis draugų ir gi- Alexandro Savine, garsaus ju- 
minių pasamdė salę, paruo- proslavų kompozitoriaus. Pro- 
šė stalus, papuošė juos rožė- grama būna perstatoma angliš- 
mis, pridėjo valgymų ir gė- kai ir p. Stephen Steponchev, 
rimų, paėmė muzikantus ir trumpai papasakoja apie kelio-i 
pakvietė Į tą balių Vaitkevi- nę į Europą.
Čius. Svečių buvo iŠ New Jugoslavų muzika turi daug j 
Yorko, Bridgeporto, Meri-.grožio ir yra tarptautiška. taip; 
deno, Bristolio, Seymoro, i kad visi muzikos mylėtojai gali; 
Hartfordo ir Westfieldo, klausytis ir džiaugtis. Kiaušy-' 
Mass. Vaitkevičiai turi pa- kit ant stoties WWAE, 1200 ki- 
vyzdingą ūkį ir vieną sūnų lociklių, kiekvieną nedėldienį 
išėjusį aukštesnį mokslą. Jie. nuo 1-2 po pietų.

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
8ATYROJE

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER. MASS.

ir džiaugsis Jociai 
Jam bes trumpi

Ujo* 
ta- 17»

kiekvienai ypatai. 
šią Biblija ir tė>

j paveikslėlio*, (karte per* 
bavo pirm sutvėrimo svieto 

Kristaus), atmirš vi*

KAIXA TIK BI.OO
Kartoti caat ii* Biblija, pinizaa 

•r P»ėt» M.nrr Orrf.-

“KELEIVIS“
255 Broašvay, 

Sa. Bostoa. Mass

pinizaa ) 
r Or<k" j

□

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padaras arba 
sutaNao. nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų tak
sus. stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ii 
tų mano patyrimu Dirbtuv 
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnolevičhn
IS Wbitney SU W«

“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” Adminut.

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

Kultūriniai Ūkiai 
Lietuvoje.

Kulturiniai-gamybiniai ri
kiai Lietuvoje buvo pradėti 
steigti 1922 metais. Nuo to 
laiko ligi 1929 metų kulturi 
nių ūkių skaičius ir jų žemės

apie 100 j ten ir kitomis pro
gomis, bet Sovietų valdžia 
zisus tokius surinkusi ištrė
mė. Tsb.
ŽVEJYS PRAŽILO BEKO

VODAMAS SU GYVA
TĖMIS.

Birželio mėnesį į turgų at- 
plotas sparčiai augo. Tačiau važiavę daukšiečiai pasako-
1929 metais tautininkams į ką žvejo K. su gyvatėmis ■ 
pakeitus Lietuvos žemės re- ■ jo apie šiurpią ir baisią ko- • \t’nrrans ieiatvmo it*formos įstatymą ir dvarų ne 
liečiamą normą padidinus 
ligi 150 hektarų, iš kultūri
nių ūkių buvo nemaža že
mės atimta ir atiduota dva
rininkams. Be to, ūkiški sun
kumai privertė kai kuriuos 
ūkininkus nuo kultūrinių 
ūkių atsisakyti.

Šių metų pradžioje Lietu
voje buvo 80 kultūrinių ga
mybinių ūkių, kurių bendras 
plotas siekė apie 10,000 hek
tarų žemės. Be gamybinių 
ūkių yra kuriami dar pavyz
diniai ūkiai. Jų tikslas yra 
rodyti gero ir tikslaus ūki
ninkavimo pavyzdį. Pavyz
diniai ūkiai kuriami išpar
celiuotų dvarų centruose, o 
jų daugumos nuomininkai 
yra agronomai. Pavyzdi
niams ūkiams yra statomi 
šie reikalavimai: tiksliai dir
bti žemę, tinkamai įrengti 
trobesius, laikyti gerus gal
vijus ir vesti žemės ūkio są
skaitybą. Pavyzdinių ūkių 
d’dumas yra nevienodas. 
Tačiau jis nesiekia daugiau, 
kaip 80 hektarų. Pavyzdi
niai ūkiai Lietuvoje pradėti 
steigti 1924 metais. Šių me
tų pradžioje Lietuvoje bu
vo 16 pavyzdinių ūkių, ku
rių bendras plotas siekė a- 
pie 800 hektarų. Tsb.

;ą Žuvintos pelkėse.Ta kova 
ruko apie tris valandas, bet: 
ios užteko, kad šitas dvide- i 
iimt septynerių metų vyras' 
astų paausėse pražilusių 

plaukų.
Pil. K. pavakare pasiekė 

Žuvinto upę ir šiauriniame 
ios šone išmetė tinklus. Ne
norėdamas irtis kelius kilo
metrus, jis sumanė palikti 
žaltį palių pakraštyje, o pats 
naliomis grįžti namo.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Tn/s Asofrog, Fieruz Traicė. A.4/P SMETONA SV KUNIGAIS RINKO Šįmet iš Lietuvos Iš- 
LIETUVOS KARALIŲ. 1 važiavo 538 Žmonės.

Buvo tai 1918 metai, ket
virti karo metai. Nors ir 
prieš pat žlugimą, vokiečiai 
jautėsi galingi. Lietuva jau

Liepos 4 d. įvyko galutini į Kas met Lietuvos gyven- 
karaliaus rinkimai. Tarybos tojų emigracija į užsienius 

vis mažėja. Anksčiau emi
gruodavo gana didelis skai
čius. Dabar kai kurios vals-

narių tarpe kilo karštų gin
čų. Ypatingai priešinosi ka- 

...... .. raliaus rinkimui kairieji, ku-
uuvo \ okietijos pripažinta rįe iaį^ė tiktai Steigiamąjį tybės svetimšalių apsigyve- 
-avaranke valstybe, tačiau Seimą galinčiu nustatyti nimą labai suvaržė ir dėl to 

; kentė sunkiausią vokiečių Lietuvos valdymo formą, emigracija turėjo sustot, 
'okupacijos naštą. Nepasirašė po išrinkimo re- šiais metais ligi gegužės 1

................ , zoliucija ir Stulginskis, ku- dienos iš Lietuvos į užsie-
i nimtiniausia valdyme vėiįau tapo išrinktas pre- nius išvažiavo tik 538 žmo- 

lorma Lietuvai buvo respu- zį(ientu. Tačiau Urachas nės. Per balandžio mėnesį
tn i na, ret Berne įvykusi .ie- daugumos buvo išrinktas, išvažiavo 151 žmogus. Iš jų į 

u tuvių klenkaliskujų grupių KetUri kairiųjų atstovai dėl Argentiną išvyko 19, į Bra- 
į| :..orderencija po ilgų ginčų to iš Tarybos išėjo. iziliją—13, į Afriką—27, i
2 ; nutarė, Kad Lietuva turi būti Kanada__ 4 i TJnicrvaiii <j konstitucinė monarchija. Su .Tarybos delegacija, ku- ValstoSV i’
į-4 j tuo sutiko ir Lietuvos Tary- non įėjo A. Smetona, Vol-;L.£^9 . paiest:2a_ re

‘ ba su Smetona priešaky, demaras, pralotas jįVusieii i kitus kraštus Tsb
šuo, katė ir žiurkė sugyvena tikrai “broliškoj” vienybėj, šita Reikėjo jieškoti karaliaus, kas, kun. Petį ulis ir M. Yčas, į _____________________

Įdomi “traicė” buvo išstatyta gyvulių parodoje San Diego mie>- Po ilgų galvojimų sustojo nuvyko į t reiburgą pranešti cjųįąrIZI AUDR4 SU Di
le, Californijoj. prie Yirtenbergo karaliaus Urachui apie jo išrinkimą.! DELIAIS LEDAIS

KOKIA YRA ŠIO PAVA- 
VASARIO SĖJA IR BUSI

MASIS DERLIUS.
pavasario_ _ Ankstyvomis

s^as^rtssasss.'sni: 
jgBSBSEMfes

klrTstoTer šitekim^n^sku1 nukentėJ° ru^ai ir antrame- 
■ s? ‘ ę čiai dobilai. Tačiau antroji

’balandzio menesio puse Bešokant ant vieno Lups- i,- , „„i,..;™ ir.i-.io,,o - i o- • • • • kiek pasitaisė ir oras labiau :o, apie jo koją apsivimojo
didelė gyvatė. Jis tvojo per a “ . * . .
<oją lazda, taikydamas į . PietU. Lietuvoje vasaro- 
mypštančios gyvatės galvą. Jaas sė.Ja prasidėjo balan- kios:
Gyvatė persirangė nuo jo *^Z1° nJ^.nesi° viduryje, o ki- 
kojos ant lazdos. Išsigandęs, rose Lietuvos vietose — to 
bet nenustojęs šalto proto, Pa?es menesi° pabaigoje, 
oil. K. tvojo lazda į čia pat Sėjos metu oras pasitaisė n i ‘‘Kupišky vaikinas nušo 
gugančios pušaitės kamie- Jav^ dygimo pradžioje buvo )Vį merginą ir pats nusišovė.

Iprie Yirtenbergo ‘karaliaus Urachui apie jo išrinkimą.!
--------------------------------- giminaičio, hercogo Vilhel- Karalius ir jo skaitlingoji
merginas ir, visų trijų spi- mo von Uracho. Taryba pra- šeimyna su džiaugsmu pri- Gegužės 25 d. per šviekš-
riamas, nebežinojęs kuriąI dėjo rinkti žinias apie busi- ėmė delegaciją ir atvežtą ži- nos valsčiaus pakraštį, pro 
vesti. ’ ' mojo Lietuvos karaliaus as- nią. Karalius pasižadėjo są- Jurgaičių ir Inkaklių kai-

meni. Tą uždavinį atlikti ji žiningai eiti savo pareigas mus, praėjo labai didelė au- 
Čekanauskų šeimynoj jau'paVedė kun. Purickiui. Jis Lietuvos labui. Urachui bu- dra su perkūnija ir ledais, 

trečias brolis nusižudęs
Tsb.

JDOMUS LAIŠKAS.

nuvyko į Uracho rezidenci- vo ko džiaugtis, nes jo me- Ledai nuo medžių net lapus 
ją Freiburge ir informavosi džiaginė padėtis dėl karo nukapojo, o ypač nuo ledų 
pasikalbėjimuose su vietos buvo labai sublogėjusi, jis nukentėjo žydintieji sodai, 
žmonėmis, Uracho dvaris- turėjo didelių skolų. Dabar Tsb.
kiais ir pačiu Urachu. Jis jis tikėjosi tas skolas Lietu-

“Keleivio” skaitytojas,, buvo uolus Romos katalikų vos pinigais atmokėti.
Jonas Eidukonis, prisiuntė i klerikalas. Uracho šeimyna Mūsiškiai kunigai patarė 
redakcijai laišką, kuri jis: nemaža — vienuolika sūnų ,am išmokti lietuviškai po- 
gavo iš Lietuvos. Tarp kita- ir dukterų. Karalium būti jis torius įr paskui jie gyrėsi, 
ko tenai rašoma: Imielai sutiko. Su tomis ži- kacj j£g jau sukalbąs beveik

‘Navynos pas mus to- ĮĮniomis kun. Purickis sugrį- visą “Tėve musų.’A .. Pp o . ;go Vilniun ir tuojau buvoBerciunelių Petrena *flHarvta<. dublis nosčdis tuo ta pu Vokietijaipadarytas &kudus poseais, n,.adxin AtmmUužmušė Gaižiūnų Kvedaro 
bernas, kam parušijo jo pa
ną.

JIEŠKO LIETUVOJE ŽY
DŲ BIROBIDŽANUI.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųširs smulkius pa- 

sij^arsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimŲ, įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po Se už žodį už sykį. No
rint U pati apgarsinimą patalpir.t 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2e už žodį už sykį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e 
už žodį. išskiriant paieškojimus 
apsivedimy, kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

Už paįieškojimus giminių arba 
draugų skaitome pe 2c už žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
nž paįieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.
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. TT , , - pradėjo nesisekti. Atpuolėkur ir nutarė Urachą kviesti. *1,,^ u,,iPnrirkini ir M Yčui nav^ta nUO JOS sąjungininkai—Bul- runckiui n M. fcui pavesta garija Turkija ir Austrija, 
parasyū ljetuvos karalystes |ropak£ko> kilo ,.e^o.
konstituciją. liueija. Visi skaitlingiejiSulyg išdirbta konstituei- Vok/etijos karali ir ksunį. 
ja Lietuva turėjo būti kons- ikšči' sostai sugriuv0.
titucine monarchija su ka- į sugriuvo ir nespėjęs 
rąlium Urachu, priimančiu jsik ; £ ",
Mindaugo II vardą; po jo -,oje kriiio 2 d Tarvba 
mirties sostas tenka vyriau- nuJ ė LVrah klausim ati 
šiam sunui; įstatymus lei- , į Stei^amajam sJimui 
dzia parlamentas, susitaręs iš ,ęsti. fačia^ Steigiamas 
su karalium; parlamentas yjenu balsu
susideda is dviejų rūmų - bė Ljet demokratine res- 
aukstujų ir žemųjų; vykdo- blika ’ors Smetona su
wi.au ęrnlzlryin VO * <1 1£3 Ir __ <4iiiuji vamz-ia sua»uaiw » «.« savo bičiuliais ir labai buvo 
raliaus paskirtų ministerių; „riešingas ir troško ka- 
karalius su visa šeimyna tu-! y į ,
į ėjo gyventi Lietuvoje ir be i ToKa u racho'
paraniento sutikimo galėjo .<karalia*mo» Lietuvoj is-! 
praleisti užsieny tik du me- torjįa j
nesiūs per metus; be parla- J
mento sutikimo Lietuvos 
karalius negalėjo būti ren
kamas kitos valstybės kara
lium (mat bijota, kad Ura
cho ir lenkai neišsirinktų 
karalium); karaliaus dvariš
kiai turėjo būti lietuviai, tik 
pirmais metais ne daugiau 
trečdalio galėjo būti svetim
šaliai; karaliaus vaikai turi 
eiti mokslus Lietuvoje ir čia 
baigę, gali tęsti užsieny.

Tą konstituciją reikėjo 
nusiųsti Urachui priimti pa
sirašyti. Konstituciją nuvež
ti buvo pavesta Chodakaus- 
kaitei (dabar Tubelienei,
Smetonos švogerkai).

gana palankus. Kai kurių į “Vabalninke vienas seni 
vietų ūkininkai dėl pašarų pasikorė, 
stokos jau gegužės mėnesio .1 , ...
pirmomis dienomis išginė .. Hgalauky gyveno įs ka- 
gyvulius. Sėjos metu dauge- kui atėjęs senis; jis tū
lis ūkininku turėjo javų net reJ° segančią žmoną ir dvi , , . , •» lukteris, tai su savo dukte-

im gyveno kaip su žmonom 
r abidvi susilaukė po 3 vai
kus. Dabar jo žmona mirė. 
Senis pasimeldęs Vabalnin
ko bažnyčioj parėjo andai 
lamo, tai jo duktė pasitiko 
jį su peiliu ir nudurė. Val
džios gydytojas lavoną ravi- 
davojo, supiaustė į šmotus, 
o paskui tuos šmotus sumetė 
graban ir pakavojo prie ka
pų nešventintoj vietoj. Abi
dvi jo dukteris padėjo kalė
jiman ant 6 metų, o jų vai
kus — prieglaudon.

“Birželio 9 ir 10 pas mus 
buvo neva balsavimai, buvo 
renkami neva seimo atsto
vai, bet ką rinkom ir ką iš- 
rinkom, tai ir patys neži
nom. Gal jus tenai geriau A- 
merikoj žinot iš savo laik
raščių.

“Birželio 12 po piet buvo 
didelis lietus su ledais ir

ną. Gyvatė ištyso ir nukrito 
nuo lazdos šalia pušaitės. 
Tik dabar pil. K. pastebėjo, 
kad apie jį knibžda gyvatės, 
šnypščia, iškeltomis galvo
mis, grasina jam. Jis nejuo
kais išsigando, nes buvo tik 
basomis įsistojęs i klumpes. 
Manė bėgti, bet viena gyva- 
ė kirto jam į koją. Jis tvojo‘ ‘ “ T_Žydų spauda praneša. į . .

Lietuva atvyksiąs jai per gajvą, uetji
■ ~ J šnypšdama pakilo ant uodekad į

“Ozet” organizacijos atsto
vas jieškoti žydų, norinčių tos ir privertę jį trauktis.

per daug. Tik kai kur jautė
si aukštesnių javų trukumas.

Šiuo metu Lietuvoje žie
miniai rugiai ir kviečiai ver-

i vi ■» ♦ i iLr n kUzvjoiitintum Liupuviun.^ u iaj gi a vi,
kaip pernai metais. Blogiau
sia rugiai vertinami Žemai
tijoje, o kviečiai vidurinėje 
ir vakarinėje Lietuvos daly
se. Gegužės 1 d. rugiai buvo 
vertinami žemiau, kaip vi
dutiniškai, o kviečiai viduti
niškai. Dobilai tiek pirma
mečiai, tiek antramečiai šie
met atrodo geriau, kaip per
nai. Tenka laukti, kad dobi 
lų derlius šįmet bus dides
nis už pernykštį. Pievos ligi 
gegužės mėnesio antrosios 
pusės buvo dar labai menkai 
sužėlusios.

persikelti gyventi’ j Birobk. aPsPi,t? « kaiP P?'
clžaną. Kaip skelbia žydų ■ autusios, sokinedamos ir 
laikraštis “Folksblat,” galės
iš Lietuvos išvykti į Birobi- . ... , ,. , _
džana apie 300 žvdų šelmy- ,r ’eMamos nublokštos nuo 
nu lazdos toli. Ir po atkaklios

“Ozet” vra tarptautinio Doro,s. valandų kovos jau 
pobūdžio bolševikų organi- Pneblandoję, nieko neliko 
zaeija. Jos uždavinys, — iš daugiau, kaip mesti lizdą su 
įvairių valstybių žvdu pa- gyvatėmis ir bėgti į kaimą 
'rinkti tinkamu' kandidatų namo. Ir parbėgęs jaunas 
Birobidžanui kolonizuoti ir vyras buvo jau pražilęs 
kitaip padėti jiems ten kur-
tis. “Ozet” įkurta 1925 m.,, . - - VRTH , _________
bet savo veiklą išplėtė tik po lsi>IpLETE VISTŲ UK15. . aitri mibtic
Į927 m., kada Sovietų Rusi- T. Naujamiesčio rajone į ziauki mikik).
jos valdžia Tolimuose Ry- pastaruoju laiku išsiplėtė) Šiomis dienomis Rozali 
tuose išskyrė tam tikrą že- vištų ūkis. Smulkus ūkiai ir mo valsčiuje, Panevėžio ap
mes plotą, pavadindama jį tie laiko net 100 vištų. Vien i-otmo
Ri ■To n n vardu L-nri f i ir T VTfl 11 i TTI n kfinnP-

kapodamos jo drabužius, 
sukdamosios apie jo lazdą

Birobidžano vardu, kurį pa- tik. T. Naujamiesčio koope 
skelbė žydų žeme, kaip ir ratyvai rinkose kiekvieną 
antra ja Palestina. Apgyven- turgdienį superka po 70,000 
dinant žydus Birobidžane —80,000 štukų. (O kas tię 
bolševikų turima daug su- “štukoriai,” kurie tiek “štu- 
metimų: politinių, ekonomi- kų” pridaro?—Red.) Tsb. 

; nių, socialinių ir tt. ’ -
* Iki paskelbiant Birobi- 
idžaną “žudų žeme,” ten žy
dų nebuvo. Gyveno rusai ir 
korėjiečiai, kurie vertėsi 
medžiokle ir žemės ukiu.

Birobidžano kraštas turi 
apie 30,000 keturkampių 
kilometrų ploto ir guli į pie
tų vakarus nuo Chabaravs- 
ko, prie Amūro upės ir Man- 
džuko. Kraštas mažai ištir
tas ir mažai gyvenamas.
1926 metais ten butą apie 
27,000 gyventojų.

Birobidžanas tinka žemės 
ukiui, bet esama ir žemės 
turtų: geležies, vario ir kitų 
metalų. Klimatas toks: žie
ma būna sausa ir šalta, iki 
40 laipsnių šalčio, vasarą— 
drėgna ir karšta.

Žydų kolonizacijai Sovie
tų valdžia didelius pinigus 
skirianti.

Kandidatų į Birobidžaną 
jieškoma Lietuvoje jau ne 
be pirmą kartą. Prieš kelia
tą metų jų į ten išvyko ne
mažas būrys. Buvo išvykę

skrity, Zigmuntiškių kaime, 
užtaisytu bertoleto druska .perkūnija. Deikiškių Indri- 
šautuvu nusišovė Čekanaus- į liūno sudegino klojimą. Da- 
kas. Šūvis buvo toks smar- bar vėl šilta ir džiovina.
kus, kad nunešė visą galvą.------- --------------------------
Sakęsis, kad žudęsis dėl per
didelės meilės. Mylėjęs tris)

didele ekskursija
! LIETUVĄ

Dideliu ir populiariu garlaiviu

fTATENDAM
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21 . 1936
I KLAIPĖDA (per Rotterdamą,c «•

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGĄ AMERIKOJE 

Norėdami informacijų liroipliitėt į:

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

COSMOPOI.ITAN TRAVEL
SERVICE

Frnp. ). AMBRAZIEJUS
168 Grand St-. Brooklyn. N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Varnon S«., Worce«t«r, Man.

P. BARTKEVTCIUS
678 N. Main St„ Montello. Maaa.

“DIRVA“
6820 Superior Av,., Cleveland, O. 

P. MOLIS
flO—24th Si, Detroit, Mich.

“NAUJIENOS”
1759 Sc. Halsted St.,Chicago, IIL 

J. SEKYS
455 P ark St-, Hartford, Conn.

A. S. TREČIOKAS
197 Adam* St., Neverk, N. J.

A. VARAilUS
1200 Careen St..

S-S. Pituhurgh, Pa.
VIENYBE TRAVEL BUREAU

195 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
C. J. 9PASHNER

1921 Canon St.
S-S. Pitt*burgh, Pa.

HOLLAND-AMERICA LINE

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveiksi?.223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilię. tinkamų deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. SEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuviu kalboj*.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.5i
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderis“. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konvente, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-ir nepamiršt prilipint už 2c markę.
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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 MOKSLINI bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir Literatui-m žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių literatūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju,kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą. todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

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

KULTŪROS ŽURNALASTilžės gatvė 153. ŠIAULIAI. Lithuania.

J
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i i
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Vietinės Žinios
GYDYTOJŲ ADRESAIGubernatoriaus Curley su* 

nūs patrauktas teisman. 
Ūžęs per visą naktį ir grįž

damas iš ryto namo, guber
natoriaus Curley sūnūs Paul

________________________ _______ lėkė automobilium tokiu ne-
D RO ŠLIUPO PRAKAL- įdžia jos neįveda, kad nepa- įvaldomu greitumu, kad 

BOS PAVYKO GERAI, kenkus kunigų bizniui. To- Pe.r . plauką tik nesusikule 
7---- :— dėl daug jaunų žmonių gy- pnesakiais su takse, o pas-

Žmonių privažiavo net spe- vena visai be šliubų. niekur ^ui lenKdamas kitą automo- 
cialiais busais iš kitų ko- neužsireeistrave ir iu vai- užkabino jį ir sužeidė du lonijų. kai"taip pat nX n "gis.- žmones Paskui atsimušė, į
Kaip buvo “Keleivy” skel- ruojami. šiandien tokių yra eleyated stulpą. Policija 

biama, 3 liepos vakarą So. Lietuvoje tūkstančiai. Tokia kreipėsi i teismą, reikalau-
Bostono lietuviu salėj įvyko padėtis negali Lietuvos vai- d.ama varanto gubernato- 

naus sūnų areštuoti, bet tjei-

A. Viiniauskų sūnūs Čalis Girtuoklis užmušė gatvėka- gį LlOUOr Store
baigė advokatūros mokslą. rio motormaną.• ir . I • ••raundam geriausius įvairiu rusiųCharles VVe^t Antano ir važiuojant gatveka riu toniką, degtinu, alų ir vyną

ViLiuiS’,, Zr U Cambridge’uje vienas gir- visokiose įtalpose; Bonkoms, Got-
vJnOS \ l>ni3Ubi\Ų ^unu> 1S m? čutis ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir

TeL Trobridge 6330,

Dr. John

______ lietuvių salėj * _
D-ro Šliupo prakalbos. Nors stybe i į gerą išeiti.

Kuomet kunigams ir baž- Hayden atsisakė va-
x»im miicAimivv Munuie.v odi^. nyčioms skiriamos didelės fan5^.duot!’ . pareikšdamas, 
Iš tolimesniu kolonijų lietu- pinigų sumos, tai sveikatin- kad Jls netikįs, jog gubema- 
viai suvažiavo net specia- gurno reikalai apleisti. Lie- va?^a\ęs pavo-

tuvoje daug yra
•Kelei- kų, daug vėžiu sergančių.

įžanga buvo 25 centai, žmo
nių prisirinko pilnutėlė salė.

džiovinin- .nngai. Apie girtumą laik
raščiuose nieko nesakoma, 

gydyti tinkamų Į- Dabar sužeisti žmonės pa
nas. P-lė Januškiutė iš Ros- staigų nėra. Lytiškos ligos P'aukė jauną Curley teisman 
lindalės gražiai pagriežė,taipgi baisiai ėda lietuvių n įeikalauja $lo,000 atlygi- 
smuiku, o p-lė Snapauskai- tautą. Vienam tik šventam
tė pritarė jai pianu. Po to Kaune yra apie 10,000 sifi- 

litikų,

Iiais busais, 
Vakarą atidarė

vio” redaktorius Michelso- bet jiems

nimo uz sužeidimus ir jų au- 
tomobiliaus sudaužymą.

išėjo estradon D-ras Šliupas. 
Salėj suužė delnų plojimas 
ir visa publika sustojo. To
kių ovacijų da niekas South 
Bostono lietuvių salėj nema
tė. Žmonės plojo ir plojo. 

Publikai atsisėdus, sve-

nes prostitucija yra 
legalizuotas biznis ir plačiai 
praktikuojama.

Kaip gi su tuo kovot? Rei
kia žmones šviesti, reikia 
kelti etinę kultūrą. Jau yra 
įsikūrus ir tam tikra organi-

Fla 1 ir činmii dipnnmi< Ml- mOlOriliailUl RUIIlSCia J veiuą sumažinamos. rnstaiom greitai u ria. ) n šiomis dienomis, at . - akiniu stiklus i aki ve tu* Ald*ras nuo « ryto <k> n 'ak.važiavo savo tėvų aplankyti ‘r. aKmiV ®UK1US * , b
Dorchesterv. Pasisvečiavęs, -Motormanas vėliau apalpo, 
jis vėl grjš'į Floridą ir tenai griūdamas perejskele galvą 
pastoviai apsigyvens. Jo 11 m!re; č,lituoklis arestuo- 
Krolis, d-ras A. J. West,ita.s Ir. kaltinamas žmogaus
praktikuoja mediciną Dor užmušimu._____
chesteiy, o sesuo Ona yra Į Winthropo miestely sude-

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STR1GUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

(REPAYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniaia 

nuo 10 iki 12 ryta.
278 HARVARD STREET 

kaasp. Inman at. arti Central akv, 
CAMBRIDGE. MASS.

ištekėjus už turtingo pirklio1 gė 71 metu moteris, *A. Mc 
Floridoj ir tenai gy vena. . Carthy. Ji apalpo dėl širdies 

Draugai Višniauskai yra ligos ir užgriuvo ant pečiaus, 
pažangus žmonės ir seni
“Keleivio” draugai. Jie gali 
dabar pasidžiaugti, kad visi 
jų vaikai jau pastatyti ant 
kojų ir turi gražią gyveni
mui pradžią.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Perkėlė savo biznį į nuosavą 
namą ir įrengė didžiausią ir mo
derniškiausią geležies daiktų

RADIO PROGRAMA. ikrįutuvę .^ostone;.
Taipgi užlaiko visokių pentų, 

.. . Ateinantį nedėldienį, lie-{sieninių popierų, plumbingų ir
Bendro Draugijų Komiteto pos 12 d. Bostono Lietuvių visokiausių geležinių daiktų

susirinkimas. Radio Korporacijos progra- Pristatom tavorą į namus. Da-
pėtnyčios \akaią. 10 ma bus tokia: bar galėsime patarnaut visiems

liepos, 8 valandą, South Bo- i. Grieš Rav Chase ir jo geriausiai ir prieinamiausią kai- 
stono lietui ių salėj įvyks Gentlemen of Rhythm or- na. Prašome visus užeiti reika- 
Bendro Draugijų Komiteto kestra iš Lowell’io; , lui esant ir persitikrini, kad mu-

šios

susirinkimas. Prašomi susi-čias pradėjo kalbėti. Iš pra- zacija, būtent Etinės Kultu- Su v^rnariaf, o ypatE-L « S^ono^^ Sidariu‘ 
dzių labai lėtai, nes tokiu ros Draugija. Ji leidžia savo • jk ;k k H N te is Hudsono 
karštu pasveikinimu iš pub- laikrašti. ••Laisvąją Mintį." makį KvietkauskL,'Anie-' lij?’R^alfeke,lut€ EmI" 
likos pusės buvo labai šutau- steigia laisvas kapines ir no- b„,.Aj.n» Ri.n.nskas llja ““dokiute„pusesbuvo labai sujau- steigia laisvas Kapines ir no- Barėienė, Bieliauskas, •
dmtas. bet toliau balsas jo n įkurti nors vieną aukšles- Kairaitis> Andreliunas, Vir- n0 Padalnuos 
sustiprėjo. nę mokyklą, per kurios š en- bj Andreliunienė, Ciu-'.,4’ Pranas. Knauciunas,

“Broliai ir sesutes!” pra- ksti kunigo koja negalėtų berkienė, Norbutienė. Bus klernetistas, ir Jonas Vilkas, 
dėjo kalbėtojas. “Atvykau peržengti. Bet jai trūksta pi- «va,.ątnnia/hpndrn draiiaiiu armonistas, iš So. Bostono,pas jus pasidalinti mintimis nigų tam tikslui. Čia turėtų diaugijų pagrieš dueWs
ir pasitarti apie bendrus mu- jai ateiti į pagalbą amerikie- P ' Sekretorius.____ * Ęradžia 9:30 ryto. Klau
sų visuomenės reikalus. Pa- čiai. Laisvos minties lietu- ’ sytina ant 830 kilociklių.
saulis šiandien serga. Serga viai Amerikoje turėtų orea- Busas susikūlė su troku. Į -----------------
ne tiek kūniškai, kiek dva- nizuoti Etines Kultūros Dr- Coplev Sųuare aikštėj šį pa- Brocktone pereitą sąvai-
siškai. \ isur Įsivyravo ma- skyrius ir mokėti nors po nedėli susikūlė didelis tro- tę nusišovė \Valter Pratt,
chiavelizmas, apgaulė.” Ir 10 centų kas mėnesį tos jęas šu Providence’o busu. buvęs kitąsyk žymus unijų
čia kalbėtojas nurodė, kaip draugijos fondan. Chicago- Katastrofos pasekmėj buvo veikėjas. Priežastis — sui-
Italijos fašizmas užpuolė je jau padalyta pradžia, o sužeistos 3 motervs, viena jų sveikata»- 
Etiopiją, kaip Vokietijos hit- Clevelande paremta. Butų mirtinai.
lerizmas kapoja politiniams labai gerai, kad ir Bostone------------
savo oponentams galvas, de- susidarytų panaši organiza- Iš Elm Hill ligoninės per 
gina mokslininkų knygas ir eija. langą nakties laiku iššoko
net miegančius lovose žmo- Tai toks buvo D-ro Šliupo T. Morton, 52 metų ligonis, 
nes skerdžia. kalbos turinys. Užbaigus Jis susilaužė kaulus ir tur-

Liętuvoię irgi daug nege- jam kalbą, publika karštai but mirs.
rovės. Tiesa, nekurtais žvil- ir ilgai jam plojo. apopaiickit pac miiq
ganiais Lietuva jau pažengė Rytojaus dieną svečias iš- rAa mua.

su ta voras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
628 Broadway, prie I Street, So. Bostone. Tel. S. B. 4148

~LI T H U A N I A N 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Insured 
M o vers)

Perkraustom 
čia pat ir j to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jatnaica iO28-M.

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

ROSS MOTOR 
PARTS CO.

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

C.J.MIKOLAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

4—.

Martin Walulis
FURRIER

pasiuvam Failinius, ko
tus, REIPUS, MAPFIE.

Prioro
Priimat

{Visos dalys automobiliam*
t ir troliams visokių išdirbytčių J j 
| gaunamos pas mu* žema kaina. ,
{ UŽDEDAME BRAKE BANDS »
« Tires—Tubes—Batteries 5

labai nupigintam kainom. i 
Tel. SOUth Boston 3735 ir 9620 } 

į280 Broadway, So.Boston!
| Persitikrinkit, patarnavimas geras į

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo » iki 12 di«M 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

361 BROADWAT. tarp C ir D at, 
SO. BOSTON. MASS.

pirmyn. Pagerintas susisie- vyko į New Britainą ir Wa- 
kimas, pakeltas žemės ūkis, terbury, kur 5 liepos jam bu- 
įvestas privalomas vaikų v° rengiamos prakalbos, 
mokymas, pastatyta dau- Tuo ir pasibaigė jo prakal- 
giau mokyklų ir net univer- bų maršrutas. Šiomis dieno- 
sitetas. ' " mis jis išvyksta Lietuvon.

Bet iš kitos pusės žmonės Jo šeimyna tuo tarpu gyve- 
neturi laisvės, negali susi- no Clevelande pas p. Žiuri, 
rinkti savo reikalų bendrai Linkime D-rui Šliupui ir 
apsvarstyti ir negali savo šeimynai laimingos kelio- 
nuomonių viešai pareikšti, nės.
Spauda suvaržyta, negali ra-

Sutaupysite 25 nuošimčius. 
Apdraudžiame namus nuo ugnies 

W. E. LINDSEY, (-)
755 Boylston St.. Boston. Mass 

Tel. KEN-more 1645.

tirKU Dirsiutnri miršo-, 
priežiūrai (storame) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės. 
1854 DORCHESTER AVĖ.. 

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER, .MASS.

Tel. TALbot 5208.

DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas.

Valandos: Nuo 9 iki 10;
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA .AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712 

534 E. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY MARKET 

295 BROADWAY, SO. BOSTON

Narragansett ........$1.09
90 Proof Degtinė. pilna kvorta 
Pusė gal. $1.95. Pilnas gal. 83.90

PROSPERITY WINNER
TIKRA RUGINĖ .
100 Proof veik metų sena

$1.25
kvorta

SILVER MOON...... 99c
GIN’Ė. Pilna kvorta

Dr. Leo J. Podder
Iš I^ningrado.

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 Commonaealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

syti, ką ji nori. Įstatymas 
reikalauja, kad redaktoriai 
butų aukšto mokslo žmonės, 
bet cenzoriai ir kontrolie
riai, kurie redaktorius kont
roliuoja, gali but bemoks
liai. Kunigai turi didžiausių 
privilegijų ir tiesiog slopina 
kiekvieną laisvesnę mintį. 
Jeigu laisvas žmogus numir
šta, jo lavono neįleidžia Į 
kapines: o jei gerai užmo
kėsi, tai sutinka užkasti kur 
nors kampe, bet ir tai per 
vartus neįleidžia, o reikia 
kelti grabas per sieną. Visa 
tai daroma tuo tikslu, kad 
privertus visus būti klebono

Prarijo kvoteri ir numirė.
Mary Sugrue. 11 metų am

žiaus mergaitė iš Cambridge 
netyčia prarijo 25 centų si
dabrini pinigą. Ji buvo nuga
benta į Massachusetts Gene
ral Hospitalį ir tenai mirė.

Šią sąvaitę Brocktone at
sidarė 3 Diamond Shoe Co. 
dirbtuvės, kurios buvo užsi
dariusios dėl algų ginčo su 
darbininkais. Jose dirba 1,- 
400 žmonių. Derybos dėl al
gų eis toliau.

Lenkai Szostakowskis už
mušė automobilium tūla Col-

tarnais. Būtinai reikalinga j linsą. Nelaimė įvyko Ran- 
civilinė metrikacija, bet vai- dolphe.

irt-X
s a s(PIKNIKAS

i'
| Cambridge’aus 3-jų Didžiųjų Draugijų: Lietuvos 
2 Sūnų, Lietuvos Dukterų ir Šunų, ir Jaunuomenės

12 Liepos-July, 1936, Nedelioį
Pradžia nuo 11 vai. ryto.

LITHUAN1AN NATIONAL PARKE
Keswick Road, prie Winter sL, Montello, Mass.

GRIEŠ GARSI RADIO ORCHESTRA.
3 didelės dovanos bus duodamos prie tikietų.
Bus gardžių gėrimų ir valgių. Taipgi daug visokių 

žaislų.
Visus prašome šiame piknike dalyvauti.

DRAUGIJŲ KOMITETAS.
Bušai iš Cambridge’aus išeis 11:30 ryte, nuo Lietu

vių Kliubo 163 Harvard Street.
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ALE
Populiariškumas 
pats be nieko,
uždirbti - ,.

neateina 
jį reikia

PICKWICK užsidirbo
sau tvirtą 
Naujosios 

miausias

• •
poziciją 

Anglijos 
Dius.

kaipo
myli-

Reikalauk kad jums Elių įleistų 
iš oficialio PICKWICK krano!

Bonkomis pas vietos pardavėjus 
2 už 25c. (tik alus) Didžiajam Bostone.

■BBHHHHI■H n

1 Sre-Med Sv H a : ; Į N. L ■ - s • > •' V c c s 2, p r \a/ P < SiNCl
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PASIPIRK KEISĄ ALAUS I NA
MUS DĖL NEDĖI.DIENIO.

OLD INDIA PALE ALE 
CROFT PALE ALE 

LION ALE—P1LSNER 
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Reisas $2.00

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mi

Dykai Pristatymas.
SOUth Boston 9772iCa,

295 BROADWAY, SO. BOSTON.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 16—3; 6—3 
Sekmadieniais: 16—13.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

i

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
kiausiuose atsitikimuose, kurie pasi
taiko pas žmones.
.10 SPECIALYBĖ: širdies, Plaučių 
Kepenų, Skilvio, Inkstų, Kataras, 
Patrūkimas, Reumatizmas ir visokios 
Kraujo, Nervų, Odos ir Kroniškos Ii- ; 
gos vyrų, moterų ir vaikų.

327 TREMONT ST. 
BOSTON.

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

TeL Ualvėraity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTR 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Av©^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
i MOTOR SERVICE

Telephc-ne 

So. Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKV AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hvdraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilio* ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravim- 1 HAMLIN STRE.-c 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 duosiitie geriausią patar
navimą. Adresas:

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

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
g 16 Intervale Street, Montello, Mais.

I r




