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Bedarbių Seimas Reikalauja 
6 Bilijonų Dolerių Darbams

100,000 BEDARBIŲ ŽY
GIUOS J WASHINGTONĄ
Ir nepasitrauks iš tenai iki 

nebus išipildyti reikala
vimai.

Naujas Smūgis Ispa
nijos Klerikalams,
Parlamentas nuvertė pre

zidentą Zamorą.
n . ., ,ir v. i Pereitą sąvaitę IspanijosPereitą _są\aitę Washing-į^ar|amentag nutarg praša- 

tone susmnko bedarbių sei- j respublikos prezidentą
moe Ii cneonl/n A movi L-nc _  r __ 1 *mas. Jį sušaukė Amerikos 
Darbininkų Susivienijimas. 
Ši organizacija susideda iš 
bedarbių, iš farmerių pusi
ninkų ir iš tų, kurie dirba 
prie WPA viešųjų darbų. 
Seiman susirinko apie 500 
atstovų iš visų Amerikos 
miestų ir farmų. Washing- 
tono valdžia davė jiems di
delę salę, aprūpino maistu 
ir guoliu.

Seimo tikslas buvo: pa
reikalauti, kad Kongresas 
paskirtų daugiau pinigų vie
šiems darbams ir tiesioginei 
pašalpai, ir kad valdžia mo
kėtų bedarbiams žmoniš
kesnį atlyginimą prie viešų
jų darbų.

Seimas pasibaigė perei
tos pėtnyčios vakarą, nutar
damas reikalauti $6,000,- 
000,000 bedarbių būklei pa
gerinti. Subatoje visi seimo 
delegatai numaršavo prie 
Baltųjų Rūmų ir įteikė pre
zidentui Rooseveltui savo 
peticiją, kurioj prašoma, 
kad valdžia pasirūpintų iš
gauti iš Kongreso minėtą 
sumą pinigų bedarbių rei-1 
kalams.

Prie šitos procesijos prisi-

Zamorą. Tai yra naujas 
smūgis klerikalams, nes Za- 
mora buvo jų žmogus. Už jo 
prašalinimą balsavo 238 at
stovai, o prieš tik 5. Parla
mentas teisė jį 5 valandas 
ir pripažino jį netinkamai 
paleidus paskutinį parla
mentą ir sulaužius 81-mą 
konstitucijos straipsnį. Jis 
turėjo tarnauti da 1 metus ir 
8 mėnesius. Be to, būdamas 
klerikalas, jis trukdė kairio
jo parlamento darbus. Jo 
prašalinimas yra didelis 
kairiųjų laimėjimas.

Bomba Uždegė Wil- 
kes-Barrių Bažnyčią

Wyomingo klony, Penn
sylvanijoj, valdžia labai nu
sigandusi bombų, nes pašte 
prieš Velykas rasta 6 siunti
niai su bombomis, kurios 
buvo siunčiamos kaip “Ve
lykų Dovanos” visokiems 
valdžios šulams. Wilkes- 
Barrių mieste Didžiąją Pėt
nyčią viena bomba buvo į- 
mesta į Romos katalikų baž
nyčią. Nuo jos sprogimo 
bažnyčioj kilo gaisras. Ma-

dėjo da penki busai bedar- noma, kad ši bomba buvo 
biu atvykę tą pačią dieną iš taikoma vyskupui Curran’- 
New Yorko. UL kuris laikė toj bažnyčioj

Bedarbių organizacijos1 pamaldas. Policija dabar
vadas, David Lasser iš New’ saugoja Pennsylvanijos gu- 
Yorko, pasiūlė seimui suma-! bernatoriaus, prokuroro ir 
nyrną, kad 100,000 bedar-;kitų valdininkų namus ir 
bių iš visų Amerikos kraštų ofisus.
šią vasarą susirinktų į Wa-' _ _ ~
shingtoną, įsistatytų tenai IŠKĖLĖ TEISĖJUI $50,000 
stovyklą ir nepasitrauktų Į BYLĄ.
patol, pakol Kongresas ne-, Tūlas laikas atgal Phila- 
išpildys aukščiau minėtų delphijoj buvo pašaukta į 
reikalavimų. Seimas tą su- policijos teismą žydelkaitė 
manymą užgyrė. iKitty Kahn už nusikaltimą

Taigi šią vasarą vėl ma- Grafiko įstatymams, Yietoj 
tysime didelę bedarbių žy-Įjos, teisman stojo jos brolis, 
giuotę Į Jungtinių Valstijų Lcvris Kahn. Teisėjas Beifel
sostinę.

PAŠTE SPROGO
BOMBA.

uždėjo jam $3.62 pabaudos. 
Kahn pradėjo aiškinti, kad 
tai neteisinga. Tuomet tei
sėjas nubaudė jį trim mėne
siais kalėjimo. Taigi dabar 
Kahn iškėlė tam teisėjui by
lą ir reikalauja $50,000 at
lyginimo už neteisėtą jo įka-

Pragaro mašinos buvo siun
čiamos teisėjui ir šerifui.
Wilkes-Barrių pašte pe- linimą.

įeitą sąvaitę sprogo bomba,* ------------—
kuri buvo siunčiama kaip Į ETIOPAI NORĖJO UŽ- 
“ Velykų Prezentas.” Spro-! MUŠT SAVO KARALIŲ, 
girnas užmušė kapinių pri-J Italai skelbia, kad Etiopi- 
žiurėtoją Gallagherį ir sun- jos žmonės jau pradėjo kil- 
kiai sužeidė angliakasių u- ti prieš savo karalių Selas- 
nij<'c pirmininką Thomą šie. Netoli Desje įvykęs 
Maloney su jo dviem vai- smarkus mušis tarp ištiki- 
kais. Pradėjus daryti revizi- mos karaliaus kariuomenės 
ją, tarp pašto siuntinių ras- ir sukilusių jo kareivių. Se
tą da dvi pragaro mašinas, lassie vos tik išnešęs savo 
Viena jų buvo siunčiama kailį sveiką. Dabar jau jis 
kaip “Velykų Dovana” tei- nusiskutęs ir barzdą, kad 
sėjui, o kita—šerifui. Kas maištininkai jo nepažintų.
tas bombas siuntė, kol kas--------------
neišaiškinta. ANGLAI STATO 

LAIVŲ.
Londono žiniomis, Angli

jos laivų dirbtuvėse dabar

50

.22 ŽMONĖS SUŽEISTI 
BUŠO NELAIMĖJ.

Georgijos valstijoj šį pa- vra statoma 50 didelių nau- 
nedėlį nusirito nuo aukšto jų laivų, kurie už poros nie
kelio busas. Nelaimėj 22 tų bus jau visi gatavi. Jų pa- 
žmonės buvo sužeisti, 5 mir- statymas kaštuosiąs r.ema- 
tinai. žiau kaip $150,000,000.

Kaip Eina SLA. Vir
šininkų Rinkimai.
Iki 14 balandžio “Kelei

viui” prisiųsta rinkimų da
viniai iš 54 kuopų. Jie išro
do taip:

Bagočius ................. 1340
Rastenis .................... 752
Mažukna ................. 1223
Šalna ......................... 882
Jurgeliutė ...............  1142
Vinikas ...................-1071
Gugis ......... '............ 1262
Lopatto .................... 870
Mikužiutė ............... 1172
Miliauskas .............. 1046
Mockus .................... 1043
Zalatorius ................ 769

1211 
792

D-ras Stanislovaitis 
D-ras Mikolainis ....
Taigi iki šiol visi pažan

gieji kandidatai yra laimė
ję. Bet rinkimai da nėra pa
sibaigę, ir galutini rezulta
tai gali da pasikeisti.

DĖL D-RO ŠLIUPO RUO
ŠIAMO MARŠRUTO.
Chicagietis Dr. Graičiu

nas prašo mus pranešti, kad 
Chicagoj yra susiorganiza
vęs komitetas D-ro Šliupo 
prakalbų maršrutui tvarkyt. 
Taigi, kas norėtų suruošti 
tam senam laisvamanybės 
veteranui prakalbas, lai 
kreipiasi į D-rą Graičiuną: 
3310 So. Halsted st., Chica
go, Iii. D-ras šliupas atvyks 
Amerikon apie gegužės pa
baigą, bet maršruto komite
tas jau dabar norėtų žinoti, 
kur ir kada reikės svečiui 
kalbėti.

Į Kalinių Degtinę
Pripylė Nuodų.

Jollieto kalėjime, Illino- 
jaus valstijoj, kaliniai vir
tuvėj darė iš bulvių lupinų 
degtinę, kurią pardavinėda
vo kitiems kaliniams po 25 
centus už “burną.” Valdi
ninkai užėjo “džiogą” to
kios degtinės paslėptą ang
lyse ir pripylė į ją sarginan
čių vaistų. Neužilgo 11 kali
nių susirgo viduriais ir juos 
reikėjo guldyti ligoninėn. 
Vyriausis Teismas turėtų 
nuspręsti, ar šitoks “trik- 
sas” sutinka su konstitucija.

VELYKOS MASKVOJE.
Telegramos sako, kad šį

met per Velykas buvo atda
ros Maskvoje 28 cerkvės ir 
bažnyčios, į kurias susirin
ko apie 60,000 senių. Tai 
buvo 15,000 mažiau, negu 
pernai. Apie 3,500,000 Mas
kvos gyventojų į bažnyčias 
visai nėjo, nors niekas jiems 
to nedraudė. Užsilikę seniai 
da tiki į bažnyčias, bet jau
noji kaila jau nebetiki.

SPROGIMAS KASYKLOJ.
Morgantown, W. Va. — 

Cheat Canyon Coal kompa
nijos kasykloj, kurioj dirbo 
130 angliakasių, 9 balan
džio įvyko dinamito sprogi
mas, kuris vieną mainerį 
užmušė, o kitą sunkiai su
žeidė.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 11 
MAIŠTININKŲ.

1 Iš Meksikos pranešama, 
kad Jalisco valstijoje val
džios kareiviai užmušė 11 
maištininkų, kurie buvo už
ėmę La Flor dvarą ir įsitai
sę tenai savo stovyklą.

ITALAI KĮLA
PRIEŠ FAŠIZMĄ.

Profesoriai, rašytojai ir dar
bininkai nori nuversti 

Mussolinį.
Pereitą subatą iš Romos 

atėjo telegrama, kad 10 
Piedmonto inteligentų buvo 
nuteisti kalėjiman už suda
rymą organizacijo.' fašizme 
diktatūrai nuversti. Tuo pa
čiu laiku Paryžiuje leidžia
mas italų anti-fašistų laik
raštis “Giustoza e Liberto” 
(“Teisingumas ir Laisvė”) 
praneša, kad slaptas fašistų 
tribunolas pasmerkęs 10 in
teligentų 121 metams kalė
jimo, o 17 darbininkų nu
teista 102 metams kalėjimo. 
Tarp nuteistųjų esą prof. 
Michele Giua, kuris gavo 15 
metų kalėjimo: prof. Anto- 
nio Pensenti. 24 metus kalė
jimo; adv. Yittorio Foa, 15 
metų; rašytojas Massimo 
Milą, 7 metus; darbininkas 
Guermandi. 20 merų; dar
bininkas Gigli, 12 metų. Ir 
taip toliau.

Tai parodo, kad italai ne
remia Mussolinio, kaip jis
ginasi.

Ulmanis Apsiskelbė 
Latvijos Prezidentu. -

pffgSff^Sutrumpint Darbo Amžių
Ulmanis apsiskelbė Latvi- _ » n » •» i tiic tiici Riirtii ičnvv
jos prezidentu. Faktinai jis KUSU BallU UOS PūkUO $1^ NEDARBAS

Rooseveltas Reikalauja

buvo Latvijos diktatorium ■
iau nuo 1934 metų pervers-1 jki Jg metų kiekviena>
mo, nors formaliai Latvijos Sovietų valdžia praneša, J mokintis, o po 65 metų
galva skaitėsi prezidentas kad rusų “automatiškas ra- gyventi iš pensijos.
Alberts Kviesis. DabarĮdio baliunas,” išleistas iš n , .___.
Kviesio tarnybos laikas pa- Novosibirsko meteorologi- M panedeų Baltimorėj 
sibaigė ir Ulmanis užėmė jo nes stoties, 8 balandžio pa- Plentas Rooseveltas pa- 
vietą visai nerinktas. Šito j kilo daugiau kaip 26 mylias
jis galėjo pasiekti ačiū karo

26 Mylias.

stoviui, prie kurio piliečiam 
yra atimtos visos teisės. Ir 
apsiskelbus tam begėdžiui 
prezidentu, už jį meldėsi vi
sos bažnvčios.

nuo žemes. Iki šiol da joks 
žmogaus padarytas instru
mentas nebuvo taip aukštai 
oran iškilęs. Baliune žmo-

sakė jaunųjų demokratų mi
tinge didelę prakalbą. Prieš 
mitingą miesto gatvėse bu
vo įtaisyta didelė demons
tracija. Bubnams dundant 
ir muzikai griežiant, tuks-

Rusų-Japonų Santi- 
kiai Aštrėja.

Santikiai tarp rusų ir ja
ponų darosi jau visai nepa
kenčiami. Japonai areštavo 
visus japoniečius tarnauto
jus Sovietų ambasadoj To
kio mieste, sakydami, kad 
tie tarnautojai buvę šnipai 
ir dirbę rusu naudai. Gi ru- 
sų ambasada sako, kad Ja
ponijos valdžios šnipai lai
ko ją apgulę. Mandžuko pa
sieny pereitą sąvaitę vėl į- 
vyko susišaudymas tarp ru
sų ir japonų. Penki japonai 
buvo užmušti. Rusai sako, 
kad japonai buvo įsiveržę 
jų pusėn, o japonai sako 
priešingai. Japonai arešta
vo 6 Mandžiuko valdinin
kus ir atidavė karo teismui 

Sovie
tuose tuo tarpu įsakyta ko
munistų jaunimo organiza
cijai, kad šiais metais ji pa
ruoštų da 8,000 lakūnų karo 
tikslams.

Policija Pašovė Juo
zą Česaitį.

Worcester, Mass.—Perei
tą sąvaitę policmanas čia 
peršovė Juozą česaitp 20 
metų amžiaus lietuvį. Folic- 
manas teisinasi, kad tai įvy
kę netyčia. Buvę taip. Jis 
suėmęs Česaitį tūlo Johnso- 
no automobiliuje. kuris ne- kaip Sovietų šnipus, 
senai buvo pavogtas Provi- 
dence’o mieste. Laikyda
mas vienoj rankoj revolve
rį, antra ranka policmanas 
norėjęs česaitį surakinti.
Berakinant netyčia iššovęs 
revolveris. Šūvis perėjo Če- 
saičiui per abidvi kojas. Če- 
saitis sužeistas labai sunkiai 
ir paguldytas St. Vincento 
ligoninėj.

2,400,000 MIRĖ BADU IR
1,200,000 NUSIŽUDĖ.
Kuomet Haarsto gelton- 

lapiai Amerikoj nuolatos 
triubija apie badą Sovietų 
Rusijoj, tai Maskvoje perei
tą sąvaitę buvo paskelbta, 
kad per kelis depresijos me
tus kapitalistinėse šalyse 
2,400,000 žmonių mirė ba
du, o 1,200.000 kitų nusižu
dė neturėdami iš ko gyvent.

NUSIŽUDĖ ŽYMUS VO
KIEČIŲ KNYGŲ LEI

DĖJAS.
Žinios iš Berlyno sako, 

kad Tubingene nusižudė Į- 
žymus vokiečių leidėjas ir 
Mohr leidyklos savininkas, 
Oskar Biebeck. Jo nusižu
dymo priežastis buvusi ta 
beviltiška padėtis, kurioje 
atsidūrė paskutiniu metu jo 
leidykla. Mohro leidykla 
buvo visame pasaulyje pa
garsėjusi savo teologiniais, 
istoriniais, ekonominiais ir 
teisės leidiniais.

KANADOS KASYKLOSE 
UŽMUŠTAS VILNIAUS 

RUSAS.
East Coulee miestely, Ka

nadoje, Empire anglių ka
sykloj įgriuvo uola iš vir 
šaus ir užmušė Jurgį Zimi- 
chą, kilusį iš Vilniaus kraš
to rusą. Jis draugaudavo su 
lietuviais. Vilniaus krašte 
liko jo žmona su dviem vai
kais. Ji gali gauti iš Compe- 
sation Board tarp $2,000 ii 
$4,000 už savo vyro mirtį. 
Ji turėtu kreiptis į atatinka
mas Lenkijos valdžios įstai
gas Vilnijoj ir per Lenkijos 
konsulą Kanadoje pareika 
lauti minėto atlyginimo. Ro
dos, “Keleivis” turi Vilniaus 
krašte nemaža skaitytojų, 
taigi butų gerai, kad kas a 
pie tai praneštų Jurgio Zi 
micho šeimai. Reikalui 
esant, aš galėčiau suteikti 
apie užmuštąjį Zimichą 
daugiau žinių. Mano adre
sas: A. Vaisnis, Willow 
Creek, Alberta, Canada.

nių nebuvo, bet buvo įvairus L .. . _
prietaisai, kurie rekordavo tąnciai jaunų žmonių su yę- 
šaltį ir kitus reiškinius. Ba-
liunui kilant, prie žemės bu
vo 3 laipsniai šalčio pagal 
Celzijaus termometrą. Paki
lus baliunui 37,073 pėdas 
nuo žemės, šaltis pasiekė 53 
laipsnių. Bet toliau šaltis ėjo 
au mažyn. Pasiekus baliu

nui savo aukštumos galo 
438,451 pėdos), šalčio bu

vo jau tik 39 laipsniai. 
Imant tai Amerikos termo

metru, šie trys skaičiai butų 
;okie: 25(4 laipsnių aukš
čiau zero, 63(4 žemiau zero 
ir 38 žemiau zero.)

Tragingas Lietuvių
Šeimos Likimas.
Chicagoje gyveno Leono 

’ivoriuno šeimyna. Pivoriū
nai susilaukė dviejų vaikų, 
Alberto ir Alfonso. Bet ke- 
iolika metų atgal, kai jie 

buvo maži, motina juos pa
metė ir nuėjo savais keliais. 
Tėvas labai vargo, kol vai
dus užaugino. Pagaliau, a- 
rie pusantrų metų atgal, jų 
ėvas mirė. Liko du jauni 

broliai. Ilgai buvo be darbo. 
Galų gale Alfonsas gavo 
darbo stokjarduose prie sie
nų griovimo. Padirbęs kiek 
aiko, jis įprašė, kad prie to 
darbo priimtų ir jo brolį Al
bertą. Priėmė. Bet vos Al
bertas padirbėjo kelias va
landas, kaip griuvo pasta
tas, ant kurio darbininkai 
buvo sulipę, ir Albertas bu
vo užmuštas ant vietos. Ir 
štai liko tik vienas Alfon
sas, kuris da mažas būda
mas neteko savo motinos, 
nesenai palaidojo savo tė
vą, o dabar ir brolį. Ar tai 
ne baisus likimas?

kavomis ir liepsnojančiais 
žibintais perėjo miesto gat
vėmis ir susirinko į milžiniš- 
<ą patalpą pasiklausysi pre
zidento kalbos.

Svarbesnės jo kalbos vie
tos yra tokios:

Jus turit teisės reikalauti, 
<ad tie, kurie stovi prie val
stybės vairo, dėtų visas pa
stangas nedarbui prašalinti 
ir sudaryti tokias sąlygas, 
tad kiekvienas galėtų gauti 
darbo. Daugiau da negu tas, 
ųs turit teisės reikalauti, 
cad valdžia stengtųsi, kiek 

gali, apsaugot jus nuo 
ekonominių ir draugijinių
neteisingumų.

Grąžinti 1928 metų ger-
5uVj J-ua neužtenka. kjenau-

ATKASĖ 7.200 METŲ 
KAPĄ.

Šiomis dienomis angla; 
W. B. Emen iškasė Egipte, 
už 10 mylių nuo Kairo mies
to, pirmosios dinastijos di
džiūno kapą. Pirmoji Egip
to dinastija pasibaigė 5,300 
metų prieš Kristų. Taigi tas 
kapas turi nemažiau kaip 
7,200 metų.

2,000,000 KINIEČIŲ MIR 
ŠIĄ BADU.

Telegramos iš Kinijos sa 
ko, kad Honano provinci 
joj, į šiaurę nuo Geltonupio 
10,000 keturkampių mylių 
plote prasidėjo badas ir 2,- 
000,000 kiniečių turėsią 
mirti.

PRASIDĖJO DARBININ
KŲ PLAKIMO BYLA.
Bartow miestely, Florido 

ie, šį panedėlį prasidėjo va
dinama darbininkų plakimo 
byla, kurioje šeši Tampos 
policininkai ir septintas po- 
icijos viršininkas yra kalti
nami pagrobę iš namų 
darbininkų vadus ir vieną 
ų nukankinę, o du žiauriai 
-umušę, išdegutavę ir ani 
barstę plunksnomis. Nu
kankintas buvo socialistas 
Shoemaker.

sios sąlygos, kokias šios ša
lęs vadai galėjo sudaryti 
prieš depresiją, nebuvo ge
ros tuomet ir negali būt ge
ros dabar.

Tūli žmonės sako, kad 
visai prašalinti nedarbą ne
są galima. Jie sako, kad ir 
geriausiais laikais turės buti 
pastovi bedarbių armija. Aš 
okios minties nepriimu, 
liekas jos nepriims, kas tu
ri nors kiek žmoniškumo.

Darbo gali užtekti visiem, 
tik reikia geriau susitvarky- 
i. Pagalvokit - patys sau, 
tas atsitiktų, jeigu visi 14, 
15, 16 ir 17 metų amžiaus 
jaunuoliai ir jaunuolės, ku
rie dabar dirba krautuvėse, 
ofisuose ir dirbtuvėse, eitų 
iki 18 metų mokyklon! Pa
galvokit, kiek tuomet butų 
darbų tiems, kurie baigia 
righ-schooles ir kolegijas!

Paklauskit patys savęs, 
kiek atsirastų darbų, jeigu 
visi žmonės, kurie dabar tu
ri po 65 metus amžiaus ir 
daugiau, galėtų pasitraukti 
iš darbo ir gyventi iš pensi
jos?

Taigi reikia sudaryti to
kias sąlygas, sako Roosevel
tas, kad visi vaikai iki 18 
metų amžiaus galėtų lanky
ti mokyklas, o darbininkai 
susilaukę 65 metų visi gautų 
senatvės pensiją. Jeigu ir 
tuomet da butų bedarbių, 
reikia sutrumpinti darbo 
valandas. Dabartinė val
džia prie to ir einanti.

iš

HITLERIS BAUDŽIA 
TUOS, KĄ UŽ JI NE

BALSAVO.
Hitleris įsakė prašalinti 
darbo visus darbininkus

kurie 29 kovo nėjo balsuoti 
už jo Reichstagą.

TURKAI NORI TVIR
TOVIŲ.

Turkų valdžia kreipėsi 
Tautų Lygą su prašymu, kac 
iai butų leista fortifikuoti 
Egėjos Salą prie Įnėjimo 
Dardanelius.

ATRASTA PRAPUOLĘS
SOVIETŲ ORLAIVIS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Sovietų orlaivis, kuris 
išlėkęs Į Frano Juozo Žemę 
buvo prapuolęs, dabar atra
stas Vaigačo Saloje sveikas 
ir lakūnai nesusižeidę.

New Yorke ugnis sunaiki- 
io Beaux Arts Buildingt. 
prie West 40-tos gatvės. Su 
degė už $500,000 paveikslų

Pereitą nedėldienį Arizo
nos valstijoj, Phoenix’o apy
linkėj, buvo 99 laipsniai 
karščio.
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Leif Eriksson, Amerikos Atradėjas.

SLA. NARIAI PROTES
TUOJA PRIEŠ ‘TĖ

VYNĘ.”
Šios sąvaitės “Keleivy” 

telpa vienos SLA. kuopos 
stiprus protestas prieš St. 
Gegužį ir jo kūmą Vitaitį, 
kurie pavertė Susivienijimo 
organą savo žemos politi
kos įrankiu. Nežiūrint to, 
kad SLA. seimų yra nutarta 
netalpinti “Tėvynėj” jokios 
agitacijos, kuomet eina Pil
domos Tarybos rinkimai, p. 
Vitaitis pleškina agitacinius 
straipsnius ir talpina juos 
“Tėvynėj,” užimdamas po 
pusantro puslapio vietos ir 
kiršindamas organizacijos 
narius. Nors po ta nešvaria 
agitacija dedami St. Gegu
žio parašai, bet jų stilius ir 
frazelogija yra aiškiai vitai-

SOCIALISTŲ
D-gas Hoan vėl išrinktas Į mis įvyks Raudonųjų Saka- 

Milwaukee miesto majoru, lų sąskridis Clevelande.
Pereitą sąvaitę buvo ren

kamas Milvvaukee miesto 
majoras

Tuo pačiu laiku tenai susi
rinks ir Socialistų Partijos

keturiems sekau-1 kon.YenelJa; Sakah* ol8am- 
tiems metams. Nežiūrint di- cen.tr0„° f®
dėlės plutokratų opozicijos, 51 Chicagoj Mozley Butld-

SLA. nariai jau pradėjo 
netekti kantrybės. Tai geras 
reiškinys. Kuomet Pildomo
ji Taryba dėl savo manda
gumo nenori sandariečių 
politikieriams nieko sakyti, 
tai tvarkos turi pareikalauti 
patys nariai.

Bet protestų da neužten
ka.

Ateinantis SLA. seimas 
būtinai turėtų pasirūpinti 
kito redaktoriaus “Tėvy
nei,” nes p. Vitaitis jau visai 
nepaiso savo pareigų. “Tė
vynė” pasidarė tokia, kad 
jau niekas nebenori jos 
skaityti. O prie jos dirba du 
redaktoriai ir SLA. nariams 
ji kainuoja daug brangiau, 
negu kuris kitas savaitraš
tis. To negalima teisinti 
tuo, kad ji organizacijos or
ganas. Romos Katalikų Su
sivienijimas yra tokia pat 
organizacija, kaip ir SLA., 
bet jų organas “Garsas” vi
suomet yra gyvas ir įdomus 
laikraštis. Komunistų Susi
vienijimo organas “Tiesa” 
taipgi gyvas ir įdomus.

Svarbiais dienos klausi
mais “Tėvynė” visuomet 
atsilikus keliom savaitėm. 
Pavyzdžiui, šiandien Ame
rikos lietuviai ruošiasi į 
Kongresą Demokratijai Gin
ti. Atsišaukimas dėl to kon
greso buvo išsiuntinėtas vi
siems laikraščiams. Jis bu
vo nusiųstas ir “Tėvynei.” 
Kituose laikraščiuose jis se
nai jau tilpo, o “Tėvynėj,” 
kažin kodėl, nepasirodo. 
Gal nėra vietos? Bet kodėl 
yra vietos Gegužio-Vitaičio 
nedorai propagandai prieš 
Eagočių, Gugi ir Jurgeliu- 
tę? Kodėl yra vietos Vitai
čio pasakai be galo apie jo 
kelione į Smetonos karalys
tę? Kodėl yra vietos to
kiems šlamštams, kurie že
mina ir pigina laikraštį, o 
nėra vietos rimtiems visuo
menės reikalams?

SLA. nariai turėtų apie 
tai rimtai pagalvoti.

bas” patikrinęs, nes kai P. 
Grigaitis sugavo tą politi- 
kieriuką blofuojant, tai su
smuko visas jo “daktariš- 
kumas.”

Viniko blofas buvo štai 
kame:

“šiemet Susivienijimas yra 
tokiame stovy, kad išmokėjus 
visas pomirtines dar liktu per
teklius 1.58'<, arba išreiškus 
pinigais, dar liktų perteklius 
S42.428.OO. Iš šito matosi, kad 
Susivienijimo apsaugos sky
rius yra gerame stovy.”

Tai ištrauka iš Viniko ra
porto.

Bet štai—
“Delegatas Grigaitis nurodė 

Detroito seime, kad toks Vini
ko pareiškimas tai didžiausias 
absurdas, nes visas SLA. tur
tas, pagal sekretoriaus apskai
čiavimą siekė tuo laiku apie 
Sl.600.000. tuo tarpu kai na
riai buvo appsidraudę viso ant 
§6.600.000. Aišku, kad, jeigu 
Detroito seimo laiku butų rei
kėję išmokėti visas pomirti
nes, tai butų pritrukę 5 milio- 
nų dolerių! O Vinikas surado 
‘perteklių.’

“Tuomet seimas pamatė, 
kad Viniko ‘mokytumas’ yra 
paremtas blofu. nes jisai net 
nesupranta skaitlinių, kurias 
vartoja savo raporte.”

Mums rodos, kad komen
tarai čia jau nereikalingi.

IŠSIŽIOJO...
South Bostone yra toks 

žmogelis, Jonas Kerdiejus. 
kuris mėgsta daug plepėti, 
bet nedaug žino. “Vieny
bės” 28-tame numery jis 
mėgina net ir “Keleivį” 
“kritikuoti.” Jis nori, pavyz
džiui, “sukritikuoti” musų 
pranešimą, kad Lietuvos 
cenzūra sugrąžino du mai
šu su 8 ir 9 “Keleivio” nu
meriais. Ir štai kaip jis šį 
faktą “kritikuoja:”

“Lietuvos valdžia dar galėtų Keleiviui atsakyti ne tiktai maišų grąžinimu, bet dar pasakyti. kad kalėjimuose vietų netrūksta, kad dar karšto švino pas juos yra, tai eikite persiimti.”
Jeigu tasai žmogelis turė

tu nors kiek proto, jis šito
kių dalykų nerašytų. Nedė
tų šitokių dalykų į savo lai
kraštį ir redaktoriai, jeigu 
pas juos butų kiek sarmatos.

Išmintingas žmogus ne- 
kuomet nesigirs, kad jo tė- 

“kalėjimų netrūksta” 
jo valdžia da turi

Kuomet Amerikos atradėju beveik visų yra laikomas italas Kolumbas, tai norvegai sako, 
kad Ameriką atradęs jų jurininkas. Leif Eriksson. Jų artistas Krohg yra nupiešęs ir paveiks
lą, kuris vaizduoja Erikssoną Ameriką atrandant. Čia parodyta to paveikslo nuotrauka. Ame
rikos norvegai nesenai dovanojo šį paveikslą Kongresui. Jis taip ir pavadintas: “Leif Eriksson 
Atranda Amerika.”

rinkimus laimėjo socialistas 
Daniel W. Hoan, kuris yra 
išbuvęs majoru jau 20 metų. i 
Gyventojai remia socialis-! 
tus, nes ačiū socialistų ad-į 
ministracijai Mihvaukee! 
miestas šiandien turi že
miausius mokesčius visoj 
Amerikoj. Socialistai apva
lė miestą nuo grafto, atmo
kėjo skolas, kurias buvo už
traukę buržuaziniai politi
kieriai, ir Mihvaukee mies
tas šiandien
tvarką visoj šaly. 
rinkimuose socialistus reme

mg,
Bedarbių seimas Washing- 

tone.
Pereitą sąvaitę, 7-10 ba

landžio dienomis, Washing- 
tone susirinko didelis be- 

Į i darbių seimas. Jį sušaukė 
Workers’ Alliance of Ame
rica su Darbo Federacijos 
pritarimu. Seime dalyvavo 
ir unijų atstovai. Balandžio 

j8 dieną seimo delegatai su-

vynej 
ir kad
“karšto švino,” nes tokie 
dalykai daro gėdą ir kraštui 
ir valdžiai. Šviną vartoja 
daugiausia banditai ir geng- 
steriai, o ne kultūringos ša
lies valdžia.

Jeigu pripažinsime, kad 
į kovai su savo politiniais 
'oponentais valdžia gali var
toti kalėjimus ir “karštą švi
ną,” tai tas dėsnis turi but 
bendras kiekvienai valdžiai. 
Kas tuomet išeis? Išeis tas, 
kad vieną dieną “karštu švi
nu” bus vaišinami socialis
tai, o kitą dieną — fašistai. 
Kur gi tuomet dingtų tokie! «

SAKO, VINIKAS NESU
PRANTĄS SAVO PA

RAŠYTU “LIČBŲ ”
Buvęs Detroito seime de

legatas dabar rašo “Naujie
nose,” kaip tame seime Vi
nikas blofavo. Girdi:

“Jo raportas užima 57 spausdintus puslapius, — neskaitant 12 puslapiu raporto laikinojo sekretoriaus, p. Vitaičio. Ir skaitliniu tenai pridėta tiek, kad jas visas išstudijuoti ir patikrinti imtų kelias dienas net įpratusiam žmogui. To ‘raporto’ autorius, matyt, prisirinko statistiškų davinių iš visokių kalendorių ir almanachų ir sukrovė į savo raštą: štai, žiūrėkite, koks aš mokytas ir mand- ras!“Niekas, žinoma, negalėjo tų jo ‘ličbų’ seime patikrinti...”
Bet pasirodo, kad ir pats 

yinikas nebuvo savo “lič-

galvočiai,” kaip Jonas 
i Kerdiejus?
į Taigi patartume tamstai 
;kitą syk kiek nors pagalvo
ti, pirma negu išsižioti ką 
'nors “kritikuoti.”

“Pirmoj vietoj stov’ Rastenis, 
Advokatas ir poetas.
Karštas lietuvis veikėjas. 
Vadas kaip nulietas.”

Pašiepdama šitą “nulietą 
vadą,” komunistų “Vilnis” 
sako:”

"Nulieti daiktai lengvai su
sidaužk. SLA. nariai dėlto pa
sirinks sau nenulietą.”

Ji priduria, kad sykį pats 
adv. Rastenis pasakęs: Kuo
met žmogus ir advokatas, ir 
poetas, ir viskas, tai iš jo ne
gali but nieko gero.

Tai lygiai kaip žąsis, kuri 
moka truputį vaikščioti, tru
putį skraidyt ir truputį plau- 
kiot, bet nieko nemoka ge
rai.

Toks yra ir tautininkų 
“nulietas vadas.”

FARMERIŲ ŽINIAI
Kaip nukentėję nuo potvi- 

nio farmeriai gali gaut 
valdžios pagalbą.

Federalės valdžios agen
tūra, vadinama “Resettle- 
ment Administration,” pra
šo mus pranešti lietuviams 
farmeriams, kad ‘ie farme
riai, kurių gyvuliai, sėklos,

, . . .sirinko ties Baltais Rūmais
tun geriausią iįr prezidentui Roose-

šiuose veltui prCyw kad jis jsa.
kytų tuojaus aprūpinti mai
tų ir nakvyne 200 delegatų, 

_______kurie keliaudami į šį seimą
Juodašimčiai išsprogus Mi- Per F1»r.id« atsidūrė kritiš- 

chigano socialistų salę. k?J, padėty. Floridos valdi- 
j ninkai atsisakė duot jiems 

Royal Oak miestely nak- pavalgyt ir vietą nakvynei.
Šio seimo tikslas vra reika-

ir Amerikos Darbo Federa- w 
eija.

PAGIRŲ PUODAI t stojame už grąžinimą
_____  tuvos liaudžiai demokrati-

Visokio kalibro tautinin- 
kėliai čarška, barška, girda
miesi esą lietuvystės simbo
liu. Bet tikrenybėje jie yra 
viso labo tiktai pagini puo
dai. Peržiurėjus, jie nėra 
atlikę nei vieno naudingo 
ar garbingo tautai darbo, o 
žalos pridirbo neapsakomai 
daug. Juk pokariniais lai
kais retai kuris lietuvis ne- 
sukišo šimto-kito dolerių į 
visokias tautininkėlių bend
roves. O kai kas ir visas sa
vo ilgų metų sutaupąs suki
šo į kiaurą jų maišą. Jie be
maž ko nepašarvojo ir SLA.
Tiktai Detroito seimas išgel
bėjo Susivienijimą, išrink
damas į Tarybą gabius ir 
energingus darbuotojus.
Todėlei tų visokių - bendro
vių graboriai prašalinti nuo 
SLA. vairo, dabar niurna ir 
urzgia prieš dabartinę Pild.
Tarybą, prikaišioja net “pa
sipelnymus.” Tai parodo,
kad valayaami susivieniji
mą per 16 metų tautininkai 
pelnėsi, jeigu žino, kad ten 
galima pasipelnyti.

Buvo manyta, kad sanda- 
riečiai yra Lietuvos liaudi
ninkų ideologiniai draugai,

Lie-

nių teisių. Mes kviečiame 
visos Bayonnės lietuvių or- ties laiku buvo įmesta bom- 
ganizacijas ir veikėjus prisi- ba į Michigano socialistų 
dėti prie šio musų visų ben- organizacijos centro ofisą, 
dro darbo. Sprogimas padarė apie $300

Visais reikalais prašome nuostolių. Spėjama, kad tai 
kreiptis sekančiu adresu: Ku Klux Klano juodašimčių 

K. Maziliauskas, smurtas. Anais metais kau-
591 Avė A. Bayonne, N.J. ketų “kliuksų” gauja buvo

užpuolus socialistų biurą 
Detroite. Yra paskirta $500 
dovanų už piktadarių nuro
dymą.

Raudonųjų Sakalų są
skridis.

“Raudonųjų Sakalų” var- 
ra skelbia, kad šių metų du vadinasi darbininkų vai- 
pradžioje pasauly buvo 16,- kų organizacija. Tai yra so- 
240,000 žydų. kurių 5 milio- cialistinės dvasios jaunuo- 
nai gyvena Amerikoj. Per lių draugija. Ji veikia Socia- 
paskutinį dešimtmetį žydų listų Partijos globoj. Šių 
priaugę 1,300,000. metų 23-26 gegužės dieno-

Laikinas Komitetas:
A. Lukaitis,
K. Maziliauskas, 
Feiix Muzikevičius.

PASAULY YRA 16.240,- 
000 ŽYDŲ-

Žydų Telegramų Agentu-

lauti didesnės pašalpos be
darbiams ir tiems, kurie 
dirba prie WPA vedamųjų 
viešųjų darbų.
Socialistai Įsitaisė troką su 

garsiakalbiu.
Socialistų Partijos cent

ras nusipirko blizgantį mo
demišką troką su garsiakal
biu agitacijos tikslams. Pir
mu kartu šis trokas pasiro
dė Mihvaukee mieste, kur 
laikraštininkai apskelbė 
streiką prieš Hearsto “Wis- 
consin News.” Trokas važi
nėjasi po miestą ir skelbia 
publikai, kaip darbininkai 
kovoja prieš Hearstą. Tokių 
trokų Socialistų Partija ža
da įsitaisyti daug.

SPECIALIS AUKSINIO JUBILIEJAUS PASIŪLYMAS
GAL NORIT “KAR

ŠTO ŠVINO?”

įrankiai ar kitas turtas žuvo!t- y. ūkininkų gynėjai. Bet 
per potvinius, gali gauti pa-'f)aaiškėjo, kad sandarie- 
galbos iš valdžios. Pagalbos čiams ne Lietuvos sermė- 
geriausia prašyti susiorgani- giai rupi, bet frakuota poni-, 
žavus keliems ar keliolikai nes i valstiečių kovas jie 
farmerių į krūvą. Tokiai or- neigiamai atsineša, vadin- 
ganizacijai valdžia apsiima darni jas ‘‘riaušėm.” 
paskolinti pinigų gyvuliams Buvo manyta, kad sanda- 
ir mašinoms nusipirkti. To- riečiai ištikrujų yra demo- 
kios mašinos gali but varto- kratijos gynėjai, bet iš jų į 
jamos bendrai. Organizaci- organo “Sandaros” matosi 
ja gali gauti ir kitokios pa- tiktai fašistinės iltys, 
galbos, kurios atskiras ūki- Tie pagirų puodai tauzija 
ninkas negalėtų gauti. _ ir apie jaunimą, bet besi- 

“Resettlement Adminis- darbuojančią SLA. Tarvboj 
tration” turi savo skyrių vi- čia augusią jaunuolę, n-lę 
sose kauntėse (pavietuose). Mikužiute, jie kiek drūti 
Prie tų skyrių yra specialis- stengiasi išėsti. Mat, su ta 
tai, kurie paaiškina farme- panele nepadarvsi tautinin- 

.riams, kaip reikia bendrai kiškai-maklioriško gešefto. 
'veikti, kad gavus pageidau-' Tie maklioriai plepa> tod

SLA. užvaldę “raudonieji,” 
o po teisybei, tai ne raudo
nieji, tik pažangus lietuviai

apygardą įneina po keliatą įį^inS Lietm°'
ir keliolika valstijų. Pavyz-ha™ 
džiui, Pirmai Apygardai ba^^da%alsuosL 
priklauso sios valstijos tautiškų makliorių per-

Maine, New Hampshire, šamus kandidatus, tai pada- 
\ermont, Massachusetts, rysite žalos patys sau, savo 
Rhode Island, Connecticut, Susiviieni.iimui ir gėdą visai 
New ork, New Jersey, lietuvių tautai. Aš balsuosiu 
Pennsylvania, Maryland, tą sąrašu kurio priešaky 
Delaware, District of Co- stovi adv. Bagočius.

■ lumbia. ) Liaudininkas.
į Kas iš tų valstijų non pa- ____
galbos, tegul kreipiasi šiuo’ 
adresu:

jamų rezultatų, 
j Norint gauti šitokios pa 
galbos, reikia kreiptis Į apy 
gardos direktorių. Į viena

APIE “NULIETĄ VADĄ.”
Bendradarbiau damas 

“Vienybei,” Sirvydo sunūs 
Vytautas pradėjo konkuruo
ti su “poetu” Tysliava. Tik 
pasiklausykit, kokią “poe
mą” jis išrietė apie p. Ras- 
tenį, kurį Liet. Atstatymo 
B-vės burdingierius Stri
maitis stato savo kandidatu 
į SLA. prezidentus:

Mr. Kenneth E. Pohlmann.Resettlement Administratkm, i 393 Chapel st_,
New Haven. Conn.

Bayonnės Lietuviai 
Už Kongresą.

Mes, Boyonnės, N. J., lie
tuviai veikėjai, susirinkę 1 

Prašant pagalbos, reikia balandžio i 10 W. 22-nd st, 
paduoti aiškų savo adresą ir skaičiuje 20 žmonių, m ap- 
pažymėti kauntės vardą. Į^etuyos v Amerikos

lietuvių reikalus, užginame 
Amerikos Lietuvių Visuoti-' 
no Kongreso šaukimo idėją.

sutaupyk 25% ant šio

Royal Valytuvo
KOMBINUOTAS

Dabar, kaip tik pavasarinio valymo 
laiku, mes pasiūlome jums progą 
sutaupyti pinigų Įmainant savo se

klią nusidėvėjusi valytuvą į pilnai 
įrengtą kembonuotą modarnišką.

“Vienybė*” fašistai žino 
kur jo gauti.

Čia ne išmislas, ne fanta- 
• zija ir ne sapnas, bet tikras 
faktas. Kas kritikuoja Lie
tuvos diktatūrą, tam “Vie
nybės” fašistai siūlo “kara
to švino.”

Jeigu kas nenori tam tikė
ti, tegul paima šių metų 10 
balandžio dienos “Vienybę” 
ir perskaito 6-tame jos pus
lapy rašinį: “Keleivis ir jo 
maišai.” Šitame rašiny kaž- 
koks Jonas Kerdiejus skel
bia, kad tiems, kurie reika- 

M Tam.,, „irt,, i lauia Lietuvos liaudžiai lai- 
<iabar ir pasinauii,-1 sves, pas Lietuvos tautmm- 
si Auksinio jubiUe- kus dar “kalėjimuose vietų 
jaus Pasiūlijimu. netruksta” įr “dar karstė
plačiai žinomu valy- švino pas juos yra. Ir jis 
tuvu su visais jreti- pataria tautininku valdžiai, 

kad šitokius savo ‘kritikus, ji 
pasiūiijimo Laikas' pasikviestų į Lietuvą pavie- 

J’1" sėti tuose kalėjimuose arba 
“karšto švino” paragauti.

Jeigu koks fašistų vuode- 
ga šitaip kalbėtų kur nors 
privačiai, galima butų pa-

PIRK DABAB 
ir SUTAUPYSI 

$16.50!

matyk juos šiandien 
Kilison Shop krau
tuvėje.

Reguliarė Dviejų 
Valytuvų (grindims
ir rankinis su pri- , , , . , ,, -j--dėč-kais) kaina .... įmanyti, kad tai kalba įdijo- 

ggoo tas’ i kuri nevertas kreipti

Poteri a vi mas yra taip pat bergždžias daiktas, kaip žuva-ijfles pasisakome prieš Sme- vimas kur nėra žuvų.—H. H. j tonos fašistinę diktatūrą ir

dėmesio. Bet kuomet šitokie 
'dalykai skelbiami laikrašty, 

4950 kuris turi pretensijų atsto
vauti “tautišką valdžią,” tai 
reikia manyti, kad susispie
tę apie “Vienybę” fašistai 
ištikrujų norėtų demokrati- 

“karštu švi-
turl elektrikinę Jem- llu įoiKvirvinn. Tuomet, jie

į>ų. varomą motorą, gal galėtų ir Susivienijimą 
sukantį šepetį, auto- pajmt į savo rankas.

Matyt, dėl to “Vienybės” 
fašistai pradėjo ir aukas 
rinkti į “Ginklų Fondą.”

Bet geležinė gyvenimo 
šluota iššluos tą bradą su vi
sais “ginklų fondais” ir

Specialiame 
Auksiniame 
Jubiliejuje 
Kaina 
(su senu 
valytuvu)
SIAME JUBILCJUJ 

SUTAUPYSI i -;

1650

jos šalininkus
Grindinis modelis "nu išnaikinti.

matišką aliejavimą. 
ITidėėiai, Rubb e r 
Furniture Nozzle, 
Sprayer Ir pučiamą 
įrankį. Abu valytu
vai ’ užgirti Good 
Ilousekeeping Insti
tute.

Vt.toir E>ti»on Shons ir pas Etrktrikinivs ar K o» t faktorius Deairrius

The Edison Shops
39 Boylston St. Boston

ir kitose 32 parankiose vietose.
HANcock 3300

Atdaras 8:30 ryto iki 5:15 p.p. kasdien ir SeAt&dlentais

“karštu švinu.’ A. J. K.

FRANCUZIJOS KAIRIEJI 
VIENIJASI.

! Francuzijoj artinasi par
lamento rinkimai. Prieš fa
šistus susivienijo visos kai
riųjų grupės.
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KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

SARGY BININKAI PRALAIMĖJO 
CENTRO KUOPOJE.

Oro Linija Tarp Vokietijos ir Amerikos.

New York, N. Y.
Labai netikėtas dalykas 

įvyko pereitame SLA. 126 
kuopos susivokime, kuria
me buvo delegatų rinkimas 
ir SLA. Pildomosios Tary
bos balsavimai. Kad ir spe
cialiais kvietimais nariai bu
vo sušaukti, susirinkiman 
atsilankė tiktai 26 nariai ir 
didžiumą tų narių sudarė 
SLA. Centro darbininkai ir 
patys vyriausieji sargybi- 
ninkai, kaip tai: Strimaitis, 
Vinikas, Vitaitis, Bukšnai- 
tis, Bajoras ir tt.

Atėjus delegatų rinki
mams, p. Vinikas pirmutini? 
pasiprašo balso ir savo kal
boje nurodo, kad šiame Ju- 
bilėjiniame seime būtinai 
reikia išrinkti visus “vetera- 
nus-veikėjus” Centro kuo
pos delegatais; kad būtinai 
reikia juos seiman pasiųsti, 
jeigu prišertų nariams ir 
extra assesmentus uždėti. 
Potam pradeda rekomen
duoti iš eilės: Strimaitį, 
Daukšį, Strimaitienę, Bukš- 
naitį ir dar pora kitų “vete
ranų.” Net kuopos pirmi
ninkas turėjo pastebėti p. 
Vinikui, kad jis veda agita 
eija už savo partijos kandi
datus.

Iš viso ko aiškiai matėsi, 
kad iškalno jau viskas buvo 
suplanuota ir besivaduojant 
obalsiu, kad Seime turi da
lyvauti kodaugiausia “vete
ranų,” buvo bandoma į 
brukti kuopos delegatais vi
si viršminėti Viniko “sargy
biniai.” Vinikas dargi išaiš
kino, kad Vitaitis ir Stri
maitis vis viena važiuos Sei
man Centro lėšomis, tad 
jiems tik reikalingi kuopo’s 
mandatai. Bukšnaitis yra 
paklusnus “Sargybos” dar
bininkas, taigi kaip savo 
uoliam “veteranui,” Vini
kas norėjo kaip nors atsily
ginti įbrukdamas jį delega
tu. Daukšys taipgi artimas 
Viniko ir Vitaičio sėbras, 
bet jis seniaus dirbo Susi
vienijime ir jį galima va
dinti veikėju iš praeities lai
kų, tačiau p. Strimaitienė 
r.ėra jokia veikėja. Ji yra 
sena SLA. narė, bet kiek 
man žinoma, nieko nėra nu
veikus nei SLA., nei kuopos 
labui. Tačiau ją Vinikas 
perstata kaipo “didelę, ger
biamą veikėją,” vien dėlto, 
kad ji “sargvbininko” mo
teris.

Įvykus delegatų rinki
mams, paaiškėjo, kad ne vi
si gavo didžiumą balsų su
lig SLA. konstitucijos rei
kalavimo. Sargybininkai: 
Bukšnaitis, Daukšys ir Štri 
maitienė gavo tik po 12 bal
sų, tokiu budu reikėjo iš 
naujo balsuoti. Antru kartu 
perbalsavus, pasirodė, kad 
tik p-lė P. Jurgeliutė gavo 
reikiamą skaičių balsų, < 
Bukšnaitis, Daukšys ir Stri 
maitienė pralaimėjo. Balsa
vimai tęsėsi dar pora kartų, 
bet nei vienas iš viršminėti i 
negavo reikiamo skaičiaus 
balsų. Strimaitienė net suri
ko, kad čia esąs “monkey 
business.” Nabagė, mat, ne
suprato, kad reikalinga gau
ti didžiumą balsų, dalyva
vusių susirinkime, tačiau jos 
vyrui paaiškinus, kad balsa
vimai teisingai atlikti, ji 
šiek tiek nusiramino.

Galų gale pasirodė, kad 
tik du Viniko rekomenduoti 
“veteranai” Vitaitis ir Stri
maitis — buvo išrinkti dele
gatais. Kadangi jie pasisiū
lė važiuoti Centro lėšomis ir 
išanksto pareiškė, kad kuo
pai nieko nekainuos, tad 
jiems buvo suteiktas kuopos 
mandatas. Antraip, gal ir 
jie nebūtų gavę reikalingo 
balsų skaičiaus.

Nors sargybininkai iškal . 
no buvo susiorganizavę pa
siųsti seiman savo tris išti
kimus “veteranus,” jų sky- 
mai nepraėjo. Nariai supra
to jų politiką ir balsavo už 
sau patinkamus delegatus. 
Apart Vitaičio ir Strimai- 
io, kurie važiuos seiman 

Centro lėšomis, kuopos de
legatais išrinkti sekami: 
Vasiliauskas, Bajoras, Alek- 
siutė, Jurgeliutė ir Miliaus- 
kiutė.

Sargybininkams labiausia 
gaila, kad jiems nepasisekė 
pravesti BukšnaitĮ delegatų 
surašan. Jis yra “Sargybos” 
redaktoriaus pagelbininkas 
ir taip pasišventusiai ir išti
kimai jiems dirbo! Tačiau 
didžiausias smūgis sargybi
ninkams buvo kuomet jų 
peršami kandidatai pralai
mėjo, o p-lė Jurgeliutė buvo 
išrinkta delegate. Jie jautė- 
:i lyg butų didžiausĮ kaulą 
nuriję.

Jeigu sargybininkų tūzai 
tik tiek įtekmės turi jų pačių 
kontroliuojamoje Centro 
kuopoje, tad geresnių rezul
tatų negali tikėtis ir kitose 
kuopose, kurioms jie bando 
diktuoti per savo “Sargy-
oa.

SLA. 126 kp. narys.

HARTFORD, CONN.
Žmonės be “Keleivic 

čiasi nesmagiai.
“Keleivio” Nr. 14, kuris 

pas mus turėjo ateiti ketver- 
go rytą, balandžio 2, atėjo 
vieniems balandžio 6, ki
tiems balandžio 7. Skaity
tojai, ypač tie, kurie pasi- 
perka atskirais numeriais

jau-

__ 1_ -2_

štai naujas vokiečių cro milžinas, kuris buvo pastatytas oro linijai tarp Vokietijos ir Ame 
rikos. Jo sustojimo vieta čia bus Lakehurst, X. J ši nuotrauka buvo padaryta iš aeroplano 
Vokietijoj. Susisiekimas su Amerika prasidės gegužės mėnesi.

Atsišaukimas į Visas Lietuvių Organi
zacijas Brooklyne ir Apielinkėse.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Reikalu.

i Prieš kiek laiko kilo pa
žangiojoj Amerikos lietuvių 
visuomenėj mintis šaukti A- 
merikos Lietuvių Kongresą į 
pagelbėjimui Lietuvos žmo- į 
nėms išsikovoti demokrati- i 
nę tvarką.

Visiems mums žinoma 
kad jau virš devyneri metai 
kaip fašizmas slegia Lietu
vos žmones. Musų gimti
niam krašte šiandien nėra 
laisvės. Uždrausta žmo
nėms laisvai organizuotis į 
ekonomines ir politines or
ganizacijas, leisti savo laik
raščius ir laisvai rinktis i 
viešus susirinkimus.

kreips dėmėsi į ši taip svar
bų reikalą ir prisius atsto
vus konferencijon.

Laikinas Komitetas:
Pirm. J. Glaveckas,
Vice pirm. A. Jankauskas,
Sekr. J. Siurba, 419 Lori- 

mer st., Brooklyn, N. Y.
Komiteto nariai: A. Ži

linskas, P. Tiškus, K. Mi
chelsonas, St. Strazdas, M. 
Antanaitis, A. Bimba ir J. 
Ormanas.

BROOKLYN, N. Y.
Trys suvažiavimai 

kūne.
viename

Lietuvos žmonėse kįla vis <iai> .1 X1?1 
_  didesnis ir didesnis brūzdė-1 toJ trejybėje

KAIP GYVENA LYNNO 
, LIETUVIAI.

Brooklyne buvo trys su
važiavimai. Trvs dideli var-•r
dai, bet vienas kūnas, lyg 

dievas tė- 
“die-

vo dvasia šventa,” bet “vie
nas dievas.” Taip ir čia:

didesnis
jimas prieš fašistinę prie 
spaudą, už atsteigimą de 
mokratines santvarkos.

. i vas," “dievo sūnūs” iru.LAWRENCE, MASS.
Surengė pažymėtinas 

vaišes.

Programas susidėjo dau- 
j giausia iš muzikos, bet buvo 
gana įvairus. Josephine Za- 
dakaitė ir Julia Rimeikaitė

Kovo 29 d. Piliečių Kliu- sulošė dialogą—Džian Bam- daug pagelbė jom
L žpereitą nedėldienį W. bo svetainėje panelei Bertai ba su pačia. Tas sukėlė žmonėms praeityje. Jie da-

Lynno Lietuvių Piliečių Kiimėliutei surengė “show- daug smagaus ūpo lietu- bar vėl šaukiasi musų pa-
Kliubo salėj įvyko prakal- er palty.” Žmonių buvo pil- viams. gelbos. Mes turime ištiesti
bos, Kurias Kliubas buvo su- na svetainė. Nei vienam Komisijoj koncerto su- jiems pagelbos ranką.

jaunuoliui šiame mieste to- rengime buvo Morta Gru- „ ... .. .
kio didelio parengimo ta diskienė, Margareta Vis- Musų vieningai pareiks- 

torius S. Michelsonas, vietos proga nėra buvę. Yisi žmo- kontaitė-Manson, Emilija , balsas gali
biznieris p. Bingelis ir p. nės įvertina jos darbavimą ! Klemanskienė. dau& Padetl žmonėms kovo-
Lesburtas. Vietiniai kalbė- si šios kolonijos lietuviams. Visi atsilankiusieji į kon- uz demokratinių laisvių 
tojai aiškino vietos lietuvių Nuo šešių metų amžiaus ji certą buvo patenkinti ir atsr^1^?m^'r , ..
reikalus, pabrėždami reika- priklausė prie Lietuvių Tau- simpatizavo, kad lietuviai Tolų galingą balsą gail
ią lietuviams organizuotis, tiškos Parapijos, lavinosi surengia tokį puikų progra- me !ausiai pareikšti per 
nes tik susiorganizavus ga- dainavimo minėtos parapi- mą.
Įima ką nors iš politikierių jos chore ir su savo sesute Lietuvos Dukterų 
iškovoti. Tinkamiausia tam Ona linksmindavo šios ko- gystė dėkoja visiems,

W. Lynno Lietuvių Piliečių 
Kliubo prakalbos.

rengęs. Kalbėjo inž. čer 
nauskas, “Keleivio” redak

“Laisvės” korespondentų 
Mes, Amerikos lietuviai,! suvažiavimas, Moterų dar- 

Lietuvos bininkių suvažiavimas ir
“Laisvės” dienraščio šėri- 
ninkų suvažiavimas. Bet vi
suose trijuose suvažiavi
muose dalyvavo tie patys 
žmonės. Kai kas ir sako: 
“Matai, komunistai kad 
triumfuoja, tai triumfuoja. 
Net tris suvažiavimus atlai
kė!”

Įdomu, kad į “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą atsi
lankė ir Matuiza su Jankau
sku. Vienas nori penkių 
šimtu doleriu iš “Laisvės,”

Amerikos Lietuvių Kongre- 
Drau- ^4-
kurie Tokis kongresas propo-Tokis

tikslui organizacija yra Pi- Jonijos lietuvius, (iaiyvauda- daivvauja "programe ir už 5“°ja™a «“'&! ,?>« vasarą, ‘ o kitos— žinių. Kaip vieną, 
liečiu Kliubas, todėl prie jo mos visuose parengimuose, jų pasidarbavimą Draugys- 21^d.~birzelio, Cleve-jtaip^ir antrą Laisves bo 
kiekvienas Lvnno lietuvis ir Kad parodyti už jų darbą tės labui. Rep. M.
turėtų prigulėti. Kliubas gy- savo dėkingumą, žmonės --------------
vuoja jau. daugiau kaip 30 takiame dideliame skaičiu- 
metų, turi išmokėtą savo na- je atsilankė į jos priešvestu- 
ma. gražia vieta susirinki-------«■ -»■ t *- -

mams ir pasilinksminimams, 
ir čia turėtų but visu Lynno 
lietuviu kultūrinis centras.

pas pardavė jus, vaikščiojo 
per 3-4 dienas klausinėdami 
ir neužsiganėdinę, kas atsi
tiko, kodėl negauna “Kelei
vio.” “Keleivis” musų mies- “Keleivio” redaktorius 
te pardavinėjamas 3 ar 4 (kalbėjo apie vėliausius Lie- 
vietose, nuo 25 iki 50 kopi-1 tuvos įvykius ir šaukiamą 
jų. Taipgi yra gana daug < Amerikos lietuvių kongre- 
užsiprenumeravusių, tai ga-ką. žmonių buvo" pilnutėlė 
Įima spėti, kad į Hartfordą J salė ir nuotaika labai gera. 
“Keleivio” ateina apie ke-‘

vini bankieta. Tame paren-- t - -- *
gimė p-lė Berta buvo apdo
vanota gražiausiom verčiau-

MT. CARMEL, PA.
Tariasi organizuot Darbo 

raitiją.

landė, Ohio.
Tuo reikalu jau darbuo

jasi tam tikras komitetas 
vakaruose, Chicagoj.

sai išvadino “suskiais.’
Gerai butų, kad kas išras

tų tokių chemikalų, kuriais 
išsiplovus bumą žmogus ne-

Reikalinga tuo klausimu galėtų koliotis. “Laisvės” 
darbuotis ir rytuose. Todėl i vadams tokie vaistai butų 

Balandžio 5, dviejų ap- pastaruoju laiku Brooklyne, labai reikalingi. Ypač Buk-

batas šimtų egzempliorių. Apie West Lynno lietu-
Tai daugiausia* prasiplatij vius ?al.ima butą labai daug 
nęs laikraštis, visu mylimas PP^'-.Ta. nelabai dide 
- ’ v , < . Me. bet labai graži ir pavvzir skaitomas. Ir kuomet tarp Į 
balandžio 2 ir 5 dienos skai- 
tytojai negavo pamatyti sa
vo mylimo laikraščio, atro
dė, kad jiems kažko tai 
trūksta, nusiminę; rodos 
kad tai jų kasdieninė duo
na. Tai pavyzdys, kad žmo
nės jo pageidauja.

Dabar kiek kitų laikraš
čių pas mus ateina? “Darbi
ninkas,” priverstinai bruka
mas, turi apie 30 prenume
ratorių; atskirais numeriais 
ir pardavinėjamas pas vie
ną lietuvį krautuvėje ir prie 

išperkama

šiom dovanom ir virš šimto' skričių Northumberland ir įvyko keliatas susirinkimų 
dolerių pinigais. Jos busi- Schuylkill pažangiųjų vei- įvairių organizacijų veikėjų, 
mas vyras, jaunikaitis Ju- kėjų įvyko pasitarimas su- Po pasitarimų ir diskusijų 
liūs Žuraulia irgi yra geras organizuoti Darbo Partiją ir prieita prie bendros nuomo- 
jaunuolis Lav.rence’o lietu- sekančiuose rinkimuose nuo nės, kad reikalinga darbuo- 
vių tarpe. Judviejų vestu- jos statyti kandidatus į tis tokio kongreso šauki- 
vės atsibus balandžio 26 d. valdvietes. Sekantis toks mui.
Lietuvių Tautiškoje Dažny- pat pasitarimas įvyks balan- Pasitarę, organizacijų vei- 
čioje. " džio 19 toj pačioj vietoj ir kėjai sudarė Laikiną Komi-

Visi, kurie dalyvavo ban- bus pakvipti U M. W. of A. tetą sušaukimui Brooklyno 
kiete, tiek p-lei B- tai Kir- lokalal dalyvauk ir apielinkes lietuvių orga-

— - - .. v- -• n -• mzaciiuKun. Končius «•«* j

mo burnai reikėtų gero 
“mouth wash.”

Jeigu Matuiza vyko į So
vietų Rusiją ir siuntė tenai 
per “Laisvę” 500 dolerių, 
tai vien jau tas faktas paro
do, kad žmogus nėra suskis. 
Vadinti jį tokiu yra labai 
negražu, o ypač kad tie jo 
siųsti per “Laisvę” pinigai 
Rusijon nenuėjo ir Matuiza 
rodo dokumentus, kad jo 
čekį “iškešino” pati “Lais
vė.”

Mes galim nepritarti to
kioms kelionėms į Sovietų 
Rusiją, Matuiza čia nekal
tas. Keliauti į Rusiją jį pa
skatino “Laisvė.” Jis jai pa
tikėjo ir išvažiuodamas į 
Sovietus padavė jai savo pi
nigus, kad nusiųstų juos į 
Nikolajevo Ko-operatyvą, 
kur jis važiavo dirbti. Nuva
žiavęs jis tų pinigų tenai ne
rado ir iki šiai dienai jie nė
ra tenai nuėję. Ir kada jis 
sugryžęs iš Sovietų dabar 
reikalauja, kad jam tuos 
500 dolerių “Laisvė” ati
duotų, tai jis gauna už tai 
“suskio” ^ardą.

Vakarienė po tų suvažia
vimų buvo gana gera. Chi- 
cagiečiai pasižymėjo savo 
solistais, o ypač šokikė Šar- 
kiunaitė.

Manau, neblogas dalykas, 
kad socialistai dalyvavo 
“Laisvės” vakarienėje. Tai 
atsimokėjimas komunis
tams už jų dalyvavimą 19 
kuopos vakarienėje.

Jurgis.

atstovu konferen-suvažinėjodingą musų kolonija. Ka- ™ėUate1i'. ,tiek Juliui, Žurąu-
dangi parapijos ir kunigo j1.“ !lnkeJ° 8*™“sios kio- 
- L- — .4^ ities ir kartu pageidavo, kadma nera, tai niekas čia vie- • • , 1 ®
UU lietuvių prieš kitus ne- ?r /psivedus nepamintų
kiršina ir jie gyvena Pavyz-ketu\ių, kuriais Gildauskienę iš Kulpmonto- notvarkio projektą tam kon-
dingoj vienybėj. Žinoma,1 ^nvrtės  ̂tonoS h- naltok- DaWr ^h™^8 -Sha‘ &resui ir išrinks Pastovų Ko- 
pasitaiko asmeniškumų, bet ;rHnvn “dainom k n mo^ino bgonbuty. Jai su- mitetą vedimui kongreso or
takių nesusipratimų pasi-į „ u laužė koją ir taip gana dru- ganizavimo darbo. Konfe-
taiko ir vienos motinos šei-i“f’čiai sužalota. Kunigai sako: rencijos išrinktas pastovus 
mynoj. Žmonės daugumoje lietuvius*’'vedn<uiin tar- “Me^skitės, duokite Dievui komitetas tarsis su tokiu pat

parapijonką. cijos kongreso reikalu. Kon
ferencija plačiau apsvars-

Vietos lietuvių kun. J. B. tys Amerikos Lietuvių Kon- 
Končius suvažinėjo Oną greso klausimą, išdirbs die

vra pažangus ir seka dienos 
klausimus. Jie labai susido
mėję ir Amerikos lietuvių 
kongresu. Žada šaukti tuo 
reikalu vietos draugijų at
stovą pasitarimą.

vedusią tar- aukag, tai -is apsaugos nuo komitetu chicagoj dėlei ga- 
_____ y * i visokių nelaimių ir šimteno- lytino paruošimo kongreso

piTMrnpn mf 'Pa* atly£ins- Ta moteris dienotvarkio ir išdirbimo 
KU.viruKU, , visuomet meldėsi ir aukas kitų planų tam kongresui.

Lietuvos Dukterų Draugys- flax ė Į ^unįg}J rankas, kad KacĮan{rj iajko jau vigai 
tė surengė vražu koncertą i Perduotų Dievui, o dabar tvaaangi įaiKo jau visai te surengė g.azų koncertą. atg - suvažinėjo. nedaug, tai laikinasis komi-

Matomai dievulis piktauja tet3S^uį3. konferenciją 3 
ant kunigų, kad j'ie važinė- gegužes, Piliečių Kliube,80 
iasi velnio išmislytais auto- 7J?101? 3vev Pr°oklyne. Pra- 
mobiliais. dzia 10 val-

pe.

labaTSi, po 1 Zsi?! kad Balandžio 5, St Rokaus
jas. “Laisvės” yra apie 20 dldele] . lietuvių kolonijoj <-alėje buvo puikus koncer- 
prenumeratorių; atskirais JT3 -toklų stambnJ lietuviu kurį surengė vietos Lie- 
numeriais išparduodama bizmenų, kokių nerasi net tuvos Dukterų Draugystė, 
mažai, po 1 ar 2 kopijas J?3*;13™ Dalyvavo labai daug publi
kasdien
meratorių
numeriais nors yra pas a

», a įtupiu . . T ą j- u 1—------------- —o r-™ Buvę smarkus lietus, kaip Visos lietuvių orgamzaci-
ien. “Vienybės” prenu- v!ai l"ynn,e. tokl£ dirb}u_ kos, atsilankė skaitlingai ir pripylė angliakasyklas van jos Brooklyne, Great Necke,
įtarių apie 10, atskirais . J d£bą po keliasde-. svetimtaučių. Koncertas 4eRi0, tai da ir dabar kai Yonkers, Patersone, Linde-

iiunieriais nors yra pas a- darbininkų ir po ke-itaipgl susidėjo iš lietuviško kurios kasvklų dalys užlie- ne, Newarke, Elizabethe,
gentą J. Sekį, bet kaip jis bollka trokų lsvezi°Ja Pr^-, ir angliško progiarno. Pir- tOs vandeniu ir negali jose Jersey City, New Yorke ir

nomisua f o," mmarl-o Kės. miausiai lietuvaičiu merp-i- Ravonnp nrnšnmns išrinktiman pareiškė, tai nuperka " ūmiausiai lietuvaičių mergi- dirbti. Žemutinės dalys ka- Bayonne prašomos išrinkti
vieną ar du egzempliorių są- Kai išsikalbi su lvnnie- nų choras sudainavo tris lie- cykiu užlietos. ’r prisiųsti atstovus į šią
vaitėje. “Naujienų” yra ke- čiais ir paklausi, kaip jie čia tuviškas dainas: “Šią nak- ‘ ir Kuipmonte susekė graf- konferenciją.
liatas prenumeratorių, taip- galėjo taip prasigyventi, jie.telę,” “Kur sapnų grožybė’ tą. Taikos teisėjai (Justice Atstovus reikia rinkti vie- 
gi ir kitų po vieną kitą yra, atsako taip: “Kitų miestų ir “Trys sesutės. Daininin- of the Peace) pridarę falšy- ną nuo organizacijos ir |Xi 
išskyrus “Tėvynę” ir “Gar- lietuviai sudėjo savo pini- kėms_ akompanavo pianistė Vų skundų ir juos pasiuntė vieną nuo kiekvienų 25 na
šą,” kurie ateina susivieniji- gus į bažnyčias, o mes pasi- Anelė Degutaitė. (Kadangi apskrities komisionieriams, rių, arba nuo didesnės to 
mų nariams dykai. ; statėm salę ir kūrėme biz- programe dalyvavo apie 30 kad už tuos skundus iš ap- skaičiaus dalies.

Taigi “Keleivis” dau-'n?us' Anie lietuviai dabar ypatų, įvairių so stų, baleto gkrities iždo jiems užmokė-, Kurios organizacijos jau 
giausia prasiplatinęs jr i visą savo uždarbį turi ati- šokėjų, gitaristų ir tt., todėl tų. Mat už neįrodytą prasi- neturės susirinkimų pirm 3 
daugiausia visu lietuviu mė-'duo^ kunigų užlaikymui, o visų pravardžių suminėt ne- kaitimą kaltinamojo teisė- gegužės, tai prošome tų or- 
giamas ir skaitomas laikraš-!mes. iš bi?nil* Junme galime, užimtų per daug jams apmoka iš apskrities ganizacijų valdybų pasiru-
tis. Laikraščiu skaitytojas.i^T3231*® Pe^no- Ąnų bazny- vietos laikraštyje.—Red.) iždo. Bet apie tuos skundus pinti prisiųsti atstovus. Kon- 

čios užrašytos airių vysku- Reikia pastebėt:, kad pro- nieko nežino nei skundžia- ferencijon gali atvykti val- 
pams ir jie nieko neturi, o gramo išpildyme dalyvavo rnieji, nei kaltinamieji, bet dybų nariai arba jų nuskirti 
musų salė ir bizniai yra mu- didžiumoje lietuvių jaunuo- teisėjai ėmė iš apskrities iž- atstovai.
sų pačių nuosavybė. Tai liai, nors buvo ir keliatas do pinigus. Mat, kapitalisti- Mes manome, kad visos 
taip mes ir prasigyvenom.” svetimtaučių, kurie su lietu- nė tvarka. lietuvių organizacijos bei

Rep. viais turi artimus ryšius. SLA. nary*, organizacijų valdybos at-

Seni žmonės neturi gražumo, bet jie turi gerą išmintį, o tai yra gražiausis dalykas. — Lady Astor.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Piliečių Politiš

kas Kliubas laikytame savo 
mėnesiniame susirinkime 
balandžio 3, šių metų, vien
balsiai užgyrė šaukiamą vi
suotiną Amerikos lietuvių 
seimą.

Prot. rašt.
Jonas Budzinskas.
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nPasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

IŠTREMTAS BUVĘS MEKSIKOS 
PREZIDENTAS CALLES.

lastis, Irivano gubernija ir 
tt. Kokiai valstybei tos vie
tos priklauso dabar — So-' 
vietų Rusijai, ar Turkijai? 
Prašau duot atsakymą per j 
“Keleivį.”

Atsakymas: Tiflizas pri-

Sveikatos SkyriusPereitą penktadienį ties, Bet Meksikoje apie Calle-
Dallas miestu, Texas valsti- są kitaip kalbama. Kairieji 
joj, nusileido orlaivis. Iš jo parlamento nariai paskel-
išlipo buvęs Meksikos pre- bė spaudoj pranešimą, kad luluT£i;b7;zidentas, gen. Plutarco eu jo žinia buvęs išsprogdin- kja^ Gruzijos respublikai
Elias Calies, ir keturi buvę tas traukinys 6 balandžio Užkaukazėj, o Gruzija pri-į NUGAROS SKAUDĖJIMAS.
jo ministeriai. Paaiškėjo, ties Vera Cruz miestu, kur a?1}?0 ,Sovi^ų. &y.ungak — -
kad visi jie yra ištremti iš 13 žmonių buvo užmušta ir Aleksandropolis ir Envanas( Kažo Dr.M.stnkok,.
Meksikos. Nakties laiku 18 sužeista. Meksikos Dar- S_^n"' kiekvienas
juos prikėlė iš lovų, susodi- bo Konferencija ~ senai jau P™ a* vienu ar kitu laiku turėjo nuga-1Svarbiausios 
no } lėktuvą ir išgabeno J reikalavo, kad Calies butų ./ h . p vardaTian na ros skaudėjimų. Nugaros skau- tlos skausm!> dešiniame nuga- 
jungtines Valstijas. suimtas arba ištremtas. Ir .Pa' dėjimas, kaip ir galvos skaudė- iros šone yra — neuri tis arba

Ši žinia sukėlė didelę dabar, kaip jį ištrėmė, Mek- ^7?^ <»*seviKai tą jimaS( reiškia kokią norg nervo uždegimas; apiendicitis
sensaciją netik Jungtinėse sikos žmonės kalba: “Jis J",^,7 J"™“. Jin» ligi*. kartais pačiame nu-'arba uždegimas appendilcso, ku-
Valstijose, bet ir Meksikoj, susilaukė to, ką jis kitiems jT „JI'^191garkaulyje, kartais kurioj nors 

Calies išrodė suvargęs ir darydavo.” ja neteko. Kai po 1917 re- kitoj. kuno daly
nusiminęs. Laikraščiu re-į ■*» , •> .. įVoliucijos rusų armija pasi-į Nugar skaudėjimas kuris
porteriams jis pasakė: kad .. Meksikos valdžia paats trauke is tenai, Į Karšų tuoj % aadejuna,.
Meksikoj bręstanti revoliu- ,km0; kad Calles. buvo ,s" numarmėjo turką!, ir tas J * . . tromfoc vieimmnnoc nnrflnn mieStaS SU VISU RraStU paSl-

liko jų rankose.
revoliu- i a. a. -tremtas visuomenes nurann-cija ir todėl jis buvęs 

tremtas. Paklaustas, ar jis n p *
p-rižtu Meksikon at^al ir už-' Pereit4 metlJ pavasari

__ viota i Calles savo noru buvo išva* ievą,imtų vėl prezidento 
jeigu jo šalininkai tenai lai
mėtų, jis papurtė galvą:

žiavęs iš Meksikos, kuomet' 
jis neteko valdžioje kontro
lės. Jis tuomet atvvko Cali-

7 ir 8 klausimai nerimti,

Si skyrių ved*
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

taipgi gali iššaukti pūslės vėžis 
ir kiti tumeriai, uždegamas vei
simo organų, žarnų ir daug ki- 

žmogus vidurinių lig¥-
ligos, sukelian-

paeina nuo sunkaus darbo, nuo 
gulėjimo netinkamoje lovoje ar
ba nuo sėdėjimo kietoje kėdėje 
—nėra pavojingas. Apie tokį 
skaudėjimų nėra reikalo kalbėti. 
Kalbėsiu tiktai apie tų nugaros

—Alio, Maike!
—Sveikas gyvas,

pusės? Juk čalis gali už tai 
tėve! ir savo ordino netekti. Tu

Niekados, niekados, nie-, f ir čia visa
kados ir jokiom aplinkybėm / (i(|ži(-
nevažiuosiu as Meksikon *" - .dalvvaiiti nolirikoie ar val-imene9y Vel SU^>Z0 1 savo 
džio e ” polltlkoje ar 'al Į dvarą, netoli Meksikos mie-

Paklaustas, ar ištikrujų 
Meksikai gręsia revoliucija,
Calles atsakė:

“Revoliucija Meksikoje

todėl jų nespausdinam irat-,skaudė i kuris 
sakymų neduodam. įligos

“ . _ Į Svarbiausios ligos nugaroje,
9. Klausimas: Jeigu tėvas iššaukiančios nugaros skaudė- 

ir motina nepiliečiai, bet jų jimą. yra:
vaikai Amerikoj gimę, ar Į i. Reumatizmas, dažnai išsi-

sto, kur ir gyveno iki dabarlpį^^^^S—

Californi-

ris randasi užpakalyje aklosios 
žarnos, kepenų ligos, akmenys, 
ir tt.

Kairioji nugaros pusė jaučia 
skausmą nuo skrandžio opps.— 
“uleer of the stomache,” džio
vos, akmenų, nupuolimo kairio
jo inksto ir daug kitų ligų kai
rioje pusėje vidurių.

Iš to pasirodo, kad nugaros 
skaudėjimas, kaip ir galvos 
skaudėjimas, dažnai pats per 
save nėra liga. bet simptomas, 
arba ženklas ivairių-įvairiausių 
ligų, kurios randasi pačiame 
nugarkaulyje arba viduriuose.

Gydymas nugaros skaudėji
mo su įvairiais pat?ntuotais 
milteliais, mostimis ir nugaros 
malimas chiropraktiškais krum
pliais yra blėdingas, dėl to, kad 
užilgina tas ligas, kurios netie
sioginiai iššaukia nuga/os skau
dėjimą. Veikiai atrastos, tos li
gos nėra pavojingos, bet užvilk
tos, palieka nepagydomomis ir 
yra pragaištingos.

Todėl, turintiems mažesnį ar
ba didesnį nugaros skr udėjimą, 
kuris nepereina į keliatą dienų 
arba sąvaičių, patariama kuo 
veikiausiai kreiptis prie savo 
šeimynos gydytojo, mjdiko ar 
chirurgo. Jis sužinos ar kune y- 
ra kokios pavojingos ligos ar 
ne. Ligą suradęs, jis dės pa
stangas ją prašalinti, kad nebū
tų per vėlu suvargintą žmogaus 
gyvastį išgelbėti.

neštų iš kitų kuno dalių;
2. Tumerių augimas kauluo-

Atsakymas: Amerikoj gi- se> ir’ 
mę vaikai skaitosi šios ša- 3- Kau1^ išnarinimas, sutren- 
lies piliečiais ir jiems pilie- kimas- sulaužymas arba puvi- 
tiškas popieras imtis nerei- mas* etc-
kįa. į Svarbiausios gi ligos, kurios

gimdo nugaros skaudėjimą, bet 
•nesiranda pačiame nugarkaulv- 

MOKSLO Jje, yra dalinamos i dvi grupes:f\ \ r \7 J I :tos li£°s« kurios iššaukia skaus- U f* L* * H a5iejose nugaros pusėse, ir
tos. kurios gimdo skausmą vie
noje kurioje pusėje.

Abiejų pusių* nugaros skau
dėjimą gali iššaukti, aštrus ink
stų uždegimas. Taip susirgęs li
gonis dreba, visame kune jau
čia šaltį. Taipgi pasireiškia kar
ščio pakilimas, o šlapume atsi
randa kraujas.

Abiejų pusių skaudėjimą

šau duot atsakymą.ri yra ištekėjusi 
jos valstijoj.

Kartu su Callesu vra iš
tremti jo 3 patarėjai: (1)
buvęs darbo reikalų minis
teris Luis Morones; (2) bu
vęs vidaus reikalų ir agri
kultūros ministeris Luis 
Leon ir (3) buvęs Guana- 
juato gubernatorius Rafael 
Melchor Ortega.

Visi jie buvo areštuoti 
nakties laiku ir kartu su 
Callesu išvežti orlaiviu pei 
sieną į Jungtines Valstijas.

Meksikos kairieji sako, 
kad Calles su savo patarė
jais kurstydavę
prieš valdžią, norėdami iš
provokuoti sukilimą ir už

jau prasideda, o manęs iš
trėmimas da labiau ją pa
greitins. Yra tik vienas bū
das Meksikai išgelbėt, tai 
susijungti darbininkams su 
inteligentija ir stoti bendru 
frontu prieš komunizmą.”

Calles sako, kad buvęs ki
tąsyk jo draugas ir dabarti
nis Meksikos prezidentas 
Cardenas esąs palinkęs prie 
komunizmo. Ir jis nusiskun
džia :

“Per paskutinį mano bu
vimą Meksikoje, visą laiką 

Mano

Ar geras turėjai Velykas? gal žinai, kas atsitiko su ca- 
—Šiur, Maike! Visą kvor- ro generolu Šteseliu, kaip 

tą džinės su zakristijonu iš- jis prakišo Port-Arturo kre- 
movėm. O kaip tau buvo, pasti japonams. Caras nulu- 
vaike? po nuo jo visus medalius,

—Aš visą dieną skaičiau, atėmė šoblę ir pėdę sumaži- 
—Na, pamatysi, Maike, no. Taigi taip gali atsitikti 

kaip tu gausi duiną galvą ir su “Dirvos” redaktorium, 
nuo to skaitymo. kaip jus užimsit jo ginamą

—Tau, tėve, nuo džinės tautišką krepastį. 
greičiau galva apsisuks. I —Tėve, visuomenės reika-

—Na, tiek to, vaike. Dėl lai yra svarbesni, negu ko-’,mane sekė policija.
tokių niekų nesisprečysim. kio ten pataikūno medaliai. 
Ot, verčiau pasakyk man. Kai visuomenė žengia prie 
kam jus čia tokį ermyderį savo tikslo, medaliuoti nyk- 
darot Drieš Lietuva? štukai visuomet žūva do ios■ Z----- --------"*■ -- :---- *---------- --- C ' - X--

—Prieš Lietuvą niekas kojomis. Žmonėms, mat, 
nieko nedaro, tėve. reikalingi ne medaliai ir

—Kaip gi tai ne! Ogi tas murzini jų nešiotojai, bet 
kongresas, ką jus šaukiat duona, laisvė ir lygybė. To- 
i Klyvilentą, ar tai ne prieš kiais tikslais yra šaukiamas 
Smetoną? ir Amerikos Lietuvių Kong-

—Smetona nėra Lietuva, resas Clevelande.
—Bet jis Lietuvos galva, i —Maike, aš protestuoju
—Jis bus Lietuvos galva prieš tokią šnekta. Aš irgi 

tik tada, tėve, kai Lietuvos turiu porą medalių, tai su 
žmonės jį išrinks. Dabar jis tokia savo šnekta tu užgavai 
nėra žmonių rinktas, todėl ,’ano unarą. Gudbai. 
jis jų ir neatstovauja. i —Lik sveikas, tėve.

—Džius di sem, Maike, —------ ---- ——■—2_____ ___
jus negerai darot. Šaukiat MIRĖ MAGIKAS THURS- 
savo skodą į Klyvilentą ir TON’AS.
peiksit Lietuvos načalstvą. §į panedėli Miami Beach 
O ar jus žinot, kad tenai gy- kurorte, Floridoje, mirė 66 
vena Čalis Karpavičius, ką metų amžiaus susilaukęs 
turi medalį už Smetonos Howard Thurston, didis a- 
valdžios šlovinimą? merikiečių magikas. Jo se

—Tai kas! ansai žavėdavo žiūrėtojus
-—Tu manęs neklausk, kaip didžiausi burtai. Što- 

vaike, kas. Geriau tu pats vint jam prieš publiką, neži- 
man pasakyk, kas bus, kaip nja įg kur jo rankose atsiras- 
jųs Karpavičiaus panosėj davo paukščiai, zuikiai ir 
tokią svinstvą padarysit? kitokie dalykai, ir taip pat

—Amerikos lietuvių vi- nežinia kokiu budu vėl iš- 
suomenei tavo Karpavičius nykdavo ore. Stovėdamas 
nieko nereiškia, tėve. estradoj jis paleisdavo kala-

—Vistiek, Maike, reiškia dę kortų Į teatrą, ir kiekvie- 
ar nereiškia, bet jus negalit na korta, aplėkusi aplinkui 
tokios kiaulystės jam daryt, teatrą, vėl sugryždavo į jo

—Kodėl tu manai, tėve, ranką. Ištiesus jam rankas, 
kad tenai bus kokia “kiau- daiktai pakildavo nuo že- 
lystė?” mės ir keliaudavo oru. Ir jis

—Matai, Maike, aš tau tvirtindavo, kad tokiu pat 
sakiau, kad knygų skaity- budu religiniai apgavikai 
mas tau ant gero neišeis, daro visokius “stebuklus.5
Ve, tu jau negali suprasti_________
musų tautiškos palitvkės. O STREIKUOJA TROKŲ 
ta palitykė, Maike, kaip tik VEŽIKAI,
ir yra surišta su Čalio Kar- Providence’o mieste ir vi- 
pavičiaus medaliu. soj Rhode Island’o valstijoj

—-Iš tiesų, tėve, man ne- streikuoja trokų vežikai, 
labai aišku, ką tu nori tuo reikalaudami daugiau algos 
pasakyti. įr geresnių darbo sąlygų
- —Aš noriu pasakyt, Mai- Savininkai nenori pasiduoti 
ke, kad “Dirvos” pisorius įr samdo streiklaužius. Buvo 
gavo ordiną už kėlimą Lie- jau aštrių susirėmimų.
tuvos vardo savo mieste. -------------- 1 1 '
Kaune dabar visi mislina, AUTOMOBILIŲ KATAS 
kad Klyvilentas yra Smeto- TROFOJ UŽSIMUŠĖ 
nos krepastis. O jus kaip ty- j 6 ŽMONĖS,
čia šaukiat tenai savo sobra-1 Indianapolio mieste susi- 
niją ir kelsit buntą prieš kūlė smarkiai važiuodami 
Smetoną. Tenai, kur sėdi du automobiliai. Iš septynių 
Smetonos kavalierius su me-'važiavusių jais žmonių tik 
daliu. Na, pasakyk, Maike, vienas išliko gyvas, bet ir 
ar tai ne kiaulystė iš jūsų tas sunkiai sužeistas.

telefonas buvo prijungtas 
irie jos ausų. Aš neturėjau 
okios laisvės, buvau sekio-

iamaa kain koks------------------- piktad a-
rys.

Apie žmogaus spindulius.
Mokslininkai daug ginči

josi dėl kuno magnetizmo ir 
jo galingos jėgos. Grynasis 
mokslas visa tai vadina pa
prasta itaiga ir net šarlata- 

gy^ventojus njzmu get vis dėlto nerei
kia pamiršti, kad žmogaus

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

, . t- 1 pirmoji gydymo priemonetraukti Jungtunu Valstnu 1___  LJlLv;__ J. x______„. ... ^ ‘ - * i/uvu rauna. vienas z.nivgus
»’-nten enciją. paimdavo kitą už rankos ir

tam praeidavo skausmai, 
nurimdavo sopės.

Dabar francuzu inžinie
rius Jivlet pagamino apara
tą, kuri parodė Vienos gar
siausiems mokslininkams.

aparatu galima iš
matuoti fluidus (skysčius), 
kurie spinduliuoja iš kiek
vieno žmogaus. Šie spindu
liavimai, veikiant kai ku
rioms apystovoms, pas vie-

KAIP KAI KURIOS TAUTOS
LAIDOJA NUMIRĖLIUS.

Gerbiamoji “Keleivio” re- Atsakymas: Mes manom, 
dakcija! Prisiunčiu keliatą kad tikėjimas visiškai iš- 
klausimų, kuriuos prašyčiau nyks. Juk jis laikosi tik Su šiuo 
paaiškinti per “Kelevį.” žmonių baime ir tamsumu.

S. Mickevičius. Kai tamsus žmogus ko bijo- 
Chicago, III. si, jis šaukiasi pagalbos prie 

-------- Dievo. Kai jis negali ko su-
1. Klausimas: Viena mo-;prasti, jis vėl save ramina, 

teris prašė manęs parašvt kad tai Dievo galybės pa-, 
rusiškai laiška į Leningra- slaptis. Bet toks tikėjimas’nodi. Esant gerai nuotaikai, 
dą jos broliui, bet prašė, prieštarauja žmogaus pri- karščiui ar dvasiniam susi- 
kad nieko neklausčiau apie gimčiai. Žmogaus prigimtas jaudinimui, šie spinduliavi- 
Rusijos darbininkų gyveni- mėgsta dalykus tyrinėti. O mai yra stipresni, o šalčiui 
mą. ‘ Sako. Sovietų cenzūra tyrinę jimas kaip tik ir naiki- 
draudžianti apie tai rašyti ir na tikėjimą. Šių dienu mok- 
ji, ši moteriškė, negautų at- slas tikėjimą jau visiškai at
sakymo nuo savo brolio. Ar meta. Jis nori žinoti, o ne b- 
tai gali būt tiesa? Prašau k«ti. Su laiku žinojimas vi- 
paaiškint per “Keleivį.” sai išstums tikėjimą.

Atsakymas: Mums rodos,

ną ir tą patį žmogų nėra vie-

užėjus, arba prisigėrus al
koholio—silpnesni. Jivlet 
aparatas smulkiai užregist
ruoja šio spinduliavimo per
mainas.

Mirus mylimam asmeniui 
i jo’artimieji sergsti kokį nors

, , + o , 4. Klausima*: Kaip ilgai daiktelį kaip atsiminimo
kad netaip via. Sovietų cen- Amerikoje bus šeipįarnį vai. j ženklą. Jivlet mano, kad tie 
zuragali drausti savo pilie- džj A j iv daikteliai yra prisotinti bu
čiams siuntinėti 1 užsienį ne- RcRiu tag šelpimag jų savininko fluidu,
palankias žinias apie Rusi- H pasibaigti? Prašau paaįš- kuris ilgainiui pereina į pn- 
ją, nes tokios žinios gali pa- siminimo sergėtoją. Jis tai

£$ AUakn-,: Bedarbiu šel- su savo naujai išrastu
kas r^so .laišką iš Amerikos jiVSS dTrbo^ 2dft Aukštasis mokslas dar ne- 
įr teiraujasi apie Sovietu gy- Ka? Jie (Į^DO -r gaie- t - žodžio anie ši iš-venimą. Todėl mes nemt Patys 5311 Era»'’ !radiiSt
tom, kam Sovietų valdžia venima. Bet kada tai bus. ir, —

k°nfiSkUOtU "a LONGO“V,CT4.
4 kyt, kad visi turėtų darbo,

o . t- . . tai lieka da pamatyti.Z. Klausimas: Kai vaikai j 
dirba CCC kempėse prie- - . T •
mišku darbu, tai jų tėvai' Jausimas: Jeigu is-
gauni pašalpos iš valdžios. vlsam P3?8“’? P"1.'-
Ar galėtų valdžia paimti S31’ ąr mes galėtume be jų 
vaikų i tas kempes prievar-, HYYent. Piasau paaiškinti, 
ta, ieigu jis nenorėtu geruo-t Atsakymas: Pinigais ir 
ju eiti? į dabar niekas negyvena, to-

, dėl ir jiems išnvkus badu
Atsakymas: Prievarta nenumirtume. Bet pinigai

nieko neima. reikalingi, kuomet tenka
mainytis gyvenimo reikme
nimis; todėl be pinigų butų 
sunku vesti prekybą.

3. Klausimas: Visų religi
jų kunigai tikrina savo pa
sekėjams, kad po mirties y- 
ra kitas gyvenimas, kuriam 
jau nėra pabaigos. Ar galės 
kunigai palaikyti tokį tikė
jimą tarp žmonių amžinai? 
Prašau paaiškinti.

6. Klausimas: Aš noriu ži-

M irusiųjų laidojimas į- 
vairiais amžiais ir įvairiose 
tautose buvo įvairus. Vienos 
tautos savo mirusiuosius la
biau gerbė ir juos iškilmin
giau laidojo, kitos savo mi
rusiųjų net bijojosi, kad jie 
gyviesiems, ne pridarytų ko
kios žalos, todėl įnirusiems 
stengdavosi kuo nors pasi
tarnauti, laidodavo kuo di
džiausiomis iškilmėmis, dė
davo į karstus brangiausias 
devanas, kad mirusis nesi- 
rustintų. šiokis ar tokis lai
dojimas mirusiųjų daugiau
sia priklausydavo ir dabar 
da tebepriklauso nuo vieno
kios arba kitokios kokios 
nors tautos tikybos. Taip 
dažniausiai yra su kultūrin
gomis tautomis, taip yra ir 
su nekultūringomis ar ma
žai tekulturingomis tauto
mis ir tautelėmis.

Gana skaitlingos nekul
tūringosios tautos ir taute
lės, gyvenančios Afrikoj, 
Australijoj, Didžiojo van
denyno salose, atšiaurio sri
tyse ir kitur savo mirusiuo
sius laidoja žymiai kitaip, 
negu mes arba gerai mums 
žinomos kultūringos tautos

Senovėj, kai žmonės te
buvo visai nekultūringi, sa
vo mirusiuosius jie ne že
mėn užkasdavo, bet... iškil
mingai juos suvalgydavo. 
Mat, Įvairus burtininkai, 
kurių tuomet būdavo gana 
daug ir jie paprastai turėda 
vo didelės galios, pradėjo 
skelbti, kad mirusiojo dva
sia norinti pereiti į gyvuo
sius, todėl jai esą geriau, jei 
mirusio kūną gyvieji su val
gą. Gyvieji, suvalgę miru
siojo lavoną, įgyja mirusio-

Štai Louisianos demokratų
not apie Kaukazą. Aš esu politikieris, kuris buvo išrink- 
tenai gyvenęs ir man yra ži- tas užimti nušautojo demagogo 
nomos vietos, kaip Tiflizas, Huey Longo rietą. Jis vadinasi 
Aleksandropolis, Karšo ob- Allen J. Ellender.

Pavyzdžiui, vienoj didelėj 
Didžiojo vandenyno saloje, 
Borneo, gyvena tokia bata- 
kų tautelė, kur seniau mirę 
žmonės buvo suvalgo
mi. Šiandien, šitoks papro
tys pas batakus beveik išny
kęs, bet tokių laidojimų vis
tiek da būna. Bataksi prasi
kaltėlius, nuteistus mirti, 
da tebelaidoja, kaip ir seno
vėj. Nuteisus nusikaltėlį 
mirti, jis tuojaus pririšamas 
prie medžio, giedamos Įvai
rios giesmės ir atliekamos 
tam tikros laidojimo cere
monijos. Paskui svpiausto 
gyvą žmogų į gabalus ir su
valgo. Savaime suprantama, 
kad tokia bausmė yra nepa
prastai žiauri ir pasmerkta
sis turi iškentėti nežmoniš
ką kankinimą. Bet pažymė
tina, kad pasmerktieji bata- 
kai neverkia ir nedejuoja, 
kai juos pririštus prie me
džio taip nežmoniškai kan
kina.

Batakų tautelė yra olan
dų valdomose žemėse. Su 
šituo papračiu olandai ko
voja, bet tokie laidojimai 
visiškai da nėra išnaikinti.

NORI SURASTI ILGO
AMŽIAUS PASLAPTĮ.
Vengrijos statist kų biu

ras ryžosi surasti paslaptį, 
kodėl tūli žmonės gyvena 
iki 100 metų ir daugiau, 
kuomet kiti miršta visai jau
ni būdami. Todėl pas kiek
vieną vengrą, kuris turi jau 
90 metų ar daugiau biuras 
siunčia savo atstovą ir liepia 
gaut atsakymus į 63 paklau
simus. Paklausimai surašyti 
tam tikrose blankose. Tarp 
kitko klausiama: Kc kio am
žiaus pasiekė tavo tėvai?

jo narsumą, drąsą, miklu- Kokiom ligom pats esi sir
gęs? Kaip ilgai miegi, kada 
eini gulU ir kokiu 1 dku ke
liesi? Ar vartoji svaigina
mus gėrimus ir tabtką? Ką 
valgai, kiek ir kaip dažnai?

mą? jėgą ir tt. Ir taip imta 
mirusiuosius valgyti. Kai 
kuriose visai atsilikusiose 
tautelėse toks paprotys dar 
ir šiandien užtinkamas.

t
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Reikalauja Ištirti
Amerikos Atstovą 

Brazilijoj.
Kelios dienos atgal spau 

da praneš*, kad Rio de Ja 
neiro mieste, Brazilijoj, žu 
vo jtartinu budu jaunas 
amerikietis, Victor Barron 
vardu. Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Gibson pri
siuntė Washingtonan paaiš
kinimą, kad Barron iššokęs 
per langą iš trečio aukšto ir 
užsimušęs.

Bet' kongresmanas Mar- 
cantonio dabar gavo žinių, 
kad Barroną nužudė Rio de 
Janeiro fašistų policija. Jis 
buvęs suimtas dėl to, kad1 
fašistinė policija nužiūrėju
si jo darbdavį veikiant prieš 
prezidento Vargo diktatū
rą. Suėmusi policija pradė
jo Barroną kankinti, kad 
pasakytų, ką jis žino apie 
savo darbdavio politinę vei
klą. Per kelias dienas ir 
naktis nedavė jam užmigti. 
Mušė, smaugė, elektrizavo 
ir kitaip kankino. Paskui 
norėjo jį nugirdyt, bet jis 
svaigalų negėrė. Pildama 
jam į burną žalią alkoholi 
varu, policija išlaužė jam 
dantis ir sulaužė vieno žan
do kaulą. Nuo tų kančių 
Barron mirė. Tuomet fašis
tai išmetė ji per langą ir 
paskelbė, kad jis pats iššo
ko, o Amerikos ambasado
rius Gibson tą patvirtino. 
Taigi kongresmanas Mar- 
cantonio dabar reikalauja, 
kad butų ištirta kam ištikru
jų tarnauja ambasadorius 
Gibson, jeigu jis šitaip el
giasi.

BOSTONIEČIAI KABINA
SI PRIE “LIETUVIO” 

KELLY PALIKTŲ TUR
TŲ CHICAGOJE.

Musų skaitytojai da ne
bus užmiršę tų skandalų, i 
kokie buvo kilę Chicagoje 

(dėl likusių tūlo Kelly turtų. 
Kadangi tas Kelly gyveno 
pas lietuvę, tai jam mirus ji 
mėgino pasisavinti apie 
$140,000 vertės likusį jo tur
tą. Tuo tikslu po jo mirties 
buvo padarytas testamen
tas, dėl kurio paskui atsidu- J 
rė kalėjime lietuvis advoka-; 
tas, kunigas, graborius ir' 
keli kiti lietuviai.

Dabar to Kelley “gimi
nių” pradėjo atsirasti be
veik visuose Amerikos mies
tuose. Atsišaukė jau bene 
30 moterų, kurios sakosi e- 
sančios nabašninko “apleis
tos žmonos.” Atsirado ketu
ri “giminės” ir Bostone, tai 
Frank Dwyer, Annie Hono- 
ra ir du broliai Hearnai. Jie 
jau išvažiavo Chicagon ir 
visokiomis metrikomis mė
gins Įrodyti teismui, kad ta
sai Kelley buvo gimęs Bos
tone 1873 metais, kad jis

dikalai. Balsavimų daviniai 
atrodo sekančiai: radikalai 
76,156 balsus, socialistai 
46,729 balsus, o kitos parti
jos dešimteriopai mažiau. 
Tukumane ir Santa Fe irgi 
laimi radikalai.”

DETROIT, MICH.
LSS. 116 kp. dirba sparčiai.

Paskutiniais laikais Det
roito socialistų kuopa pra
dėjo gyviau veikti. Prie jos 
prisidėjo daug energingų 
darbininkų ir surengė visą 
eilę pramogų: koncertų, šo
kių, prakalbų. Visuose pa
rengimuose lankėsi skait
lingai publikos ir Detroito

Nupigintos Knygos.
NAUJAS SZAVIZROLAS labai juo
kingas aprašymas jo gyvenimo,
172 puslapiai ................................ 40c.
Naujos dainos apie karą ir jauni
mą ...................................................... 25c.
Nauja Pranašystė Mikaldos iš Sa-
bos, puikios pranašystės ........... 25c.
Paslaptis lošimo kazyrom. Kas per
skaitys šią knygelę, nepraloš. 25c.
Sapną knygelė, išguldymas .-ap. 25c.
gyvenimas girtuoklio su 15 pa
veikslų ir vissos dainos apie gir
tuoklius............................................... 25c.
Spėjimai laimės ir planetos.......... 20c..

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

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth SU So. Boston. Mase

PAJIEŠKOJIMAI

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba moters nuo 25 iki 40 metų. Pa
geidaujama kad atsišauktų farmer- 
ka. bet kuri neturi vyro, nei vaikų. 
Viską paaiškinsiu per laišką. Susira- 
šinėsiu tik su toms, kurios prisius 
paveikslą. Wm. Mark, (6)

1528 Ross avė., Scranton, Pa.

Pajieškau brolio STANISLOVO 
TARASEVIČIAUS ir kitų giminių 

_ . Petro Vaiciukevičiaus; abudu paeinadarbininkai pradeda gvviau iš Vilniaus gub., jurgionių kaimo.
utinnąti TpicV- ^ša“ ->uos pačius atsišaukti; kurie s. KldlKIdlRv d. L jausti. _ 1 GIS \ žinot kur jie randasi, malonėkit pra- 

bė, LSS. 116 kp. da nėra pa- nešt man jų adresą, busiu labai dė-
cipknsi t n kas huvo nirm su- kin«»- Mano v>'ras mirė- l^Oai norėsit KUSI to, Kas ou\ o pirm su čiau su bro,iu ir su d-de susižinot. 
skaldymo, bet jeigu darbs- Mrs. Malvina Yankauskas (7 
tesni nariai ir toliau veiks į- 2211 Mor^an ave * Bronx’ n. y. c.

Philadelphija sakosi turinti išdirbuti tobuliausi susisieki
mui pianą visame pasauly, šis planas matyt šio paveikslėlio
dugne. Tai yra aviacijos laukas, kur sueina aivų ir traukinių temptai, tai trumpoj ateity Pajieškau S. W. JANULIO, gyve- 
keliai. Vaizdely stovi iš dešinės i kairę: laivyno greitasis laku- į Detroite prie lietuviu sočia- n.a kur nors Jerse>' valstijoje,
nas Williams, admirolas King ir Philadelphijos majoras Wilson. įlistų prįsįdės daug pasižy- JrTitaLTu^ie zS^ 
---------------------------------------------------------------------  mėjusių veikėjų. P™**® Praneškit« jo adresą, basių

IŠ PIETŲ AMERIKOS . Artinanties vasarai, kuo- s^į^rS30'“3avė., Chicago, III.
pa rengiasi prie įsvaziavi

manim * Pajieškau brolio KAZIO ADOMAI-paskelbė GeSuze? menuo, darbi- cio. Mano adresas: <7>ARGENTINOJ UŽDARY- čių, kaip kad paskelbė tųim^ ’je^uze? menuo,
TAS LIETUVIŲ “PIKTI- pačių namu taivbos pirmi- jmnkams pažymėtinas. Kad Joe Adomaitis, Fej^aiMįorits^amp,

NIMO LIZDAS” ninkls J. fndzėnas. BufetoIpasidžiaugt pavasario grože, r. °. į. mde^nce. w. 
nimo LIZDAS. nuoma^o planu nukniau. W pakvepu« tyru oru, gegu-I^I^NCO^ANO.VJĮ.

Buenos Aires mieste, Ar- kta ve| keliolika tūkstančių jzes d. kuopa rengia Pm Pirm 18 metų gvveno So. Bostone ir
ku pikniką Liberty rarke. dirbo cnkemėje. Išvažiavo į Water- 
aplinkui daili giria, erdvi bur>’ Conn. Kas žino kur jis randasi,

buvo jų šeimynos narvs ir 'gęntmoje, tapo uždaryti va- peSų, kaip kad spaudoje pa
rodei palikti *jo turtai ‘turi dinamieji Lietuvių Na- skelbta po mimsterio Aukš-
but iiems atiduoti ma\ kHn.uose Pei; lai: tuolio interview spaudai. . . J . . ....

Chicagos lietuviai buvo /e?.n}iamkavo klerikalal Daugiausia surijo kunigai į^iai daug ^rtų tenai lm^ 
~ " c" oc’ 0,0 su savo klapčiukais. O pa

z -z i- prašau pranešti, sale šokiams ir Detroito lie- šaukia.

padarę Kelley “lietuviu,” 
norėdami jo pinigus pasisa
vinti.

IŠVOGĖ RUMUNIJOS 
KARO PLANUS.

su fašistais.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas,” pažangios dvasios są- 
vaitraštis, rašydamas 285- 
tame numery apie tų namų 
uždarymą, sako, kad užda
rytas “kolonijos piktinimo 
lizdas.”

To “lizdo” istoriją “A. L. 
Balsas” pasakoja taip:

Labai nustebo Argenti-

kui, po komedijantiškų rin
kimų tomis pačiomis pėdo
mis ėjo vadinami tautinin
kai, nes atskaitų nei vieni 
visuomenei neišdavė, tik 
eikvojo musų brolių iždo 
lėšas.

Matant visa tai, daugelis 
Lietuvos piliečių atsisakė 
Lietuvos pilietybės. Kunigai

smmosi. Todėl visus kvie
čiame dalyvaut gegužės 10 
d. gražiame piknike.

576

arba pats lai atsi- 
(7)

Ona Kulpaniutė-Blažienė 
Pearl St., Stoughton, Mass.

TARP MASKVOS IR PRA
HOS ATIDARYTA ORO 

LINIJA.
Bucharesto žiniomis, tarp 

Maskvos ir Čekoslovakijos 
sostinės Prahos busiąs ati
darytas lėktuvais susisieki
mas. Šią oro liniją sumany
ta steigti po to, kai tarp So
vietų, Francuzijos ir Čeko
slovakijos buvo pasirašyta 
savytarpės talkos sutartis. 
Nors šito lėktuvais susisie
kimo tikslas skelbiamas 
kaip komercinis, tačiau iš
tikrujų čia busiąs pasiruoši
mas karui. Lėktuvai skrai
dysią iš Maskvos i Prahą 
per Kijevą, Klują, Ūšerodą 
ir Bratislavą. Toks kelias 
netinkąs pavargusių biznie
rių susisiekimui. Tos linijos 
tikslas esąs aiškus: supažin
dinti Sovietų lakūnus su te
ritorija tarp Rusijos ir Če
koslovakijos. Be to, tas duo
da Sovietams progos statyti 
daugiau didelių skraidomų
jų laivų šitai linijai.

Iš Vienos pranešama, kad 
nežinomas šnipas ar šnipai 
išvogė Rumunijos karo a- 
viacijos slaptus planus.
Kronštato (Braso vo) mies
te, kur randasi didžiausios nos lietuviai, kad prieš šeše- 
Rumunijos orlaiviu dirbtu- tą metų Buenos Aires mies- 
vės, šiomis dienomis buvo to gatvėje Patagones ant 
rastas išlaužtus didelis sei- lietuviškos klebonijos tapo 
faš, kur tie planai buvo lai- pakabinta iškaba ' “Hogar 
komi, ir viskas išvogta. Ma- Lituano.” Pagarsėję laido- 
noma, kad dabar tie planai kystėmis kunigai Jamlionis 
bus jau kurios nors svetimos ir Bumša savo rezidenciją 
valstybės rankose. Policija pavadino “lietuvių namais.” 
klausinėjo daug darbininkų Ilgainiui vyriškesnis atsive- Pes’ 
ir tarnautoju, bet nieko ne- žė gaspadinę, iš visokio bru- Argentinos lietuviai todėl 

do (a la Raudonikis) šutvė- labai džiaugiasi, kad paga- 
rė “inteligentų kliubą” ir lįos tapo likviduotas koloni
zavai sinkuot Lietuvos vals- jos piktinimo ir Lietuvos iž- 
tvbines pašalpas, siunčia- do skriaudimo lizdas.
mas suvargusiems lietu-! .. , . . . .Nors kunigai, o paskui 

vadinami tautininkai skelb- 
Girtuokliavimas, orgijos davo, kad “lietuvių namuo

sužinojo.

DĖL POTVINIŲ ESANTI 
KALTA SAULĖ.

mas suvargusiems 
Dėl buvusių Amerikos ry- viams bedarbiams, 

tuose potvinių yra kalta sau
lė. Taip sako astronomijos

DANCIGE SUIMTAS LEN
KŲ LAIKRAŠTININKAS.

Varšuvos žiniomis, Dan
cigo policija padarė kratą 
lenkų žurnalisto Bienkovs- 
kio bute. Bienkovskis yra 
lenkų oficiozo “Gazeta Pol- 
ska” ir “Ilustrovvanny Kur
jer Codzienny” korespon
dentas ir Dancigo lenkų 
žurnalistų sindikato pirmi
ninkas. Po kratos Bienkovs
kis buvo nugabentas i poli
cijos komisariatą, kur jis 
buvo kvostas apie dvi va
landas.

Varšuvoje teigiama, kad 
kvotos metų buvę pareika
lauta, kad Bienkovskis de- 
mentuotų visą eilę lenkų 
laikraščiuose tilpusių žinių 
apie Dancigo gyventojo len
ko Skvdos mirtį. Kaip žino
ma, lenkų laikraščiai dėl tos 
mirties kaltino Dancigo val
džios organus. Bienkovskiui 
atsisakius policijos reikala
vimus išpildyti, prieš jį bu
vusi pradėta oficiali kvota.

Balandžio 26, 
ną, bus 116 kp. 
mas po num. 3535 W. Ver
non H’way. Šiame susirinki
me visi nariai būtinai daly
vaukite, nes yra daug svar
bių reikalų ir išgirsite komi
sijų raportus. Nauji draugai• • J •> *£ * - -    _

Pajieškau pusbrolio JOKŪBO MIC
KAUS, Lievikaimių kaimo, Šaukoto 
parapijos, Kauno gub. Seniau gyve
no Moline, III. Prašau jį patį atsi- 

kur jis randasi, 
jo adresą, busiu 

dėkingas. Jonas Varnas ((6)
1419 So. Philip st., Philadelphia, Pa.

2 Vai. die- šaukt, kurie žinote 
susirinki-1 malonėkit Pranešti

Pajieškau moters apsivedimui; esu 
našlys, 48 metų. Prašau moterų atsi
liepti neperdidelio skirtumo amžiuje. 
Mano užsiėmimas, esu farmeris. Pla
tesnių žinių galėsiu paaiškint laišku.

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

Pajieškau vyro apsivedimui; pagei
dauju kad butų farmerys. Aš esu na
šlė. pusamžė moteris. Daugiau žinių 
suteiksiu per laišką. (16>
Mrs. A. Searnan, R. 1, Hart, Mich.

PARSIDUODA FARMA
155 akeriai žemės, 40 akerių dir

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

Mrs. Sophia Rukus, Milner, Colo.

GERA FARMA
125 akrai, geros triobos. 16 karvių, 

Ttelyčios, 1 bulius, 2 arkliai, visokie 
farmos įrankiai. Pieną parduoda 
kvortom ir kenais dėl pieniaus; daro 
gerą biznį. Pusė mailios į miestuką. 
Parduoda su visu bizniu už $9,500; 
apie pusę įmokėt. Platesnių žinių 
klausk: A. ŽVINGILAS

FARMA No. 2.
45 akrai, 25 dirbamos lygios žemės 

be akmenų, stuba 7 kambarių ir bar
nė, prie didelio plento, 2 mailės į 
miestuką. Parduoda už $2,500; įmo
kėt $500. A. ŽVINGILAS (-) 

R. F. D. 1, Jewett City, Conn.

FARMA PARSIDUODA
114 akerių žemės, sodas didelis, ge

ni medžių vaisingų, yra gero miško. 
Stuba 10 kambariu, 2 barnės, saitas 
kornam sudėt, vištininkas, garadžius. 
Visi bildingai geram padėjime. Far- 
ma prie gero cimentinio k<-lio, tik 2 
mailė< nuo Brooklield gelžkelio sto
ties. didesni miestai netoli, į Utica 18 
mailių, Siracus 40 mailių, Bingham- 
ton 50 mailių. Farma parsiduoda la
bai pigiai. Klauskite informacijų per 
laišką. Adresas: (6)

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

su savo gaučišku cirkuliaru taipgi ateikite į musų susi- 
tukstančius lietuvių iš dar--rinkimą ir prisidėkite prie 
bų pašalino. 0 tautininkų i musų darbo. Prisidėdami 
vardu paskui komandavęs ;prie socialistų, prisidedate 
tuos namus vaikinas net po!prie susipratusių darbinin
kėlis šimtus žmonių urmu kų, kurie rūpinasi paliuo- . . . , • • - - - —

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

Kazimieras Tičkunas
1120 Pierce Street, Gary, Ind.

kalėjiman nekaltai sugruz
da vo. Visa tai ėjo iš klebo
nijos, iš fašistinės užkam- 

iš “lietuvių”’ pastogės!

suoti visą darbininkų klasę 
iš dabartinės sunkios padė
ties. Todėl, nepamirškite 
savo užduoties. M. Kulešus, 

3438 Buttemut, Detroit.

“LITUANICA II” GREI
TAI JAU PAKILS J PA

DANGES.

žinovas Dr. Clyde Fisher. tęsėsi toje pastogėje. O Lie- se” veikia visa eilė organi- 
Jis teigia* kad saulėj pasiro- tVva* kunigai aiškindavo, zacijų, bet faktinai tai buvo 
dė didelės tamsios dėmės, žinoma, su savo bendradar- vien popierinių organizaci- 
dėl to orai pasidarė lietingi bio Povilo Gaučio pagelba,:ju litanijomis medžiojam: 
ir kilo potviniai. Jis, mano, kad tie namai yra samarito- erštams litai. Vienintelė 
kad tokie orai gali tęstis įstaiga... Ėjo panama po rimta organizacija ten buvc 
ketvertą ar penketą metu. panamos, suktybė po sukty- politikierių įtraukta, tai Su-

*________ - ' bės. Viskas buvo paremta sivienijimas Lietuvių Ar-
falsifikavimu, nuo pradžios gentinoje. Bet ir Susivieniji- 
iki galo. mas išstojo iš “lietuvių na-

Isskuto knygas Janilio- mu’’ pirmiau, negu iš ten 
Pereitą sąvaitę Salt Lake nis, kaip kad oficialiai pa- skandalingai tapo viskas iš- 

Citv mieste, Utah valstijoj, skelbė buvęs charge d’affai- gabenta
susirinko pasaulio mormo- res T. Daukantas Būgaitę. Į R ikja d ka(J ,aikui 
nų kongresas. Tas miestas nskomis kombinacųomis b ,|au? liu(Ines.

ue^vbe tukstan- nių dalykų iš tos pastogės,
kurios pretekstu tapo prary
ta kelių mokyklų rūmai, 
nuosavios žemės sklypai, o 
nųtukinti kunigai ir jų pė
domis nuėję kailiamainiai. 
Ši skaudi pamoka, nekreipi
mas dėmesio i visuomenės 
ir spaudos protestus, turėtų 
atidaryti akis ir tiems, ku 
rie kaip strausai į krumus 
galvas kišdavo, idant nema
tyti skaudžios tikrovės...

PASAULIO MORMONŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

yra mormonų valdomas. nusukta daugybė tukstan-

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvio Išdirbystės ALA®S

ROCKERT’S 
ALE

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
TAIPGI. KURIE 21X0 ALAUS GERUMĄ. TĄ GERUMA ATRAS 

BROCKERT S ELYJE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

TELEFONAS
Worce$ter—5-1126
BOSTONO AP1EL1NK&S ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 
CHARLES \YAYSHVILLE. Brockert Ale DL-tributor. Tel. Ded. 1731 

arba pas Petrą širką. pardavėjas; Tel. South Boston 9836.

Lietuvos karo aviacijos 
dirbtuvėse “Lituanica II” 
jau baigiama remontuoti. 
Netrukus šis istorinis oro 

oi paukštis jau galės pakilti į 
i J padanges. Kauno visuome

nė “Lituanicos II” pakilimo 
kasdien laukia ir ja labai 
domisi. Tsb.

Pajieškau FRANO BRUŽINSKO, 
paeina iš Lietuvos Slab'adų kaimo, šakių aprktT€«w. JiS3i gYVCDG C&ffiii, 
Škotijoj. 1913 metais išvažiavo į Ka
nadą. Prašau atsišaukti jį patį, kurie 
žinote kur jis randasi, meldžiu pra
nešti jo adresą, už ką tariu širdingą 
ačiū. (5)

JUOZAS ULINSKAS
Minden, W. Va.

Pajieškau ANTANO GAIDELIO iš 
Irgelinių kaimo ir dviejų Juozapų 
Kavaliauskų, jie abudu pusbroliai iš 
Mikėnų kaimo. Visi trys Sesikų para
pijos, Ukmergės apskričio. Mes atva
žiavom į Ameriką 1910 m. Mojaus 
mėnesį. Jie atvažiavo į Pittsburgh, 
Pa. Prašau jų pačių atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą, kurie žinote kur jie 
randasi, malonėkite pranešti jų ad
resą, už pranešimą atlyginsiu. <8)

Mateušas Mečiai is
6300 White avė., Cleveland, Ohio.

Parsiduoda Gera Ūkė.
50 akeriai žemės yra dirbamos ir 

miško, 500 obelių ir kitokių vaisinių 
medžių; 15 melžiamų karvių ir jaunų 
gyvulių, ir visokių paukščių; 8 kam
barių namas apšviečiama.; elektra, 
visi budinkai. visos mašinos kas tik 
reikalinga ant farmos; prie gero ke
lio ir netoli nuo miestų. Ka: myli gy
venti ant farmos ir nori pasidaryt 
gerą gyvenimą, tai gera proga, nes 
pigiai parsiduoda. Priežastį pardavi
mo patjr&itę ant vietos arbz. per laiš
ką paaiškinsiu. Adresas: (7)

JOHN SLATER
Box 59, R. F. D. No. 1,
North Farms, Wallingford, Conn.

Parsiduoda vištų farma ir * 
greino biznis.

28 arkai geros juodos žemės, lygi 
be akmenų, pusė dirbamos, pusė maį- 
lės į miestuką, mokyklos. Namas 11 
kambarių, elektra, šilima ir vanduo 
viduj, 7 budinkai iš viso; 1.700 vištų 
ir vištukų. 2 karvės, 4 kiaulės, jaunas 
sodas. Pilna $7,500, tuščia $5,500, 
Morgičiaus galiu palikti $2,000.

A. SĄMALUS (6)
R. F. D. 1, Box 83, Danielson, Conn.

hUuralgiaų 
Siausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PA1N - EXPELLERIO
bris sufeili* greitą ir tikrą 

psIsngviuimĄ

Parsiduoda Bekernė
Su visais moderniškais įtaisymais. 

Yra du pečiai, du mikseriai, du na
nai. Galima pirkti lengvomis išlygo
ms. Puiki proga lietuviui biznis pra 
lėti. nes čia pageidaujama gero lie- 
uviško duoniaus. Kreipkitės pas:

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

175 AKERIŲ FARMA
25 akeriai ganyklos. 40 akerių miš- : 

co. kita dirbama žemė visokiems au- 
ralams tinkama. Stuba. barnė ir ki- 
i reikalingi budinkai. Gyvuliai, avys, 
-neitelis. vežimai ir visi farmos įran- 
uai. Viskas už $2.800; įnešt $1.800. 
\NTRA FARMA 90 akerių, 50 ake
rių miško ir medžių, 40 dirbamos tin- 
<ama visokiems pasėliams, yra val
inių medžių ir 6 kambarių namas, 
oamė ir kiti reikalingi budinkai. 
\aina $1.800. įnešt $1.200. Klauskite
as FRANK RUDZINIS (6)

BERLIN. M D.

R U B IT

Parsiduoda Gera Farma.
Žemė lygi, be kalnų, su cideliu pu

šynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
arti. Labai paranku su šeir'.yna. Gy
vent galima iš pieno. 46 s kėriai že
mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
melžiamų karvių, bulius ir kitos au
ginamos; yra žąsų ir turkių, vištų, 
kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
prie farmos įrankiai ir m išinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seih.i kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pa -davimo— 
maža šeimvna. Kreipkitės jas (21 

V. KAVALIAUSKAS,
Nashua Street, Shir.ey, Mass.

ARGENTINOJE RINKI
MUS LAIMĖJO RADI

KALAI.

Šiomis dienomis Buenos 
Aires ir kituose Argentinos 
miestuose buvo valdininkų 
rinkimai, kuriuos laimėjo 
radikalai ir socialistai. Šita 
faktą skelbia net fašistinės 
“Pietų Amerikos Žinios.’ 
Jos rašo:

“Šiomis dienomis Buenos 
mieste prasidėjo balsų skai 
tymas, įskųsiu balsavimų 
Didžiąją daugumą laimi ra

Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nėjusiems Žmonėms Apie 

3c. Dienoj
JUGA-TONE įrodė esąs sveikatos 
ndrauda daugeliiu nusilpusių vyru ir 
noterų. Tai tikras tonikas, kuris gel
bsti gamtai, kad sustiprinti nusilpnė- 
usius organus. Atrodo, kad visas ku- 
las reaguoja šį stebėtiną trytmentą 
Taunystės dvasia sugrįžta nusilpu- 
<iems ir seniems NUGA-TONE sti- 
nuluoja nervus, raumenis ir snsilpu- 
■ius organus, kurie tapo nerangus ar
ba tik dalinai aktyvus. Nervinarumas 
lašalinama, nes NUGA-TONE turi 
ryduoles. kurios veikia kaip tonikas į 
įervų sistemą Šį tikrą toniką par
duoda visi aptiekoriai su garantija 
sugrąžinti pinigus nepatenkintiems 
-ezu'tatais Pilno mėnesio trytmentas 
iž Vieną Dolerį. Gaukit bonką šian
dien. Nusistebėsite ką ji jums pada- 
r>’sNuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. 
ir 50c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAP1U.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta i apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai; Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.................................................... $1.00
Drūtai? audeklo apdarais .................  $1.25

KELEIVIS
253 Broadvvay, So. Boston. Mass.
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Pittsburgiečiai Pasmerkė St 
Gegužio PropGgandą ‘Tėvynėj’

SLA. 86 kuopa užgyrė pa
žangiųjų kandidatų są

rašą.
Balandžio 5 d. SLA. 86 

k p. susirinkime buvo bal
suojama Pildomoji Taryba, 
renkami delegatai i Seimą 
i • išneštas pareiškimas dėl 
‘ Tėvynėj” vedamų p. S. Ge
gužio kiršinančių polemikų.

Pasirodo, kad SLA. eili
niai nariai yra labai nepa
tenkinti tais p. Gegužio "pa
barimais” SLA. prezidento, 
kurie užima tiek daug bran
gios vietos organe. Tai ne
tiesioginė agitacija už "Sar
gybos bokšto” peršamus 
kandidatus. SLA. nariai 
reikalauja, kad tos polemi
kos butų sustabdytos. (Tas 
kiršinančias polemikas raši
nėja ne St. Gegužis, be jo 
1-urnas Vitaitis.—Zec.)

Laike balsavimo Pildo
mosios Tarybos ir delegatų 
linkimo, susirinkimas buvo 
lamus, nebuvo agitacijos už 
joki šleitą. Nariai balsavo 
taip kaip jiems išrodė gė
liau.

Tik buvo pasiginčyta kiek 
dėl rezoliucijos, kuri buvo 
priimta šiame susirinkime 
Laip papeikimas pono Ge
gužio polemikų. Nors visų 
buvo viena nuomonė, kad 
tie Gegužio vardu vedami 
ginčai per “Tėvynę” yra ne- 
įeikalingi, kenkia auksinio 
vajaus darbuotei ir žemina 
(rganizacijos vardą, tačiau 
nuomonės skyrėsi dėl klau
simo, kas tuos ginčus prade 
jo. P. Pivaronas bandė ginti 
Geguži ir kaltinti Bagočių. 
Bet vistiek rezoliucija buvo 
priimta su mažu pataisymu 
ir Gegužis buvo apkaltintas. 
Pildomosios Tarybos rinki-

puolimą ant SLA. preziden- 
F. J. Bagočiaus, panau-

mų

Prezidento urėdui Bago 
čius gavo 23 balsus, Raste
nis 7, Čeponis 2.

Vice prezidento: Mažuk 
na 30, Šalna 2.

Sekretoriaus: Vinikas 7, 
Jurgeliutė 22, Morris 2.

Iždininko: Gugis 22, Lo- 
patto 8.

Iždo globėjų: Moskus 7, 
Mikužiutė 23, Zalatorius 5, 
Miliauskas 23

Daktaro kvotėjo: Stanis- 
lovaitis 23, Valibus 1, Miko- 
lainis 6.

Reiškia pažangiųjų šlei 
tas šioje kuopoj laimėjo d i 
džiumą balsų, o “sargybi- 

; ninku” pralaimėjo.
! SLA. 86 kp. pareiškimas dėl

“Tėvynėj” talpinamų kir- 
šinimu.

posciuiįvs.

SLA. 86 kp. savo susirin 
kime, Įvykusiame 5 balan
džio, Lietuvos Sūnų svetai
nėj svarstė “Tėvynėj” veda
mus S. Gegužio ginčus prieš 
prezidentą F. J. Bagočių.

Kadangi nesimato, kada 
tie ginčai bus užbaigti, ir 
kadangi jų tęsimas gali pri
vesti prie to, kad ir kitų mu
sų komisijų pirmininkai bei 
nariai pradės rašyti Į “Tė
vynę” panašius “pabari
mus” bei “pamokinimus,” 
kaip kad brolis Gegužis ra
šo, ir jei visi po tiek vietos 
užims, kiek brolis Gegužis 
užima, tai musų organas 
visas turės būti paverstas 
vien tik beverčiams ir orga
nizacijai žalingiems gin
čams, jau nekalbant apie 
tai, kad “Tėvynės” redakto
rius brolis S. E. Vitaitis tal
pindamas tokius ginčus “Tė
vynėje” laužo seimų nutari
mus, konstitucijos patvar
kymus ir Įsigyvenusias or
ganizacijos tradicijas.

Visapusiai ŠĮ dalyką ap
svarstę, atrandam:

(1) Kad brolis S. Gegu
žis, prisidengdamas Kontro
les komisijos pirmininko 
autoritetu, sužiniai pradėjo

o
(lodamas brangią musų or
gano "Tėvynės” vietą netie
sioginei agitacijai už "Sar- 
ybos bokšto” peršamus 
andidatus. Jei nebus daro

mi žingsniai tuos ginčus su
stabdyti, tai musų organas 
“T.” pasidaiys kaip ameri
konai sako, “fifce for all” 
šioje Pildomosios Tarybos 
inkimų agitacijos arenoj.

(2) Kad tokie ginčai, 
aip brolis Gegužis pradėjo 

oer “T.,” demoralizuoja na- 
ius ir baisiai kenkia sėk
mingam auksinio vajaus 
arbui. Todėl mes griežtai 
eikalaujam iš “Tėvynės” 
edaktoriaus ir Pildomosios 
'arybos, kad tie beverčiai 
inčai butų sustabdyti.
"aip pat reiškiame papeiki
mą broliui Gegužiui už gin- 
ų pradėjimą.

(Buvo priimtas ir patai- 
ymas prie rezoliucijos, kad 

butų partarta ginčų vedė- 
ams, kad jei yra kokie ne- 
usipratimai tarpe Pildomo
ms Taiybos arba pastovių

jų komisijų narių, tai tuos 
ginčus jie turėtų rišti suva
žiavimuose, susirinkimuose 
r kur kitur, tik ne per “Tė

vynę.”)
Mažukna sako, kad Ge

gužis falsifikuoja ir iškrai
po faktus.

Debatuojant šią rezoliu
ciją, SLA. vice prezidentas 
L K. Mažukna faktais Įro- 
lė, kad p. Gegužis tose savo 
polemikose labai negražiai 
meluoja ir falsifikuoja vi- 
iems gerai žinomus faktus. 

?dažukna parodė, kad Ge
gužio tvirtinimas, buk da
bartinės Pildomosios Tary
bos pirktų bonų esą jau
^*107 AAfl AA uaIp vra7Ai«l}WV.VV tIm

biaurus melas. Gegužis ge
riausiai žino, kad dabarti
nės Pildomosios Tarybos 
pirktų bonų nėra nei vienas 
iefoltuotas. Gegužio mini

mi bonai, tai esąs paties Ge- " a'? 
gūžio palikimas, tik šioji 
Pild. Taryba buvo priversta 
Gegužio paliktą šlamštą iš
keisti. O šlamštą keičiant, 
negalima daug ką geresnio 
gauti.

Tačiau Gegužio geros a- 
kis durnų nebijo ir jis drįsta 
meluoti per “Tėvynę” ir ei
nant rinkimams kiršinti 
SLA. narius prieš dabartinę 
Pild. Tarybą.

Delegatais Į SLA. seimą 
šrinkta Jonas Milleris ir Pi
voriūnienė, kaipo čia gimę 
“jaunuoliai,” nors abudu 
jau yra vedę ir auklėja šei
mynas. Jonas Milleris yra 
darbštus SLA. narys ir jau 
keliatas metų kaip sėkmin
gai eina SLA. 3-čio apskri
čio pirmininko pareigas. 
Ponia Pivarunienė yra Pitts
burgho biznieriaus Petro Pi- 
varono žmona. Reporteris

AKRON, OHIO.
Pažangieji laimėjo SLA. 

rinkimus.
Musų SLA. 198 kuop: 

kaip mūras stojo už pažan 
giuosius kandidatus i SLA. į 
viršininkus. Savo susirinki
me 5 balandžio ji balsavo 
taip:

Prezidento vietai Bago
čius gavo 37 balsus, Raste
nis 6.

Vice prezidento vietai, 
Mažukna 42, šaina 1.

Sekretoriaus vietai, Jur- 
geliutė 34. Vinikas 6, Mor-
įis 3.

Iždininko vietai, Gugis 
40. Lopeta 3.

Iždo globėjų vietoms, Mi
kužiutė 39. Miliauskas 37, 
Mockus 8. Zalatorius 1, 
Preitis 1.

Į daktarus kvotėjus, Sta- 
nislovaitis 40, Valibus 1, 
Mikolainis 1. M. T.

THOMAS. W. VA. 
Musų SLA. kuopa už pažan

giųjų šleitą.
Musų kolonijos SLA. 232 

kuopa balsavo už pažan
giuosius kandidatus Į virši
ninkus, būtent:

Į prezidentus Bagočius 
gavo 14 balsų. Rastenis 3.

I vice prezidentus, Ma 
žukna 13, Šalna 4.

Į sekretorius, p-lė Jurge- 
liutė 12, Vinikas 5.

Į iždininkus, Gugis 14, 
Lopeta 3.

Į iždo globėjus, p-lė Mi 
kužiutė 12, Miliauskas 10, 
Mockus 8, Zalatorius 2.

I daktarus kvotėjus, Sta- 
islovaitis 15, Valibus 1, 

Mikolainis 1.
Delegatu Į SLA. seimą iš

rinktas J. Milkintas.
Narys.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Lukšių Juozui.— Straips
nis jubilėjiniam “Keleivio”

Knc nnroegVIMC. A niuA. XV X VS«

Mrs. Mary Suboski.—The
English name for “bezdas 
is Lilac. It is exceedingly 
’nardy and the flower is al- 

a favorite. Plant your
bush in a sunny spot anc 
keep all the suckers from 
the base removed. If it does 
not bloom, it mušt be of 
poor variety. Lilacs of gooc 
varieties ahvays bloom pro- 
fūsely.

T. Aitučiui.
-unaud ošime.

— Eilėrašti

Philadelphijos Susisiekimo Planas.

šio vaizdelio kairėj pusėj parodytas vokiečių kilmės moksli
ninkas Amhym, kuris šiomis dienomis išrado aparatą, kurio 
pagalba lakūnas skrisdamas oru gali susižinoti su žemėj esan
čiais žmonėmis ir antraip. Jis čia parodytas su savo išradimu.

Iš Clevelando Lietuvių Politikos.
SLA. 14 kuopos 

mas ir agitacija už
Balandžio 1 d. Įvyko SLA 

14 kuopos susirinkimas, su
šauktas atvirutėmis, nes tu- 
• ėjo but renkami delegatai Į 
SLA. seimą ir balsuojama 
Pildomoji Taryba. Nežiū
rint to, narių neatėjo nei pu
sė kiek prie kuopos plikiau- _________
so Matj-t, žmonėms Įkiręjo SOHQ pitTSBURGH. PA. 
politikierių agitacija. Ir šia-

A. S. Kavoliunui.—Drau
go straipsnis Amerikos lie
tuvių kongreso klausimu 
tilps sekančiame “Keleivio 
numery.

K. Šalavėjui.—Tilps kita 
ne numery7.

A. Liutkuvienei. — Ačiū 
už prisiųstą medžiagą. Pa 
veikslėlio tačiau negalėsime 
Įdėt. Laišką iš Lietuvos su
naudosime.

Worcesierio Lietu
vių Naujas Alus.
Šiomis dienomis išleido 

naują Lietuvių išdirbystės 
alų vardu Brcckert’s Ale. 
Pati b ra varne VVorcesterio 
mieste, užima veik pusę eke- 
rio žemės, su dideliais ketu
rių aukštų muro namais, su 
moderniškoms bravamės 
mašinoms ir kitais Įrengi
mais. Nuosavybė miesto Į- 
taksuota arti S200,000.

Pažymėtina tas, kad Wor- 
cesterio lietuviai padarė to
ki gerą alų, kad jis savo 
skoniu ir kokybe pralenkė 
visus pirmaeilius alus. Jis 
iau gaunamas kai kuriuose 
žymiuose viešbučiuose ir ke
liose lietuvių užeigose.

Geriausio pasisekimo Įs
taigos pirmininkui Antanui 
Pinkevičiui ir jo bendradar
biams.

Senam Marksistui. — To
•onto “Suvienyto Fronto 
Reikalų” nutarėm nedėti 
nes, musų manymu, klasi 
niams darbininkų reikalams 
naudos iš to nebūtų. Aštru 
mus reikėtų švelninti, o ne 
daugiau juos aštrinti.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKfeGAN, ILL.

VALDYBA 1336 METAMS.
’os. Mačiulis — uirmininkas,

9C6 Prescott St. IVaukegan. III. 
f. Kučinskas — pirm. pagelbininkas,

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

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

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

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

'v. Dambrauskas, J. Gau-anskas.
Maršalkos:

3. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 

lienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta, Waukegan, DL
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GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodyną* ’ietnyiškai apatiškos ir anjr- Lietuvos Respublikos Istorija ir Žcaa- 
liškai lietuviškos kulbų. Sutaisė A ■ lapių.—š'tas veika as parodo, kaip

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. { ruo 1905 įlietą revoliucinės Lietuvoa 
1*81. 1274 Gražys tvirti apdarai ŠIGCO »pėkos vedė kovę su caro valdžia, ir
. . „ . >> . • !ta’P tuo pačia laiku kunigai ta val-t-enirvas Badas Išmokt. Antiškai.- rėmėLr Uaip pLkui revo-

Rark^u, ro.ka!!npaustę zodžuj tr ,
pasikalbėjimų ši knygit sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nns gal: greitai ’šmokt kaltei anglis ' 
i ai. Joje telpa netik atskiri žodž'ai. 
bet čieli pakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvės, pas daktarę, pas bar- f jo

rtžku Ištarimų ,r g-amau.,-: Antro ‘ Stei^mOjo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol- 
•evikais, nutartis su latviais, apra-

Etnologija 3rba istorva apie žemės fymas visi} mūšių su lenkais ir tt 
tanus Pagal Dr. H. Haberlandą. i Yra *ai ne ar-yga, bet tiesiog ž.bintu-

parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap- VRS’ ^uris apšviečia vis* Lietuvę 
r-jšo apie visas musų pasaulio žmonių lauąo ir iš vidaus Kaina .... $1 0> 
tautas, veisles arba rases Yra d'delei Drūtais audeklo apdarais .... $15* 
naudinga kiekvienam perskaityti Cfci-' . . .. —
's.“-- «’• £i %
s 8 ............................................. , nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve-
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny-; na išsimėtę po visų žemės kamuolį?

goj telpa daugybė nauju, labai gra-; Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
žiu ir juokingų monologų ir deklama-; -avo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, į tiek vandens, kad visą žemę apsem- 
revoliucior.ieriškos, tautiškos, humo-Įtų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 

I do tvano iuodveidžiai. raudonveidžiai

ja paėmė v>rių. kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelb'a respublika 
Pridėtas didelis spalvai tas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 

! čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
kai p fcirnė Lie* u vos Respublika

ištarimu ir g-amatikc 
i>adid:nta ir pagerinta tai la Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95.............. 35c

po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kariuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 

Į Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
— i— i*— i-j-i įa(j yra jjr-j. faktas; kas sakinys—tai naujas ku

rną. Lietuviškas nigų argumentas griova. Mokslas ir 
gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai

ti.. • ,.*.... 25c.

skambios, visos geros. Tinka viso-' 
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerini a

, laida. So. Boston, 1014 m. 25c.

i susirinki- nenugąsdinsit. Šitą ypatin-' ta j visas kalbas, todei
ž saviškius, gai turėtų Įsidėmėti p. Praš- UįįtSV^ šS Tr 

1-ovriėinc Tumetnc nriolrniš. 1 rn 'ioni „..„i a-kĮ.evicius. Tamstos priekaiš-: eage, m įso?, pusi. 432. Dmiai
tai, kad aš rašinėju Į “Kelei- ipda!T“ ...................... . ?2ro
vi” ir “Naujienas,” mano Inkvizicija. Parašė N. Gusev Puiki

gal bes neUZgaUS ii V įsai ma- j bažnyčios siautimas ir pradžia refor- 
nęs nenugąsdins. Todėl pa- mos. sn dangčiu puikių paveikslų.
tarčiau perdaug apie tai 
“nesiturbacyt.”

Jonas Jarus.

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
rakus. Knvga tik ką apleido spau- nauAnga knyga, aprašyto katalikų xaaj3 knyga užpildyta vien re- 

aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na-• ,215 pus!. Popieros apdaruose. .. $7.00

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė “.*» Daktaras yra viena iš reikalin- 
-• knygoj kie.fvienani lietuviai.Dr. A Bacevičia. Knyga sa daugeliu be.tuvia-]

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- lūkėkite tuoj. Didele knyga, dru.ais 
menų ir tt ; trumpai, aiškiai ir supran »^ra«. ame 200 nulsamu.

Chi-tarnai išaiškina gamtos istoriją.
’ cago, Iii. 1303. pusi 209. Gražiuo- 
: se audimo apdaruose......................$1.56

apdarais, 
Rama

apie 309 pulsapių.
$2.50

me susirinkime buvo pilna 
visokių lapelių ir raginimų 
valsuoti už tuos ir tuos, o ne
balsuoti už kitus. Stalai bu-

SLA. 40 kuopoj “tautiški
Šerai” nupuolė.

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

Materiališkas Istorijos Supratia
Lapeliai iš prcletariškos fiiesofijos.

i - j T VITA ;^ei nor* žtBOt, kas gimdo pasaulyje bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, asy-BaiandŽlO O d. L.V1U. sve- ■ įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie

boj iki šicl da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai

Drūtuose aud.mo apdaruose $1.25kryžiukais parodoma, kad i 
Pildomąją Tarybą reikia 
balsuoti tiktai už tuos kan
didatus, kurių priešaky sto
vi p. Rastenis.

Kiti lapeliai tokie: “Mes
-/pmian nnžvmėti kandirin- -Nors prieš rmkimUS ir i Daugidu juokų, negu Amen- žjn;nkamSi šeimininkams ir kitiemsžemiau pameti Kanoioa . H v.,., i koj munšamo. S,oje knygoje telpa net iš įvairių šutinių surinko J. Laukia,tuoiam 1 SLA. Seimo dele- jal*e rinkimų p. V 11 racka. 72 “Džiną Bambos spyčiai , eiles, Chicago. III. 1911 m., puslapi; 392 
gatus, mes pasitikim atsto- ’abai prakaitavo, kad šioji p°P’>ros viršcl5ais
vauti SLA. 14 kuopą Cleve- kuopa savo balsus atiduotų is»aL .....................25c. pĮravą sovadž^toi
anrin opimp rinkamai ” Ir už “sargybininkų” šleitą, . , Komedija. Parašė-----ancio seime nnKamai. ir kondritu^iio^ natvarkv- Tr£:nj?.a Istorija. Pagal prof na juokingas veikalėlio. Dalyvaujatoliau seka tie pazvmetl konstitucijos patvarity . £> \ įęper vertė IS rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai.- v-» nepaisydamas jis laike "-“it®*®!® irs-kmi. —■.— *._nx -------------  ar

nikoms, Karpius ir kiti. balsavimų šukavo, kad kas
, j-, , - balsuos už Bagočių, Mažuk

Rodos, šitokia atkakli a- GUgj įr kitus pažangiuo-, __________________
gitacija ir savęs pirkimas sjug kandidatus, tas balsuos 1? 8 vyrų ir 2 moterų, io-
eia visai nebūtų reikalingas, „už komunistus>- uSau na-,5'”“ *”” 2
nes SI kuopa yra beveik Vie- - - „ri-lancn Socializmas ir Religija. Labai įdomi
nu taurininku-sandariečiu ’ knyga šituo svarbiu klausimu. Jąn . 1 Lau'’ ... f. . Voži tirėtų perskaityti kiekvienas katali-
valdoma. Šitokia agitacija Balsavimas parode, kad kas ir socja;;stas. parašė e vander- 
kai kurie žmonės net pasi- 40 kp. nariai nėra tokie bei- veide, vertę Vardunas so Boston 
piktino ir tyčia balsavo už bės, kaip p. Virbickas ma- ~ ’ J • ’Į’ .
kitus. Pavyzdžiui, Bagočius no _ į °vį!noS8kto 1?rsalh,!abai jSSS^
gavo 17 balsų. Mažukna 22. Balsavimo paseKmes bu- ir geras perstatymui. Kaina .... i6c.
Žinoma, saviškiai gavo di- VO tokios: _ žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuve,
džiuma: Rastenis 48, Šalna Ant prezidento: Bagočius šelpimo Fondo ieidinj-%. s-u Rašyto- 
40, kiti mažiau. Į seimo de- 28, Rastenis 29, Čeponis 1. ^.pav^ų;.128.pos,^..kai; 
legatus visas saviškių sąra- Vice prezidento: Mažuk-
šas negalėjo nei praeiti: po- na 41, šalna 17.

... is i.*- i Sekretoriaus: Vinikas 39,
-Jurgeliutė 18, Morris 2.

Iždininko: Gugis 37, Lo- 
patto 21.

Iždo globėjais: Mockus 
35, Mikužiutė 31, Zalatorius 
15, Miliauskas 34.

Daktaro kvotėjo: Stanis- 
lovaitis 34, Valibus 4, Miko
lainis 14.

Delegatais išrinkta V.
Količienė, O. Saveikienė, ’
Adomas Marčiulaitis ir J.
Virbickas.

ve. Tačiau pasirodė, kad ir Kaip Tapti Suvienytų Valaity Piiia
čin rjailTlikiLjaririnriptišiki eė ' a°? Aiškiai išguldyti piaetystė»tia taUIlSKl sannaneilSKl se- 8U reikalingaM klausimai* ii
■ ai labai nukritę, palyginus atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
su buvusiomis nominacijo- kerž™r*u ’-y s>agena“
mis.

Noi-S prieš rinkimus ii i. nės- Daugiau juokų, negu Ameri-

Žinynas. Kr.yga žin ų iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos,

RMronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų meksių bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu- 
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fę- dymų a mat r inkams, ūkininkams, dar-

$2.00

Snvądžiętoiąs, Vieno veiksmą 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-

h-o nri iri štai ” Rfrit- mU nepaisydamas jis laike paveikslais senoviškų liekanų irS-lciaia Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-^ndKiataL Kastem. Bai- - F va , s spalvuotais gražiais žemlapiais. .. ..........................
Čhic3go. Gražiuose apdaruose .. $2 50, i
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija Perstatymui reikia

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyr-i ii 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ............................ 25c.

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

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitos mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lyku? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šioa 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................................ 15c

“KELEIVIS 
253 Broadway>

So. Boston, M

ra delegatų išrinkta kitokių.
Reikia pažymėti da kelia

tą kuriozų. Kaip tik prasidė
jo susirinkimas, p. A. Praš
kevičius išsitraukė iš kiše
niaus “Keleivj” ir pradėjo 
mane pulti, kam aš pavadi
nau Joną Yerbelą tik pirmą 
atdeleniją baigusiu “moks
linčium.” Aš ji pavadinau 
tokiu dėl to. kad jis pats to
kiu “mokslinčium” statosi. 
Pavyzdžiui, SLA. preziden
tą, adv. Bagočių, universite
tą baigusi teisininką, jis vie
šai išvadino “tamsuoliu.” 
Man pačiam jis irgi pasakė, 
kad aš nieko nežinąs apie 
SLA. reikalus. Taigi dėl to 
aš ir parašiau, kokį “moks
lą” p. Verbela yra baigęs — 
“narodnos učiliščės pirmą 
atdeleniją.”

Apie kitus SLA. politikie
rius galima pasakyti tiek: 
kai Į SLA. prezidentus kan
didatavo St. Gegužis ir Juo
zas Bačiunas, tai jie buvo 
gatavi vienas kitą paskan
dinti. O dabar jie kitus žmo- 

Įnes šmeižia, kurie neprita
ria jų šleitui. Ir jie kalba, 
kad reikėtų palaikyti vieny
bę tarp lietuvių. Ne, gerbia
mieji, vienybės ir ramybės 
14 kuopoj nebus, pakol jus 
nesiliausite kitus atakavę, 

j Atakomis ir šmeižtais drau- 
jgų sau nepadarysit ir nieko

Senis iš Solio. I

1

“KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

CHICAGO, ILL.
SLA. 178 kuopos balsavi

mas.
SLA. viršininkų rinki

muose musų kuopa balsavo 
taip:

Prezidento vietai Bago
čius gavo 20 balsų, Raste
nis—0.

Vice prezidento vietai, 
Mažukna 17, Šalna 3.

Sekretoriaus vietai, p-lė 
Jurgeliutė 16, Morris 2, Vi
nikas 2.

Iždininko vietai, Gugis 
18, Lopeta 2.

Iždo globėjų vietom, p-lė 
Mikužiutė 20, Miliauskas 
12, Zalatorius 3, Mockus 2.

Daktaro kvotėjo vietai, 
Sfanislovaitis 18, Mikolai
nis 2. Kuopietis.

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

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

“Keleivio” Administ.

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

Potvinių Sunaikintos Vietos. Neapsakytas Bažny- ŠTAI KAIP VYRAS GYNĖSI NUO

KĄ PASAKĖ D-RAS ŠLIUPAS SAVO 
JUBILĖJAUS PROGA.

Kovo 4 d. Kaune, Valsty 'originalumas, bet propa- 
bės teatre, buvo labai iškil- ganda — aš mat tik agitato 
mirgai paminėtos aušrinin- rius į geresnę tautos ateiti 
ko D-ro Jono Šliupo 75 me- buvau — naujo nieko re
tų amžiaus sukaktuvės. Ju- pramaniau, naudojausi kitų 
biliatą sveikino daugybė or- geromis mintimis; kosmo- 
ganizacijų ir asmenų. Svei- oolitas buvau. Mes, kilusieji 
kinimuose buvo atsiminta iš šiaudinės pastogės žmo- 
jubiliato darbo kelias, jo nės, svajojome, kaip gražu 
tarnavimas liaudies labui, butų, kai demokratybė įsi- 
demokratybei, laisvei, tiesai gyventų musų tautoje su 
ir pažymėti jo pasiekti vai- laisvės, lygybės ir brolybės 
šiai. Pats jubiliatas taip pat idealais. Prigyvenome jau 
teikėsi tarti žodį, kurio nepriklausomąją Lietuvą, 
trumpą santrauką čia pa- Mes, seniai, esame nemėgs- 
duodame. Jis pasakė: rami, kaip ir seniau. Mums

Evoliucijos ratas rieda iš ^9 Lietuva nežlugtų Bajorų kaimo, Vilkaviš- 
lėto, bet nesustoja, nors kar- !r kad J° Je bula gera valsčiaus ūkininkai: A.
tais jis užkliūva už kokio ve^tL . . , , Liepinvs, A. Liepinienė, Al.
kelmo tūlam laikui. Kiek at- . gyvenimas tai kova. Kiek Burba, U. Burbienė, J. Juš- 
sldras žmogus įstengia ben- '^engiau, kovojau, ir jei kevičius ir Galioriškės kai-
d-uomenės ra'idą priekin Įiaudies dvasia kiek pakitę- mo ūkininkas P. Ki jauskas Į nių, kad net" kaulai braškė- 
pistumėti, yra klausimas. dabs >r mai?° da{bo- patraukė mokytoją Augus-Jo, bet nusipirkti retai kuris
Kada daugelis suremia pe- Jir^au» kiek įstengiau. Nau- tiną Matukevičių, Karai-Įgavo ir tai už didelius pini- 
tys petin, tai nesunku esti do^ 5311 nejiesKojau. Jauno- krėslio pradinės mokyklos gus.

>iO- 
ipes. ku-

Šis žemėlapis parodo rytinę Jungtiniu Valst da!.. 
mis dienomis siautė potviniai. Tamsus ruožai parodo 
rių pakraščiais buvo pridaryta daugiausia nuost *1 iu.

čios Motinos Geru
mas.

Kurie neturi ką valgyt, ji tucs atleidžia nuo pasniko.
Telšiuose kunigai leidžia 

kuris vadinasi

VESTUVIŲ.

NUBAUDĖ ŪKININKŲ 
ŠMEIŽIKĄ.

IR APIE ROKIŠKI PRA
SIDEDA MALKŲ BADAS.

Rokiškis. Paskutiniu lai
ku taip pabrango kuras, kad 
tiesiog nebegalima nusipir
kti. Vasario 28 d. i žabų var
žytines tiek privažiavo žmo-

vežimą iš klampynės iš- J.1 kai9a tesią Kovą to- vedėją, teisman už jų įžeidi- 
vilkti. ' -iau» 1*a Lietuva užims vietą mą raštu. Tame rašte (pro-

atitinkamą • tautų tarpe savo klamacijos pobūdžio) mi-Mano gyvenimas, sako kultura švjesa ir laisve, _ . ,,^ninltG b ’
d-ras Šliupas, pilnas tragl- d rn« S- •- " ,U Bpabaigė a-ras Šliupas savo dinti išgamomis ir demago-komizmo. Motinos įgi audė- kalbą, palydėtą griausmin 
mmas padėti vargšams, ku- aplodismentais ir šauk 
ne neturėjo progos mokslo
šviesos įsigyti, buvo mano 
kelią rodanti žvaigždė.
Ėmiausi darbo tikėdamas 
tautą supurtinti iš miego, 
kur:’n buvo įkliuvę Romos, 
lenkų ir carų bernai. Prie-

smais valio.

ŠEIMYNA ŽUVO PO 
TRAUKINIO RATAIS.

Balbieriškio valse., Žiūro-, jaunasis atgavo sąmonę ir 
nių kaimo gyventojas buvo į pasveiko. Už toki išsisuki- 
įsimylėjęs į vieną to pat kai- i nėjimą nuo vestuvių, jaunu
mo panelę ir su ja išdrauga- ji nusistačiusi jį suvinčia- 

.’oti teisme.vo apie 2 metus.
Artėjant Užgavėnėms.

“žemaičių Prietelis.’’ Kar- juodu susitarė susituokti. ŪKININKAI NETURI ME- 
; - jis prirašo tokiu kva:- Dviem dienom prieš sutuok-Į DŽ1AGOS TROBESIAMS 

lysvių, kad patys žemaičiai tuves jaunasis Z. susirgo. Į TAISYTI.
-•.adeda juoktis iš savo dur- pasiversdamas nebyliu. Pa-Į Kadangi tolimoj Basei
no “prieteliaus.” Ypač daug sirgęs pusantros dienos, niu aovlinkėi nėra arti miš- 
moko ta kunigų gazieta su- pradėjo kalbėti, o sutuoktu- 
kėlė gavėnios metu, kai pa- vių dienai visai pasveiko, 
skelbė, kad tie, kurie neturi
ką valgyt, yra atleidžiami
nuo pasniko. Vienam savo buk tai silpnos sveikatos ii varžytines beveik negalima 
numery šitą bažnyčios ma- reikalavimo, kad sutuoktu- 
V.“?,. Zemaic.!V Pratekus ;v^s įvyktų rytojaus dieną.

Suu,^.. sutuoktuvių die- statybin^^iagos,
"Zian*<?-!%a!)l“nA“|0.!St?tvi knetl^pas save^PraJėjusitiems negalima nusipirkti,
W„^ae'mXiDmeX^

‘‘Žemaitiškai tariant, tai Y1S9* pasveiko, lyg sir- 
vra “pastipusiai didelė ma- i ££s vlsai nebuvo. Pasibaigus 
lonė!”

ii kraštuką,

nių apylinkėj nėra arti miš
ko, ūkininkai' nusiskundžia, 
jog jų trobesiams reikalin- 

Sutartą dieną sutuoktu- gas būtinas remontas, o me- 
vės neįvyko dėl jaunojo džiagos per įvykstančias

Jei ir yra 
varžytines 

tai
pasiturin-

GINS KUNIGAIKŠČIŲ
■vestuvių pradžios išvaka-; . .

_________ rems, jaunasis apie 3 vai. i . Kaip žinom is istorijos,
NĖRA KAM PARDUOTI ryto išvyko i savo namus, Į L'SvS

KIAULIŲ pareikšdamas, kad 10 vai.. KumgaiK&tių du\o pamatęs
. A. . rvto atvyks pas jaunąją. į Kryžeivių ordinui Žemai-

Birzai. Šįmet musų apy- ‘ Parvykęs namo jis vėl čius. Yra irto pardavimo 
linkės ūkininkai rudenį tu- i i}p.a o suĮ»ukes «?u- dokumentai užsilikę. Musu- tejp didelį perteklių jav^. f™*J UlSd^ Stė Į tautininkams, kurie kunb

Jeigu tautininkai pa vieš- Laikraščiai rašė, kad lašini- 
pataus Lietuvoje ilgiau, tai .... . , pas jaunąją savo seserį at- Į gailesčius labai garbina, ši-
žmonės netmė kr , nri hot ne^s kiaulėms yra rinkų, ganyti kad jis susituokti ne-pie dalykai labai nemalo- 
zmones neturės kuo nei bat- todėl ūkininkai jų nemažai jį ’ J susituoks nųs. Todėl prof. Jonynas 
vinių susisildyti. Vist Lietu- paiįko, o (labai- priėmimo ^0Ve?ykų Jaunoji gavusi; <Į?bar aiškins, kad žemai-

g^į S r^uI&Tudu vos. miškai bus išparduoti pUnkte ju priima tik kokį į«« pastovimo sutartys
rinke anvlinkei parašus! užsieniams. „ečdalį. Ūkininkai susiru KS kančios pačiu kryžeivių krinkę apylinkėj 

Į skundui; be to, jie buvo ir 
kitaip iškoneveikti.

Kovo 6 d. Vilkaviškio a- 
pyiinkės teisme ši byla buvo

BIRŽŲ APYLINKĖJ NĖ
RA MALKŲ.

Musų apylinkėje šįmet

pmę, kur dėti nušertas savo 
kiaules.

e-
ištirti jo ligotumą. Pasiuntė j pančios pačių kryžeivių kla

sta.

Anądien rokiškiečiai tu- į sprendžiama. Apylinkės tei- dėl žiemos kelio nebuvimo 
ėjo labai šiurpų atsitikimą. j sojas mokytoją Matukevičių pritruko malkų. Turguje 

spauda ir skurdas viešpata- Obeliuose buvo
vo kaime ir mieste (išsky- gyvulių jomarkas 
nis dvarus ir klebonijas), lenktynės. Vakare, 5 valan-Įmo- 
nežinia buvo išplėtusi spar- dą iš jomarko važiuojant' r~~
nus ant visos Lietuvos, ir namo rusų šeimai, tarp per- • APIE PANEVĖŽĮ PA- 
dvasios susmukimas, be vii- rąžos Obeiiai-Nareikiai, antį BRANGO KURAS.

ALYTUJE STATYS NAU
JĄ TILTĄ

Teko sužinoti, kad Juo-

savo giminaičius, Kad jį ;
prašytų vykti pas gydytoją. rVv! u mc
Jaunasis tą padaryti sutiko. KANKINA GYVULIUS. 
Apsitaisęs su jais išvažiavo.i Prie kareivinių statyme 
Važiuodamas dar užsuko! Raseiniuose dabartiniu me-

______ _ . _ t pas jaunąją, apvylimu besi-1 tu veža daug žyyriaus. Zvy-
surengtaš pripažino kaltu ir nubaudė i malkų kaina pakilo net dvi- zapavičiaus tiltas šį pavasa- kankinančią. Tą pastebė-; rius yra už 4 kilometrų, no-
ir arkliu - sąvaitėm paprasto kalėji- i gubai, kaip buvo seniau. Ii rį tikrai bus statomas.^ Tiltui jęs, liepė kad ji skubiai ap-Į rėdami daugiau uždirbti,
“ * * — Į apylinkės ūkininkams bai- vieta numatoma 40—50 me- sitaisytų ir vyktų susituokti, pripila didelius lovius, bet

gėsi malkų atsarga, o girion trų nuo senosios link aukš- Jaunajai apsitaisius, jauna- kai reikia į kalną užvežti,
Pastatas bus žymiai sis persižegnojo, pabučiavo Į arkliai neįstengia, nes dau-

ties pagerėjimo, kabėjo tė-jų užlėkė greitasis trauki- §imet Panevėžio apylin- 
vynės padangėse, kg tam- nys,_ kurisvyrą Borisovą rogių kelio veik nebu- 
sųs debesys. mirtinai suzeide^ jo žmoną todėl • malR sandėliai

Buvo linkme, toliau sako ir sesen našlę Markovą vie- praėjusių metu kuro atsar- , .
d-ras Šliupas, ruošti revo- toje sumalė. Borisovai buvo iau sppai Dabaifl,e ne<rali nelaimn** 
liuciją, bet jis apskaičiavęs nesenai vedę. Markovą pa- ;5s'hnį-nti "naujais ’’kie" ’ 

liko daug mažų našlaičių.

įvažiuoti neįmanoma. tupio.

arklių ir įvyko daug kitokių paruošti ir statybos 
bams atlikti.

ir pasirinkęs kitą kelią.
Atsidūriau Amerikoje. 

Čia teko eiti į kovą su lietu
vių išnaudotojais — lenkais 
ir kunigais. Pavyko susipra
timas pakelti, bet nepavyko 
lietuvių turtų, sukrautų baž
nyčiose

VILIJAMPOLĖS BAŽNY
ČIOJE NUSIŽUDĖ

ŽMOGUS.

apsirūpinti naujais Kie-1 
kiais. Valdžios Įstaigos ir 
kitos įmonės, kurios kuru 
apsirūpina betarpiai, sekan
tiems metams lieka be jokių 
atsargų. Vežikai ir miškų

vasario 29 d. I darbininkai šįmet veik visai
Į Vilijampolės netHr^° ^arb?* .

- Malkos nnKoje pasiekė
rekordines kainas: už mažą

Tai buvomų, suiuauvų apie w yal
, . --aPit - Jmibon?i bažnyčią buvo atlydėtas

dolerių, išgelbėtų nes kum- gagdono kūnas. Bažnyčioje .... ... n
gai juos užraše Romai. buvQ laikomos gedulingos i beržinių ar kitų malkų vezi- 

Dideliu dalyku savo vei- pamaldos. Netoli altoriaus ma tenka mokėti nuo 8 iki
kime skaitau etiką su kilniu suskambėjo revolverio šūvis Nors ir sunkus ratais
išsiauklėjimo idealu — lais- ir krito žmogus. Paaiškėjo,lkuro Pastatymas, bet smul- 
vė, lygybė, brolybė. Jei butų kad nusišovė mirusiojo bro- ūkininkai šia proga da- 
įgyvendinti etiški pagrin- lis J. Bagdonas. Savižudis Įlinai naudojasi.
dai, nebūtų Lietuvoj varg- iš bažnyčios nugabentas į1 
šų, kurie galvos neturi kur anatomikumą. 
priglausti, nei turčių, kurie
nežino kur turtus dėti.

Savo veikloj d-ras Šliupas 
susilaukęs daug neteisybių,

MARIAMPOLĖJ NUŠAU
TAS MOKYTOJAS BA- 

KUNAS.

RENGKIMĖS į LIETUVA
su

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA
EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU

BERENGARIA
BIRŽELIO ,!UNE 17 D. 12 VAL. DIENĄ 

Iš New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą
Ekskursiję asmeniškai veda Cunard \Yhite Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
šią ekskursiją užgyrė

LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE 
Dė’ laivakorčių ir vietų laive kreipkitės į musų

.'.žentus arba Cunard White Star Linijos Biurą.

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

dar- Beeidamas per virtuvę, 
jaunikis išsitraukė iš kiše- į 
nęs npili ir Dersidurė kairi iir” z z ---------- :
krutinės šoną, apalpo ir pa-j 
sivertė negyvu. Tuomet jis;

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

džia U r u g. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo-buvo nubagentas pas gydy- se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris, 

toją.
Po gydytojo apžiūrėjimo i

Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480,

MONTEVIPEO. ITRUGUAY.

MALŪNE SUMALĖ
ŽYDUKĄ : Mariampolė. Kovo 4 d. i

Rokiškis. Zameno malu- rvta Jablonskio gatvėje, ne- 
šmeižtų, • pasikėsinimų į gy- ne Valcų mašinos ratas nu- toli nuo savo namų, rastas 
vybę ir garbę, bet — gyyę* tvėrė vietos darbininkui žy- negyvas mokytojas J. Ba-.
nimas tai kova, sako jubili- dukui kailinių skverną, kurį kūnas. Apžiurėjus rasta,; 
jatas, o kovoj be žaizdų ne- įtraukė Į ratą ir apsisukę kad velionis iš užpakalio į 
galima apsieiti. apįe save igo sykių. Žydu- galvą peršautas revolverio,

Didžiojo karo metu, lietu- Ruj buv0 išplėštos abi kojos, šuviu. Šalia jo rastas jo pa- 
vių tautai, užgultai nelai- rankos ir jis čia pat mirė. ties revolveris, kurį nuolat 
mių, stengiausi visaip pade- žydukas buvo kilęs nuo Za- turėdavęs prie savęs. Baku- Į 
ti: kalbas laikiau liuteronų pyškio ir buvo pasirengęs nas paliko žmoną ir tris Į 
bažnyčiose, sinagogose, uni- išvažiuoti į Palestiną. mokslus einančius vaikus.
versitetuose; pasiekiau A-________ _____________________________________ 2
merikos senatą ir kongresą,
ir eksprezidentą Ruzveltą 
kaip ir komisiją, kuri su 
Wilsonu važiavo į Paryžių 
taikos daryti.

1917 m. atvykęs Rusijon, 
kalbinau latvius dėtis į vie
ną Lietuvių-Latvių respubli
ką.

1919 m. buvau pakviestas 
Londonan prof. Simpsono, 
kuris buvo užsienių reikalų 
ministerijoj ir informavau 
apie Lietuvą.

Atvykęs Lietuvon, pradė
jau organizuoti ekonomines 
ir kultūrines organizacijas, 
kurios, deja, žlugo nusineš
damos ir mano menkus in
dėlius. Didelę svarbą dedu 
1924 m. suorganizuotai L.
Etinės kultūros draugijai, 
kuri auga, nors ir sutinka 
daug kliūčių. Man nerūpėjo

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daogdia spalvuotu puikių paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkaaų 

dekbmuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO
7 dienos į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Brenterhavene užtikrina patogių kehoną į Kaaaų

Arba keliaukite populiariai* ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA - 
HAMBURG

Patogu* geležinkeliais susisiekimas 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite nas vietini agentų arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOTB

252 BOYLSTON ST., BOSTON MASS.

KnyRoje ya trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tui gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kaHmtju. 
KAINA TIK $1.M.

Audimo apdarais $1.25.
* Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvieaas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
•iųat “Money Orderiu“. Popierinius galima siųsti tiesiog pa pra- 
stam .kuuVerte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
reuų ir uepannršt prilipint už 2c. markę.

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

KULTURA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.



L

Aštuntas Puslapis.

Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 16. Balandžio 15 d., 1936 m.

SLA. |SP£-NAR1AMS 
J1MAS.

Kiekvienas SLA. narys 
turi žiūrėt, kad Susivieniji
mas nepatektų į fašistų ran
kas. Todėl renkant Pildo-

DRAUGIJŲ KONFEREN- sidėti ir prie šio kultūrinio majų Tarybą balsuokim tik-
. * r-»v n a ■ a i l t-u* • • i a. ’ X „ ~______1-___________________!•C1JA BUS 26 BALAN

DŽIO.
darbo. Bus paimtas visas al
bumo puslapis ir įdėtas

n i ir v ♦ » n draugijos paveikslas.D. L. K. Vytauto Draugyste, Galima pridurti, kad šių
jau paskyrė delegatus. metų 22 vasario Lietuvos
Balandžio 5 d. buvo I). lJ?unų Draugija šventė savo 

K. Vytauto Draugystės susi- ?° metų jubilėjų ir ta proga 
— ----- surengus saunųrinkimas South Bostono 

Lietuvių salėj, kur buvo 
gautas nuo SLA. 359 kuo
pos sekretoriaus laiškas su 
pranešimu, kad 26 balan
džio yra šaukiama draugijų 
konferencija ryšium su bu
siančiu Amerikos Lietuvių 
Kongresu Lietuvos demo
kratijai ginti.

Laiškas buvo vienbalsiai 
priimtas ir nutarta išrinkti 
porą

buvo
Geriausios kloties

vos Sunams!

balių.
Lietu-
Narys.

Montellos lietuviai minėjo 
D-ro Šliupo 75 metų 

jubilėjų.
A. Vaitkaus sumanymu.

Montellos Lietuvių Piliečių 
Draugystė Verbų nedėldie
nį buvo surengus vakarėlį

_ _____________  D-ro Jono Šliupo 75 metų
delegatų į šaukiamą jubilėjui paminėti. Kalbėjo

tai už pažangiuosius kandi

datus, būtent:
Trez. F. J. Bagočius.
Vice prez., J.K. Mažukna. 
Sekret., P. Jurgeliutė. 
Iždininkas. K. P. Gugis. 
Iždo globėjai, E. Miku- 

žiutė ir J. Miliauskas.
Dr. kvot. J. Stanislovaitis. 
Eilinių Narių K-tas,

J. Taurinskas, S. Uždą vinis, 
V. Pesliakas.

ame-
pir-

konferenciją.
Konferencijos tikslas yra 

arčiau susipažinti su busi
mojo kongreso uždaviniais 
ir kaip butų parankiau or
ganizuoti musų kolonijos' 
atstovybę tam kongresui.

Smagu yra pažymėti, kad 
Vytautinė padarė praktišką 
žingsnį, paskirdama savo 
įgaliotinius į 26 balandžio 
konferenciją.

Viešame lietuvių gyveni
me musų Vytautinė visuo
met buvo gražus lietuvišku
mo pavyzd is. Turbut nėra 
buvę tokio musu visuome
nės reikalo. į kurį ji nebūtų 
mokėjus tinkamai atsiliepti. 
Tai yra laisva ir pažangi or
ganizacija ir už tai ją gali
ma pagirti.

Reikia pažymėti, kad Vy
tautinė prisidėjo ir prie 
SLA. leidžiamojo Jubilėji
nio Albumo. Tai irgi pagir
tinas dalykas. Susivieniji
mas šįmet švenčia jau 50 
metų jubilėjų. Neužilgo to
kią garbingą šventę galės 
švęsti ir pati Vytautinė, ku
riai greitu laiku sukaks jau 
45 metai amžiaus. Narys.

adv. Bagočius ir D-ras Al
girdas Vaitkus, jaunas, čia 
augęs ir mokslus baigęs mu
sų profesionalas.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia, bet kulturiniu žvilg
sniu vakarėlis buvo labai 
gražus ir įdomus. Adv. Ba- 
eočius plačiai nušvietė 
Šliupo nuopelnus ir kovą už;!, 
išlaisvinimą žmogaus proto 
iš prietarų nelaisvės, ir kaip! 
jo pastangas trukdė kuni
gai. Pavyzdžiui, nabašnin-

Michelsonienė išrinkta 
rikiečių organizacijos 

mininke.
East Miltone, kur gyvena 

“Keleivio” redaktoriaus Mi- 
chelsono šeimyna, šiomis 
dienomis įsikūrė vietos gy
ventojų organizacija, East

APIE TYSLIAVOS KAL- kalbėjo.
BĄ SOUTH BOSTONE.

Nelabai senai South Bos
tono sandariečiai buvo su
rengę prakalbas. Tarp kitų 
kalbėjo tenai ii- Juozas Tys
liava iš Brooklyno. Apie jo 
kalbą “Naujienų” kores
pondentas J. Dziemedėlis 
dabar rašo taip:

“Smulkiai Tysliavos kal
bos neatpasakosim. Gana 
to, kad dabartinės diktatū
ros nemokėtų niekas taip 
gražiai išgirti, kaip tai pa
darė Tysliava. Nieks nemo
kėtų ir tiek purvų mesti bu
vusiai demokratinei tvar
kai, seimui ir tt. Ir gal nieks 
sviete tiek meluoti nemoka, 
kaip Tysliava.”

Ir korespondentas paro
do, kur Tysliavos melas. Pa
vyzdžiui, norėdamas išjuok
ti Lietuvos seimus, Tysliava 
pasakojo:

“Eina seimo atstovas į 
Kauną. Eina su klumpėm.

Atsisveikindamas 
su tuo “gražiuoju” gyveni
mu, Tysliava rašė: “Sudieu, 
Lietuva, tu utelių apgraužta 
tėvynė!”

Tysliava meluoja ir ne
moka savo melo paslėpti. 
Čia pas jį Lietuvos ūkinin
kai “gyvena gražiai,” ir čia 
pat jų išrinktas atstovas į 
seimą klampoja į Kauną per 
purvyną, net jo sermėgos 
skvernai ruožus daro.

Na, jei jau Lietuvos ūki
ninkų atstovas šitaip išrodo, 
tai kaip gali būt pačių uki-

70,322 ŽMONIŲ EMIGRA
VO I KANADĄ.

Ottawos žiniomis, per 6 
pastaruosius metus iš Jung
tinių Valstijų į Kanadą emi
gravo 70,322 žmonės.

J. STANEMHITE
PENTINU Namui iš lauku ir vi

daus, išpopieriuoju. pataisau rufus ir 
visokį karpenterio darbą padarau. 
Taipgi duodu ir paskolą.

44 Aspinuall Rd., Dorchester, Mass.
Tel. Geneva 0461.

GYDYTOJŲ ADRZSA1

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJ A8 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir &ventadieuiala 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. inman at. arti Central akv, 

CAMBRIDGE. MASS.

ninku gyvenimas “gražus?”
Šitaip sau prieštarauti ir 

taip savo žodžius mušti gali
tiktai “poetiška logika.”

Amerikos Lietuvių 
Kongreso Reikalu.
Bostono apylinkės drau

gijoms.
Matydami, jog didesniuo- 

lietuvių cent-

CAFETERIA
Su visais įrengimais, geroj vietoj 

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

400 Bro*dwav, South Bostone.

Telefonas 21224 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

NEPIRKIT JOKIO AU
TOMOBILIAUS 

Kol neišbandysit Fordo.
Kas išbandė Fordą, tas kitokio au

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

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

1019 COM.MONWEALTH AVENUE, 
Tel. STAdium 3400. BOSTON .MASS.

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

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

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt- >ki 7 vak. kasdien 
Nedėliota, nuo 10 ryt. iki L •* I I---------------------------——------------------------- ..k, —1 a

Tel. So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIST A8

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

NEDfiLICMIS: 
iki 1 v. {-o pietų 

tik aut;tarus.

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio” mina.

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

su klumpėm, se Amerikos
Milton Community Clubjčebatus nešasi persimetęs ruošė pradėta smarkiai ruo- 
kurio tikslas yra palaikyti. per petį. Prie pat Kauno nu- štiš prie Amerikos Lietuvių 
tarp kaimynų gerus santi-' simeta klumpes ir apsimau- Kongreso, kuris yra šaukia- 
kius ir vienybę. M. Michel- na čebatais. Krepšy puspal- mas Clevelande birželio pa- 

'sonienė yra vienintelė toj tis lašinių, sermėga ilga. baigoje, tai mes, Amerikos 
į organizacijoj lietuvė, ta- Skvernai tęsiasi purvynu ir Lietuviu Darbininkų Litera- 

P . čiau, nežiurint to, ji buvo iš- todėl abiem pusėm padaro turos Draugijos 6 kuopa, su- 
x! rinkta pirmininke. Kai šią jie visu keliu du brūkšniu, sirinkę 6 balandžio į Lietu- 

ąvaitę šis kliubas turėjo su- Viduriu klumpių pėdai, iš vių Tautišką Namą, Montel- 
jsirinkimą, tai pribuvo net šonų dviejų skvernų linijos lo, Mass., nusprendėm atsi- 
trys miesto konsilmanai, siu- purvyne. Žmonės renkasi, šaukti į organizuotą lietuvių 
lydami savo patarnavimą, tų pėdsakų žiuri ir juokiasi, visuomenę Bostono apylin- 
Kliubas pareikalavo, kad.kad čia seimo atstovo nuei-jkėj, idant trumpoj ateity 

iesti pasitarimo konfe- 
enciją minėtojo kongreso

kurie gadina miesto išvaiz-Į “Naujienų” korespondentas reikalu. Tegul stambesnės 
jdą. Ir konsilmanai prižade-.sumuša šitokiais faktais: organizacijos išrenka savo

"ijo tai padaryti. Tai parodoj tokius kvailus da- atstovus ir padaro iniciaty-
reiškia politikoj

kaS prašalintos dviejų ga-'u.” 'sukvit
mas Ši ūpą paca . "J’'.ražų iškabos ir skelbimai,! Šitą Tysliavos pasaką’renci j

O i _ • ičvn T7 i nm mm/’ L.-.-ivocrvrAT'. rl o c i.niL-olaš tave myliu, bet tav< 
tus deginau ir deginsiu.

D-rui Šliupui buvo nusių 
stas pasveikinimas ir dova
nėlė. . , f varna

Po bankieto ir kalbų buvo, 
šokiai. Vakarėlis buvo labai 
malonus. Kreditas už jo su-' 
rengimą priklauso L. P. 
Draugystei ir broliams Kem- 
zurams. Kireilis.

L St. Liųuor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

193 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

ka

Suareštavo už viliojimą 
nigų apgavingai.

U L- r rvy, zvui vrv. rvevruvr

Ir Lietuvos Sūnų Draugija 
paskyrė delegatus.

Cambridge’aus Lietuvos 
Sūnų Draugystės susirinki
me 3 balandžio buvo gautas 
iš SLA. 359 kuopos praneši
mas apie šaukiamą Bostono 
apylinkės draugijų konfe
renciją 26 balandžio, kad 
pasiruošti istoriniam Ame- 
merikos Lietuvių Kongresui 
Lietuvos demokratijai ginti. 
Laiškas priimtas vienbal
siai ir paskirta du delegatai 
į tą konferenciją.

Lietuvos Sūnų Draugija 
yra laisva, progresyvė orga 
nizacija ir nekuomet neatsi
sako paremti sveiką suma
nymą Lietuvos naudai.

Šiame susirinkime buvo 
taipgi pakeltas klausimas, 
ar nevertėtų prisidėti prie 
SLA. Auksinio Jubilėjaus 
Albumo. Padiskusavus, be
veik vienbalsiai nutarta pri-

■ atstovus
vą šiame klausime.

ALDLD. 6 kp. rašt.,
S. Barnas,

14 Holbrook avė., 
Montello, Mass. 

Redakcijos pastaba: Ši
tokia pasitarimo konferen
cija yra jau šaukiama. Ji ža
da įvykti 26 balandžio, 10 
valandą ryto, South Bosto
no Lietuvių salėj, Broadway 
ir E gatvių kertėj 
renciją šaukia SLA. 359 kn. 
valdyba.

“...jau
organi- Įvkus įsivaizduoti nei kvai

liausia fantazija negali. Juk 
ir piemuo žino, kad purvyne 
nei klumpių pėdai stovės il
gai, nei sermėgos skvernai 
jame gali brūkšnį nurėžti ir 
palikti ilgesniam laikui. Ir 
tokių jau seimo atstovų ne
buvo. Ir jiems pėstiems ne
reikėjo vaikščioti, kadangi 
seimo atstovai galėjo važi-

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4370.

į A.J.NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-51.

Ncrvvoodo lietuvių socialis
tai ruošia Pirmos Gegužės 

prakalbas.
Prakalbos įvyks Norvvoo- 

;alėj, prie St. 
Kalbės “Kelei- 

redaktorius S. Michel
sonas. Manoma kviesti ir fi
nų kalbėtojus.

d o lietuvių 
pj. George avė.

vio”
policija suare- 

M. J. Garrahv išštavo 28 m.
Brooklyno, N. Y. Jis priža
dėjo duoti darbą ant gelžke
lio, kurie jam sumokės §50.' 
Ir iš daugelio jis pinigus pa
ėmė, bet darbo niekam 
davė.

Potviniu nuostoliai siekia 
$21,000,000.

Valdininkai apskaičiavo, 
ne- kad Massachusetts valstijoj 

potviniar pridarė $21,000,-

RADIO PROGRAMA
Sekantį nedėldienį, ba-

000 nuostolių vien tik vi
suomenės (public) nuosa
vybei, tokiai, kaip tiltai,beKanų neaeiaienj, oa-ivieškeliai gatvės mokykloi 

landzio 19 d. Bostono lietu- ir „ o kĮįk nukentėJo at_ 
vių radio programa bus to-1
kia:

1. Jono Dirvelio orkestrą 
iš Worcesterio:

2. “Gabiios” merginų i 
kvartetas iš So. Bostono:

3 Marijona Milteniutė, 
dainininkė iš Montellos:

4. And. Yuga, komikas iš 
So. Bostono.

Pradžia 9:30 valandą ry
to. Klausytina ant 830 kilo- 
ciklių.

skiri piliečiai, da nežinia.

nėtis Lietuvos geležinke
liais kiek tik nori, ir kur no
ri, visai nemokamai.”

Dabartinį Lietuvos ūki
ninkų gyvenimą Tysliava 
nupiešęs labai gražiom spal
vom, sako J. Dziemedėlis.

Lietuvos gyvenimas pasi
darė Tysliavai “gražus” tik 
dabar, kai jis pradėjo dirbti 
prie fašistinio laikraščio. 
Bet išvažiuodamas iš Lietu
vos Amerikon jisai kitaip

Sudegė kunigų seminarija.
Pereitą sąvaitę Brightone 

supleškėjo kunigų šv. Juo
zapo seminarija, kuri stovė
jo prie Commonwealth avė., 
už 500 jardų nuo kardinolo 
O’Connell’o dvaro, turčių 
distrikte. Nuostoliai apskai 
tomi į $100,000.

ADVOKATAS
v p r'iiiiiTC J. D. UMILIVD
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 317 E STREET 
(Kampas Broadvay)

• SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis a.itiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broaduay, So. Bostcn, Mi

Pereito penktadienio va
karą buvo apiplėšta Cam- 
bridge’aus majoro Lynchoi 
vaistinė prie 2400 Mass. avė.!

PASINAUDOKITE 
PUIKIA PROGA!

§ PADUOKIT UŽSAKYMĄ TUOJAU ANT NAUJO 

StevcartAV arner 
Radios

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

R0LAND KETVIRTIS & CO.
S22 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.

feJcMMišis; SOP-tSi Boston 4G49.

ič-.- Ji•
1

8

PICKWICK bonkomis namų reikalams 
gaunamos pas vietos pardavėjus.
2 už 25c. (Alus) Didžiajame Bostone.

PONAS PICKWICK

Dyleris išaugina biznį 
su patenkintais klean- 
tais-užtai jūsų dyleris 
pasirengęs mokėt dau
giau už PICKWICK- 
ir jis patarnauja iš ofi- 
cialio krano.

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

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

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

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

Tel. Univaraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETU V fi DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(FRIE CENTRAL SK\ 2R0) 

CAMBRIDGE, MAUS.

sacE 1870

BAY VIEW 
i MOTOR SERVICE

DR. GRADY
> a 327 TREMONT ST.

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 19—2; 8 -8 
Sekmadieniaia: 19—11.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Telepbcna 

So. Borton
1053

STUDEBAKER AUTOM3BILIV 
IR TROKU AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
llydranlic Brekais.

Taiogi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — sav'niekai.

i Taisvmo ir demonstravinv i HAMUN STRf.i-1 Kamp. East Eight.k St.! SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČ1A
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.




