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Ispanijos Respublika Pra
dėjo Valytis nuo Fašistų.
VISĄ MĖNESI BUS SU
STIPRINTAS STOVIS.

Po visą šalį areštuojami fa
šistų ir monarchistų ly

deriai.
Kairioji Ispanijos valdžia 

pradėjo ne juokais valyti 
respubliką nuo fašistinio 
brudo, kuris kiršina visuo
menę ir kelia valstybėj ne
rimą. Kad nedavus juoda- 
šimčiams susiorganizuoti, 
pereitą sąvaitę valdžia pa
skelbė visam mėnesiui su
stiprintąjį stovį ir išvedė į 
gatves ginkluotas jėgas.

Darbininkų organizacijos 
taip pat veda ryžtingą kovą 
su reakcijos gaivalais. Mad
ride buvo apskelbtas gene- 
ralis. streikas, kaip represi
jos prieš fašistų terorą. 
Streiką veda vieningas so
cialistų ir komunistų komi
tetas.

Paskelbus streiką, Ispani
jos sostinėj sustojo visa pra
monė, užsidarė visos įstai
gos ir krautuvės. Paliko vei
kti tiktai elektros, gazo, 
vandens ir maisto įmonės. 
Streiko komitetas žiuri, kad 
gyventojai nebūtų be reika
lo varginami.

Balandžio 16 Madride į- 
vyko darbininkų susirėmi
mas su fašistų gaujomis. Du 
fašistai buvo užmušti ir ke
liolika sužeista. Rytojaus 
dieną, 17 balandžio, vėl du 
fašistai buvo užmušti.

Tuo pačiu laiku po visą 
šalį valdžia pradėjo areš
tuoti fašistų ir monarchistų 
lyderius.

Pasirodo, kad daug fašis
tų yra ir kariuomenėj. Kai 
18 balandžio ėjo užmušto 
monarchisto šermenys, tai 
jose matėsi ir karininkų. 
Tuos karininkus valdžia nu
tarė nubausti ir atimti iš jų 
algas.

Viena kariuomenės dalis, 
kuri pasirodė užsikrėtusi 
monarchistiniu raugu, buvo 
iškrikdyta tarp kitų kariuo
menės dalių. “Civilės Gvar
dijos” vardas buvo pakeis
tas į ‘‘Respublikos Gvardi
ją.” Visur ir visokiais bu
dais keliamas respublikos 
vardas ir jos prestyžas.

Valdžia praneša, kad vie
nam tik Madride yra jau 
areštuota daugiau kaip 300 
fašistų ir kitokių respubli
kos priešų. Provincijos mie
stuose esą suimta daug fa
šistinių organizacijų komi
tetų.

Jeigu tik Ispanijos darbi
ninkai drausmingai laikysis 
vienybės, tai jie galės savo 
šalį apvalyti nuo juodašim
tišku Li udo lengvai.

PRASIDĖS ŠVIESOS 
TAUPYMAS.

Nuo 26 balandžio Massa
chusetts valstijoj ir daugely 
kitų prasidės jau saulės švie
sos taupymas. Visi laikro
džiai bus pavalyti vieną va
landą pirmyn, taip kad 
žmonės anksčiau stotų į 
darbą is ryto.

Pereitą penktadienį šiau
rės Graikijoj drebėjo žemė. 
Doveskio miestely sugriuvo 
bažnyčia, kitoj vietoj suiro 
mokykla.

Fabrikantai Gink
luojasi Prieš Dar

bininkus,
Labor Relations Board 

įnešė Kongresan skundą, 
kad tūli fabrikantai organi
zuoja privatinę policiją ir 
ginkluojasi prieš darbinin
kus. Senatas paskyrė komi
siją šitam skundui ištirti. 
Pasirodė, kad tai tiesa. Vie
nas darbininkas iš Wheel- 
ing plieno korporacijos pa
liudijo, kad vieną rytą tos 
korporacijos dirbtuvėn at
ėjo siuntinys su 24 automa
tiškais pištalietais, gazinė- 
mis bombomis ir buožėmis 
darbininkams mušti. Ant 
gazinių bombų siuntinio bu
vę užrašyta: “15 pounds, 
value 8150, do not drop, 
tear gas.” O kitas darbinin
kas liudijo, kad Fordo dirb
tuvės esančios prikimštos 
pilnos šnipų, kurie seka 
kiekvieną darbininką ir ra
portuoja apie jį ofisui.

Laivų Krovėjų Strei
kas Tęsiasi,

San Francisco uoste strei
kuoja laivų krovėjai. Urujos 
vadai buvo jau padarę su 
darbdaviais sutartį, bet 
darbininkų mitingas tą su
tartį atmetė ir streikas tę
siasi toliau. Šį panedėlį San 
Francisco uoste iš viso buvo 
kraunama tik 5 laivai, o pa
prastai būna prikraunama į 
dieną nuo 35 iki 40 laivų, 
prie kurių dirba apie 2,000 
darbininkų.

KUN. COUGHLINO BIZ
NIS IŠ PAMOKSLŲ-

Pagarsėjęs radio pamoks
lais kun. Coughlin turėjo 
pristatyt Kongreso komisi
jai savo biznio raportą. Pa
sirodo, kad per du pirmuti
niu šių metų mėnesiu jis tu
rėjo 8101,060 pajamų. Jo ir 
įo pagelbininkų algoms ir 
kitoms išlaidoms per tą patį 
laiką buvo išmokėta 896,388 
'r da liko daugiau kaip 35 
šimtai dolerių pelno. Taigi 
neblogas biznis iš politiškų 
pamokslų.

1,680 ŠEIMYNŲ MAINE’O 
VALSTIJOJ REIKALIN

GOS PARAMOS.
Rau d on o j o Kryžiaus 

draugija praneša, kad Mai
ne’o valstijoj yra 1,680 nu
kentėjusių nuo potvinio šei
mynų, kurioms būtinai rei
kalinga parama.

TURI 33 VAIKUS, NEAT
SIMENA VARDŲ.

Burlington, N. C. — Čia 
gyvena juodveidis Alec 
Grant, kuris turi 33 vaikus. 
Kad jis ištiesų jų tiek turi, 
tai jis tikrai žino. Bet kaip 
jie vadinasi, to jis pasakyt 
negali.

$30,000,000 PELNO IŠ 
DEGTINĖS.

Keturiolika šios šalies val
stijų, kurios pačios pardavi
nėja degtinę, per pereitus 
metus padarė $30,000,000 
gryno pelno.

Mihvaukee Socialis
tai Stebina Ameriką.

Kuomet demokratų ir re
publikonų valdomi Ameri
kos miestai vis giliau ir gi
liau skęsta į skolas ir baigia 
bankrutuot, tai socialistų 
valdomas Mihvaukee mies
tas netik nei cento neskoli- 
r.a, bet baigia jau išmokėti 
senas skolas, kurių buvo pri
darę grafteriai iš kapitalis
tinių partijų. Pereitą sąvai
tę Milvvaukee miestas jau 
pradėjo grąžinti seną 83,- 
100,000 paskolą, kurios ter
minas sueis tik 1 liepos. Bo
nai atmokami su pilnais 
nuošimčiais iki liepos mėne
sio. Ir nežiurint to, Mihvau
kee miestas šiandien turi 
mažiausias taksas visoj A- 
merikoj. Tai ve, ką reiškia 
socialistų valdžios teisingu
mas!

Profesorius Suspro- 
gdė Save ir Žmoną.

Los Angeles mieste buvo 
toks įvykis. Southern Cali
fornijos universiteto ekono
mikos profesorius Dr. Mo- 
riarty paprašė savo kaimy
no, kad šis pavežytų jį su 
žmona savo automobilium. 
Išvažiavus užmiestin, profe
sorius tarė į vežėją: “Žiū
rėk, ką aš čia turiu!” Vežė
jas dirstelėjo atsisukęs at- 
eral. ir Damatė DrofesoriausF *------- £
rankose bombą. Tuoj pasi
girdo sprogimas. Profeso
rius su žmona buvo užmušti, 
o vežėjas sunkiai sužeistas. 
Sakoma, kad prof. Moriar- 
ty pražudęs daug pinigų ka
syklose ir dėl to nusižudęs.

FRANCUZIJOS ANGLIA
KASIAI UŽ GENERALI

STREIKĄ.
Paryžiun pereitą sąvaitę 

atvyko angliakasių unijos 
delegacija ir pranešė viešų
jų darbų ministeriui Cha- 
temps’ui, kad Francuzijos 
angliakasiai Anzino Klony 
nutarė skelbti generalinį 
streiką 1 gegužės dieną. Jie 
reikalauja trumpesnių dar
bo valandų, ilgesnių atosto
gų ir sumažinimo amžiaus 
pensijų gavimui. Jeigu darb
daviai šitų reikalavimų ne- 
išpildys, tai unija šauks viso 
krašto angliakasių suvažia
vimą ir išplės kasyklų strei
ką po visą Francuzija.

JAU 500,000 FARMŲ 
DAUGIAU.

Washingtono valdžia pra
neša, kad šįmet Jungtinėse 
Valstijose yra 500,000 far
mų daugiau, negu jų buvo 
1930 metais. Depresijos lai
kais daug žmonių iš miestų 
išsikėlė į farmas. Daugiau
sia padidėjo mažų farmerių 
skaičius netoli didžiųjų mie
stų. Todėl iš dalies miestuo
se namu rendos nukrito.

$4,000,000 NUOSTOLIŲ 
MERRIMACKO PAUPIU.

Apskaičiuota, kad Merri- 
macko upės potvinis pridarė 
84.000,000 nuostolių tos u- 
pės pakraščiais.

BALTIMORĖS MAJORUI 
PADĖTA BOMBA.

Prie Baltimorės majoro 
Jacksono namo nakties lai
ku sprogo bomba. Policija 
mano, kad kas nors kėsino
si majorą užmušti.

Pilnai Lygybei Sovietų 
Rusija da Nepribrendus

• Buržuazinių metodų kol kas 
į da nesą galima prašalinti.

Associated Press prane- 
,ša, kad šiomis dienomis 
Maskvoje buvo išleistas pra
nešimas apie valdžios ir so
čiai} vystymąsi Sovietų Ru
sijoj. Ir tame pranešime esą 
pabrėžta, kad kol kas da ne
są galima visu įsigyvenusių 
buržuazinių tradicijų pra
šalinti. Prie pilnos piliečių 
lygybės Rurija dar nesanti 
pribrendusi. Pereinamuoju 
laikotarpiu negalima esą 
apsieiti be prievartos, ir visi 
negali lygiai naudotis gyve
nimo smagumais bei pa
lengvinimais. Dabartiniu 
laiku Sovietuose ruošiama 
demokratinė konstitucija. 
Tačiau Sovietų demokratija 
busianti taip formuluota, 
kad negalima bus tverti jo
kių organizacijų, kurios bu
tų priešingos komunistų 
partijai. Nauja konstitucija 
tačiau duosianti teisę bal
suoti visiems, išskyrus tik 
tuos, kuriems už prasižengi
mus balsas yra atimtas teis
mo sprendimu. Balsavimas 
busiąs tiesioginis ir slaptas, 
ir jis veiksiąs kaip “botagas 
žmonių rankose prieš neti
kusiai veikiančius valstybės
organus.”

Neic Hampshire So
cialistai Sustiprėjo.
Berlino miestely socialistas 

išrinktas majoru.
Concord, N. H. — Perei

tą nedėldienį čia inko Nevv 
Hampshire valstijos socia
listų organizacijos suvažia
vimas, kuriame buvo atsto
vaujama 40 skyrių. Iš rapor
tų paaiškėjo, kad socialisti
nis judėjimas šioj valstijoj 
paskutiniais laikais labai su
stiprėjo. Berlyno miestely 
socialistų kandidatas, Ar
thur Bergerson, buvo išrink
tas majoru, nežiurint kad 
prieš jį buvo susivieniję re
publikonų ir demokratų po
litikieriai. Socialistus čia re
mia ir Farmer-Labor parti
ja. ________
AUTOMOBILIU IR PLIE
NO DARBAI PAGERĖJO.

Kapitalistų spauda rašo, 
kad plieno darbai pereitą 
sąvaitę pakilo 4 nuošimčius 
ir dabar šios pramonės fab
rikai dirba daugiau kaip 70 
nuošimčių. Daugiausia dar
bo plieno pramonei duoda 
automobilių fabrikai, kurie 
taip pat smarkiai dirba. Per 
kovo mėnesį buvo tikėtasi 
pagaminti 350,000 automo
bilių, o pagaminta 400,000 
ir visi jau išparduoti. Staty
bos darbai taipgi gerėja. Tik 
audeklinės truputį silpniau 
eina.
FRANCUZIJOJ SUŠAU

DYTAS KAREIVIS.
Lyno mieste, Francuzijoj, 

šį panedėlį buvo sušaudytas 
juodveidis kareivis, kuris 
užmušė vieną karininką.

CHOLERAPASMAUGĖ 
1,400 SIAMO ŽMONIŲ.
Iš Siamo pranešama, kad 

nuo vasario iki balandžio 
vidurio choleros epidemija 
tenai išsmaugė 1,400 žmo
nių.

$75,000,000 Kanados 
Bedarbiams.

Ottavvos žiniomis, Kana-, 
da greitu laiku išleisianti be-1 
darbiams $75,000,000, kad 
paakstinus šalies pramonę. 
Iš tos sumos 30 milionų do
lerių busią suvaitota tiesio
ginei bedarbių pašalpai, o 
30,000,000 dolerių busią pa
imta viešiems darbam^. Be 
to, valdžia skiria $49,000,- 
000 namų statybai. Tie pini
gai busią skolinami tiems, 
kas norės pasistatyti sau na
mus. Norėdamas gauti pa- 
sloką, žmogus turės turėti 
20 procentų savo pinigų, o 
80 procentų jam paskolins 
valdžia. Manoma, kad su ši
ta valdžios pagalba šįmet 
Kanadoj bus pastatyta apie 
10,000 namų.

Kruvinos Skerdynės 
Jugoslavijoj.

Kroatų tautininkai mušasi 
su serbų tautininkais.

Kai susitinka dviejų tau
tų socialistai, tai prasideda 
brolybė ir draugiškunlas. O 
kai susitinka dviejų tautų 
patriotai, tai tuojaus prasi
deda muštynės. Taip buvo 
pereitą sąvaitę ir Kroatijoj 
(Jugoslavijoj), Krestinco 
miestely, netoli Zagrebo, 
kur kroatai buvo susirinkę į 
pamaldas už kelis savo va-/hm 1 L.-.uus, nui iv uvrv’u žuvę iv va- 
landžio muštynėse su ser
bais. Grįždami iš tų pamal
dų namo, kroatai patyrė, 
kad buvusio gubernatoriaus 
Antano Michajlovičo pily y- 
ra pasislėpę 7 serbų četnikai 
(provokatoriai). Kroatai su
sirinko ties pilies vartais ir 
pareikalavo, kad buvęs gu
bernatorius juos įleistų vi
dun. Tas atsisakė. Tuomet 
minia išlaužė vartus, sumu
šė buvusį gubernatorių ir 
šaudydama leidos į pilį jieš
koti savo priešų. Radusi 
juos visus pasislėpus mau
dynėj, šešis jų užmušė ant 
vietos, o septintą mirtinai 
sužeidė. Jų kunus išmetė 
per langą. Užsidegusi tau
tišku pasiutimu, kroatų mi
nia tuomet nuėjo į kito ser
bo sodybą, nužudė šeimi 
ninką, jo žmoną ir 17 metų 
dukterį, o triobas sudegino 
ligi pamatų. Keli žmonės 
minioj buvo sužeisti šūviais 
minia juos nugabeno į Za
grebo ligoninę. Dabar vėl 
laukiama panašių užpuoli
mų iš serbų pusės ant kroa
tu?

KUBOS POLICIJA ŽUDO 
AREŠTUOTUS ŽMONES.

Kubos Vyriausis Tribuno
las įsakė ištirti areštuotų ar 
areštuojamų žmonių mirtį, 
nes paskutiniais laikais daug 
tokių atsitikimų buvo. Ne
senai buvo suimtas tėvas ir 
du sūnus už slaptą ginklų 
laikymą. Kiek vėliau jie bu
vo jau nebegyvi. Tokių įvy
kių Havanoje buvo kelioli 
ka. Tribunolas pareiškė, kad 
tokie skandalai daro gėdą 
visai Kubos valdžiai.

ARABAI VĖL PI AUNASI 
SU ŽYDAIS.

Iš Palestinos miesto Jafos 
pranešama, kad šį panedėlį 
tenai vėl prasidėjo tautinės 
žydų-arabų piovynės. Ara-

SOVIETŲ PRAMONEI 
JSAKYTA GERINT DAR

BININKŲ BŪKLĘ.
Sovietų valdžia įsakė vi

soms pramonės įmonėms 
skirti 4 nuošimčius savo pel

bai papiovę 5 žydus. Tai vis nu į fondą darbininkų buk- 
patriotizmas. Įlei gerinti.

Lenkijoje Prasidėjo Kru
vini Susirėmimai.

Lietuvoj Busią Sei-1 išrodo lyg revouu- 
mo * Rinkimai” | cijos^radžia.
Iš Kauno atėjo tokių ži- Lvovo darbininkai apskelbė 

nių: “Neužilgo bus paskelb- generalinį streiką prieš
tas rinkimų įstatymas, o ge- ■ valdžią,
gūžės gale ai birželio pra- Nedarbas ir badas jau iš-
džioj bus ‘rinkimai’ i ‘sei
mą.’ Kiek teko patilti, rin
kimai bus visuotini, tik kan
didatai bus iš anksto nusta
tyti ir gerai perkošti.

vedė Lenkijos darbininkus 
iš kantrybės. Didesniuose 
pramonės miestuose bedar
biai įuošia demonstracijas 

„ . . ... , ir reikalauja darbo arba
. .T31^1 ištikrujų čia nebus. (}uonos. Lenkijos tautininkų 
jokie rinkimai, tik dūmimas. vaidžia, pati gerai priėdusi, 

akių. Rinkimaiajkanų žmonių neatjaučia.
TILT T11/\»V5Af 1 I T. . . *■ . . vr •Ji nori juos nuraminti ziau-

žmonėms 
būna tikri tik tuomet, kai 
kandidatus stato patys pilie
čiai, susibūrę pagal savo rei
kalus į politines partijas. 
Dabar gi tautininkai visas 
partijas uždarė ir kandida
tus į “seimą” patys statys. 
Šitoks “seimas,” žinoma, at
stovaus ne Lietuvos ūkinin
kus ir darbininkus, bet tau
tininkų biurokratizmą. Ši
tokio “seimo” todėl nepri
pažins nei Lietuvos, nei A- 
merikos lietuviai, išskyrus 
gal tik saujalę Smetonos le- 
kajų.

DEMOKRATIJOS KONG
RESAS PASKELBTAS 

FORMALIAI.
Pereitą nedėldienį Chica- 

goje susirinko 175 delegatai 
nuo 135 įvairių organizaci
jų ir vienbalsiai nutarė, kad 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas būtinai reikalingas, o 
pripažinę jo reikalingumą, 
nutarė šaukti jį Clevelande 
20 ir 21 birželio dienomis.

Taigi dabar visos draugi
jos ir kuopos gali jau rinkti 
savo delegatus į tą istorinį 
kongresą. SLA. kuopos, ku
rios siunčia savo delegatus į 
SLA seimą, gali duoti jiems 
mandatus ir Amerikos Lie
tuvių Kongrese dalyvauti.

NELAIMĖ AUKSO KA
SYKLOJ KANADOJ.
Pereitą sąvaitę Kanados 

aukso kasykloj ties Moose 
River, N. S., įvyko nelaimė: 
įkrito kasyklos lubos ir už
bėrė tris vyrus: darbininką 
Seadingą, kasyklos savinin
ką Robertsoną ir Toronto 
advokatą Magillą. Iš pra
džių manyta, kad jie buvo 
užmušti. Bet paskui patirta, 
kad dar gyvi 140 pėdų pože
my. Tuoj buvo organizuota 
pagalba. Pradėta kastis prie 
įų. Tuo tarpu per žemę buvo 
ikalta 5 colių storio paipa, 
kuria jiems įleista maisto ir 
vandens, šį utarninką, lei
džiant “Keleivį” spaudon, 
jie tebėra po žeme jau de 
vintą parą. Advokatas M a 
gili jau mirė. Liko tik du gy
vi ir tie jau diktuoja savo 
testamentus telefonu, nes 
nesitiki išgyventi, kol juos 
atkas. Kasykloj labai drėg
na ir šalta, jų sveikata bai
giasi. Ar pavyks juos gyvus 
išgelbėt, pamatysim vėliau

ria spėka. Todėl nuolatos į- 
vyksta kruvinų susirėmimų 
su aukomis. Taip, pavyz
džiui, Lvovo mieste, Galici- 
oj, 14 balandžio policija 

vieną bedarbį nušovė. Ba- 
andžio 16 dieną buvo jo 

šermenys. Į laidotuves susi
rinko desėtkai tūkstančių 
žmonių. Policija nenorėjo 
eisti šitos eisenos per vidu- 

rį miesto, bet nukreipti ją į 
pakraštį. Todėl vėl įvyko 
susikirtimas. Šį kartą darbi
ninkai pasirodė jau gerai 
apsiginklavę revolveriais ir 
urėjo nemaža amunicijos. 
Pasidarę barikadas iš ap
verstų gatvėkarių ir auto
mobilių, darbininkai pradė
jo iš už jų šaudyt į žanda
rus. Telegramos sako, kad 
16 žmonių buvo užmušta ir 
(eliasdešimts sužeista.

Tuo pačiu laiku bedar
biai kovojo su policija Var
šuvoj, Lodzėj ir kitose vie
tose. Visa tai labai panašu į 
revoliucijos pradžią. Kaip 
toli šita kova eis, kol kas 
nežinia, bet poniškoji lenkų 
valdžia jau labai nusigando. 
Lvovo miesto taryba nak
ties laiku buvo sušaukus ne
paprastą posėdį, mušė Var
šuvai telegramą, reikalau
dama, kad valdžios bankai 
tuojaus duotų pinigų vie
šiems darbams, nes kitaip 
visi darbininkai virsią “ko
munistais.” Lenkijoj, mat, 
taip kaip ir Lietuvoje: kas 
tik prieš valdžią, tas jau ir 
“komunistas.”

Šį panedėlį telegrama iš 
Lvovo sako, kad šiame pra
monės centre darbininkų 
organizacijos nutarė ap
skelbti 24 valandų generalį 
streiką kaip protestą prieš 
Lenkijos valdžią dėl polici
jos šaudymo į darbininkų 
demonstraciją praėjusią są
vaitę, kuomet 16 žmonių bu
vo užmušta ir daug sužeistų.

Varšuvoj kalbama, kad 
dėl kilusio šalies nerimo da
bartinė vyriausybė turėsian
ti rezignuoti. “Gazeta Pols- 
ka,” laikoma pusiau oficia
liu valdžios organu, šį pane
dėlį Varšuvoj buvo konfis
kuota, nes aštriai kritikavo 
valdžią dėl nemokėjimo iš
rišti susidariusį krizį.

MANIEVRUOSE DALY
VAUS 150 LAIVŲ IR 450 

LĖKTUVŲ.
Balandžio pabaigoj Paci- 

fiko vandenyne jungtinių 
Valstijų karo laivynas darys 
jūrių manievrus, kuriuose 
dalyvaus 150 karo laivų ir 
450 lėktuvų. Manievrai tęsis 
6 sąvaitės.
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SAKO. VITAIČIUI ALGĄ tų SLA. seimo nutarimasC 9
TURĖTŲ MOKĖT SME

TONA.
“Tėvynės” redaktorius 

Yitaitis atsisakė Įdėti “Tė
vynėn” pranešimą, kad Cle
velande yra šaukiamas Lie
tuvos demokratijai ginti A- 
rierikos Lietuvių Kongre
sas. Visų pirma jis nusiuntė 
tą pranešimą SLA. prezi
dentui Bagočiui, klausda
mas jo nuomonės, ar tą atsi
šaukimą dėti, ar ne? Kai 
Eagočius pasakė, kad gali
ma dėti, tai Vitaitis vistiek 
jo nedėjo ir sugrąžino atgal 
komiteui.

Todėl vienas Susivieniji
mo narys dabar “Naujieno
se” ir rašo:

“Vitaitis sako, kad vieno 
Bagočiaus nuomonės jam ne
užtenka. Turinti nuspręsti vi
sa Pildomoji Taryba, nors aiš
ku, kad tokius klausimus 
sprendžia Apšvietos Komisija, 
jeigu jau redaktorius nesijau
čia esąs kompetentiškas save 
nuomone vadovautis. Vitaičio 
tikslas čia aiškus: jisai tyčia 
siuntinėja tą pranešimą nuo 
vieno viršininko pas kitą, idant 
praeitų daugiau laiko ir pra
nešimas nepatektų į spaudą, 
kada jisai turi vertę. Tai yra 
begėdiškas sabotažas!

“Visi SLA. nariai žino, kad 
‘Tėvynės’ redaktorius nesigai
li vietos organe visokiems da
lykams. kurie liečia tik tam 
tikras sroves (pav. sandarie- 
čius arba tautininkus) arba 
net tiktai jo asmeniškus sėb
rus ir jų biznius, bet praneši
mui apie tai, kad Lietuvoje rei
kia seimo ir demokratinės tvarkos, jisai priešingas. Tuo 
tarpu SLA. seimuose atkarto- 
tinai buvo priimamos rezoliu 
cijos, užgiriančios demokrati
nę tvarką Lietuvoje ir pasmer
kiančios fašistus, taigi organe 
redaktoriaus pareiga demokra
tinį judėjimą remti, o ne sabo- 
tažuoti.

“Jeigu p. Vitaitis nori tar
nauti fašizmui, tai tegul jisai 
ima algą iš Smetonos, o ne iš 
Susivienijimo. Tekio pasityčio
jimo iš organizacijos nebegali
ma pakęsti.”

Atsisakęs Įdėti minėtąjį 
pranešimą, Vitaitis mėgina 
aiškintis, kad 1924 metų 
SLA. seimas Įsakęs “Tėvy
nei” laikytis “bendro valsty
binio pagrindo rišime Lietu
vos reikalų,” ir uždraudė 
kištis Į “grynai partijų poli
tiką.”

Čia p. Vitaitis pats save 
sumuša. Jis parodo, kad 
1924 metų SLA. seimas nu
tarė laikytis Lietuvos vals
tybės pagrindo. O koks gi 
valstybės pagrindas Lietu 
voje buvo 1924 metais?
Steigiamojo Seimo priimta 
konstitucija, kuri garantavo 
Lietuvos gyventojams kuo 
plačiausią laisvę. Kaip tik 
tokių dalykų reikalauti da
bar ir yra šaukiamas Ameri
kos Lietuvių Kongresas 
Taigi p. Vitaitis, padaręs 
tam kongresui sabotažą, iš
niekino 1924 metų SLA. sei
mo nutarimą.

Toliaus jis muša save sa
kydamas, kad SLA. seimo 
esą uždrausta kištis “Tėvy
nei” Į “grynai partijų politi- Gal norit pasiklausyti, 
ką.” kaip tikrieji doros mokyto

Skipičio sušauktas Kaune jai skelbia “meilę artimo?” 
“viso pasaulio lietuvių kon- štai: 
gresas” buvo gryna tauti
ninkų

Tuk visa tai yra politika— 
’ašistų politika.

Ištiesų, algą p. Vitaičiui 
urėtų mokėti Smetonos 
partija, o ne SLA. nariai.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Naujas Meno Centras Coloradoje.

čia matome baigiamą statyt Naują Meno Centrą netoli nuo Colorado Springs. Šių rūmų pa
statymas kaštuos $500.000. šia meno šventykla galės naudotis nemokamai visi, kaip Cclora- 
dos kolegijų studentai, taip ir publika, čia bus sukoncentruoti geriausi meno darbai.

3ROOKLYNAS KARŠTAI 
RUOŠIASI KONGRESUI.
“Naujoji Gadynė,” kaip 

r kiti pažangus musų laik- 
aščiai, karštai remia Ame- 
ikos Lietuvių Kongresą 
sietuvos Demokratijai Gin- 
i. Ji rašo:

“Išrodo, kad chicagiečių su- 
manytasai pažangiosios visuo
menės kongresas bus sėkmin
gas. Kone visose Amerikos lie
tuvių kolonijose šis klausimas
jau keliamas ir visur reiškiama ---- ---------------
pritarimo. bažnyčios šventaburinai per PILĖNAS PRISIPAŽĮSTA Į

“Brooklyne yra susidaręs savo "Ameriką.” Nešvaru- UŽGYRĘS TAUTININKŲ 
Laikinasis Komitetas. Kongre- mai iš jų šventos burnos “ŠLEITĄ.” —
so ruošos darbą jis gerokai pa- plaukia kaip sutros iš ark-į “Keleivy” buvo “Sandara ’ aimanuoja,

Žiūrini Iš Šalies.

IS SOCIALISTŲ IR DARBININKŲ 
FRONTO.

Bus jau SO metų, kaip Chi- Sheboygano miesto tarybo
je bus lygios: abeji turės pc 
8 atstovus.

Darbininku ir farmerių

cagoje plutokratai pakorė 
5 darbininkus.

Neuž ilgo sukaks Jau 50 kan(iį(|atams pavyko laimė- 
metų, kaip piniguočių vaį ; rinkimus į kai kurias vie
dzia Chicagoję pakorė 6 , į,-visoje eilėje kitu
darbininkus uz 8 valandų wisconsino miJestų.
darbo dienos reikalavima.! _____ v
1886 metų 4 gegužės Hav-I Secialist Partija mina, j,, 
maiketo aikštėj Chicagoje ’ sukaktuves.
Įvyko didele darbininkų de-i *
monstracija už 8 darbo va-j šįmet sukanka jau 35 me- 
landas. Negalėdami kitokiu tai, kaip Įsikūrė Amerikos 
budu demonstraciją išardy- Socialistų Partija. Tai su- 
ti, kapitalo bernai pasamdė kakčiai pažymėti, Partija iš- 
provokatorių, kad mestų leis tam tikrą žurnalą, kuris 
bombą Į minią. Sprogdama į bus paskleistas Partijos kon- 
bomba užmušė keliatą po- vencijoj, kuri Įvyks Cleve- 
licmanų. Tuomet darbinin- landė 23—26 gegužės die- 
kų demonstracija buvo iš-nomis.

j ardyta ir jos vadai areštuoti.; ---------------
Kapitalistų teismas penkis Nykštukai Pasilieka

•jų nuteisė mirti ir jie buvo 
! pakarti. Tarp nukankintų i 
darbininkų vadų buvo ir 
kalbėtojas August Spies, 
kuris bombos sprogimo me-;

Nykštukais.
(Kelios mintys apie Amerikos 

Lietuvių Kongresą.)

stūmėjo Į priekį. Daugiau kaip lidės. 
šimtui organizacijų išsiur.tinė- O tuo tarpu visi Šitie jų 
ta pakvietimai dalyvauti kon- burnojimai kaip tik tinka 
ferencijoje, kuri įvyks gegu- jiems patiems. Juk joks luo- 
žės 3. Kai kurios draugijos jau mas nėra tiek krikščioniš- 
yra išrinkusios savo atstovus, kai dorai nusidėjęs, kiek pa- 
Pavyzdžiui, brooklyniškis Pi- tys tos doros atstovai. Kas 
liečiu Kliubas išrinko 15 atsto- gi nežino kun. Damazo Ala
vu. Kada šis klausimas iškel- coeho, kun. Šmito, kun. Ri
ta. visas susirinkimas entu- cherdsono ir kitų dvasiškių 
ziastiškai pasisakė už kongre- skandalų? 0 ar lietuviški il- 
są.” gaskverniai geresni? Da ne-

7 • -i • užmiršom praloto OlšauskoIr‘N. G. teisingai aiški- R gį, h. Gomo. 
na kongreso uždavinius

Keleivy buvo jau rasy- kaj ijetUVqaj jau nenori jos 
, kad Brooklyno fasistuo- skaityti. Tai esąs “medžia

ginis kerštas,” kerštas užtai, 
kad ji šmeižia pažangųjį

ros, o Lietuvos laikraščiai 
jau rašo, kad Biržų dekanas 
Kuprevičius ruošiamas pir
mai komunijai mergaites 
apkrėtė biauria liga.

Pereikit pasauli skersai ii 
išilgai, o tarp laisvamanių 
nerasite nei vieno panašaus

klika stvėrėsi aršiausių prie- atsitikimo.
monių: žudė, areštavo ir į ka- __________

Pažymėjusi, kad Smetonos 
tompanija laikosi valdžioje 
prieš tautos valią, “N. G.” 
sako:

“Koks nelemtas yra tas re
žimas. geriausiai liudija kad ir 
ūkininku streikai. Smetonos

Įėjimus grūdo Suvalkijos ir ki
tų sričių ūkininkus. Maža to, 
padidinta represijos prieš vi
sus, kurie skaityta neištiki
mais dabartiniam Lietuvos 
viešpačiam.
komunistus, 
ir liaudininkus, kurių organi-

KAIP JIE PIRKO DELE
GATUS Į SEIMĄ.

Tautininkų-SandarieCių lai
kraščiai nuolatos kartoja, 

Nekalbant apie DU^ socialistai prisiveža sa- 
socialdemckratus vo lėšomis delegatų i SLA.

seimus. O tuo tarpu faktas 
zacijos uždaryta, tokio pat li- yra toks, kad patys tautinin- 
kimo susilaukė krikščionių de- kai-sandariečiai aeiegatus 
mokratų organizacijos! Ir to perkasi.
negana. Pravesta inkvizicinis Štai, ką apie tai rašo 
spaudos varžymo įstatymais. Naujienose p. J. Sekvs, 
Fašistinis bukaprotis dabar sandariečių srovės veikėjas: 
gali ne tik laikraštį cenzuruo-' “...reikėtų peikti ir sanda
ri. ne tik įsakyt, ką redakto- riečius-tautininkus, kurie 1929

ta
jantys tautininkai buvo nu
ėję pas žvalgybininką Pilė
ną klausti, ar jis pritaria jų 
kandidatų sąrašui Į SLA. 
viršininkus, ar ne; ir musų 
laikrašty buvo pasakyta, 
kad Pilėnas tautininkų kan
didatus užgyrė.

Dabar prie to prisipažino 
ir pats Pilėnas. Šių metų 
balandžio 14 “Vienybės” 
laidoje jis šitaip apie tai 
pasakoja:

“Teisybė, aš kadaise Lietuvos 
žvalgyboj tarnavau...

“Teisybė, pernai ‘Vienybės’ 
reporteris manęs klausė, ką aš 
apie “Sargybos’ peršamus kan
didatus manau, ir aš jam atsa
kiau, kad kandidatai: adv. N. 
Rastenis, adv. J. S. Lopatto. 
dr. M. Vinikas, S. Mockus ir 
Zalatorius, visi dori ir garbin
gi vyrai ir, kad jie, pagal ma
no nuomonę, pilnai atsako sa
vo vietoms į SLA. Pild. Tary
bą.”

Na, tai ką dabar pasakvs 
tie, kurie nenorėjo tikėti, 
kad tautininkų-sandariečių 
kandidatai Į SLA. viršinin
kus yra Žvalgybos agento 
užgirti?

lietuvių judėjimą. Nežiūrint 
to, ji stenauja: “Tačiau 
•Sandara’ negali tylėt, nes 
tuomet prasižengtų prieš 
savo principus...” Kaip ma
tote, ir ji kalba apie princi
pus. Bet paklauskit, ar ji 
žino, ką tas žodis reiškia? 
Jeigu žino, tai tegul pasako, 
kaip tie jos principai išrodo.

tu sakė nrakalba Tam iau' Pati gamta jaU taip daly’ m ~ake prakalbą. Jam jau R sutvarkė ka(l iš šikšno 
meSina |s”arni° ne*alima Pada‘>'
nu^ kšl^man ir p” ; sakal°’ 0 iš ^tuko^lid- 
grotas paėmė su juo šliubą.
Už kelių dienų jis buvo pa
kartas. Ji prisiekė pasilikti 
našle visą amžių ir už kito 
vyro netekėti. Ji mirė Chica- 
goje tik šiomis dienomis, su

vyno. •
Aš čia kalbu ne apie kū

niškus neūžaugas, bet apie 
protiškus atsilikėlius.

Protiški nykštukai nekuo- 
imet negali suprasti kilnu

,bo nukankinti Charles En 
Žvalgybininkas Pilėnas, gels, LoUis Fischer, Albert 

tas dvasiškas Brooklyno Parsons ir Louis Linng (pa
starasis pats kalėjime nusi
žudė, nenorėdamas, kad jį 
žudytų kapitalistų budelis). 
Nužudytojo Parsons našlė

tautininkų vadas ir patarė
jas, kuris užgyrė jų fašistiš
ką “šleitą” Susivienijimo 
rinkimams, dabar 29-tame 
“Vienybės” numery duoda 
jiems šitokį patarimą: jeigu 
SLA. nariai neišrinks to 
šleito Į Pildomąją Taiybą, 
tai reikia imt ir apskųsti Su
sivienijimą valdžiai. Girdi:
UCI X _ _ X *1 ____yra
nizacija ir

KAS TUOS BONUS 
PIRKO?

M.meriK.us uiga-
todėi Amerikos 

valdžios pareiga ją apgint.”
Apginti nuo ko? Nuo pažan
giųjų narių, kurie sudaro 
organizac i j o s didžiumą. 
Valdžia, mat, tuoj ims ir pa
reikalaus, kad didžiuma 

i SLA. narių balsuotų už Pi- 
! lėno užgirtajį fašistišką šlei- 
| tą. Ar tai ne durniaus kal- 
iba?

Šliaukusi jau 74 metų am--žmonijos idealų ii- jos kovų 
žiaus. Per 50 metų ji nešiojo;už šviesesnę ateitį. Jie laba 
savo širdy prakeikimą savo i panašus tiems juodiems va- 
mylimojo žudikams. Kartu;balams, kuriems nieko dau
sų jos mylimuoju Spiesu bu- t giau nereikia, kaip tik kru- 
’ ’ ’ ’ J " vos mėšlo.

Kuomet lietuvių socialde
mokratai, socialistai liaudi-

Lucy dar tebėra gyva.

Drg. Marcinkevičius vėl iš
rinktas Kenoshos miesto

valdybon.

rius turėtų dėt į laikraštį. Jis 
sprendžia ir apie paries redak
toriaus tinkamumą!

“Tai rodo, kokiomis despe
ratiškomis priemonėmis nori
ma pasilaikyti galioje, prieš 
žmonių valią.

“Dabar Smetonos režimas 
nori pravest operetinius, hitle
rinio modelio rinkimus ir pa
saulio akyse puoštis demokra
tijos plunksnomis.

“Dėlei to mes, amerikiečiai, 
negalim būt bešališki. Lietu
voje juk gyvena musų tėvai, 
broliai ir seserys. Jie kenčia 
faštinio režimo priespaudą. 
Clevelando kongresas tars sa
vo žodį. Ir juo didesnis bus 
kongresas, juo platesnę visuo
menę jis atstovaus, tuo dides
nė bus šio kongreso reikšmė.”

Tokios nuomonės yra ir 
“Keleivis,” kuris pirmutinis 
kongreso idėją iškėlė.

—1930 m. ragino, visokiais at
lyginimais, pinigais, dovano
mis ir tt.. kad tik kuodaugiau 
delegatų į Chicagos seimą ga
lėtų sutraukti ir komunistus 
nugalėti; net viešai, apskri- 
čiuose. buvo raginama ir iš ap
skričių kasų pinigai skiriama; 
pav., iš musų Conn. apskr. net 
buvo paaukota $500 ir tais 
$500 pasitikėta ir 124 kp. nu
siųsta pilna ‘kvota— 5 delega 
tai...”

NIatyt, sulyg savęs mūsiš
kiai “patriotai” sprendžia ir 
apie kitus.

“Sandara” 10 balandžio! „ . , , TT
iaidoj šneka: I Sakoma, kad Hauptman-

nui nuzuayti buvę suvartota 
“Vėliausiam SLA. Pildomo- jtik i centą elektros. “Vie- 

sios Tarybos suvažiavime pa- į nybės” redaktorius Tyslia- 
aiškėjo, kad beveik pusė visų . va todėl išskaičiavo, kad 
Bagočiaus - Gugio nupirktų; • ‘žmogaus gyvybė New Jer-
bondsų ‘defoltavo’ arba lietu-’^y valstijoj kaštuoja tik 1 
viškai tariant — sprogo. Suma centą.’’ O ištikrujų tiek kaš
tų sprogusių vertybių siekia tavo ne gyvybė, bet mirti*!
net $127,000.” , -----------

a i- s™™;™ nocoi-oc- Iš New Yorko girdisi, kad Anot žmonių pasakos, ii n, Tėvynės” pastogėj pasku-
hpt npžinn ar tinėmis dienomis jaučiamas 

’ 1 didelis dvasios prislėgimas.
girdėjoSandara” 

skambina,
puodais, ar varpais.

Faktas čia yra toks, kad
šitie bonai nebuvo Bago- -. i- -• i • i-čiau« Gurio nirkti bet buvo centralinej kuopoj p-le ciaus-vrugio pinai, Dėt ou\o vnvn išrinkta

Pereitą sąvaitę rašėm, 
kad socialistas Hoan, kuris 
jau 20 metų yra išbuvęs Mil
vvaukee miesto majoru, 7 
balandžio buvo išrinktas da 
4 metams tą didmiestį val
dyti.

Dabar pasirodo, kad Wis- 
consino valstijoj, kur ran
dasi Milwaukee miestas, so
cialistai turėjo nemenkų lai
mėjimų ir kituose miestuo
se. “Naujienos” praneša, 
tad į Kenoshos miesto tary
bą buvo antru kartu išrink
tas musų draugas, lietuvis 
socialistas Marcinkevičius 
(Martin), kuris yra SLA. 
Finansų Komisijos narys. 
Kartu su juo esąs išrinktas 
ir kitas socialistas, Edvvard 
Weston. Trečias socialistų 
kandidatas, Arthur Schae- 
fer, pralaimėjo tik keliais 
balsais.

IŠ ŠVENTOS BURNOS.

“Šliuptarniai džiūgauja, kad 
jų papa Jonas šliupas atvyks 
Amerikon duoti jiems ‘misi
jas.’ šliuptarnių eilės mažėja. 
Pasilikusiųjų daugumą sudaro 
visoki bedieviai — valkatos, 
girtuokliai, svetimoteriai ir 
pasileidę burdingieriai.”

partijos politika, o 
tačiau ponas Vitaitis plaukė 
į tą kongresą apie 3,000 my
lių ir da paėmė iš Susivieni
jimo $500.00 kelionei. Ir ne
gana kad plaukė į fašistų 
sušauktą politinį jomarką, 
bet jau daugiau kaip pusė 
metų nuolatos rašo apie tai į Taip koliojasi ir piktžo- 
“Tėvynėj.” į džiauja ne tie baisus šliup-

Kodėl šitų dalykų p. Vi- ,tamiai, bet Kristaus meilės 
tąičiųi nedraudžia 1924 me-!skelbėjai, Romos katalikų

MEŠKIŠKAS PATAR
NAVIMAS.

Buvęs “Naujienų” bend
radarbis., A. Vaivada, nuėjo 
dirbti prie “Chicagos Daily 
News.” Klerikalų “Drau
gas” tuoj pasišovė Vaivadai 
su savo “užuojauta.” Girdi, 
kai Vaivada dirbo prie 
“Naujienų,” tai garbę pasi
imdavo “Naujienos.”

Prie šitos klerikalų dema
gogijos tuoj pridėjo savo 
dvilekį ir fašistu “Vienybė. 
Esą, “gerai padarė” Vaiva
da, kad atsisakė dirbt “Nau 
jienų” garbei ir nuėjo prie 
anglų laikraščio.

Iš to išeina, kad angliš
kam dienraščiui Vaivada 
garbės nepadarys.

Veidmainiai iš “Draugo 
ir “Vienybės” abazų neapsi- 
žiurėjo, kad jie, kaip ta me
ška, norėdami Vaivadai pa 
sitarnauti užvertė ant jo ak
menį.

gauti už iškeistus sandarie- 
čio Gegužio pripirktus bo
nus. Sandariečių vadas St. 
Gegužis buvo pripirkęs to
kių bonų, kurių valdžia jau 
nebeskaitė Susivienijimo 
turtu. Todėl sandarietis Vi
nikas patarė dabartinei Pil- 
domajai Tarybai tuos gegu
žinius bonus iškeisti į tokius, 
kuriuos valdžia skaitys SLA. 
turtu. Ir jis rekomendavo į 
kokius bonus keisti.

Taigi tie p. Viniko reko
menduoti bonai, kurie buvo 
paimti už gegužinius bonus, 
dabar ir “defoltavo.” Reiš
kia, išmainė aklą kumelę 
ant žabalo kuino, bet ir tas 
sugriuvo. Tai vis tautininkų- 
sandariečių šeimininkavi
mo pasekmės.

Karą pradėti gali ir viena 
valstybė; bet sustabdyti jį kar
tais ir 50 valstybių negali. — 
Stanley Baldwin, Anglijos prem
jeras.

Vinikas ir Vitaitis vaikščio
ja kaip žemę pardavę, nes

Jurgeliutė buvo išrinkta de
legate į seimą; be to, ji ga
li da sumušti intrigų “dakta
rą” ir rinkimuose į SLA. 
Centro sekretorius. Anot tos 
rusų patarlės, položenije 
chuže gubernatorskavo!

Kaž-koks Jonas Kerdie
jus giriasi fašistų “Vieny
bėj,” kad jo mylima valdžia 
Lietuvoje turinti užtektinai 
kalėjimų ir “karšto švino” 
Amerikos lietuviams, kurie 
reikalauja spaudos laisvės 
ir demokratijos. Na, jeigu 
Jonas Kerdiejus ir kiti fa- 
fistukai taip bijosi demo
kratijos ir spaudos laisvės, 
tai kokių plynių jie sėdi lai
svoj Amerikoj? Kodėl jie 
nevažiuoja į Lietuvą, jeigu 
fašistiškas bradas jiems ge
riau patinka? Juk tokie le- 
kajai Smetonai reikalingi 
Galėtų kas rytas jo puodą 
išnešti ir da po medalį už 
tai gauti.

Tautiška*

22 balandžio studentų strei
kas prieš karą.

Balandžio 22 diena yra 
nustatyta Amerikos studen
tų streikui prieš karą. Yra 
nutarta, kad tą dieną, 11 va
landą ryto, visi studentai 
padėtų savo knygas ir išeitų 
iš mokyklų demonstruoti 
savo protestą prieš milita- 
rizmą ir ruošimąsi karui. Šį 
streiką yra sumaniusi Ame
rican Student Union, nauja 
studentų organizacija. So
cialistų Partija ir Jaunųjų 
Socialistų Lyga šiam suma
nymui pritarė.

Darbininkų laimėjimas 
Sheboygano mieste.

“Naujienos” rašo:
Pirmą kartą Sheboygano 

istorijoje atžagareiviai tapo 
stipriai sumušti rinkimuose 
Penkias vietas iš aštuonių 
miesto taryboje laimėjo 
Farmer-Labor Progressive 
kandidatai.

Bet renkama buvo tik pu
sė aldermanų. Dabar Fede
racijos ir atžagareivių jėgos

ninkai ir kitas revoliucinis 
musų visuomenės avangar
das vedė sunkią kovą prieš 
caro valdžią už nepriklau 
somą Lietuvą, tai musiškia. 
nykštukai, tupėdami nevė
dintuose savo lizduose, dre
bėjo iš baimės ir kalbėjo, 
kad prieš caro galybę tik 
neišmanėliai gali drįsti ko- 
vuu.

Taip kalbėjo kun. Jakš
tas, pralotas Antanavičius, 
kun. Kemėšis ir visa eilė da
bartinių tautininkų.

Bet kada revoliucijos ban
ga nušlavė caro sostą, tada 
ir tie nykštukai nudžiugo: 
“Ak nudardėjo, ačiū Die
vui!” (kun. Kemėšio žo
džiai.)

Nežiūrint šitos gyvenimo 
pamokos, nykštukai tačiau 
nieko nepasimokino ir nei 
kiek nepaaugo.

Štai, šiandien yra šaukia
mas .Amerikos Lietuviii 
Kongresas Lietuvos demo
kratijai gelbėt. Pagalbos 
šaukiasi patys Lietuvos 
žmonės, kuriems atimta vi
sokia laisvė ir visos teisės. 
Visos pažangios Amerikos 
beturiu organizacijos, visi 
šviesaus proto veikėjai viso
se kolonijose daro konfe
rencijas ir uoliai ruošiasi 
kongresui. Bet nykštukai 
negali suprasti, kam toks 
kongresas reikalingas. Tu
pėdami savo urvuose jie 
čirpia: “Mes tenai neva- 
žiuosim. Mes bijom, kad so
cialistai ir komunistai nesu- 
kištų mus į kokį nors maišą 
Antra, ką čia tas kongresas 
mačys. Prieš Smetonos ga
lybę nepapūsi.”

Bet kongresas vistiek į- 
vyks. Ir tai bus ne bet koki 
kongresas, o istorinis. Jo 
vardas musų istorijoj ne
mirs, kaip.nekuomet nemirs 
Didis Vilniaus Seimas, kaip 
nemirs Steigiamas Lietuvos 
Seimas.

Pažangioji darbo liaudis 
paliuosavo Lietuvą nuo ca
ro jungo, paliuosuos ir nuo 
lietuviško žandaro sauvalės 
Lietuva bus demokratinė 
respublika ir kartu su savo 
kaimynėmis eis į šviesesnę 
ateitį, o nykštukai visuomet 
pasiliks nykštukais ir, kaip 
tie juodi vabalai, knisis iš
matose. Dr. Yla.
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KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU
KAIP NORWOODE NUPUOLĖ TAUTl-\ 

NINKU SANDARIEČIŲ "SERAI.
Norwood, Mas*.

Balandžio 7 d. čia buvo 
sušauktas SLA. 131 kuopos 
susirinkimas Pildomosios 
Tarybos rinkimams,. Iš apie 
60 kuopoj esamų narių, su
sirinkimai! atėjo 44. Susi
rinkime kilo daug ginčų dėl 
to, kad sergantieji nariai il
gai negali gauti pašaipos iš 
p. Viniko. Viena narė lau
kusi pašalpos net 8 mėne
sius. Vasario susirinkime 
kuopa buvo Į pareigavusi sa
vo pirmininką, kad parašy
tų Vinikui laišką ir paklaus
tų, kodėl jis taip ilgai neiš
moka pašalpos ir erzina na
rius? Bet pasirodė, kad pir
mininkas tokio laiško Vini
kui nerašė. Tuomet kuopa 
antru kartu įsakė tokį laišką 
parašyti. šiame susirinki
me jau buvo nuo Viniko 
gautas pasiaiškinimas. Jis 
teisinasi, kad dėl to ligonės 
reikėję daug susirašinėti su 
kuopa ir dėl to pašalpos iš
mokėjimas užsivilko. Bet 
kuopa apie jokius susiraši
nėjimus nieko nežino; fi
nansų sekretorius nėra pri- 
davęs kuopai jokių laiškų iš 
Centro. Kas čia per “politi
ka,” kuopos nariai ir dabar 
nežino.

O štai ir kitas panašus 
incidentas. Pereitų metų 
gruodžio mėnesį sergantis 
narys prašė pašalpos, bet ir 
iki šiai dienai nėra jos ga 
vęs. Vinikas teisinasi, kad 
prieš šį narį esąs- koks ten 
skundas ir todėl jis pašal
pos jam neišmokąs. Kaip 
dabar paaiškėjo, tai ir kuo
pos pirmininkas apie tą 
skundą žinojo, bet nuo na
rių slėpė. Vinikas čia irgi 
keistai elgiasi. Jis žino, kad

25 balsus, o St. Vasiliauskas
26 balsus.

Taigi pažangieji J. Dirsa 
ir St. Vasiliauskas atstovaus 
musų kuopą Clevelando 
seime.

Reikia pažymėti da vieną 
svarbų dalyką. Nuo sociali
stų organizacijos buvo gau- 
as laiškas, kviečiant musų 
tuopą prisidėti su dviem 
atstovais prie sudarymo 
jendro komiteto pasiruoši
mui į Demokratijos. Gyni
mo Kongresą, kuris numa
tomas Clevelande prieš pat 
SLA. seimą.

Čia sandariečiai pasirodė 
demokratijos priešai ir ėmė 
gąsdinti susirinkimą “socia- 
istų baubu.” Bet ir čia jie 

nieko nepešė. Balsuojant. 
24 balsai buvo kad prisidėt, 
o vos tik 5 prieš. Todėl du 
atstovai buvo išrinkti į ben
drą komitetą pasiruošimui į 
ą istorinį Amerikos Lietu

vių Kongresą Lietuvos De
mokratijai Ginti.

Reikia pasakyti, kad išsi
šokdami prieš demokratijos 
idealą musų sandariečiai 
galutinai susikompromita
vo. Lietuviai dabar jų klau
sinėja: “Kam jums dar va
dintis demokratais, jeigu 
ųs nenorit ginti demokrati- 
os?” Ištiesų, jeigu jie pri

taria fašistinei diktatūrai, 
tai fašistais turėtų ir vadin
tis. SLA. Narys.

Washingtono valstijoj, Pacifiko pakrašty, bu' daromi kariniai bandymai anądien. Buvo pa
leistas gandas, kad Bremertono uostą, kur stovi karo laivynas, užpuolė nežinomas priešas. Už 
pusantros valandos laiko iš Fort Lewis, 80 mylių atstumo, atpyškėjo trokais kariuomenė ir at
rėmė Įsivaizduotą- “priešą.” čia parodyta šita mobilizuota armija. Troku eilė tur 4 mylias ilgio

Motorizuota Amerikos Kariuomene

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IS DETROITO PADANGĖS.
pasitarti ir išdirbti pasek- 
mingesnį veikimą.

Pritarimas kongresui pa- 
Prisirašė vienas naujas na- sirodė geras. Štai, SLA. 352 
rys, K. Kudzius. Vasario 23 kuopa savo mėnesiniame su
laikytam susirinkime taipgi sirinkime 5 balandžio pa- 
vienas naujas narys prisira- kvietimo laišką priėmė ir 
šė, B. M. Masaitis. LSS. 116 paskyrė 3 narius prisidėti 
kuopa vis auga. Pereitais prie' kongreso. Komisijon 
metais prisirašė 6 nauji na- buvo išrinktas K. Būtis, V. 
riai. Yra pasižadėjusių ir Gumbris ir F. Budvidienė. 
daugiau prisirašyti. SLA. 21 kp. taipgi prisidė-

Buvo labai daug skaito- Į?; išrinko komisijon įgalio- 
mų laiškų, kurie buvo pri- įnl“: “• L. Bakhuną ir A. 
siųsti iš Socialistų Partijos Andrulį.
įvairiais reikalais. Laiškai SLA. 352 kp. balsavimas, 
visi priimti. Vienas laiškas ™ ,
buvo ir nuo LDLD., komu- . ^LA. Pildomos Tarybos 
nistiškos draugijos, kvie- rinkimų pasekmės buvo to- 
čiantis dėtis į bendrą fron- ^los:
tą. Nutarta duoti atsakymą, Į prezidentus: F. J. Ba- 
kad, LSS. Centras nėra nie- gočius gavo 57 balsus; N. 

nutaręs, tai Rastenis, 21.

Socialistų kuopa vis auga.
LSS. 116 kp. laikė hnėne- 

sinį susirinkimą 29 kovo.

klausytis tokių kvailų paša- 10, o Lopatto ir Mockus po rainių prakalboms, o jeigu ir tU0T nutar^s’. ’jai
kaičių ir užsimokėti 25c., tai 4. Delegatu i SLA. seimą gaudavom, tai turėdavom 'ti kU°pa nieA° Į vice prez.: J. K. Mažuk-
daugiau negu žmogų apgau-' išrintas rimtas, pažangus apsaugot kalbėtojus nuo už- negan aaryn. A Q §ajna> 23.
ti. Ten buvęs, vietos veikėjas. A. Kazlauš- puolikų, kuriuos siundyda- Susirinkimas ėjo gražioje m t- kas. A-Mat! ,vo kunigai. Velionis Kalvai- tvarkoje. Pramoįų^omisi- VX« 44 P TurgeHuto

tis daug pagelbėdavo ir to- ja, kuri buvo išrinkta pir- ' inika-’ 44 » Jurgenute,
bfe dal'baVtoh^aV° bedievy' me,sniarae susirinkim?’ Ant iždininko: K. P. Gu-
bes dai oą tolyn. metų vasaros sezonui ir ku- . . T Q T nnottn qi

v . * .., 30 metų tam atgal, velio- rion įneina draugai J. Straz- gls’ 51» Kopatto, 31.
Komunistu .udo choras n}s atvažiavo į vakarines rias, M. Kulešius ir B. Keb- Iždo globėjai: E. Miku

SVARBUS DRAUGIJŲ 
ATSTOVŲ SUVAŽIA
VIMAS PITTSBURGHE.
Visos draugijos, kreipki 

te gyvą atydą į šį reikalą, tai du“d7 
yra tos draugijos, kurios minučių ri 
mylite šviesiąją lietuvystę, , . k 7 9q 
mylite lietuvių laisvę, Lietu-

DETRO1T. MICK. 
Įdomus nuotikis.

ligonis yra kuopus žinioje,
ir kad kuopa jau dviem at
vejais yra nutaimsi, kad pa
šalpą jam reikia išmokėti, 
tačiau Vinikas kuopos nie
ko nesiklausia, tik rašo įsa
kymus, kokių priemonių 
prieš ligonį reikia griebtis.

Reikia pasakyti, kad šito
kias intrigas varinėja ne ko 
kie “komsolcai,” bet patys 
tautinin k a i - sandariečiai. 
Dėl šitų intrigų kuopoje 
dažnai kįla aštrių ginčų. Ir 
tie ginčai nariams tiek jau į- 
kirėjo, kad šiame susirinki 
me tautininkai-sandariečiai 
buvo sumušti visais klausi
mais.

Štai, l^aip dabar išėjo Pil
domos Tarybos rinkimai:

Pereitą rudenį nominaci
jose į SLA. prezidentus Ba
gočius buvo gavęs 13 balsų, 
o sandarietis Rastenis—17; 
dabargi rinkimuose Bago
čius gavo jau 29 balsus, < 
Rastenis jau tik 14. Mažuk 
na į vice prezidentus nomi
nacijose turėjo 9, o rinki 
muose gavo jau 23. Sekreto
riaus urėdui per nominaci 
jas Vinikas gavo 27, o Jur
geliutė—2; dabar gi Vini
kas gavo tik 18, o Jurge 
liūtė net 26. Iždininko vie 
tai pažangiųjų kandidatas 
Gugis pakilo nuo 10 balsų 
pirma iki 30 dabar, o jo opo
nentas klerikalas Lopatto 
nukrito nuo 18 iki 14. Iždo 
globėjas sandarietis Moc
kus nuslinko nuo 19 iki 15 
tuo tarpu kaip pažangiųjų 
kandidatai Mikužiutė paki 
lo nuo 9 iki 28, o Miliauskas 
nuo 5 iki 22.

Kaip matome, tautinin 
kai-sandariečiai rinkimuose 
visai prakišo.

Taip pat jie prakišo ir de 
legatus į seimą renkant. 
Kandidatais buvo pastatyti 
iš sandariečių pusės J. Pe 
čiulis ir J. Vasiliauskienė 
abudu gavo po 11 balsų. O 
bepartyviai, bet pažangus 
vyrai, gavo šiaip: J. Dirsa

VVATERBURY, CONN.
Dideli svečiai, bet?...

Balandžio 14 parapijos 
salėj buvo surengtos iš Lie
tuvos svečiams Laučkai ii 
Leimonui prakalbos. Pra
kalbas rengė vyčiai, bet ga
liu sakyt, kad buvo garsin
os vyčių vardu, bet faktinai 

dūšių ganytojai rengė. Pub 
likos atsilankė į 400. Įžan
ga buvo 25c. asmeniui. Pro
paganda buvo varoma di
džiausia, rėkavo, kad visi 
eitų paklausyti prakalbų, 
nes busią aukšti svečiai iš 
Lietuvos, daug pasakos apie 
Lietuvą ir politiką, tai daug 
pavyko sutraukti publikos. 
Bet kaip Laučka pradėjo 
kalbėti, pasirodė, kad nėra 
toks aukštas. Visų pirma, 
štai ką jis pareiškė didelio 
Sako: “Nagi mane tiek po
nai Kupštai Waterbury pri
vaišino, kad net persiėdžiau, 
tai ir atsakomybę Kupštams 
verčiu. Kalbėti negaliu, nes 
sunku yra. Dėkuoju dūšių 
ganytojams, dėkuoju čia 
susirinkusiems, tokiai skait
lingai miniai, ir ypač dėkuo
ju šio vakaro vedėjui ponui 
kompozitoriui - profesoriui 
Aleksiui. Aš tai esu advoka
tas Laučka.”

Daugiau veik nieko nepa
sakė, tik visą laiką glamžė 
pilvą, kurs nemažesnis kaip 
vidutinė “beskė” ir turėjo 
pasiruošęs ranką nelaimei...

Paskui išeina Leimonas. 
Pažiurėjus nuo galvos iki 
kojų, nieko tokio augšto ne
simatė. Žmogutis apskritas 
kaip kiaušinis, matėsi galiu
kas raudonos nosies kaip 
tarnaitė. Kalbėjo apie 15 
minučių. Pasigyrė, kad jis 
esąs daktaras ir Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos sekreto
rius. Vargonininką ištitulia- 
vo net kompozitorium ir 
profesorium, kas klausyto
jams sudarė gardaus juoko. 
Mes Waterbury žinome A- 
leksį tik kaip vargonininką, 
ir tiek. Aleksis yra neapsi- 
švietęs žmogus ir geras ku
nigų pakalikas, tai gal jam 
kunigai tą titulą davė.

Gerai butų buvę, kad wa- 
terburiečius butų apie tuos 
svečius painformavę tinka
mai, tai daugeliui butų pali
kę kvoteriai kišeniuje, nes

enoš rytais po 15 valstijas ir apsigyveno mies- laitienė, raportavo, kad yra žiutė, 51; S. Mockus, 41; J. 
»u 1'. jh0-2iama’ tuky Renton, Wash., 10 my- paėmę Liberty Parko dar- Miliauskas, 37; A. Zalato- 

įyme lietuvių laisvę, raeiu- xjn nuo ^atties. Visą laiką žą dviem piknikam, vieną rius, 22.
vos demokratiją, norite, kad įana>■ [talv įe-nlpįt lr K-™0' Dlrbo ko’ birželio mėnesy, kitą rug- D.ras kvotėjas: Dr. J.
demokratybė butų atgaivin- ?5ę’min X ėŽ,, tS u* i4 mmkst0-se aagllų Pluč!°: . Vėllau draugė B. Staneslaw, 43; Dr. A. J. Va- 
ta. Į jus šiuomi rašteliu atsi- į? kuTžmoniunu kaaykJ°?c T “ KeUaitienė pranešė, kad ir libuSj uM. Mikolai.
šaukiu, įgaliotas dviejų de- ?,=bo Dau°rii< laukė Velv n t?*' ? prohibicijos laikus, treciam piknikui paėmė nis> 27.
mokratiniu — Drie=fašisti- i'eb°' UaT"e . lauke ve.y Dabar jau per penkis metus darzą toje pačioje vietoje,! .niu grupiu P kų, manydami, kaa komu- niekur nedirbo; viena, tai Libertv Parke. Tokiu budu/ Del.eg?t?>?„)SLĄ. seimą

c 1 a-- --u n,stal uz.g?,e^s "■??' ,T° bedarbės, o antra, tai jau ir LSS. 116 kp. pirmas pikni-; buvo išrinkti P Molis,.J. Be-
• Balandžio 10 d. susirinko šventą pnsikehmą. Gal kai sveikata ėjo mažyn. Apie kąs įvyks 10 gegužės. jsaspans ir F. Budvidiene. 
^.^^erty , sveiamę, North kas pasakys, kad menas metai laiko atgal pradėjo ‘ . .
Side, Pittsburgho ir Apyiin- partijų nepripažįsta, tai ko- oauti šteito pensiją, apie Bu\o kalbama ii apie A-
kės Lietavių Draugijų Są- dėl komunistai negali gie- .522 ant mėnesio, tai iš to ir tneįikos Lietuvių Kongiesą,
i y sis ii Lietuvos Demokrati- doti ir “Sveika Marija. Bet maitinosi su savo gyvenimo kuris yia šaukiamas Cleve-
jos Gynėjų Grupė ir nutarė kodėl kunigai niekad neuž- draugė landė 20 ir 21 bil'želio, kad
bendrai rengti lietuviškų gieda bažnyčioje “Atsisa- 30 metų atgal drg. A. pagelbėti Lietuvos liaudžiai _ _____________ _____
draugijų suvažiavimą Pitts- kom nuo Senojo Svieto? Kalvaitis sutvėrė Seattle L. atsteigti _demokratinę tvai- pę§į kone į visas lietuvių or

Filomena Budvidienė.

DETROIT, MICH. 
Bendram frontui nesiseka.

Komunistai čia buvo krei-
burghe gegužės 17 d.

1. Draugijos, išrinkite po 
vieną atstovą nuo kiekvienų 
25 narių; mažosios draugi
jos taipgi pasiųskite po vie
ną savo atstovą. Suvažiavi
mas įvyks LMD. svetainėje, 
142 Orr st., Pittsburghe, 
sekmadieny, gegužės 17 d., 
po piet.

2. Lietuvių Kongresas 
Demokratijai Ginti įvyks 
Clevelande, Ohio, birželio 
20 ir 21 dd. Į šį Kongresą 
delegatus rinkite dabar. 
Draugijos gali rinkti po vie
ną delegatą nuo kiekvienos 
penkiasdešimties narių; ma
žosios draugijos — po vieną 
delegatą gali siųsti kiekvie
na.

Labai butų gražu, kad 
Pittsburgho ir apylinkės dr- 
jos pasiųstų didelį skaičių 
savo atstovų, delegatų. Pa
sirodytame, kad ne vien žo
džiais, bet ir darbais myli
me laisvę lietuvių tautos, 
gaiviname jos demokraty- 
bę, per kurią vieną tiktai 
tegali išsireikšti tikroji civi
lizacija, kultūra be karų, be 
perversmų.

J. Baltrušaitis.

HAMTRAMCK, MICH.
Politikieriai sukėlė triukš
mą Kliubo susirinkime.

Kovo 15 d. buvo L. A. P. 
Kliubo susirinkimas

Komunistas, d. K. Gedemino Draugystę M: Susirinkimas vienbal- ganizacijas siūlydami suda-
ir nuo to laiko sekretoriavo rytl DenCjrą ironią. dči or-
toj draugystėj iki paskuti- so reikalingumą ir tam dar- • gamzaeijose nėra tam su- 
nės savo dienos. J®™1*? komisiją js 3. manymui pritarimo. Bend

ro fronto pasiūlymą atmetė 
visi trys kliubai:

L. P. P. Kliubas Detroite,

bui išrinko
Drg. Kalvaitis prigulėjo Komisijon įnėjo M. 

ir prie vietinės lietuvių so- 5?^’ .f; p^saspans 
cialistų kuopos, kuomet ji Budvidiene.
^VHvo. Taipgi prigulėjo Sekantis LSS. susirinki-! t a p 

....A ‘ prie SLA. ir prie Vytauto mas įvyks balandžio 26 d., tramckė

Kule- 
ir F.

Kliubas Ham-Ši pavasari
IMkienTgaud™ aism. Jk drau«ystfe Tae0”>->i- Wash’ 2™?: Ppa Brolijos Kliubas.
buvo atsilankę ir Į Kliubo Velionis buvo pamokytas vietoje, 353o Veinor High-| Kurios tik draUgijos nėra 
susirinkimą. Prašė leisti iš Lietuvos, nes būdamas da way- «komunistų vadovaujamos,
jiems pakalbėti. Kliubo na- Lietuvoj sekretoriavo ko- Saukiama konferencija dėl tos prie bendro fronto neno
riai sutiko. Gavęs balsą, Mr. kioj ten raštinėj. Taipgi ir Amerikos Lietuvių Kon- ri dėtis.
Mitchell pradėjo plūsti “be- čia gyvendamas nedavė 
dievius” ir komunistus.Kliu- plunksnai rudyt. Dažnai bu- 
be yra keli komunistai, todėl davo matyt aprašymai is 
nebeiškentę sukėlė triukš- Seattles lietuvių gyvenimo 
ma. Mr. Mitchell turėjo su- “Keleivy’,” kurio jis buvo darbuotis, 
stoti kalbėti. Ėmė kokią 10 skaitytojas per daugelį me- 
minutų, kol pirmininkas nu-^ų.

Draugas Kalvaitismalšino Šurną.
Susirinkim Buvęs.

FOREST CITY, PA.
Ir maineriai žino už ką 

balsuoti.
Abelnai Amerikoj buvo 

įsigyvenusi nuomonė, kad 
kietųjų mainų gyventojai y- 
ra visi Bočkausko tipo gegu
žiniai, bet koks karjeristas 
gali už nosių vedžioti ir jų 
sąskaiton sau politišką ir fi
nansišką kapitalą kelti. Tie
sa, yra dar tokių “pastum
dėlių,” bet šie SLA. rinki
mai parodo, kad didelė dau
guma angliakasių moka 
protauti ir yra pažangus 
žmonės. Štai, SLA. 2-ros kp. 
rinkimų daviniai: Bagočius 
12, Rastenis 3; Mažukna, 
Jurgeliutė, Mikužiutė ir Dr. 
Stanislovaitis po 13, o Šal
na, Vinikas ir Mikolainis po 
1; Gugis ir Miliauskas po

SEATTLE, WASH.
Mirė drg. A. Kalvaitis, švie

sus darbo inteligentas.
Kovo 25 d. mirė Alex 

Kalvaitis, išgyvenęs Seattle 
apie 30 metų. Velionis buvo 
kilęs iš Indilų kaimo, Sin
tautų parapijos, šakių ap; 
skričio. Amerikoj išgyveno 
44 metus. Iš Lietuvos atva
žiavo į Shenandoah, Pa., ir 
tenai dirbo kietųjų anglių 
kasyklose. Ir jis yra gerai 
žinomas tarp Shenandoah 
pirmeivių. Jis buvo vienas 
iš pirmutinių tvėrėjų unijos 
lokalo Shenandoah'ry ir per 
14 metų ten gyvendamas 
darbavosi tarp kalnakasių. 
Buvo gana geras D-ro šliu
po draugas ir pirmutinis 
‘šliuptamis,” kaip tada va
dindavo pirmeivius. Daug 
centų yra paaukavęs palai
kymui pirmeiviškų organi
zacijų ir daug kartų yra gy
nęs D-rą šliupą nuo užpuo
likų, kurie gaudydavo jį su
mušti kaipo “baisų žmogų,” 
kuris norėjo parodyt švie
sesnį kelią tamsiems žmone- 
liams. Tais laikais eidavo 
didelė kova.

Negalėdavom gaut sve-

greso.
Amerikos Lietuvių Kong PRAŠYMAS, 

šiuomi kreipiuosikomisija jau pradėjo šiuomi kreipiuosi i pavienius 
Parašė apie 20 asmenis vyrus ir moteris ir. j 

laiškų įvairioms Detroito or-. draugijas, prašydama, kad su- 
ganizacijoms, kviesdama šelptu mane knygomis. Kurie 

buv0 dalyvauti konferencijoj, ku-,turi knygų ^geresnio turinio ir 
labai draugiškas žmogus ir yra šaukiama 25 balau- jų nevartoja, malonėkite pąau- 
■u visais Seattle lietuviais <k>°..7:30 vakare Lietuvių kot man. bz perą,unt.mą pastos 
gražiai sutikdavo. Jis visuo- svetainėje, 2oth Street ir tesąs as pas,stengs,u atlypnt,. 
met pritardavo darbininkų ye™°.r Highway, Detroite, Malonėk.! mano prašymo nenu- 
judėjimui ir daug aukodavo k?.d visų pažangesnių drau- leist mekais Su pagarte 
darbininku reikalams. Jis be> khublJ atstovai su- Mrs. A Lutvmskas. 
netikėjo į bažnytinius bur- sinnktme galėtu tuo reikalu1 R- L Eld<
tus ir smarkiai prieš juos ko
vojo. Bet kaip numirė, tai jį 
palaidojo su bažnytinėm 
ceremonijom.

Kai žmogus neteko spėkų 
pasipriešint, tai ir nutempė 
į tą vietą, prieš kurią jis vi
są laiką kovojo. Gaila! Vie
tinė L. D. K. Gedemino dr- 
stė nupirko gražų gyvų gė
lių vainiką; taipgi ir Vytau
to draugystė iš Tacomos 
gražų vainiką atsiuntė. Bu
vo gražių gėlių ir nuo drau
gų bei pažįstamų. Velionis 
palaidotas 28 kovo Green- 
\voodo kapinėse, Rentone.
Lydėjo apie 50 automobilių.
Prie kapo drg. S. Barshin 
pasakė trumpą prakalbėlę.
Taip atsisveikinom su savo 
draugu.

Velionis buvo 68 metų 
amžiaus. Paliko dideliam 
nubudime 2 dukteris ir savo 
gyvenimo draugę, 71 metų 
senukę. Lai būna tau lengva 
šios šalies šalta žemelė, o 
mes tave ilgai atminsime.

“KeL” skaitytoja*.

reso

Eldorado, III.

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietavių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S
ALE

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

BROCKERT’S ELYJE.

BROCKERT BREWING C0.. Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-1126

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKSS ALAUS PARDAVĖJAI. K REI P RITES 
CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distributor. Tel. Ded. 1731 
arba pas Petr* Sirką, pardavėjas; Tel. South Boston 9S36.



Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 17. Balandžio 22 d., 1936 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

sa priklauso dangaus valdo
nui ir aš tunu pastanavyt, 
kiek iš to reikia apieravoti 
ant bažnyčios. Na. tai pasa
kyk tu man dabar, kokiu 
spasabu aš galiu šitą pasta
navyt? Ar atiduoti viską, 
kiek džioge yra, ar galima 
da ir sau kokią porciją pa
likti? Vot, Maike, kur rei
kalingas dvasiškas apdūmo
jimas!

—Aš sakyčiau, tėve, kad

Kanados Ir Amerikosv
Lietuvių Žiniai.

Ne mano vieno pareiga 
butų kreiptis į jus, Kanados 
ir Amerikos lietuviai, apie 
žemiau kalbamą reikalą; 
pati Lietuvos politinė padė
tis verčia visus mus bendrai 
pagalvoti, kokiose sąlygose 
atsidūrė Lietuvoje spaudos 
ir žodžio laisvė.

Aš čia noriu tarti žodį dėl 
“Keleivio” iškeltos minties 
šaukti Kanados ir Amerikos 
lietuvių kongresą šią vasarą 
Clevelande, vieną ar dviem 
dienom prieš įvyksiant SLA. 
seimui.

Į Kaip matyt iš spaudos, 
tai “Keleivio” iškelta mintis 
rado pritarėjų.

Ne kuriems kils klausi
mas: kam reikalinga šaukti 
Amerikos lietuvių kongre
sas? Juk nesenai buvo pa
saulio lietuvių kongresas.

Dalykas tame, kad tuo 
“pasaulio” kongresu Ameri
kos lietuviai buvo apgauti. 
Jis buvo šaukiamas neva su
pažindinimui užsienio lietu
vių su Lietuvos žmonėmis, o 
kaip reikėjo “susipažinti,” 
tai ir kalbėti neleido. So
cialdemokratų atstovei adv. 
Purėnienei atėjus pasvei
kinti “pasaulio lietuvių kon
gresą,” fašistų suorganizuo
ti chuliganai sukėlė triukš
mą, o valdžios agentai iš
jungė radio, kad Lietuvos 
visuomenė negirdėtų, ką 
Purėnienė kalba. Patiems 
“kongreso” delegatams irgi 
neleido kalbėt, tik pakišo 
fašistines rezoliucijas užgir- 
ti. žodžiu, tas kongresas bu-

padarius galą. šitam kong
rese turi dalyvauti ir Kana
dos lietuviai.

Kiek man teko kalbėti su 
Toronto lietuviais apie šį 
kongresą, tai visi su mielu 
noru pritaria jam ir žada 
pasidarbuoti, kad tik kong
resas butų gausus atstovų 
skaičium. Tad nebūkime ap
sileidėliai. Pajudinkime sa
vo jėgas ir stokime į darbą, 
kuris bus naudingas netik 
mums, užsienio lietuviams, 
bet ir visai lietuvių tautai.

A. S. Kavoliunas 
Toronto, Ont.

Išsigimsta Dykumos 
Sūnus.

geriau butų atiduoti viską, i v ;
jeigu viskas Dievui priklau- vo sušauktas tuo tikslu, kad
J 6 F -----1X" — Lietuvos žmo-

Amerikos lietu-so
—Ir aš taip mislinu, Mai

ke. Ale ant tos korčiukės 
parašyta aiškiai, kad reikia 
duoti linksmaį, ba nuo dva

parodžius 
nėms jog 
viai užeina dabartinį rėži
mą su visomis jo cenzūro
mis, karo stoviais ir kalėji-

sios linksmybės priguli au-
kos gerumas. Na, o jeigu aš 
visą džiogą atiduosiu, tai iš 
ko aš salėsiu būt linksmas, 
Maike?

—Pirma, tėve, pasilinks
mink, o paskui, kas liks, ati
duok.

—Maike, kaip aš pasi
linksminsiu, tai jau tada 
Dievui ant garbės nieko ne
liks.

—Tada nereikės nieko ir 
duoti. .

—Nosar, vaike, su tokia 
gudrybe čia negali išsisukti, 
ba kunigas Skripka pasako 
aiškiai, kad “miera turi būt

—Tegul bus pagarbintas,
Maike, su tavo atsakymu, 
ant amžių ir amen. O dabar 
aš galiu tau apznaimint, 
kad ateinu pas tave ant dva
siškų apdūmojimų.

—O ką tai reiškia, tėve, 
tie “dvasiški apdūmoji
mai?”

—Buk cerplyvas, vaike, o 
tau bus viskas išklumočyta.
Intarasas čia toks: aš buvau 
nuvažiavęs i Binghamtoną 
aplankyt savo seną frentą 
Šnipždoką ir jis mane nuve
dė pas Skripką supažindint.

—O kas yra tas Skripka?
—Pas žemaičius, Maike, 

skripka, tai tokia muzika, 
ką be smyčiaus negrajina.
Ale Binghamtone, tai klebo
nas tokiu vardu vadinasi.

—Na, tai kas iš to buvo?
' —Buvo ve kas, Maike.
Kaip tik pasisveikinom, tai 
klebonas Skripka tuoj atne
šė man tokį gražų baksiuką 
ir padavė. Pamislinau, kad 
tei bus bonka mišiauno vy
no, todėl pasakiau denkiu, 
tader, ir pasikalbėję išėjom.
Kaip parėjom namo, tai aš 
ir sakau savo frentui, na, 
tai dabar išsigersim. Ir at
plėšiau tą baksiuką. Ale pa
sirodė ne mišiaunas vynas, 
o visas bunčius konvertų.

—Aš jau suprantu, tėve,
K3 Ldi reiškia.

—Veidiminut, Maike, da?ei,a’ nukimsta, numurdyta 
aš nepabaigiau. Prie tų kon-^ir. ^auPu- . Kas tokią
vertu buvo pridėta gražiai mier3 duos, tam ir dangaus 
išdrukavota korčiukė su ši- ??P, °t?s 2?u.s &erai I sterblę 
tokia maldele: “Pabagaslo- lveta'. Taip pasakęs pats 
vyti bus tie, ką duoda. Šia-, ieva^-
me baksiuky yra kon vertai -y^ia, tėve, tai jau tas ku- 
žėdnam * nedėldieniui per nigėlis blofuoja, nes Dievas 
visus metus. Taigi kožną ne- kalbėt negali ir todėl nie- 
dėldienį paimk vieną kon- kam nėra tokių dalykų pa
vertą, įdėk savo apierą ir at- sakęs.
nešk ponui Dievui ant gar-' —a® taip figeriuoju, 
bes. O jeigu pats ateiti ne- Maike. Jeigu taip butų, kaip 
galėtum, tai gali atsiust per kun. Skripka rašo, tai toks 
pačtilijoną. Savo vardo gali bagotyrius, kaip Fordas, ga- 
nerašyt, ba ponas Dievas ’ėtų gauti dangaus karalys 
vistiek žinos, kas duoda.” O tėj geresni oleisą, negu aš, 
žemiau da paaiškinta, kaip ba jis gali duoti gerai “nu 
aš turiu tą apierą duoti. Gir- kimštą ir numurdytą mie- 
di: duok ščyrai, su noru, tai ra Dievui. Bet tai butų juk 
Dievui geriau patiks. didelė neteisybė. Ale Bingh-

—Tai kas čia nepaprasto, anutone, Maike, nėra nei 
tėve, kad kunigas pinigų vienos tokios mokytos asa- 
prašo? Juk kunigai turi už- bos, kuri galėtų šita šventa- 
laikyt vyskupus, kardinolus blyvą biznį suprasti. Jie te- 
ir visą popiežiaus dvarą. Pi- nai visi mislina. kad bažny- 
nigų jiems reikia labai daug. čion reikia nešti po pilną

—Jes, Maike, aš žinau, nuierą, kitaip bus dūšiai pra- 
kad reikia, ale kad man čia pultis, 
ne viskas aišku. Napšiklat,1 —Jeigu tau, tėve, teks da 
kun. Skripka sako ant tos sykį tenai nuvažiuoti, tai 
korčiukės, kad “viskas, ką pah juos nuraminti, kad iš
mes turim, priklauso ponui tikrųjų Dievui nereikia jo- 
Dievui, todėl kožnas turi kių aukų. Jo vardu kun. 
pastanavyti, kiek reikia Skripka nori tik sau kišenių 
duoti apieros.” Na, pade- prisikimši, 
kim, aš turiu pusę džiogol —Na, tai denkiu, Maike. 
naminės očiščenos. Pagal Dabar jau mano sumenė bus 
kun. Skripkos mokslą, ji vi- spakainesnė.

0 “Tėvynės” redaktorius 
Vitaitis, atstovaudamas di
džiausią Amerikos lietuvių 
organizaciją, nuėjo pas 
Smetoną net konjako išgert’" 
už jo sveikatą.

Šitas p. Yitaičio žygis už
dėjo Susivienijimui juodą 
dėmę, kurios kitaip negali
ma nuplauti, kaip tik susi
rinkti į Amerikos Lietuviu 
Kongresą ir pasmerkti fa
šistišką diktatūrą.

SLA. yra demokratinė 
organizacija ir ji turi gint" 
demokratijos idėją.

Kaip p. Vitaitis neatatin- 
kamai reprezentavo visą 
Susivienijimą, taip vienas 
politikieriukas iš Toronto. 
Kanados irgi neteisingai at
stovavo musu SLA. 236c •
kuopą. Jis neturėjo dagi ne 
mandato iš musų kuopos, 
nei kelionės lėšų jam nieką? 
nemokėjo, tačiau nuvažia 
vęs Kaunan įlindo į fašistų 
sušauktą “kongresą” ir bal
savo tenai už smetoniškas 
rezoliucijas kaip teisėtas 
SLA. Kuopos atstovas.

Tai matote, iš kokių ele
mentų tasai “kongresas” 
susidėjo. Jeigu buvo vienas- 
kitas pažangesnis žmogus 
nuvažiavęs, tai jam nedavė 
burnos atidalyti. Juk ir 
D-rui Šliupui neleido kal
bėti.

Lietuvoje dabar didžiau
sia priespauda ir vargas. 
Antstoliai atima iš ūkinin
kų paskutines karves, kad 
surinkus diktatoriams al
gas. O kai ūkininkai prade
da tokiai neteisybei priešin
tis, tai tautininkų žandarai 
juos šaudo ir į kalėjimus 
grūda. Ir jiems sako, kad ši
tokią tvarką yra užgyrę A- 
merikos lietuviai susirinkę į 
“pasaulio lietuvių kongre
są.” Ar tai ne apgavystė?

Taigi mums reikalingas 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas, kad šitokiai apgavystei

Amerikiečių žurnalas "A- 
sia” deda įdomų aprašymą 
apie Arabijos beduinus. Ty
rinėtojas Rasvin dykumoje 
gyveno virš metų laiko ir ar
timai susidraugavo su be
duinų emiru Nuri šalana. Li
gi didžiojo karo beduinai 
buvo tolima Europos kultū
rai tauta. Ji klaidžiojo rau
dono smėlio tyrlaukiuose 
ant savo eikliųjų, baltųjų 
žirgų, gyveno labai dievo
baimingai, keliaunin kus 
plėšdavo tiktai darbo dieno
mis ir moterų bei vaikų ne- 
paliesdavo. Nuo to laiko 
tepraslinko 20 metų ir iš 
tuometinio beduino nieko 
nebepaliko.

Šitai permainai pavaiz
duoti Amerikos tyrinėtoja? 
aprašo emiro Nuri gyveni
mą. Jis yra seniausias be
duinas, dabar jam jau 90 
metų. Jis vedė 70 kartų ii 
turi 82 vaikus. Jaunystėje 
e m iras. ištikimas Alacho 
tarnas rinkdavosi žmona? 
tiktai iš savo tautiečių tar
po. Bet dabar, kai Nuri per
sikėlė gyventi į Damaską 
jis jau spėjo vesti vieną ar
mėnę, dvi krikščiones ir ke
turias žydaites. Iškriko ir jc 
valdiniai. Jis daugiau nebė
ra dykumos sūnūs, nebe jo
dinėja grakščiu arabišku 
žirgu. Beduinai pasidarė 
turtingesni, jeigu pinigu? 
laikytų turtu. Jie važinėj? 
automobiliais, rengia dvira
čių lenktynes ir karavanu? 
apšaudo iš kulkosvaidžių.

Prieš 15 metų emiras Nu- 
•i visais svarbiais gyvenime 
momentais eidavo į dyku 
mą, pakeldavo akis Į saule 
ir šaukdavo Mahometą. Da
bar senasis arabas turi nedi 
dėlę bažnytėlę prie Damas
ko vartų. Tai — tamsi lin 
dynė ir daugiau nieko. Ji? 
čia yra vienintelis kunigas 
kuris sėdi ant minkšto kili
mo ir už kelis grašius save 
tautiečiams pardavinėja į 
vairias šventenybes. Ir nors 
Nuri dabar yra daug turtin
gesnis, negu senaisiais lai
kais, nors jo vergų sąrašas 
mžymėtas ant dvieju jaučio 
odų. bet jis nesijaučia dau
giau tikruoju Dievo įsakv- 
mų pildytoju ir savo tauto: 
pamočių sergėtoju.

Tas pats įvvko ir su kitai? 
beduinais. Gazelių vietoje 
dabar valgo kiškius ir ož
kas, o vietoj pieno geria 
degtinę ir alų. Maldininkus 
beduinai dabar puola iš kul- 
kasvaidžių ir grobsto krikš
čionių moteris. Tikrieji dy
kumos sūnus išsigimsta.

“L. U.”

KARAS BE KA
REIVIŲ.

“Neues Wiener Juornal” 
laikraštyje majoras Jirušek 
rašo, kad dabartiniu metu 
visų valstybių karo technika 
darbuojasi radio bangų val
domų patrankų ištobulini
me. Visus karo inžinierius 
labai domina aparatai, ku
rie veikia panašiai kaip pra
garo mašinos. Jau netolimas 
tas laikas, kada karas vyks 
visiškai be kareivių. Sausu
moje, juroje ir ore kausis 
tiktai radio bangų valdo
mos mašinos. Kareiviams 
teks tiktai karo mašinų štur
manų vaidmuo. Pakaks tik
tai 10 kareivių, kad laivy
nas be jūreivių galės laimė
ti dideles kovas, arba tankų 
divizija įsiverš priešo že
mėn, arba didelės lėktuvų 
eskadrilės sunaikins priešo 
mašinas. Nematomos radio 
bangos, kurios jau patikrin
tos daugybėje bandymų, 
valdo karo mašinas tiksliau, 
negu drąsiausias kareivis, 
kuris puikiai susipažinęs su 
visomis aparato smulkme
nomis ir dalimis. Nors visos 
valstybės rūpestingai nu
slepia naujausius išradimus, 
bet žinovų tarpe vis dėlto 
nemažai žinoma apie karo 
technikos patobulinimus ir 
laimėjimus. Spaudoje esą 
pasirodžiusios žinios apie 
bandymus su oro torpedo
mis, kurios išrastos ir pri
taikinamos Anglijoje. Lėk
tuvas, kurį valdo radio ban
gos nėra naujiena moksle. 
Visose valstybėse karo tech
nikai stato ir tobulina šios 
rūšies lėktuvus. Galima vai
zduotis tokių lėktuvų visą 
eskadrilę, kuri staiga įsiver
žia į priešo žemes ir prade
da naikinimo darbą. Dviejų 
valstybių karo laivyno ži
nioje esą paslaptingi šar
vuoti kreiseriai. Toks laivas 
galės manevruoti su nepa-O---- -------- »
prastu tikslumu, bet ten ne
busią nei vieno gyvo žmo
gaus. Vairas, radio bangų 
siųstuvas busiąs sausumoje, 
kitame laive arba po van
deniu. Taip pat jau esą iš
rasti radio bangų valdomi
tankai. ‘L. U.’

Sveikatos Kampelis
ODA IR KAIP JI APSAUGOJA 

MUSŲ KŪNĄ.

AR NEBUS TIK LIE
TUVIS?

Angliški dienraščiai pra
neša, kad Lowelly, Mass., 
nusižudė nukentėjęs nuo 
potvinio Simon Salaiko. 
Kažin, ar nebus iškreipta 
Šileikos pavardė?

LIEPĖ NUPLAKTI ALKA
NĄ BEDARBĮ.

Deleware valstijoj teisė
jas Layton liepė viešai nu
plakti prie gėdos stulpo be
darbį Jacksoną, kuris alka
nas būdamas turėjo vogti, o 
nuplakus liepė uždaryti ka- 
lėjiman šešiems mėnesiams. 
Ot, kas darosi laisvoj Ame
rikoj !

Artojo Daina.
Čia beržas liūdnas ošia, Žemyn sau pasižiūri—Į tuščią, nykų lauką,Į vienišą pašiurę.

Nyki sena pašiūrė.Tik vėjai sau kvatojas,O kitą syk gyveno Čia su pačia artojas.
Arimą jisai arė.Mylėjo lauką, pievas,Taip pat jisai tikėjo,Kad myli ir j j Dievas.

Bet niūri tamsi žemė Artojo nemylėjo,Ir nušvilipė jo dalią Ant laisvo lauko vėjai.
Sušalęs ir sulytas—Senoj pašiūrėj savo— Bedalis tas artojas Sau su pačia badavo.

O kad sulinko dienos Nuo alkstančių vargų,Išėjo didžios minios Artojų—ubagų.
Ir liko senas beržas,Prie jo sena pašiūrė.Vieni jie susimąstę,Iliuzijas sau kūrė.—

Gal grįš kuomet artojas.Statys ant lauko mūrą.Paguos pašiurę, beržą.Ir jų senatvę niūrią.Dabar tik beržas ošia, žemyn sau pasižiūri Į tuščią, nykų lauką,Į vienišą pašiurę.
Petras Gailiunas.

Oda dengia žmogaus ku
no paviršių.

Ji tarnauja kuno apsau
gai nuo išorės, tvarko kuno 
šilimos išsiskyrimą, joj yra 
skausmo, šilimos ir šalčio 
jutimo organai, padeda kvė
puoti plaučiams, per ją pasi
šalina iš kuno nereikalingos 
medžiagos prakaito pavida
lu ir po ja susikrauna mais
to atsarga riebalų pavidale.

Oda ne visur vienodo sto
rio. Visų ploniausia ant lu
pų, akių vokų, storiausia 
gi padų ir delnų.

Žmonių odos spalva yra 
nevienoda ir įvairuoja nuo 
blyškiai geltonos iki visai 
juodos spalvos.

Odos spalva pareina nuo 
gilesniame odos sluoksny 
esančios dažo medžiagos, 
vadinamos pigmentu.

Šaltų kraštų gyventojai 
yra baltaodžiai ar gelton- 
odžiai, o karštų — raudon 
odžiai ir dažniau yra juo
daodžiai.

Taip pat ir nuo kraujo 
kiekio žmogaus kūne parei 
na nemažai odos spalva.

Oda susideda iš kelių 
sluoksnių. Pats paviršutinis 
sluogsnis apmiršta, ragėja, 
plaunantis pirtyje ar prau
siantis nusilupa, o iš apačios 
priauga naujas sluoksnis.

Pro sveiką, bežaizdę, ne- 
įbrėžtą odą negali jokios 
žalingos kunui bakterijos 
patekti į kraują.

Jei odoj yra žaizda, ne
prižiūrima, tai dažnai į kū
ną patenka bakterijos, su
keliančios puliavimą, o kar
tąja miruJinoma t_ai 117-J''4 11 VX«1
nuodija visą kūną ir žmogus 
turi mirti.

Gal būt dėl šių priežasčių 
žmogaus oda, kad apsaugo
tų nuo tolimesnių susirgi
mų, greičiau sugyja negu 
sužaloti raumenys ar kiti 
organai.

Taip pat daug padeda ap
saugai esąs poodinis rieba
linis sluogsnis. Jis apsaugo
ja po oda esančius organus 
nuo išorinių sutrukimų ir, 
be to, apsaugoja dar nuo 
šalčio, kai žmogus badauja, 
kunui maistas imamas iš tų 
poodinių riebalų.

Oda nėra tokia vienalytė 
kaip guma. Joje yra daug 
mažų, tik padidinamuoju 
stiklu matomų skylučių, pro 
kurias vėdinasi ir valosi 
žmogaus kūnas. Jei viso ku
no oda švariai užlaikoma ir 
kas dvi sąvaitės ar bent kar
tą į mėnesį pirty nuplauna- 
na. tai tos odos skylutės ne
užsikemša prakaitu ir dul
kėmis, kuno dujos mainosi 
<u tyru oru. kraujo daugiau 
iš vidurių ateina į odos pa
viršių, ji geriau maitinama, 
raudonesnė, sveikesnė bū
na.

Taip pat oda padeda 
tvarkyti žmogaus kuno tem
peratūra ir ja išlaikyti vie
noj aukštumoj, apie 37 laip
snius.

I odą ateinančius kraujo 
indus tvarko nervai.

Kai šiitą, kraujo indai iš
siplečia, suteka daugiau 
kraujo į odos paviršių, mes 
tada paraudonuojam ir at
vėstam.

Kai šalta, kraujo indai 
susitraukia, kraujas, kad 
taip neatšaltų, nuteka gi- 
’iau į vidurus ir mes pabą
lame.

Pro minėtas odos skylu
tes atsidaro prakaito liau
kos, jos—išskiria iš kraujo 
sūroką skystį (prakaitą) su 
įvairiom nebereikalingom 
ir net žalingom žmogaus ku
nui medžiagomis. Kasdien 
išprakaituojame vidutinis-*

kai apie pusę litro prakaito, 
vasarą smarkiai dirbdami 
net iki 15 litrų prakaito per 
dieną išprakaituojame.

Juo daugiau žmogus pra
kaituoja, tuo mažiau inks
tams tenka dirbti, kad iš
skirti šlapumą. To lei ser
gant įvairiomis inkstų ligo
mis labai svarbu šv; riai už
laikyti odą, kad k jo dau
giausia galėtų pralcaituoti. 
Be to, prakaitas, galuoda
mas nuo kuno pavir- iaus at
ima labai daug šilimos ir jį 
vėsina.

Be prakaito liaukų yra 
odoj dar riebalinių liaukų. 
Jos išskiria į odos paviršių 
riebalus, kurie suvilgo odą, 
daro ją minkštą, nesausą. 
Jei jų nebūtų, oda sudžiūtų, 
suplyštų, nusiluptų, pasida
lytų žaizdelės, pro kurias į- 
eitų bakterijos, sukeliančios 
Įvairius susirgimus.

Oda tam tikrose vietose 
yra suragėjusi, kad galėtų 
geriau kūną apsaugoti. Tai 
yra nagai ir plaukai.

Blakstienos ir antakiai y- 
ra jautrus ir apsaugoja akį 
nuo pašalinių daiktų.

Dar viena iš svarbių odos 
ypatybių yra jos jautrumas 
spaudimui, skausmui, šili
mai ir šalčiui. Tie ypatumai 
pareina nuo odoj esančių 
nervų. Būna tokių ligų, prie 
kurių sutrinka odos jutimo 
aparataš ir tada žmogaus 
kūnas labai greit gali nu
kentėti, nes nebjauča karš
čio, deginimo ir kitų veiks
nių.

Yra ir bendrų odos susir
gimų, pavyzdžiui, visos o-
ri / i- vivr n o v i rei u 11 m n JVC* V XX CUVIIIIV d tincrcininV7X
padidintas ragėj i m a s — 
pleiskanojimas dėl nežino
mų priežasčių.

Dėl netinkamo maisto, 
kai trūksta A vitaminų, taip 
pat visa oda suserga, rieba
linės liaukos nebeišskiria 
riebalų ir greit darosi žaiz
delės, oda plyšta.

Jei daugiau negu vienas 
trečdalis visos odos apdegi
namas ar nuplikomas, tai 
žmogus nebeišturi ir turi 
mirti.

Sveika oda yra būtina 
žmogaus kunui, apsaugoja 
jį nuo daugelio ligų, todėl ji 
yra reikalinga m mažiau 
priežiūros ir švaros kaip a- 
kvs ar ausvs. Al. P.

Kaip Moka Mokes
čius Lenkijoje.

Tai nėra juokai, bet tikras 
atsitikimas.

Į mokesčių inspekciją at
eina kažkoks pilieti? sumo
kėti 200 zlotų mokesčių. Ir 
tai grynais pinigais! Inspek
torius, pagalvojęs, kad tam 
piliečiui permažai paskirta 
mokesčių, sako:

—Žinote, pone, čia įvyko 
klaida. Jus turite mokėti 
300 zlotų.

Pilietis išeina ir atsineša 
dar 100 zlotų. Inspektorius 
net pašoko iš nusistebėji
mo:

—žinote, kad čia kažkas 
vėl netaip. Jus turite mokėti 
400 zlotų.

Pilietis po valandus atne
šė dar 100 zlotų.

—Mes išskaičiavome, po
ne, sako inspektorius, kad 
jus turite sumokėti lygiai 
500 zlotų.

Visa tai pilietis nepaken
tė. Jis išėmė iš kišer iaus pi
nigams dirbti mašin ilę, me
tė ją inspektoriui aut stalo 
ir pareiškė:

—Jei jus tokie gudrus, tai 
imkit ir pinigus spa ;sdinki- 
te patys. ‘ L. ž.”
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Įvairios Žinios.
Kruvina Darbininkų 
Kova Krokuvoje, i

8 streikieriai policijos nu
šauti ir daug sužeista.

NAUJOS VOKIEČIŲ 
KANUOLĖS.

Lauko kanuoles, su kurio
mis vokiečiai išėjo j didįjį 
karą, šaudydavo per 5'_. ki
lometrų. Dabar vokiečių ar-

Elta. Havaso žiniomis, 25 tilerija gavo naujas lauke 
kovo Krokuvoje buvo palai- kanuoles, kurios šaudo pei 
doti astuoni darbininkai, 15 kilometrų, paleisdamos į 
kurie žuvo per įvykusius te- minutę 30 sviedinių. Be to. j 
nai susirėmimus tarp strei- vokiečiai patobulino garsia-, 
kuojančių darbininkų ir po- ją “Bertą,” šaudančią per' 
licijos. Laidotuvės, kuriose 120 kilometrų. Naujos “Ber- 
dalyvavo visos darbininkų tos” iš vokiečių teritorijos 
organizacijos, praėjo ra-, demilitarizuotos zonos gali 
miai. Ryšium su tuo dauge-’ apšaudyti Lježą, Luveną, 
lyje Varšuvos fabrikų dar- Namiurą, šarlerua ir Briu- 
bininkai paskelbė pusės va-Į sėlį. Reikia tik įtaisyti beto- 
landos streiką, kuriuo pa-j nines aikšteles.
reiškė savo užuojautą žuvu-Į Krupo dirbtuvės gamina 
siems. daugybę prieštankinių pa-

Kovo 25 d. priešpiet Kro
kuvoje dar mirė du sužeisti 
darbininkai. Be to, šiuo me
tu Krokuvos ligoninėse pa
guldyta dar 15 sunkiai su
žeistų darbininkų ir 9 leng
viau sužeisti.

Tomis pačiomis žiniomis, 
susirėmimu metu buvo su
žeista ir 11 policininkų.

NORVEGIJA TIKISI TAI
KIAI GYVENTI NESI-
. GINKLUODAMA.
Norvegijos parlamente į- 

vyko debatai dėl krašto ap
saugos. Tarp kitų, kalbėjo 
ir norvegų užsienių reikalų 
ministeris Kohtas. kuris pa
brėžė: “Trokštame taikos ir 
tikimės, kad musu užsieniu 
politikai niekados nereikės 
vadovautis mintimi, kad ga
lime būti priversti prisidėti 
prie karo.” Tų pačių debatų 
metu buv. norvegų ministe
ris pirmininkas Movinkelis. 
tarp kitko, pareiškė: “Tai. 
kas šiomis paskutinėmis die
nomis įvyko Londone, vra
nr^noiiciu gui lavtom ■*!**------

trankų ir naujas zenitines 
patrankas kulkosvaidžius.

KLESU KOVA SOVIETŲ! 
RUSIJOJE.

“Izviestija” 73 num. skun
džiasi, kad klasiniai priešai 
pradėję terorizuoti vadina
mus stachanovcus. “Izvies- 
tija” rašo:

“Mariupoly nesenai va
gonų .dirbtuvių dailidė Ma- 
žeiko sumušė brigadyrį ir 
pagrasino jį užmušiąs.

Iš depo už medžiagos ga
dinimą buvo atleistas šalta- 
kalvis Krilovas. Tada vie
nas jo draugų šaltkalvis

Galime drąsiai pasakyti, 
kad nenorime būti žaisle
liais didžiųjų valstybių žai
dime. Šiuo metu praktikuo
jamas bendradarbiavimas 
tarp Ispanijos. Šveicarijos ii 
šiaurės valstybių musų kra
što taikai turi žymiai dau
giau reikšmės, negu stam
bus kreditai tautinei apsau
gai.”

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

(1) Prancūzų karo laikų vagonas kareiviams vežiot. šiomis dienomis jis atvežtas Ameri
kon parodyt. Ant jo pažymėta: “40 žmonių. 8 arkliai.” (2) Grupė Anglijos moterų, atvykusi 
dabar Amerikon. (3) Kai Rooseveltas išplaukia žuvaut, tai paštą jam pristato karo laivyno hy- 
droplanas. Šis vaizdelis parodo kraunant tokius siuntinius Į lėktuvą Miami mieste.

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS POPIERAS.

Daugelis mano. kad prašant savo fotografijas 2^x3 col. di- 
pirmujų popierų reikalaujama džio.
atvažiavimo į Suv. Valstijas pa-i Bet kurie yra atvažiavę į 
liudijimo, ir prašo patarimų, Suv. Valstijas po birželi) 29 d., 
kur tokį paliudijimą gali gaut. į 1906 metais, tie turi pridėt ir 
Tikrenybėje tokių paliudijimų' pinigišką perlaidą (moiey or- 
pačiam jieškot nereikia. derį) $2.50, vardu Commissio-

Norint gaut pirmas popieras,, nėr of Immigration ano Natu- 
reikia padaryti taip: Reikia ralization. Ir pagal p įduotas 
gaut iš bile Natūralizacijos ofi- . aplikacijoj informacija- natu- 
so blanką, vadinamą Form ralizacijos valdininkai patys
A-2213. Atsakius ant visų pa- išgaus atvažiavimo cei i ifikatą, 
klausimų, nunešt tą blanką sa- kuris yra reikalaujamas nuo 
vo distrikte į Immigration and prašančių pirmų popieią. Tas 
Naturalization ofisą. Jeigu Na- certifikatas jau bus dai's natu- 
turalizacijos ofisas toli, tą blan- ralizacijos rekordo, ki -ie nori 
ką galima nusiųst paštu. Siun- tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
čiant paštu, reikia pridėt dvi čiais.

PAJIESKOJIMAl
Pajieškau draugo KAZIMIERO 

RAULIUSONIO, Trakų apskričio, Ža
slių vaisi., Vareikonių kaimo; seniau 
gyveno Laurence, Mass., o dabar ne
žinau kur randasi. Prašau jį patį at
sišaukti, kurie žinote kur jis randasi 
prašau pranešti man jo adresų, busiu 
labai dėkingas. (9)

Juozas Lipševičius
430 Second st., Greenport, L. I., N.Y.

Parduodu Gerą Ūkę Lie
tuvoje.

LABAI PIGIAI. 25 hektarai žemės.
Visi triobesiai nauji ir moderniškai j- 
rengti. Ūkis pirmos rūšies. Kurie va
žiuojat Lietuvon apsigyventi, gera 
proga pigiai įsigyt tą pu kią ūkę. 
Plačiau klauskite pas savininką. (0 

STASYS BAGDONAS 
i 345 E. 8th St., So. Boston, Mass.

IŠ KANADOS LAIKRAŠČIŲ.
Sako, Kristus sugrjšiąs 

ant žemės.

GERA FARMA
_ “ __ . i 125 akrai, geros triobos, 15 karvių,

T ar 4«pv}/>i ?r«l° • STANISLOVO Yteiyįįo.j, j i,u|įus> 2 arkliai, visokie 
TARASEVIČIAUS ir kitų giminių farmos įrankiai. Pieną oarduoda 
Petro Vaiciukeviciaus; abudu paeina kvortom ir kenais dėl pieniaus; daro 
is Vilniaus gub-, Jurgionių kaimo. jrerą biznį. Pusė mailios į miestuką. 
Prašau juos pačius atsišaukti; kurie , Parduoda su visu bizniu už $9,500; 
žinot kur jie randasi, malonėkit pra-t apįe pusę įmokėt. Platesnių žinių 
nešt man jų adresą, busiu labai de- klausk. A žVINGILAS 
kinga. Mano vyras mirė, labai norė
čiau su broliu ir su dėde susižinot: ' FARMA No. 2.

Mrs. Malvina Yankauskas <7 J 45 akrai, 25 dirbamos lygios žemės
2211 Morgan avė., Bronx, N. Y. C. . be akmenų, stuba 7 kambarių ir bar

nė, prie didelio plento, 2 mailės į

Belgija Yra Laisvas 
Kraštas.

9 metų mergaitė klaidžiojo 
girioj 12 dienų.

Newfoundlande,
Belgija yra nedidelis kra 

netoli įštas’ turis iš viso 11,373 
gužis Trumbull anądien To- nuo New Melbourne’o, 9 Į keturkampes mylias (Lietu- 
ronto mieste pranešė savo metų amžiaus mergaitė, Lu- Xa turi 31,700 keturk. my- 
sekėjams, kad visos Biblijoj cy Harris vardu, išėjo andai
numatytos pranašystės jau iš namų norėdama upėtakų 
išsipildė, todėl dabar jau pagaudyt. Išėjo ir prapuolė. -
reikia laukti išsipildant pa- Tik po 12 dienų ji buvo at- j galimumo gyventi tiek žmo- 
skutinės, būtent, Kristaus rasta tankumvne po šakom nili- Belgijoje be nuolatinių 

gyventojų yra daug kitatau
čių: italų, ukrainų, lenkų ir 
kitų.

Pranašų bažnyčios kuni-

lių), o tuo tarpu gyventojų 
Belgijoje yra 8 milionai. 
Pramonė ir prekyba duoda

Pajieškau S. W. JANULIO, gyve-1 miestuką. Parduoda už $2,500; įmo- 
na kur nors New Jersey valstijoje. į kėt $500. A. ŽVTNGILA? ’ (-)
Yra svarbus reikalas, atsišaukite R- F- D. 1, Jewett City, Conn. 
greitai. Kurie žinot kur jis randasi,

Sniežkovas davė jam tokį 
patarimą: grįžimo ant žemės. Tos “ki- gulint veidu į žemę. Ji buvo

—Pasirink laiką, kai vir- tos pranašystės” buvusios dar gyva, bet negalėjo nei 
šininkas liks vienas kabinę- šios: Didižausis žemės dre- kalbėt, nei judėt. Rankų ir
te, ir užvešk jam kuo nors bėjimas (Kinijoj), didžiau- kojų pirštai nušalę, taip pat • i m , j; į_______:_______ e...-,;-------------

prašau praneškite jo adresą, busiu 
dėkingas. (8)

Adam Raganius
Parsiduoda Gera Ūkė.

50 akeriai žemės yra dirbamos ir
2901 So. Emerald avė., Chieago, III. miško. 500 obelių ir kitokiu vaisinių 

medžių; 15 melžiamų karvių ir jaunų

Belgus negalima pava
dinti viena tauta, nes jos gy
ventojai tautiniu atžvilgiu

-unkiu i galva. Tegul žino, sis badas (Rusijoje), di- ausys ir nosis. Spėjama, kad
kaip atleidinėti darbinin- džiausią pavietrė (influen- ji išgulėjo toj vietoj kelias
kus. ca 1918 metais) ir didžiau- paras. Nore daug žmonių skirstosi į dvi dalis: valonai,

Greit uoto traukinių bri- sis karas (pasaulio karas), buvo sukviesta jos jieškoti,• kurie kalba franeuziškai, ir
gadu viršininkas dr. Zakusi- Apie “sudną dieną” šitas ir ne vienas praėjo arti pro 
nas iškėlęs aikštėn Krilovo pranašysčių žinovas turbut jos guolį, bet negalėjo pa-
ir Sniežkovo darbus,

IcioL’O <ariviixiiixiix icziorvo,
riai siūlo iam tuojau pasi
traukti iš depo. “Jei nepasi
trauksi, — buvo parašyta 
aiške, — busi užmuštas ir į- 

mestas į jurą.”

gavo užmiršo.
O

lziiri ontz\_ 
nu: i

TURKIJOJ SUIMTAS 
LIETUVIS?

stebėti, nes ji buvo prisine- 
šus šakų ir palindus po jo
mis. Atsiliepti negalėjo, nes 
neturėjo jau jėgų.

Išbuvus 18 metų nerege, 
moteris vėl išvydo pasaulį.

Halifax’e gyvena 93 metų 
amžiaus moteris, Mrs. Jane 
Acker. Aštuoniolika metų
atgal ji neteko regėjimo ii dersonieneL 85 metų senei 

.iki šiol nieko nematė. Aną- čia išdygo jau treti dantys, 
i dien netikėtai jos akys vėl

Senei išdygo treti dantys.
Elston, Sask. — J. Hen-

LINDBERGHO BYLA LĖ-
ŠAVO $2,131,713.95.

Amerikos laikraščiai ap 
skaičiavo, kad dėl Lind- 
bergho vaiko išvogimo buve 
išleista daugiau kaip du mi
lionai dolerių. Būtent: New 
Jersey valstija išleido $162. 
713.94. Federalė valdžia iš
leido $800,000. Lindber 
ghas užmokėjo $50,000. 
New Yorko policijai ir teis
mams išleista $255,000. 
Hauptmanno advokatai pa
ėmė $43,000. Telefonas ii 
telegramos kaštavo $265, 
000. Radio, $30,000. Laik
raščiai žinioms rinkti išlei 
do $250,000. Ir daug buvo 
kitokių išlaidų. Iš viso pa
sidarė $2,131,713.95.

Havaso žiniomis, šiomis išvydo pasaulį. Ji negalėjo 
dienomis Ankaroje buvo atsistebėti automobiliais, 
ulaikytas vienas svetimša-; kuriu pirma nebuvo mačiu

lis, kuris sakosi esąs gydyto-! si. “Kaip jie gali taip greitai 
jas lietuvis. Ankaroje ma-Į važiuoti ir kas juos varo?” 
noma, kad
pinėjęs

1O. aTklirVei: VJC lite"; ii nuc j uvo * ai vr .

d sulaikytasis šni-įji nuolatos klausinėja. Visas 
svetimos valstybės gyvenimas šiandien jai išro-

naudai. Jis atsisakė apie sa
vo veikimą bet ką pareikš
ti ir pradėjo bado streiką. 
Vedama kvota.

SOVIETŲ BIZNIS KNY
GOMIS.

Praėjusiais metais Sovie
tų Rusija užsieniams rusų 
kalba išleistų knygų ir laik
raščių pardavė už $380,009.

Surinko Ant. Puskunigis.

“LIETUVOS AIDO” BEN
DRADARBIS LIETUVOS 

ŠMEIŽIKAS.

Zavišas, kuri.- bendradar
biaudavo tautininkų orga
nui “Lietuvos Aidui” ir la
bai nešvariai puldavo Lie
tuvos žmones už nepritari
mą tautininkų valdžiai, da
bar paaiškėjo, kad tas dide
lis tautininkų "patriotas,”

Cobourgo miestely aną- dirba lenkams. Išeinantis 
dien bažnyčioj buvo rastas Kaune satyros laikraštis 
ant balkio pasikoręs bedar- “Kuntaplis” iššifravo, kad

do kitaip. Merginos net ci
garetes ruko. “Kaip tas ga
lima?” klausinėja senukė.

Bažnyčioj pasikorė be
darbis.

bis Fred Nicholls. Jis paliko 
žmoną ir ketvertą vaikų.

SUŽAVĖJO HITLERĮ.

Ši danų gražuolė. Inga Arvad 
viešėdama Berlyne taip sužavė
jo Hitlerį, kad jis paskyrė ją 
nacių spaudos viršininke Dani
joj. Ji yra buvusi šokikė, judžių 
aktorė, o dabar laikraštininke.

BLUE RIBBON MALT
m e r r c a s B / g a e s / S e / /e r

Pajieškau brolio KAZIO ADOMAI- gyvulių, ir visokių paukščių-; 8 kam- 
ČIO. Mano adresas; (7) ; barių namas apšviečiama.; elektra,
Joe Adomaitis, Federal Works Camp, j visi budintai, visos mašinos kas tik 

R. F. D. 1, Independence, W. Va. 'reikalinga ant farmos; prie pero ke- 
____________________________________ j lio ir netoli nuo miestų. Ka- myli gy-

Pajieškau VINCO KULPANO, Vai- venti ant farmos ir nori įasidaryt 
poniškių kaimo, Punsko parapijos, serą gyvenimą. Ui gera r’oga, nes 
Pirm 18 metų gyveno So. Bostone ir P>P>a> parsiduoda. Priežastį pardavį- 
dirbo cukernėje. Išvažiavo į Water- Ipatirsite ant vietos arba per laiš- 
bury, Conn. Kas žino kur jis randasi, 1 ką paaiškinsiu. Adresas: (7)

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

Nupigintos Knygos.
NAUJAS ŠZAVIZROLaS įbai 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. 
Sapnų Knygelė, išguldymas sap. 25c. 
Gyvenimas girtuoklio su 15 pa
veikslų ir vissos dainos apie gir
tuoklius.............................................. 25c.
Spėjimai laimės ir planetos..........20c..

Kas prisius $1, nusiųsiu v. ;as minė
tas knygas. Kurie norėsit ęaut bile 
vieną arba kelias iš minėtų k lygų, ga
lite prisiųst Pastos ženklais. Iš Kana
dos šUmpų nepriimu. (-)

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth St-, So. Bos on, Mass

prašau pranešti, arba pats lai atsi
šaukia. (7)

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

Pajieškau ANTANO GAIDELIO iš 
ti-g»lini»i kflimn ir dviejų Juozapų 
Kavaliauskų, jie abudu pusbroliai iš 
Mikėnų kaimo. Visi trys Šesikų 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 Mecialis
6300 White avė., Cleveland, Ohio.

Reikalingas Darbininkas
Ant Farmos, kuris mokėtų karves 
melžti ir visą darbą dirbti. Mokestis 

mėnesį. Kuris mokėtų ir kar- 
mokėsime 

(9)
WM. CINSKIS, R. F. D. 1, 

CORRY, PA.

flamandai, kurie kalba o- 
landiškai-flamandiškai. Bel
gijoj gyventojai skiriami į 
dvi dalis ne tik kalbos, bet 
ir kultūros atžvilgiu, budu, 
papročiais ir tt. Antagoniz
mas tarpe valonų, franeuzų 
kultūros ir flamandų-vokie- 
čių kultūros yra labai dide
lis. Paskutinių laikų fla
mandų judėjimas pasidarė 
labai gyvas. Jį palako kai 
kurie parlamento nariai, ku
rie parlamente komisijų po
sėdžiuose kalba tik flaman- j20
diskai, nors Visi franCUZiŠ- į pėdino darbą, tokiam 

kai moka. Šis nutarimas la- $25_Į_m6n«i._Kręiptis: 
bai nepatiko valonams, ku
zių skaičius mažesnis, ir vie
nybės šalininkams.

Daug kas mano, kad kur 
yra karalius, ten nėra lais-

“Lietuvos Aido” bendra
darbis D-s, pasirodė, kad iis 
yra ir kauniškio “Dzienik 
Pc’ski” bendradarbis, pasi 
vadinęs Javnuta, ir Krako- 
voje leidžiamo “Illiustro- 
vanny Kurjer Codzienny” 
atstovu Kaune. Pasirodo, 
kad tas “tautininkų erštas 
per “L. A.” puldavo Lietu
vos liaudį, o minėti lenkų 
laikraščiai da nešvariau 
puldavo visą Lietuvą ir pa
čius tautininkus.

Jurgis iš N

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos Gyduolės. Kurios Pa
naikina Žilimą. Plankų slinkimą ir 

7.’’. V 1 - i- Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtųves. Belgijoje yra. betgi KI- turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- 
Belgijoje brangiausias1 k* afb? plęjskanuoja plaukai.. Jos

;urtas yra laisve. Belgai pa-(vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už
:vs mėgsta laisvę ir kitiems jas ^resnio šiol išrasta specialiai ° . y. . supažindinimui pasiūlome dideli $2.00OS neatima. x avyzdziui, pakeli už Sl.oo. Užsisakyk šiandien ir
Eupen Malmady krašte, ku- sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 

. v . _ . J ’-y patenkintas, jums pinigai bus sugrą-’TS prieš karą prigulėjo Vo- žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., Dept. 4,

'Siausmų Pačiuose ar Susti-asių) 
Muskulų Prasalinimui

reikalaukit visame pašau v 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitų ir tikrų 

palengvinimų

Daktaras Sako Kaip
Išvengti Slogu

Žymus sveikatos specialistas yra pa 
reiškęs, kari 83 nuoš. šios šalies as 
menų yra paliesti slogų. Jis nurodo 
kad “raktas” išvengimui slogų, yra 
palaikyti atspara, kuri nugali daug 
maž pakenčiamai susirgimų priežasti

NUGA-TONE pasirodė stebėtinu 
tonikų budavojimui ir palaikymui at 
sparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu 
sius organus. Teikia jiems daugiav 
jėgos. ir jie išmeta nuodus, kurie bu 
na priežastimi įvairiu negalių Dabar 
laikas jums budavoti atsparą Imkit 
NUGA-TONE tik trumpą laiką ir tė 
mykit stebėtinus r zultatus. Parduo 
da ir garantuoja visi aptiekoriai. Pi 
nigsi gražinami, jei esat nenatenkin 
ti. Mėnesio trytmentas už Vieną Do
leri. Lengva priimti ir palaiko jus 
tvarkoj.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
’^alų Liuosuotoją vidurių, 25c.

ir 60c.

kietijai, dabar dauguma y- 
a vokiečiai. Visose įstaigo

je ir mokyklose parašai čia 
•ašomi vokiečių kalba; yra 
net suorganizuotos kariuo
menės dalys, kuriose tar
nauja vokiečiai, žodžiu, pil- 
la laisvė. Laisvė pastebima 
visose gyvenimo srityse: po- 
ritinėj, kultūrinėj, tikybinėj 
<r medžiaginėj.

Šįmet vasarą bus Belgijos 
oarlamento rinkimai, todėl 
:au dabar prasidėjo prieš- 
inkiminė agitacija.. Katali

kų. socialistų partijos šau
kia suvažiavimus, persior
ganizuoja ir rengiasi į idėjų 
kovą.
Parsiduoda Gera Farma.
Žemė lygi, be kalnų, su dideliu pu

šynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
arti. laibai paranku su šeimyna. Gy
vent galima iš pieno. 46 akeriai že- 
nės. 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
melžiamų karvių, bulius ir kitos a’J- 
'ginamos; yra žąsų ir turkių, vištų, 
įkiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
nrie farmos įrankiai ir mašinos. 8 

•ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barr.ė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilai komani 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimvna. Kreipkitės pas (21

V. KAVALIAUSKAS,
Nashua Street, Shirley, Mass.

Box 305, CLINTON, IND.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA ,

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

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika, pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j 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
Drutab audeklo apdarais ................. $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston. Mass.
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KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE. Skaitytojų Sveiki
nimai.

Atsidarė Ežerų Keliai Automobiliams.

Clevelando veikėjai sudarė Planuoja įkurti “nepriklau- 
komitetą Am. Lietuvių somą” politinę organizaciją.

Kongreso reikalu.
Būrelis Clevelando lietu

\ių veikėjų pamatė reikalą iruti "nepriKiausomą poii- už du -Keleivio“ kalenda 
lemti busiantį Amerikos tikos organizaciją, kuriai • P- išlinkite visiems 
lietuvių Kongresą. kuris į- galėtų prigulėti visi balsuo- nu..,dvtais adre
\yks birželio 20 ir 21 die- jantįs lietuviai, o kada atei-i om. Tam darbui likos jau • a rinkimai, tada remti kan

didatą, kuris išrodys tinka- 
niausis. Dabar lietuviai iš
sidalinę į partijas ir rinki
muose negali nieko nusvert.

Gerbiama “Keleivio” Ad 
ministracija! Prisiun č i u

Tarp Clevelando lietuvių Tamstoms $8.50 už keturias 
i- pradėta kalbėti, kad -Keleivio” pienumeratas ir
ą įkurt “nepriklausomą . poli- už du -Keleivio” kalendo-

išrinktas komitetas įs siu i smenų: Stasys Čerauka. 
I lotiejus šalčius, Vincas 
resna ir Jonas Jarus. Janis 
1 askirtas komisijos sekreto- 
įium. Taigi, esant reikalui 
1 rašau kreiptis į mane, o aš 
t uteiksiu visas informaci- 
jas. Neabejoju, kad dauge
lis kolonijų jau išrinko ir 
(.ar išrinks delegatus Į kon
gresą, todėl ir jiems gal rei
kės kokių informacijų gau
ti. Musų vietinis komitetas 
pasirūpins viską prirengti, 
las tik bus reikalinga Kon
gresui. Laikas nuo laiko 
pranešiu, kas bus veikiama, 
iiekretoriaus antrašas: Jo- 
i as Jarus, 8813 Empire ave. 
Cleveland, Ohio.

Fašistai palaidojo nemirusį.
SLA. 14-tos kuopos politi

kieriai labai nusiminę vaik
ščioja, nes jau aiškiai mato, 
kad jų priešas adv. Bago
čius laimės rinkimus. Dau
gelis nusijuokia iš jų persi- 
skaičiavimo. Kada 1 balan
džio buvo delegatų į seimą 
linkimas, jie pastatė ir iš
rinko adv. Nadą Rastenį. 
Reiškia, dar nemirusį žmo
gų palaidojo. Patys jau nu
tarė, kad jis nebus išrinktas 
Į SLA. prezidento vietą, tai 
nors delegatu išrinko. Visi 
žino, kad Bagočius bus vėl 
išrinktas prezidentu, todėl 
sandariečiams nereikėjo sa
vo žmogų statyti, iš kalno 
jau žinant, kad jis bus su
muštas.

SLA. 136 kuopoj rinki
mus laimėjo pažangieji. Ba
gočius gavo kone visus bal
sus. Rastenis gavo tik vieną 
balsą. Mažukna gavo di
džiumą ir Gugis didžiumą.

Jokštininkų šleitas neužmoka už radio.
Nesenai čia buvo per ra

lio varoma agitacija už 
bokšto šleitą” į SLA. Pil- 

’cmą Tarybą, o dabar jau 
ieškoma, kas už tai užmo- 
:ės. Visgi reikėjo už radio 
žsimokėti. Teko nugirsti, 
ad garsus Susivienijimo 
eikalų “žinovas,” p.* Pras- 
evičius, prašinėja tūlų na- 
ių, kad po kvoderį sudėtų 
om išlaidom padengti. Bet 
:ad rinkimai nekaip atrodo, 
ai daugelis nenori nei kvo- 
lerio duoti.

SLA. vice prezidentas irgi 
nukentėjo.

Gavau pranešimą nuo sa- 
o draugo Jono Mažuknos. 

SLA. vice prezidento iš 
rittsburgho, kad ir jis esąs 
tarpe nukentėjusių, kada 
anduo buvo užliejęs mies- 
ą. Taigi reiškiu pp. J. Ma- 
uknam savo užuojautą ir 
inkiu greito atsistatymo. 

Kurie nesame matę vietų, 
tokias palieka nuslūgęs 
.anduo, tai sunku ir supras- 
i, kokius nuostolius žmonės 
uri.

Vincas Česna yra geras 
ietuvių reikalų rėmėjas ir 
<Įabus biznierius. Jis užlai
ko taverną po numeriu 6710 
Superior ave. Be to, p. Čes- 
įa yra geras “Naujienų” ir 
‘Keleivio” rėmėjas. Todėl 
. ietos lietuviai mėgsta jį ap- 
'ankyti, kada nori linksmai 
aiką praleisti.

Balandžio 5 dieną pp. J. 
3razauskų namuose Įvyko 
:q-aži “party.” Dalyvavo pp. 
J. Jarai, pp. Sotekai, pp. 
Daugertai, p. P. P. Mulionis, 
). G. Barnius ir p-nia Yuge- 

. ienė. Frank Sotek yra geras 
advokatas ir yra daug gero 
’ ietuviams padaręs. Gi p-nia 
Sotek dirba prie “Cleveland 

, ATews” laikraščio ir kas me- 
ai važinėja po kitas šalis 

žinių rinkti laikraščiui. Išsi
kalbėjus su p-nia Sotek pa- 
yriau, kad šią vasarą ji ža

lia aplankyti ir Lietuvą, kur 
bus nutraukta daug paveik
siu ir atspausdinta “Cleve-: 
j and News” puslapiuose, 
Gardžiai pavalgę ir išsigėręj 

u večiai išsiskirstė apie dvy
liktą valandą naktį.

Akrone įvyko Ohio vals- 
1 ijos socialistų suvažiavi
mas, kuris nominavo savo 
kandidatu į gubernatorius 
John C. Taylorą iš Toledo. 
Taylor yra mokyklų kontro
lės narys Toledo mieste. Į 
leitenant-gubematorius no
minuotas clevelandietis Ro
bert D. Dullea. Nominuota 
ir daugelis kitų kandidatų 
Įvairiems valstijos urėdams.

Plieno išdirbystės darbai 
pradėjo kiek gerėti. New- 
burg American Steel & Wi- 
re kompanija priėmė apie 
4,000 darbininkų atgal. 
Daugelis jų buvo paleista 
net nuo 1933 metų.

ais ir pravardėmis. Senas I
• Keleivio” skaitytojas Juo
zapas Žukauskas mirė pe
reitais metais gegužės mė-| 
nesy, prenumeratą atnauji
no dukrelė Elena, todėl I 
“Keleivį” siuntinėkite jot 
vardu. Visam “Keleivio” Į 
štabui gero velijantis.o vVincas Žukausku*.! Šis vaizdelis parodo du garlaiviu. atėjusiu su automobiliais iš Detrcito i Clevelandą. Per žiemą ežerai buvo užšalę ir automobiliai buvo siuntinėjami traukiniais.Aš sveikinu “Keleivio” 
iedakciją ne dėl mados, ne 
dėl to kad visi ja sveikina,
bet dėi to kad iš-tikros šir-j varpo bendrovės sėrininkams.

trokštu “Keleivioaies
draugams laimės ir ilgiau
sių metų. Trokštu, kad nue 
t ios dienos “Keleivis” kiltų 
ir augtų, kaip joks laikraš- 
is da nėra augęs. Tai yra | <G«diinino gatvė 38. 

mano

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO’ 
KNYGYNE.

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

'ai'.is. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 Oi
Lengvas Budis Įsmukti Angliškai.—

Rar.kius reikalingiausių žodžių i) 
pasikalbėjimu ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
tias gali greitai išmokt kalbėt anglis 
tai. Joje telpa retik atskiri žodžiai 
bet čieii sakiniai, pasikalbėjimai dar 
bu jieškant. važ'uoiar.t kur nors, nu 
ėjus krautuvėn. pas daktarą. pas bar 
z’askvti, pas kriaučių ir tt Š’i fone 
tišku ištarimu ir g-amatika. Antrs 
fadidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
St M it neisi. n. v Pus!. 5a. ............35c

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

parašė šernas Su paveikslėliais. Ap-

'jc'.uvom Reapuhtikoe luto rija ir Žem
upiu—š’tas veikalas parodo, kaip 

uo 1005 meių revoliucinės Lietuvoa 
pėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

taip tuo pačiu laiku kunigai tą val-
‘žią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
ucįja paėmė virių, kaip Lietuva li
ną paliuosuota ii po caro valdžios jr 

kaip ji buvo apskelbia respublika
!’ridėtas didelis spalvuota* žemlapis 
’aredo dabartinės Lietuvos rubežiua 

•r kaip šalis yra padalyta j apskri
tus. Tai yra vienatine knyga, kuri pa
rodo. kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa viai svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei

mo nutarimai, taikos šutai tis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Vra tai ne aryga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą. ii.or . fl.M.rašo apie visas musų pasaulio žmonių i Į? >au^° lr ’š viuaus Kaina 

tautus, veisles arba rases Yra didelei Orutcig auCeklo apdarais 
raudi "Pa S:iekvierani perskaityti Chi
cago, 111., pusi. 667, Popieros vir
šeliais .............................................. $3.00

Ar Buvo Visuotinau Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti j kelias die

na* visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti

___ po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai
baliams, ir veislių žmonės? šitie ir šim

tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos. Jautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Viaos

niekas neimli ,?kambios- visos geros. Tinka viso- ne» niekas negali tiems apvaikščiojimams,paįvairintų.
pasinaudoti daugiau kaip tre- koncertams ir tt. Antra pagerinta

.... ...... j. laida. So. Boston. 1014 m...............25c.
Akcinė bendrovė “Varnas" -!aiS įgaliojimais, \adinas.Dena ove t arpa. ,ei J KardeUs gautu 5 jgalioji. Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers-aufes lai vra I ^Gedimino gatve 38. Kaunas. , :... .. ♦- • i--.*.. L - ♦ . \ t> j . -j-- ..i Imus, tai jau du įgaliojimai zu- ____ _ ____ ____  _ ___širdingiausi linKėjl-, l©tu\a.) oendroye leidžia Lie- lu kacį balsai nežutu. rei- vertimas vra lengvas ir gražus. Chi-' n.okslas’nuo pradžios iki galo. Kai-

, , ... /’ cago, III 19C9, pusi. 432. Drūtai i na ..................................... ................. 25c.kalinga kad viršuje pažymėti apdaryta ...... e.............................. $2 50
asmens, varpininkai, butu pa- ...... - -- K, Xan”1 Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-H lakvuueija. Paraše N. uuacv Puiki, ralius. Knyga tik ką apleido spau-

naudinga knyga, aprašyta ka taukų Nauja knyga užpildyta vien re-
. bažnyčios siautimas ir pradžia re* o r- Cpp*ajsf aiškiausi nurodvmai kokius 

mos. Su daugeliu puikių paveikslų. _ ; vaįstus dėl kokios ligos naudoti. Ver-

Paskubinkit pasiųst įga
liojimus.

mai "Keleivio” redakcijai. Ituvos žinias," “Lietuvos Uki- 
idministraciiai ir visiems ninką." “Lietuvos Jaunimą" ii
o draugams.

Ona Volungevičienė
Rosbury, Mass.

Gerbiamieji “Keleivio” 
leidėjai! Sveikinu jus ap-

| •Moksleivį." Gegužės 26, Kaune vyks metinis suvažiavimas. A Į menkoje minėtos bendrovės y ra nemažai šėrininkų (šerti daugiausia išpardavė dr. D. Alseika būdamas Amerikoje 1920— [1921 m.). Visų šėrininkų ir jų

Įvairinti.
Varpo b-vė kiekvienam akci-

ta į visas kalbus, todėl kad yra gra-Į faktas; kas sakinys—tai naujas ku
ziai aprašyta apie Ttymą. Lietuviškas r.igų argumentas griūva. Mokslą* it

r.inkui siunčia visados “Lietu- 215 pusi. Popieros apdaruose. .. i 1.00 ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
vos Ūkininką" ir jei kas iŠ akci- Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Daktaras yra viena iš reikalin- • i T. n- a c, doroolin gausių knygų kiekvienam lietuviui,ninku negautumėt "Lietuvos Dr A Bacevičia^ Kn>g« sudaugeliu jsipvtote tuoj. Didelė knyga dru-ais 
Lkininko, tai sykiu, siųsdami menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- ąpdaia*s, apie 300 pulsapių.

vaikščiojant 30 metų |-dresu Varpo bendrovė Kaune !2ahojimą (proxy) pažymėkite, tarnai išaiškina gamtos istoriją. Cin
kai na $2.50

cago, 115. 1503. pus! 209. Gražiuo- v , ■ » - z. u- c& - - ------ ir-o,— n.„„_, į—ones Garbino Seno-
knygos lietuvių kal-

llaterialiskaa Istorijos Supratimas, boj iki šie! da nebuve. Čia aprašyta 
Lietuvos Ukinin- Lapeliai iš Drcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai. asy-
jvairiausius r.uotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tieVarpo bendrovės adresas: aitą knygelę. Kalba labai lengva. Kay- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

Gediminn ratvp Kaunan ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikius su žmonėmis turėjo,ueaimino gatve o», Kaunas, ̂ „ojairL JIedega imta iš Greilicho Knyga stambi ir labai užimanti.
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Kaip Tapti Suvienytų Valstija Piiia .................... ..

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystė* žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
įstatymai su reikalingais klausimais it hi stori j</s, etnografijos, geografijos,
atsakymais lietuvių ir angių kalbose astronomijos, aritmetikos, medicinos 
Antra peržiurai* ir pagerinta ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
jaid» .................................................... t* visokių patarimų apie sveikatą, bu

dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos f o- d,mų amatninkams, ūkininkams, dar

nos. Daugiau juokų, negu Ameri- įįninkams. šeimininkams ir kitiems 
koj munšaino. Šioje Lnygoje telpa net n įvairių ša'tinių surinko J. Laukia.
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, Chicago. III 1911 m., puslapi; 392
pasikalbėjimai, humoriatiški straips- Popieros viršeliais ................... $2.00
niukai ir juokai. Antra pagerinta

tgs pusk ................................. 25c. piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 

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

paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
špalvuotais gražiais žemlapiais. _ dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50 veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr-i ir
. . . . _ . ,, . - 2 moterys. Abu veikalėliai vienojeŠvento Antano Ktebnkla*. trviejų vei- knv™..3ie Kaina 25ckimų komedija. Perstatymui reikia »yK»-^e. Kaina ........................... zoc.
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, io- yieiko Reikia Žmogui Gert ir falgyt? 
Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c. —Dėlto, kad norisi, atsakys koks
_ . .. r v - -j - nemokša. Bet delko gi norisi? DeikcSocializmas ir Religija Labai jdomi v . - žmogus silpsta? Ir delko 

knyga šituo svarbiu klausimu Ją mais;as duoda daugiau spėkų
turėtų perskaity’ti kiekvienas katah- kita8 mažiau? Delko žmo?ui reikia
^a,s.,r soc.a.istas. I arase E V ander- druskos ir kitų panašių da-
\elde, verte \ ardunas. So. Boston, _ lytoj’? Kcdėl jam reikia riebalų ? ši

tuos klausinius suprasi tiktai iš šioa 
knygutės. Parašė D-ras G-rcus.

15c

.,Ų ir linkiu jums OmmH, ui 7 butinai kad laikraščio negaunate. Taip- :
pakol tik bus gyva lietuvių |rejkia igaiiojimus <pro. g! sykiu parašykite ir iš savo „„„..„a,.. bei fcl «ci d, i

xy) panašiai šitokio turinio:išeivija Amerikoje. Gera
pauda yra vienatinis susi- 
aminimas, o “Keleivis”, yra 

vienas iš geriausių musų

Toronto Lietuviai nori susi 
artinti su S. V. lietuviais.
Kiek laiko atgal teko pa 

•.ėmyti, kad Toronto betu
riu veikėjai tariasi įvesti są- 
vaitinį skyrių “Naujienose” 
r patalpinti jame žinias iš 
Kanados. Kanadoj yra daug 
•ietuvių ir mums butų Įdo
mu žinoti apie jų gyvenimą 
Gyvendami kaiminystėje 
mes turėtume arčiau vieni 
kitus pažinti ir vieni apie ki 
us žinoti. Aš manau, kad 

toks sumanymas yra geras 
r Kanados lietuviai turėtų 

jį įvykinti. Mes, Jungtinių 
Valstijų lietuviai, norėtume 
su Kanadoj gyvenančiais 
avo broliais veikti išvien ir 

vieni kitiems pagelbėti rei
kalui esant. Per “Naujie
nas” ir “Keleivį” mes gali
me plačiai savo gyvenimo 
reikalus nušviesti, tik reikia 
daugiau pasidarbuoti ir vie 
ni kitiem ranką paduoti.

ĮGALIOJIMAS (PROXY)
vietos žinių kui."

laikraščių, taigi lai jis gy- L a?™"“5 .»k5'« Nf- .••.-••• 
uo ja ilgiausiu? metu.:. Kid zem,a" ‘“""T .akc‘nmkJas
r sunkus laikai, vistiek susi- l-‘!asyt T“ 7 ?•" '“' r
gavįs S2 siunčiu prenume- b1.nas I?*“!“ P ir
atą atnaujinti. Baig<lamasrotmV loV“Va, ’, i „ ristovauti mane 1936 metu gegu-oakau, bukit sveiki ir tegulk. , ... ‘ ,., ’ ar -i - Izes 36 d. visuotiniame Varpoous sveikas Maikio tėvas. , , . •J bendroves akcininkų susinnki- 

J. Juozaitis, jjs balsuos ar ką nu-
Grand Rapids, Mich.Įtars aš tam pritariu ir neprieš- .’.arausiu.

Gerb. "Keleivio Redak-j Data, metai, mėnesis ir diena
Sveikinu jus sušilau-J ;r šėrininko parašas, 

kus 30 metų sukaktuvių ii J Amerikoje gyvenanti šėrinin- 
inkiu geriausios kloties at-Laj dauguma nežinome ką įga- 
-ičjai. Ilgus metus "Kelei- Jnoti, aš patariu siųst įgaliojimus 

į skaitė mano tėvas, o da-kįoms ypatoms: (1) Jonas Kar- 
bar. kai jis miręs, as, jo su-Įdėlis, “Lietuvos žinių” redakto- 
įus, skaitau. Šiame laiške Į rįus, (2) Vincas Oškinis, “Liet. 
orisiunčiu $2 Maikio tėvui Ūkininko” red., (3) Balys Pa- 
ant batų. Įramskas, (4) Jonas Raupys. (5)

Albinas Ramoška, ] prof. dr. VI. Lašas. Jei šėrinin- 
Scranton, Pa. Į kui žinomas kitas asmuo idėjiniai surištas su Varpo b-vės dar-

Teko nugirsti, jog kelia 
tas katalikiškos pusės veikė 
jų jau žada dėtis prie P. Šu 
kio ir pradėti leisti Cleve 
landė sąvaitraštį. Kiek tie 
paskalai turi pamato, neži 
nau, bet katalikai nori ture 
ti vietos laikraštį. Čia jam 
bus geras laukas. Kaip ro
dos,, ir naujos parapijos ku 
nigas yra tuo užinteresuo

Jau 23 tautybių kulturi 
niai darželiai tariasi parsi 
kviesti San Carlo operą 
miesto auditoriją balandžio 
28, 29 ir 30 dienoms, kac 
padarius pelno įrengimui 
darželių miesto parkuose 
Prie to darbo ir lietuviai yra

Policija areštavo žmogų, 
kurį nužiūri nušovus poli- 
cistą Temanskį kelios die
nos atgal viename tuščiame; prisidėję. Nors federalė vai 
lote, saliuno užpakaly. Ta- džia duoda daug pinigų į 
me saliune apie dešimts po- rengimui tų darželių, vie 
licmanų baliavojo iki pus- nok ir pačios tautos turi 
nakčio ir paskiau vieną jų kiek prisidėti, 
nušovė. į Jonas Janu.

Lithuania. V. B. Akcininkas.
DIDELĖ PERMAINA.

‘Kokia didelė permaina,” pa-REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

bais, galit siųst kitiems. (Vals tiečių-liaudininkų Sąjungos narį Įgalioti nebegalima, nes ji uždaryta.) Svarbu dar pažymė-

Mass., 1915 m., pusi. 24................10c.
“O. S. S" arba Šliubinė Iškilmė.

Vieno akto farsas, labai juokingas Kama sakė anądien ši 84 metų senukė, “• Reras perstatymui. Kaina .... 16c. išlipdama San Franciscoj iŠ or- žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvoalaivio. Kai ji buvo jauna, ji va- - SeIPlm° Fondo leidinys. Sa Rašyto- 
J J jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-J. ir M. F. Yokubynams.lti, kad šėrininkai, kurių viena- žiavo iš rytų į Chicagą arkliais, na...........................................................50c.

—Mes nenorime tos organi-|me mieste yra daugiau, kad su 
zacijos reklamuoti, nes joshieitų ir pasitartų ir įgaliotinius 
tikslas, kad ir labai slepia-1 —

Dri Diddėg Ekskur
sieny gyvenantiems lietu- SUOS į Lietuvą. 
.•iams. Tą jau parodo ir jos1ižrašyti^ ŠLA. 236 kuopai j šiais metais daug Amerikos 
laikraščiai, kuriuose nieko | jjetuvįų vyks į Lietuvą vasaro- 
daugiau nėra, tik unifor-Lj_ Tas patirta iš daugelio gau-
muoti fašistinės diktatūros tų laiškų iš Įvairių kolonijų.

“KELEIVIS” 
253 Broadway,

So. Boston, Mase,uždengtuose ratuose, nes tuomet da nebuvo geležinkelio. O dabar ji iš Chicagos Į San Francisco jau oru nulėkė. Taip, pasaulis keičiasi.
LIETUVIŲ LAISVĖS MY

LĖTOJŲ DRAUGIJA
TVAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott SL TVaukegan. IIL
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st, TVaukegan, IIL
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

30 McAlister .ąve.., Igaukcgan, III.

i

“KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

ramsčiai. [klausiant informacijų apie vy
K. Stepuliui. — Eilėraštis kimą į Lietuvą, ypatingai apie

oarašvtas neblogai, bet jo j Tiesioginę Ekskursiją, kuri iš
tema — Dariaus ir Girėno! plauks iš New Yorko Gegužės _ ___ .
skridimas — jau pasenusi, Į29 <*•» ! Klaipėdą, švedų Ameri ! Emilija Kcrnagia-Htartų rašt. < ’odėl nedėsime kos linijos. ?20 Vine Place, Wąukėgan, IR.linijos.

Tikimasi, kad ši ekskursija ous viena iš skaitlingiausių šiais metais! Mat, pabaigoje birželio mėnesio Lietuvoje įvyksta ūkio paroda Kaune. Apie tą patį laiką, rodos, Tauragėj į- vyks Eukaristinis kongresas. [Kurie nori matyti parodą ir dalyvauti minėtam kongrese, tai bus patogus laikas vykti su tiesiogine ekskursija gegužės 29.Į Tuojaus patartina kreiptis į [vietinį laivakorčių agentą, užsisakyti laive vietą ir apsirūpinti su reikalingais dokumentais.
Antra ekskursija išplauks (liepos 1 d. Proga pamatyti gražiąją ir Lietuvai draugingą šve- ^Jdiją. važiuojant iš Gothenburgo Šis vyras nesenai buvo išrink-1 šešias valandas ekspresiniu tas filmų kompanijos, Universal I traukiniu. Ekskursiją vadovaus Pictures, galva. Jis vadinasi H.|V1. P. Mučinskas, š. A- L. liet. H. Cochrane. |skyriaus vedėjas Amerikoj.

NAUJAS JUDŽIV GALVA.

K. Vaitiekūnas — k&Sjcrięs.
726 — 8th St., TVaukegan, III. 

Kasos Globėjai:
Jurgis Petraitis, Z. Gabris.

Kaygiai:
K. Dambrauskas, -J. Gauranskas.

Maršalkos:
G. Grinius, J. Skripka.

Susirinkimai būna paskutinį nedėl
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th it 
Adams Sta.. TVaukegan. IIL

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius 
1$ Whitaey SU Wor«ster,

“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 reikalingu 
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.



Ns. 17. Balandžio 22 d., 1936 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

!

KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

BYLA, KURIĄ BUTŲ GALIMA 
SCENOJE VAIDINTI.

Šiomis dienomis Lietuvos sužeistas, 
kariuomenės teisme buvc go. 
nagrinėjama byla, kurios is
torija dėl savo nepastovume 
tiktų scenos vaidinimui.

štai kaip ji prasideda:
Mažeikių apskrity, didi

kių valsčiuje, Vadagių kai
me gyveno prasilavinęs ūki
ninkas Visgaudis. Jis valdė 
28 ha ūkį ir gražiai gyveno.

Mažrimas pabė

Dabar prasideda šio “vei
kalo” antrasis veiksmas— 
nusikakino aiškinimas.

Buvo nustatyta, kad ant
stolį kėsinosi padegti ir Ži
lėną nužudė Mažrimas, bet 
jo niekaip negalima buvo 
sugauti. Kaip bendrininkas 
ir nusikaltimo įkvėpėjas bu- 

, vo suimtas Visgaudas, suimEsant geiai ūkio būklei, Vis- :as jr Rap0Įas> bet Mažri 
gaudis savo ūkį noiejo itai- vjs siapStėsi. Pagaliau
syti^ modemiškai ir vieną v7isgaudžio sūnūs Benjami- 
grazią dieną jis įs ‘ Lietu- 
kio” įvairių moderniškų u- 
kio mašinų užpirko net už Z 
40,000 litų. Mašinas, žino- \
ma, Visgaudui davė išsime- kontakte su šauliais ir poli-

ias, tarnaująs savanoriu 
;; kariuomenėj, pasisiūlė Maž- 
v imą sugauti. Gauna kelias

oaras atostogų. Veikia neva
ketinai. Bet greit prasidėjo 
krizis. “Lietūkis” pradėjo 
Visgaudį spausti, vekselius 
pavedė išjieškoti Mažeikių 
teismo antstoliui Urbonui. 
Ir Visgaudis Įsikalė sau į 
galvą, kad teismo antstolis 
jo didžiausias priešas. Ant
stoliui su Visgaudžiu irgi 
buvo darbo: kai antstolis 
nuvažiavo aprašyti .mašinų. 
Visgaudis jas buvo paslė
pęs pas savo ištekėjusią 
dukterį. Vėliau mašinos ras
tos išardytos ir paslėptos

rija. Benjaminas tuojaus 
susiranda Mažrimą ir su juo 
oradeda Įvairius planus 
kombinuoti. Tariasi pas Bu
drius, kurie Mažrimą slėpė 
miškelyje arba šiene. Ben
jaminas atsinešęs pas Būd
žius degtinės ir visi gėrę, 
užkandžiavę. Benjaminas 
:u Mažrimu kalbėjęsis pa
šnabždomis, bet Budrys vis 
:iek nugirdęs, kad Mažri
mas siūląs susidėti su plėši
ku Balsiu ir sudaryti gaują, 
bet Benjaminas atsakęs,

pelkėse ir krūmuose Paskui neverta, nes Balsys jau 
Visgaudis teisybes jieško- ; atvira džiova. 
jo teismo keliu: jis apskun-'
dė teismo antstolio veiks- Trečias “veiksmas” miške, 
mus ir byla pasiekė net Vy-j Benjaminas ir šaulius su- 
riausijį tribunolą, bet Vis-j vedžiojo: jis nudorė apsupti 
gaudis visur pralaimėjo, miškelį, kuriame jis neva 
Pagaliau Visgaudžio gal- ousiąs su Mažrimu ir ten bu- 
von ėmė skverbtis baisios ,įa gaĮima Mažrimą suimti, 
mintys — padegti teismo: Tačiau Mažrimą jis nusivi- 
antstolio raštinę, kad su ras- iį0j0 j kitą vietą ir iš užpa- 
tine supleškėtų ir jo vekse- kalio keliais šūviais jį nušo
kai. Visgaudis savo kaimy- Vg
nui pasipasakojo, kad sude- Tardvmo nustatvta, kad 
trindamas teismo antstolio aminas i-vėia esi nnlipi-<37----------- ■ X-XX^XXJCXXXXXXZCaO VJVIC* K7X* JZVZiV*
įstaigą jis atliksiąs, bendrai, ' įa ir šauliais buvo neva su-
labdarių darbą, nes dauge
lį ūkininkų išvaduosiąs iš 
teismo antstolio rankos. Su

sitaręs Mažrimą suimti, o iš 
tikrųjų jis Mažrimą nužudė 

... I gelbėdamas tėvą ir slėpda- 
kaimynu Jukmunu \ isgau- :mas pasikėsinimo antstolį 
dis užsuko į Žemalę pas J-! padegti pėdsakus.
Mažrimą. Visgaudis ir pra- Teisme Benjaminas da- 
šo Mažrimą padegti Mazei- į bar aiškinasi, kad jis turė
klų antstolio rastinę ir Se-. jęS atlikti uždavinį, kaip bu-

Kur Moteryg Valdo Miestą.

F

Ą■

Minnesotos valstijoj yra nedi delis Taupi mie vienos moterys, čia parodyta vi na vyriausybė. 1 sėdi: majore J. H. Gosha, iždininkė Edna John Monson ir teisėja J. B. Eastvold.
Į LATVIJĄ JAU IŠVA

ŽIAVO PIRMA PARTI
JA DARBININKŲ.

Z

Potvinio Pėdsakai 
Apie Kauną Ilgai 

Neišnyks.

KAIP KURSTOMI ŽYDŲ POGROMAI 
LIETUVOJE.

Religiniai fanatikai visuo
met kaltina žydus pavogus 

katalikų vaiką.
Kai kuriose vietose tam

Tuo tarpu vaikas tik kelio
nėje užtruko ir namo grįžo 
kiek vėliau. Policija, nuvy
kus i namus patirti įvykį,

Kovo 25 d. teko apžiūrėti 
dešinįjį Nemuno krantą nuo 
Vilijampolės iki P.audon- 
dvario, s
nių” reporteris. Nors potvi- 

_____ i nis jau senai praėjo, bet gi- 
MHB lūs jo pėdsakai liudija, ko- 

- r.v-lr'a.'-.- iė» 
butą. Rodos dienos metu ir 
saulė kaitina, bet ledų kru-

. Ivos teberiogso Nemuno pa
krantėse.

Tuojau už “Inkaro” fab
riko prasideda dumblinų 
laukų plotai, didelėmis van
dene juostomis išraižyti. 
Žmonių pasėliai sunaikinti, 
tvoros ir medeliai išlaužyti, 
tiltukai išnešti, žemesnėse 
vietose namų sienos paplau
tos. Žmonės staiposi ir neži
no, kaip pradėt gyventi.

Antroje pusėje Nemuno, 
Marvelėje, potvinio pėdsa- 

dar baisesni: ten žmo- 
į van

V Js

s, kurį vaido 
airės į dešinę 
globėja M.S

ako “Lietuvos Ži- tikrų gaivalų vis dar veda-»va’-^ ra^° namie.
mas kiršinimas prieš žydų 
tautybės gyventojus tikslu 
sukelti prieš juos neapykan
tą, iššaukti ekscesų. Tokių 
kiršinimų jau buvo Telšių

IR PLENTĄ STATANT 
SKRIAUDŽIA ŪKININ

KUS.
Žagariečiai senai svajojamieste, Tauragės apskrity apje pjentą ;r šįmet ju sva-

’■ k,'.;u^-Pa|)r —1 l!u<la.v0 jos pildosi darbais. jau su- 
paskleidžiama žinia, jog zy- ve^tj akmenys, o pavasari 
dai pagrobę vaiką. Kieno, tiesiamas plentas, 
kada ir kui- pagrobė, nepa- Tik keista įuv0 rie ak. 
sakydavo Tatai kirsinunui menų vežim0 Kaj kurie 
ir nesvarbu. I eliau, kada ūkininkai vežė savo akme- 

nu.tokiu primitj viu budu ne- nu Akmenų priėmėjas juos 
pavykdavo Įtikinti ir šukei-!priima> bet neužskaito, kai
ti prieš zy dus neapykantos,, po vežusio, vadinasi, turi

^rtokių būdų. Pavyz- alvežtį valsčiaus pagamintu 
dziui, piktos valios žmones, akmenų. Sako, “netinka- 
suzinoję, jog kurioje seimo- mj ” get valsčiaus akmenys 
je vienas namiškis yra ne- ne kitokį. Be to, dabar ir 
pranešęs ar slaptai kur isyy-įkejįaį pabiuro, tačiau varo 
kęs arba pasisalinęs, tuojau :cjar ve2ti likusiu akmenų.
tėvams įkalbinėdavo pana- ______
šios rūšies įtarimus. Vienas PRIENUOSE ŠJMET NORI

STAČIŪNŲ VALSČIUJE 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Šiomis dienomis Stačiūnų 
valsčiuje buvo rastas už- 

Kutaičiu kaimo sv-Kovo 24
Latviją lauku uaiuan.o .. „ .. .
yko keli šimtai darbininkų, i vent°Jas> Kaz-Vs Kristopai-

d. iš Lietuvos į _ 
darbams įš-mustas

v
Iš Kauno išvažiavo apie 120 
darbininkų, o paskui va

ris.
Velionis bu kiliojo

v miestely valcu malūne Griž- Kai dar baisesni: t<ziuojant pakelėj vis pnside- ; d y -aiune. u u np<yai: smovižriin Padėta kad i Varvi ia ąnt namo su vtąmu maišų, ueeali .sugrjztijo. Pastebėta, kad į Latviją 
laukų darbams nemaža va
žiuoja ir ūkininkaičių, ypač 
mažažemių. Esą gauta pra
nešimas daugiau samdyti 
vyrų, nes moterų darbinin
kių latviai įsivežą iš Lenki
jos.

Darbininkų registracija 
tęsiama. Manoma, kad va
žiavimas į Latviją pagavė
siąs po Velykų.

Poškėčių kaimo lauke veži
mas įvirto į griovį ir velioni 
prislėgė. Matyt, buvo pasi
baidęs arklys, nes toje vie
toje visai šalia vieškelio ei
na siaurasis geležinkelis. 
Čia važiuojant ir dieną rei
kia būti labai atsargiam, 
kad nepasibaidytų arkliai.

NORĖJO ĮRODYT APVO
GIMĄ, BUVO SUIMTAS.

Jūrės urėdijos, šališkių 
girinikas Skrinskas prane
šė kriminalinei policijai,

NUBAUDĖ UŽ PINIGŲ 
PADIRBINĖJIMĄ.

Kauno apygardos teisme kad girininkijoj įvykusi va 
gvstė, nežinia kas pavogęs 
4,400 litų.

buvo sprendžiama K. Sera
pino byla. Jis kilęs iš Gar
liavos vai., Naugardiškių Vagystę tiriant paaiškė- 
kaimo ir buvo kaltinamas į jo, kad pats skundėjas 
metalinių pusličių padirbi- Skrinskas pinigus pasisavi
nę j imu. Serapinas buvo pa-' nęs, todėl jis ir suimtas.
dirbęs net 161 puslitį, bet;_______________________
darbas buvo blogas ir veik 
kiekvienas galėjo pažinti.

Kauno apygardos teismas 
Serapiną pripažino kaltu ir__nlAnnrlzknuvauuv ruiflontmi
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
kitus du išteisino.

NUBAUSTAS PAŠTO 
VIRŠININKAS.

Č. Vyšniauskas, būdamas 
Petrašiūnų pašto viršininku,! 
nesugyveno su to pašto tar-j

dos teismo raštinę, nes teis- v0 susitaręs ir jam nebuvę nąutoja Satkevičiene. Virsi-;! 
mę buvo ir Mažrimo bylų su statyta sąlygos, kad Mažri- -!skH"į?a5k i
teismo antstoliu. _ mą būtinai reikia suimti gy- ~~ "

Mažrimas su pasiulymu11 u vą.
sutiko. Visgaudis davė Maz- Pirmininkas

nę, kuri iš tarnybos turėjo 
pasitraukti. Kauno apygar-

dens pagadintus namelius. toks atsitikimas pastaruoju 
Lampėdžių kurortas irgi laiku buvo Krekenavoje, 

nepaprastai potvinio išmau- Panevėžio apskr. Vietos gy
dytas. Lampėdžių gyvento- ventojos, Marcelės Skruz- 
ai labai nukentėję. dytės 12 metų sūnūs, nepra-

Artyn prie Kaniūkų vaiz- nešęs motinai, išvyko iš na- 
das darosi dar sunkesnis, iš- mų. Kurstytojų įtikinta, mo- 
iliejusio vandens plotai da tina pradėjo pasakoti, kad 

didesni tebetelkšo. jos vaiką pagrobę žydai.
Prie Kaniūkų skersai ke

lio raudona lenta su užrašu

STATYTI TILTĄ.
Kadangi Prienuose tiltas 

per Nemuną senas, medinis 
ir jau apipuvęs, tai projek
tuojama šįmet čia statyti 
naują tiltą. Dabar sudaryta 
komisija tiltui vietai parink
ti. į komisiją įeina sauskelių 

J. Dragašius, inž. V.Kiršintojai, kurių buvo pei inz- J- Diaeasius, įnz.
Trejus ir Kauno kelių rajo
no viršininkas inž. J. Karu-10, dar plačiau tą gandą pa- 

•Į Raudondvarį.” Vadinasi,!skleidė. Tačiau administra- 
i Raudondvari važiuojama; cijos organai tuojau nusta- 
kitu keliu, sukama dešinėn į tė, kad tariamas pagrobtas 
<alną. ; vaikas nuvyko pas savo vy-

Nuo čia prasideda plente resni jį brolį, tarnaujantį ne- 
remontas, kuri potvinis su-J toli miestelio viename dva- 
aradino ir sunaikino. Prie re. Motina nurimo ir savo
pirmųjų Kaniūkų plentas sūnų atsiėmė, bet gandų j Mariampolėj per purvyną 
tik šiaip apgadintas, pa- skleidimas nesiliovė. TodėL negalima išklampot. Purvas 

skystas, kaip kisielius, ir

za.

MARIAMPOLĖJ NEIŠ
BRENDAMAS PURVY

NAS.
Dabartiniu laiku garsioj

rimui revolverį, šovinių dvi klausia 
dėžes ir 26 litrus benzino.
Buvo sumanyta nužudyti 
teismo sargą, nes per jį ne
galima prieiti teismo rašti
nės padegti. Visgaudis su

Ponia mina! dos teismas balandžio 1 d?nr\&o OCI11 dxxl lllcl , ų ų n — •• i
kodėl iis stoies i: V-vsmausko sprendė, jį 

kariuomenę savanoriu. TeK PriPaži.n? kaltu ir nubaudė
siamasis atsako, kad j'is no
rėjęs stoti į šaulius ir dirbti 
visuomeninį darbą, bet da
bar netarnavusius kariuo-

Mažrimu pradėjo šnairuoti meRėje nenorį priimti į šau- 
ir į Jukmuną, nes jis gaus ^aį jjs įr stojęs savano- 
paslaptį išduoti. pįu

Tie dalykai dėjos 1934 m. kaltinamojo akto skaity- 
Pagaliau, baisusis planas mas užsitęsė porą valandų.
pradėtas vykdyti. Pernai 
sausio mėnesį Mažrimas už

Kaltinamųjų suole paso
dinti Visgaudžiai sūnūs ir

10 litų pasisamdo vežiką A. tėvas, Rapolas ir Budrys su 
Rapolą ir naktį važiuoja iš žmona.
Žemalės į Mažeikius. Priva
žiavę netoli antstolio rašti
nės pūstojo. Mažrimas iš ve
žimo išlipo, pritykojo prie 
antstolio raštinės ir sienoje

PASKIRTA KRIOKIA- 
LAUKIO ŪKININKŲ 

BYLA.

2 sąvaitėm kalėjimo, bet 
nuo bausmės atleido su są
lyga, jeigu per metus laiko 
nenusikals.

Ekskursijos i Lietuvą

42^

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios ruš'es srr.uikiiiR pa- 

Kigarsinimus. kaip tai: pajieško. 
jimus apsivedimų. įvairias prane
šimus, pardavimus, pirkimas, 
skaitome po 3c už žorlį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpir.t 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimtj, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausia apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už paįieškojimus gimir.ię arba 
draugy skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumerai.-iriams. ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį.

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

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

KELEIVIS 
S3 BROADWAf

SOUTH BOSTON. M \SS.

niautas, o prie antrųjų Ka- teko imtis griežtesnių pne- 
niuku plentas baigiasi. monių. Svarbesnieji kalti-

Pakinio metu vandens1 ?inkai- «an,^ skleidėjai, 
srovė atsimušė į plento krau buto nubausti, 
tą, o nuo čia rekošetu į Ne- Maždaug panašus įvykis 
vėžį ir Nevėžio santaka ėjo buvo Tauragėje. Iš Taurų 
į savo vagą. Nemuno srovė kaimo mažametis Leimontų 
plentą visiškai išgriovė ir Sūnūs buvo nusiuvąs į Tau= 
visa pylimą nunešė į Nevė- ragę atnešti kaliošus. Vai- 
ži. " kas laiku negrįžo, tad pati

vietomis aukščiau kelių. Ar- 
,mino gatve galėtų laivai 
jplaukiot.

Urugaay’aos Lieta vių
Socialistinės Minties

Darbininkų 
Laikraštis 99'Naujoji Banga

Išeina du karty per mėnesį. Lai
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius. 

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo-
Toie vietoje kur plentas motina nuvyko į Tauragę jo!se ir Kanadoje kainuoja i doleris, 

pasisuka pro’ Kaniūkus i jieškoti. Čia vėl*kilo kalbos, A«kes*s: n. banga 
Raudondvario tiltą, dabar jog vaiką pagrobę žydai?
vandens gelmė 5—6 metrų. — ■■
Toji gelmė sujungia su Ne
vėžiu ir ja eina Nemuno 
vanduo.

Susisiekimas plentu visiš
kai nutrauktas. Laikinis 
plentas dirbamas per kalną, 
pro Kaniūkus, tiesiai į Rau
dondvario tiltą.

Akmenis veža aplinkiniai 
ūkininkai, skaldą gamina 
viešųjų darbų darbininkai.

C. Paraguav No. 14«0,
MONTEVIDEO. DRUGUAY.

Kauno krautuvėse pirmos 
rūšies formuotas sviestas 
parduodamas po 3. lt. 20 et. 
už kilogramą. (1 kilogra
me yra 2 svarai.

, . . Kaip žinoma, dėl ukinin-,
pradėjo gręžti skylę, į kūną ky sukįlimo Kriokialauky. 
rengėsi pripilti benzino. Bet byla buvo sprendžiama ka- 
teismo antstolis jau turėjo nuomenės teisme, kur iš 22 
žinių, kad prieš jį rengia- kaltinamųjų pripažinti kai
mas pasikėsinimas, tai sau- ^įg jr nubausti 9 žmonės, 
gojos. Be to, antstolis turėjo Nuteistųjų gynėjai, nepa- 
budrų šunį. Taigi, Mažrimui tenkinti kariuomenės teis- 
pradėjus gręžti, antstolio mo sprendimu, padavė ka- 
šuo ėmė loti, išbėgo antsto- sacijos skundus vyr. tribu- 
lis ir užtiko piktadarį. Tada n0Įuį
Mažrimas į antstolį paleido

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS i 
IR BALADOS

kelis šuvius, bet nepataikė.
Neįvykdęs sumanymo, 

Mažrimas sėdo į Rapolo ve
žimą ir važiavo atgal. Ka
dangi apie pasikėsinimą jau 
buvo pranešta plačiau, tai 
Tirkšlių policijos viršinin
kas Žilėnas, pamatęs per 
vieškelį važiuojant piktada
rį, mėgino sulaikyti. Bet 
Mažrimas paleido kelis šu
vius ir Žilėnas buvo mirtinai

ALYTUJE TAISOMOS 
GATVĖS.

Pasitaisius orui,

BALTASIS 
LAIVYNAS

rer
Išplaukia iš Ncw Yorko

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modemišku motorlaiviu

GRIPSHOLMTIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo nemainant

Šią cluekorsija vadov.ia$ p. Pr. Zaborskis 
Švedu Amerikos Linijos. Klaipėdos 

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. I KLAIPĖDĄ
Per Gotheiburg-Slockkolm

Ekskursija vadovaus p. VI. Mučinskas. 
Švedu Amerikos Linijos centralinėjc raš- 

■ tinėj Nesr Yorke Lietuviu skvr. vedėjas.
Alvtuie Ekskursijas ufęvrč Lietuviu Laivakor- 

pradedamos tvarkyti naujo Alm'’ s,ira’‘

SIELOS
BALSAI

Papuošta Jauneliu spalvuotą puikią paveikslu. 
223 pusL didžio, apie 150 įvairiu eilią, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 

DARBO VALANDAS.
NUO

Kiti išplaukimai iš New Yorko
. gegužėsmiesto gatvfe, ypač Vytauto CR1PSHOLM........

ir Margio. Taisymui ruošia- drottningholm
5

geguže; 16 
Birželio 4 
birželio 10mos ir kitos, kaip I Pulko, gį^iKį-HOLM 

Dariaus ir Girėno ir kitos. p5SJ ek kursijas, bro
Pabaigus darbą, naujas šiurė!ių ir laivakorčių malonėkite 
miestas atrodys daug gra- ^ptis 1 vietini lsivakorcių 
žiau ir nereiks braidyti po SWEDISH AMERICAN LINE
purvyną.

I 154 Boyktoa SU Boston,

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKLAKOS.

Tsi gražiausia ir tcitingiansia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas n šaipi r kęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigas geriaasia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

i
i
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithi ia.
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Vietinės Žinios
REIKALAUJA GIMDYMO 

KONTROLES.
Gegužinė Pramoga Cam- , Socializmas yra vienintelis 

bridge’uje. I vaistas, sako prof. Laski.
Moterų Republik o n i ų LSS. 71 kuopa nuo Naujų 

Metų nedaug ką nuveikė, 
prisidėjo prie surengimo d r.

DRAUGIJŲ KONFEREN- DR. McCORD APIE P1E- 
CIJA 26 BALANDŽIO. TŲ AFRIKĄ.

________ i

Pradžia 11 valandą iš ryto, Pereitą sąvaitę Bostone 
Lietuvių Salėj kalbėjo Dr. James McCord,

Beveik visos pažangios dabar sugiyžo iš Pietų 
musų draugijos ir kuopos Afrikos, išbuvęs termi 3o 
jau paskyrė savo delegatus ^iet1as\ sa^°; kad tenai
šaukia m a i konferencijai, ,•
kad pasiruošti Amerikos ~ ’ ........... .. .......
Lietuvių Kongresui Lietu
vos demokratijai gelbėt.

Konferencija įvyks atei-

Kliube anądien kalbėjo Mrs. 
Hepburn iš Hartfordo, kuri 
darbuojasi už įvedimą gim
dymo kontrolės klinikų, kur 
beturčių moterims butų tei
kiamas patarimas, kaip ap
sisaugoti nuo nepageidau
jamų. Iš tiesų, nėra dides
nės nelaimės beturčiui, kaip 
apsipilti vaikais. Romos ka
talikų bažnyčia, kaip tam
sybės ir skurdo garbintoja, 
yra didžiausia gimdymo 
kontrolės priešininkė. Ir po
litikieriai. pataikaudami jai

Ford Hali Forume, Bosto-• .. _ . - - - — — - _

Pataikė laiku apsidrausti.
Tūla Mrs. Tupper nuėjo 

apdraudos kompanijos ofi-

GYDYTOJŲ ADRESAI

ne, kalbėjo anądien Harold'san ir užsimokėjo pirmą 
J. Laski, politinių mokslų mokestį už savo gyvybės

Džim,” o įkurta jo ligoninė 
zulu negrams esanti žinoma 
kaip “Namas, ką Džim pa
statė.” Zulu kalboje nesą ,
tinkamu žodžiu daiktams kf^ rinkimuose gavus kata- 
vadinti" Jukų balsus, neišleidžia Įsta-

Pietų Afrika skaitosi iau !>™° už gimdymo kontrolę.
-- ----- - -- Bet “jeigu žmogus mokina-

kad galėtų kontroliuoti 
sako Mrs.

Grigaičio prakalbų So. Bos- profesorius iš Londono uni- 
tone, aukavo Stilsono išlais- versiteto. Jo tema buvo: 
vinimui ir Socialistų Parti- “Kurlink eina Vakarų Eu- 
jai. ropa?” Nuodugniai išanali-

Pirmos gegužės apvaikš- zavęs tarptautinę ir viduji- 
čiojimą rengia Cambridge’- nę Europos valstybių būklę, 
aus ir So. Bostono lietuviai jis padarė išvadą, kad kito- 
socialistai subatoj, 2 gegu- kios išeities Europai nėra, 
žės, kaip 7:30 vakare, Sta- kaip tik nusikratyti kapita- 
šių svetainėje, 163 Harvard listine sistema, kuri jau at- 
st., Cambridge, Mass. šis gyveno savo amžių, ir kurti 
apvaikščiojimas susidės iš socialistinių valstybių są- 
prakalbų, šokių ir kitokių jungą. Socializmas yra vie-

apdraudą. Kaip tik jai buvo 
išduotas pakvitavimas, ji 
ten pat susmuko ir mirė. Tai 
labai prastas biznis Insuran
ce kompanijai, bet tos mo
teries šeimynai tikra laimė.

PARSIDUODA PIGIAI 1929
NASH STANDARD S1X

Geras karas ir gerai atrodo. Kam 
reikalingas ir kurie žadat pirkt šįmet 
karą, tai didelis bargenas. Pamaty
kite! M R. CARTER

29 Armandine st., Dorchester, Mass.

TeL Trobridge S33O.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandom 2-4 ir 6-1 

hiedėliumig ir dventaditiiiab 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STR: ET 
kamp. Inman gt. arti Cent.-el akt. 

CAMBRIDGE. MASS.

nantį nedėldienį, 26 balan
džio, South Bostono lietuvių 
salėj, E ir Silver gatvių ker
tėj, 11 valandą iš ryto.

Jeigu kuri draugija ne-
spėjo sušaukti savo susirin- f ”''į;i Hepburn, "tai aš nematau,
kimo ir paskirti delegatų, j . ia"K1, .11<'.1 ^en ;r.n(-ipl ik neo-alėtu kontro- tai i konferenciia sali at- to^ lsPuola t^tai vienas i ^oclel negalėtų Kontro tai j Konierenciją gan at , , jluotl savo gyvenimą?”vykti jos komiteto nariai. gyayiojas, tuo tarpu Kai ue į __________

Konferencija turės daug tlolte J1?1 j°?ul <->xentojų \-
svarbių uždavinių atlikti. Ji ra 1’000 daktan2'. 
turės išdiskusuoti klausimą, Tarp zulų labai esą įsigy-

civilizuota Afrikos dalis, 
nes tenai anglai viešpatau-5 S1» 
ja, o ir tai gyvenimas tebėra'samtos jėgas.

pamargimmų. nintelis vaistas, pareiškė šis
Cambridge’aus ir apielin- autoritetas baigdamas savo 

kės draugus prašome gegu- kalbą, 
žės 2 d. dalyvaut su mumis. ---------------

V. Užklupo opiumo rūkytojų 
lizdą.

Po numeriu 131 Harrison 
avė. policija užklupo slaptą

Telefoe.u 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA,'TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuc 7 iki 8 takare.
107 SUMMER STRE'ST, 

LAURENCE, MASS.

NEPIRKIT JOKIO AU
TOMOBILIAUS

Kol neišbandysit Fordo.
Kas išbandė Fordą, tas kitokio au

tomobiliaus nepirko. Fordą galit iš- Į 
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

DR. G. L. K1LL0RY
60 Seollay Sųuare, Ro< m 22 

BOSTON Telef. Lafayete 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdian

Pirmos Gegužės iškilmės 
bus Bostono sode.

Majoras Mansfieldas da
vė leidimus Bendram Pir- sirinkdavo opiumą rūkyti, 
mosios Gegužės Komitetui Išmušus duris, policija rado 
ir Komunistų Partijai laiky- 3 kiniečius rūkant opiumo 
ti mitingus ir prakalbas su Į pypkes. Vienas jų gulėjo 
muzika Boston Common so- ant žemės jau be sąmonės, 
de 1 gegužės dieną. Mitin-itaip buvo opiumu apsvai
gai bus tarp 12 ir 3 valandos gęs. Visi trys buvo areštuoti, 
po pietų. Tačiau garsiakal-; Paimta taipgi nemaža opiu- 
biams leidimo nedavė, nes'mo ir pypkių. Opiumas A- 
garsiakalbiai yra įtaisyti au- į meriko je yra griežtai drau- 
tomobiliuose, o parkų pa-jdžiamas, kaip kenksmingas 
tvarkymai draudžia privati- sveikatai svaigalas, bet ki
niams automobiliams į Bos- i niečiai prie jo labai įpratę ir 
ton Common sodą važiuoti. įsiveža jį šmugelio keliu.

-------------- Žmogus jo prirūkęs apsvai-
Pasirodė netikros 10-dole- gsta, giliai užmiega ir sap- 

rinės. nuoja malonius dalykus.
Massachusetts valstijoj! ^et PaĄmus perdidelę do- 

pasirodė daug netikru i.0- z3’ gak būt mirtis. Jis gami- 
dolerinių. Jos pradėjo plisti namas iš nenunokusių aguo- 
nuo Springfieldo, todėl vai- galvelių- Parsiduoda 
džios agentai mano, kad jų kaiP eruma, nedidelių nesu- 
dirbtuvė bus veikiausia pavidale. Dauggiausia jo 
Hartforde. H Sakoma, kad Pagamina Kinija, Indija ir

kiniečiu kamhari kur iie jųs Fords> Pirksite, aš išmokysiu va- Kiniecių Kamoarj, Kur jie su žiuot ir padėsiu gaut ieįdimus. Gali
ma pirkt ant išmokėjimo. Išlygos 
lengvos. Kurie turi seną karą, aš ga
liu jį paimt kaip dalį išmokėjimo.

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

1019 COMMONMEALTH AVEME. 
Tel. STAdium 3400. BOSTON MASS.

Piliečių Kliubas nutarė pa
remti nukentėjusius nuo 

potvinio.
South Bostono Lietuvių

Piliečių Kliubas nutarė su
ruošti šokius savo salėje 8 
gegužės vakarą ir visą pel
ną atiduoti Amerikos Rau
donajam Kryžiui nukentė- 
jusiems nuo potvinio žmo
nėms sušelpti. Salę šokiams 

duoti nemokamai.

venę raganiai. Jeigu ir duo 
si zului vaistų, sako d-ras 
McCord, tai ligonis vistiek 
paskui pasišauks raganių, 
kad apžiūrėtų, ar vaistai ge
ri. O raganius galvoja taip: 

sudarvti komitetą, kuris tar- jeigu vaistai geri ir vienas 
naus kaip ir Centras Bosto- i jy šaukštukas ligoniui pa- 
no apylinkės lietuvių orga-1 gelbsti, tai išgėrus jų visą 
nizacijoms. Per jį eis visi į bonką bus da geriau. Jeigu j nutarta 
draugijų susisiekimai. Per | skausmas yra susimetęs į 
šį komitetą visos draugijos kurią nors vieną vietą, tai 
galės jungtis ir su Amerikos raganius tą vietą perplauna.
Lietuviu Kongreso išrinktu Įpila vaistų ir purvina savo 
Centro Komitetu visai Ame- ranka trina juos gilyn, 
rikai. i Galvos skaudėjimą raga-

Kaip dabar išrodo, tai A- niai gydą taip: perplauna Ii- dvi orkestros. Įžanga į šo 
merikos Lietuvių Kongresas goniui galvos odą ir nusku- kius — 35c. vyrams ir 25c. 
bus ne vien tik suvažiavi- ta kaulą. Kad ligonis nesi- i moterims. J. R.
mas Lietuvos demokratijai blaškytų, keli zulai turi jį 
užtarti, bet taip pat ir musų užgulę laikyt.
draugijų Amerikoje sąjun- Jeigu pas zulus gimsta 
gai įkurti. Kitaip sakant. • avinai, tai šeimynai reiškia 
kongresas turės įstatyti į nelaimę ir antrą vaiką jie 
tinkamą vagą visą musų vi- visuomet nužudo, sako d-ras 
suomenės gyvenimą šioje McCord.
šalyje.

kokiu budu pigiausia ir 
praktiškiausia siųsti dele
gatus į kongresą. Toliau, ji 
turės maždaug nustatyti 
musų kolonijos sumanymus 
kongresui. Pagaliau, ji turės

Al Stevens’ orkestros vedė
jas p. Petkauskas irgi pasi
žadėjo nemokamai tam va
karui patarnauti, taip pat ir 
Old Timers’ orkestros vedė
jas p. Jagmanas. Taigi bus

Grafteriai papuolė.
Keliatas politikierių buvo platintojai perka tuos

sugauta pardavinėjant mo- nigus” po $30 už $100. 
kytojams darbus Bostono 
mokvklose. Kurie mokvto-

~pi. Egiptas. 
Bet

Nedaliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Toin-I ei rioA uttOlVtV C*
svarbus judėjimas.

riirifrik ir
V* i A K,- A* XX ,1_ __muiioney 1_ 1-21___Kaiejime

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių i 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ )
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor- • 
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir j 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir i 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm*. Namuo»e 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

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

-------------------------- ——--------------------------- —
TeL So. Boston 2(66. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS AS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dUaų 
:Nno 2 ik # vak.

NEDfcLICMIS: 
iki Iv. į o pietų 

tik aužitaros.
Seredomis iki 12 di;nų. 
Ofisas “Keleivio” nr na 

351 BROADWAY, tarp C ir D et, 
SO. BOSTON, MASS.

!

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdts.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 i skara
202 HUNT1NGT0N A - Z, 

BOSTON. MASS.
TeL Commonwealth <570.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.jas nesunku esą atskirti pri- Iškilmingi Šokiai su Arbata 
dėjus prie tikrųjų 10-doleri- j ir Užkandžiais,

iai ar mokytojos neduodavo. nių panašios laidos. Alexan- Įvyks šią subatą, April 25 
tiems srafteriams kyšių, tieidro Hamiltono atvaizdas kaip 7:30 vai. vakare. L. M. 
negaudavo vietų. Tūli jų jau.^sąs padarytas ne vykusiai, žmyčioje. šokiai bus lab; 
prisipažino. Du iš jų yraj popiera daug prastesnė ir puikų?; grieš gera orkestrą, 

kad už-* ?outhboniečiai. Dabar pra- antrosios pusės dažas ne- Arbata ir užkandžiai bus

nutuko
ir pajaunėjo.

LSS. 71 kuopa už kongresą.1 , Laikraščiai rašo,
„ ., , * _ darytojo Federal National
Cambridge aus LSS. 71 Banko prezidentas Mullo- 

kp. laikytame savo susirin- ney, kuris už pasiglemžimą 
kime 18 balandžio pilnai $131,000 banko pinigų buvo 
užgyrė saukiamą Amerikos uždarytas vieniems mete- 
Lietuvių Kongresą Lietuv os lįams į pataisos namus Ply- 
demokratijai ginti ir išrinko mouthe, pagyvenęs 70 dienų 
atstovą į 26 balandžio kon- ant valdžios “burdo,” tiek 
ferenciją, kun yra saukia- nutuko ir pasitaisė, kad da
ma Bostono ir apylinkės dr- ^ar išrodo daug jaunesnis ir 
jų. Susirinkimas išreiškė pa- gražesnis. Matyt, gerai jį te- 
geiTda™3, kad ir kitų mies- naj maitina. Tuo tarpu jo 
tų LSS. kuopos ir visos kitos nuskriausti skurdžiai daž- 
draugijos bei kliubai pnsi- naį įr duonos neturi. Jiems 
dėtų pne šito istonsko kon- SUnkiau gyventi laisvėj, ne- 
greso, kuris, nėra abejonės, iam kalėiim0
pagelbės Lietuvos liaudžiai; __________
iškovoti demokratinę tvar-, South Bostone tapo areš- 
ką. Musų visų bendrai pa- tuotas airys John R, O’- 
keltas balsas sustiprins Lie-^Brien, kuris esąs padaręs 

kovotojus uz spaudos, kejjs užpuolimus ant mote- 
zodzio ir susirinkimų laisvę. rų. Tarp kitų jo buvo užpul- 

Z- ;ta ir Elzbieta Jankauskv 
.... . . į481 Broadvvav tarpdury. Jis

Automobiliai privalo nuva- pastatytas po $21.000* kau- 
nisiuot registracijos Dietas. cijo<; ”

Šįmet automobilių regist- ------------------------------------
racijos blėtos Massachusetts 
valstijoj labai prastai pada
rytos. Matyt, politikieriai ir 
čia apsivogė, nes blėtoms, 
kurios yra daromos valsti
jos kalėjime, duota labai 
prasta meleva. Lietus ją nu
plauna ir blėtos pradeda ni- 
dyt, taip kad numeriai pasi
daro nebeįžiūrimi. Todėl 
registrac ijos viršininkas 
Goodvvin išleido automobi
listams įsakymą, kad visi 
savo blėtas nuvanišiuotų ir 
apsaugotų jas nuo nubluki
nto. Kitaip reikės pirkti iš jo 
naujas ir mokėti po $1.00.

dėta tyrinėti vagystes šeini-i toks, kaip tikrųjų pinigų, 
mo departamente. Pasirodo, Į 
kad šelpiamoms šeimynoms [ 
politikieriai duodavo per j 
žiemą plytgalius maišytus

Socialistų piknikas bus 
7 birželio.

LSS. So. Bostono ir Cam-

duoti prie įžangos bilietų. 
Įžanga 25c. ypatai. Kviečia 
visus dalyvauti.

L. M. Ratelis.

ADVOKATAS
i d niniK«>• u. utudivu
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadaay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Sonth Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS\

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis i'itiesina 
ir amblyopiškose (akloii) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS O. D. , 
447 Broadway, So. Bosto i,

su anglių dulkėmis, o mies- bridge’aus kuopų piknikas Tūlas Bento Teves nuėjo 
tui skaitydavo kainą už ge-'yra rengiamas 7 birželio, to-; policijai skųstis, kad nuėjus 
riausią anglį. dėl prašome kitų draugijų jam su 6 moterimis į Cam- j

tą dieną panašių pramogų bridge’aus saliuną gerti a- 
nerengti. lauš, jos pavogė iš jo $214.RADIO PROGRAMA.

Ateinantį nedėldienį. ba
landžio 26 d. Bostono lietu
viu radio programa bus to
kia :

1. Al Stevens orkestrą iš 
So. Bostono.

2. “Aušrelės Choras"’ iš 
IVorcesterio. vadovaujamas 
Jono Dirvelio;

3. Elena Enzeliutė-Chenis 
dainininkė iš Worcesterio;

4. Jonas Emkus daininin
kas iš \Yorcesterio.

Pradžia 9:30 ryto. Klau- 
svtina ant 830 kilociklių.

g
ta ą kart Suvaidintos Lietuvių Operetės X- — - SVilniuje, tas buvo 1906 m ___

3O-tie» Metų Sukaktuvių Pirm pati—M. PETRAUSKO Operetė

“BYRUTE 99 Bus vaidinta 
SckmBclicny,

Balandžio-April 23 d., 1933 m.9 f 
LIETUVIŲ SALĖJE

Kampas E ir Silver Sts. South Boston, Mass. f
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Vaidins Dramos ir Muzikos Dr-ja GABIJA. 
Vadovaus J. Dirvelis — Režišiuos St. Mockų*.

Vaidins-dainuos: Milteniutė. Kirmelevičius, Jenkins, Kantautas, Ta- 3 
mošiunas, Yuga, Keslerienė, Siauraitė, Pasteliutė, Josimas, Paura, | 
Šiurila ir kiti. Taipgi vaidinime dalybaus didelis Gabijos choras. 
Bilietas parduoda visi Gabijos nariai. Bilietų kainos 50c. ir 75c. |

F. WA1TKUS
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

Lankėsi svečiai iš Broo
klyno.

Pereitą sąvaitę “Keleivio” 
redakcijon buvo atsilankę 
dd. R. Mizara ir Buknys iš 
Brooklyno. Įvyko pasikalbė
jimas apie gerinimą santi- 
kių tarp pažangiųjų srovių 
ir jų laikraščių. Prieita ben
dros išvados, kad santikius 
reikia švelninti

Į^SeOOOOOOOOOOOOOSOOiSOSOSOOOOOSOOOOSeiSd

PASINAUDOKITE 
PUIKIA PROGA!

PADUOKIT UŽSAKYMĄ TUOJAU ANT NAUJO 
Stewart-Warner 

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS LINKI

BLINSTRUBŲ

'D Lite h Grill

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydj-t nuo visokių Krau

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

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

DR. GRADY
•> 327 TREMONT ST.

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

X’

322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.
Telefonai: SOl'-th Boston 4649.

!C«oooooo60ococ&e900oeooooeeo90ooooos9oooQOGoooeooeooe5i

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA 

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

Vaidovilis—Floor Shoiv
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

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

Užeikit pasisvečiuot pas BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 19—2; 6—• 
Sekmadieniais: 19—13.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

TeL Univenity 946S

Dr. Sušok 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 b 7-9.

678 Massachusetts Ave^i
(PRIE CENTRAL SK7ĖR0) 

CAMBRIDGE MA-S.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE:

Teleph im
So. Boiton 

IOE‘8
STUDEBAKER AUTOKOBIUV 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hvdranlic Brekas.

Taipgi taisome Automo lilina ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočinnas — salininkai.

Taisymo ir demonatravinr 
1 HAMLIN STRLcT 

Kamp. East Eigh t St. 
SO. BOSTON, M1SS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių 1 ninių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausių [atar- 
navimų. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, M7 SS.
Telefonas SOUth B&»ton 4486.

Brocktono ofisą*: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mt »s.

«




