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Etiopijos Jau Nebėra, 
Pasakė Italai Ženevoj.

Bedarbiai Apsupa 
Pennsylvanijos So

stinę.
Pereitą nedėldienį i Penn-

TAUTŲ LYGAI TENKA 
GRABORIAUS ROLĖ.
Pabėgęs Jeruzalėn Haile 
Selassie tačiau sako, kad 
jis tebesąs “karalių ka

ralius.”

Karalių Karalius 
Apalpo.

Pabėgęs Etiopijos kai u- .
liūs, kuris tituluodavosi-______„„

ir “ne-‘karalių karalium”
Pereitą subatą Italijos fa-! nugalimu Hutu,” atvyko pe 

šistų valdžia paskelbė pa-!rei^ sąvaitę Jeruzalėn u 
šauliui, kad ji prijungianti stai£a apalpo. Ispradzių bu- 
prie Italijos visą buvusią1 vo manoma, kad tai nuodm- 
neguso imperiją ii- nuo šios 'SV dujų pasekmė. Bet anglų 
dienos Etiopijos jau nebesą, i valdžios daktarai jį apziu- 
Jos vietoje esanti Italijos rėJ° ir pripažino, kad ligo- 
Rytų Afrika. ims serSa nervų suinmu. Pa-

šį panedėlį Ženevoj susi-į sirodo, kaį per šešis pasta- 
rinko Tautų Lygos taryba 
šiuo klausimu pasitarti. Po- 
sėdin pribuvo ir italų atsto
vas, baronas Pompeo Aloisi.
Jis rado tenai ir Etiopijos 
atstovą Voldę Merimą. Ta-, 
ryba svarstė Etiopijos klau
simą. Italijos atstovas pakė
lė prieš tai protestą. Sako, 
italų delegacija negali su
tikti, kad prie šio stalo sė
dėtų vadinamas Etiopijos 
atstovas, nes Etiopijos val
džios jau nebėra. Vieninte
lis autoritetas Etiopijoj da
bar yra Italija. Todėl svars
tyti Etiopijos klausimą nėra 
JokiO pagrindo i“ todėl 3.S 
negaliu šiose diskusijose da
lyvauti.

Šitą pasakęs, Italijos at
stovas atsikėlė nuo stalo ir 
išmaršavo su savo pagelbi- 
ninkais iš salės.

Likęs Etiopijos atstovas 
pradėjo maldauti, kad Tau
tų Lyga neapleistų Etiopi
jos. Etiopija buvusi ir tebe
santi Tautų Lygos narė; ji 
nenusikaltusi jokiam Lygos 
nutarimui.

Tuo pačiu laiku buvęs 
Etiopijos karalius prisiuntė 
iš Jeruzalės telegramą Tary
bos posėdžiui, pranešda
mas, kad jis nekuomet nuo 
Etiopijos sosto neatsisakęs 
ir tebesąs teisėtas jos “kara
lių karalius,” kaip ir buvęs.

Bet Tautų Lygos Taiyba 
nutarė posėdi uždaryti ir 
palikti visą klausimą iki 
birželio vidurio, kuomet 
Francuzijoj susidarys socia
listinė .vyriausybė.

Amerikos laikraščių ko
respondentai tačiau prana
šauja, kad Tautų Lyga Etio
pijos jau neišgelbės, nes jei
gu nebuvo galima įvykinti 
sankcijų prieš Italiją kuo
met ji pradėjo karą, tai da
bar, kuomet karas jau pa
baigtas, apie kokias nors 
represijas prieš Italiją ir 
kalbos negali būti. Jeigti 
Francuzijos socialistai ir 
bus Italijos smurtui priešin
gi, tai kitos valstybės neno
rės su ja dėl Etiopijos pyk
tis. Kai kurie Tautų Lygos 
nariai jau dabar reikalauja, 
kad visos sankcijos, kokios 
buvo prieš Italiją nutartos, 
butų atšauktos.

Taigi išeina, kad Tautų 
Lygai teks graboriaus rolė, 
kad palaidotų Etiopijos la 
voną.

ruosius menesius jisai gyve 
no nuolatinėj baimėj. Po 
kiekvieno pralaimėto mū
šio, prieš jj sukildavo jo pa
ties kareiviai ir žmonės. Jis 
turėdavo slapstytis netik 
nuo italų bombų, bet ir nuo 
savo paties žmonių.

Kruvinos Riaušės 
Kroatijoj.

Keliose Kroatijos vietose 
pereitą sąvaitę buvo kruvi
nų riaušių prieš Jugoslavi
jos valdžią. Trys kroatai 
ūkininkai buvo nušauti. 
Išmotai vra alavu 
prie Adrijos juros. Po karo 
aliantai sujungė ją su Juod
kalnija, Dalmatija, Serbija 
ir Įkūrė Jugoslavijos valsty
bę, kurioj vyrauja serbai. 
Kroatai serbų nekenčia ir 
nori nuo Jugoslavijos atsi
mesti, kad galėtų Įsikurti 
nepriklausomą Kroatiją ar
ba, kaip patys savo šalį va
dina, Chorvatiją. Dėl to ir 
eina nepaliaujamos kovos.

,'sylvanijos sostinę Harris- 
! burgą pradėjo plaukti be- 
jbarbių pulkai. Jų tikslas yra 
pareikalauti iš legislaturos 

, Į tinkamos pašalpos. Tokiu 
Kaia’ pat tikslu bedarbiai buvo 

apsupę anądien New Jersey 
valstijos legislaturą. Susi
rinkę Į legislaturos rumus, 

11 jie tenai nakvojo ir valgė 9 
dienas ir naktis. Legislatu
ros atstovai pasislėpė.

Išbuvę legislaturos rū
muose 9 paras, New Jersey 
valstijoje bedarbiai nutarė 
grįžti namo. Jų vadas Spain 
pasakė: “Mes savo tikslą 
pasiekėm. Mes Įtikinom be 
darbių minias, kad republi 
konai ir demokratai musų 
būklės nepagerins. Dabar 
kiekvienas bedarbis matys, 
kad vienintelė jo viltis, tai 
organizuoti savą partiją — 
Farmeriu Darbiečių Par
tiją.”

Turbut prie tokios pat iš
vados prieis ir Pennsylvani
jos bedarbiai.

FAŠISTAI REFORMUO
SIĄ SAVO ABĖCĖLĘ.
Iš Romos pranešama, kad 

Italijos fašistai jau ruošiasi 
reformuoti savo abėcėlę ir 
rašybą. Iš žodžio “pneumo- 
nia” projektuojama išmesti 
“p,” nes ji čia vistiek neišsi
taria. Taip pat norima iš
mesti tinginę “q,” kuri vie
na niekur neina. Jos vieton 
fašistai nori Įvesti “k,”*ku- 
rios dabar italų abėcėlėj nė
ra. Fašistams nepatinka ir 
angliška “w,” nes jie nemo
ka jos ištarti; vietoj “Wash- 
ington,” jie taria ir rašo 
“Vashington.” Taigi “w” 
busianti išmesta, o vartoja
ma viena tik “v.”

ŠAUDYMAS PRIE GO- 
MEZ’O RŪMŲ.

Prie Kubos prezidento 
Gomez’o rūmų Havanoje 
pereitą sąvaitę Įvyko smar= 
kus šaudymas. Vienas sar
gas buvo nušautas, o kitas 
sužeistas. Išleistas oficialus 
policijos pranešimas sako, 
kad sargai patys tarp savęs 
susišaudę; bet neoficialiai 
kalbama, kad buvę kesinta- 
si užmušti prezidentą Go- 
mez’ą. Nežinomi žmonės at
važiavę automobilium prie 
jo rūmų ir paleidę kelioliką 
šūvių Į Gomez’o langus ir 
duris. Tais šūviais ir buvę 
du sargai nukirsti.

VIENAS MAINERYS IŠ
GELBĖJO 17 SAVO 

DRAUGŲ NUO MIRTIES.
Netoli Scrantono kilo gai

sras De Angelus anglių ka
sykloj. Aštuoniolikai mai
nerių tapo užverstas išėji
mas. Bet atsirado tarp jų 
vienas drąsuolis, kuris puo
lė per ugnį ir išsigavęs vir

ORE SUSIKŪLĖ 3 OR
LAIVIAI.

Darant manievrus, netoli 
Poznanės, Lenkijoj, pereitą 
penktadienį ore susikūlė trįs 
kariuomenės lėktuvai. Ka
tastrofoj žuvo visų trijų la
kūnai,

Vyriausis Teismas Amerikoj Rado Dau- 
Po Raudona Vėliava, giausia Skurdo.

Pereitą sąvaitę Washing- Anglijos parlamento at- 
tonas pabudo vieną rytą ir stovas ir Darbo Partijos na- 
nustebo: aut Vyriausiojo rys, Herbert Morrison, kuris 
Teismo rūmų plevėsavo di- nesenai lankėsi Jungtinėse 
dėlė raudona vėliava su ku- Valstijose, parvažiavęs Lon- 
ju ir piautuvu. Susirinko po- donan pereitą nedėldienį 
jicija^ ir pradėjo nerimauti, pareiškė, kad jis buvęs nu-j

Anglija Spiria Hitlerį 
Atidengti Visas Kortas

Francuzijos Socialis
tai Už Koaliciją.

KLAUSIA, KOKIOS 
KOS JIS NORI.

TAI-

Kodėl nenori Įsileisti į tai
kos paktą Latvijos, Estijos 

ir Sovietų Rusijos?
Po to, kai Hitleris Įvedė

kad kuogreičiausia Sovietų stebintas, kai pamatęs Ame- Laimėję parlamento rin- 
flagę nuleidus. Bet niekas rikos bedarbių skurdą. Nors kimus ir atsistoję pirmoj 
negalėjo jos pasiekti. Stie- Amerika yra turtingiausia vietoj, Francuzijos socialis- x w
bas yra padarytas Amerikos šalis, bedarbių būklė čia y- tai Įgaliojo savo seną vadą : Pareinėn vokiečių armiia 
vėliavai labai stiprus, iš me- ra daug blogesnė negu Ang- Blumą taitis su kitomis sulaužydamas Lokarno ir 
talo, ?r j? negalima nei nu- lijoj ar kurioj kitoj Europos Liaudies Fronto grupėmis { Versalio sutartis jis pasiūlė 
laužti, nei nupiauti. O vėlia- šaly, nes Amerikos kapita- dėl sudarymo koalicijos ka- Europai nauja '“taikos šu
va užvaryta aukštai ir virvė listai beturčiais nesirūpina, bineto. Blum apsiėmė būti tartį” ir pažymėjo kurios 
nutraukta; be to, prie jos o darbininkai savo politinės premjeru, tačiau socialistai valstybės turėtų būt Į tą au
galo pririštas akmuo, kuris partijos neturi ir Kongresan nenori pasiglemžti visų mi- tartį įtrauktos. Jis išleido 
vėjo supamas mušė Į metali- renka savo išnaudotojus, nisterijų. Jie nori, kad kabi- Latviją Estija ir Sovietu 
nį stiebą, sukeldamas toki šituo žvilgsniu Amerika y- netan Įneitų ir komunistai, Rusija
garsų ^gaudimą, kad beveik ra atsilikus nuo Anglijos 50 ir socialistai-radikalai. Ta-, į šitą pasiūlymą atsaky

čiau jeigu šitos dvi grupės mas buvo duotas tik šiomis 
atsisakytų su socialistais ko- dienomis. Atsakė Anglija, 
operuoti, tuomet socialistai kUri pirma pasitarė apie tai 
pasiims ant savęs visą atsa- su Francuzija ir Belgija, 
komybę ir sudalys valdžią; . ... A . .— Anglijos atsakymas buvo

visas Washingtonas susirin- metų, sako Morrison.
ko žiūrėti, kas čia daros. --------------
Galų gale buvo pašaukta
ugnagesių komanda su me
chaniškomis kopėčiomis.
Nors kopėčias iškelta labai 
aukštai, tačiau iki vėliavos

Negus Išsivežė 100 
Dėžių Aukso.

žinios iš Jeruzalės sako i vieni patys. Tai bus 1 birže-' atsanymas ouvo
kad atvvkes tenai su savo ^°» kuomet susirinks naujas f?0}10!- Išvilkus

ir jos nesiekė. Tuomet atėjo - • ' Kuves EtioDiio= ka-' parlamentas ir pasitrauks 'J - 1S diplomatinių
vienam ugnagesiui galvon į; - naorastai nesrusu va-! dabartinė “tautos vienybės” j n?1^’ }SJ° gaunas’ 
mintis pririšti prie ilgo stie- dina”a& !ateivežė įoo plįe. valdžia, kuri pardavė
bo šmotą audeklo atpilti pilni - - ------ ’ 1 L Ar tU paS1Z
jį gazolinu ir uzdegm pa- j * ir ; j 
kisti po raudona vėliava. i-- j v , ,£ i „j Tuo budu Sovietų emblema ruzaleJ dabar kalbama, kad 
buvo sunaikinta. Kas ir ko- negusas neužilgo važiuosiąs 

Šveicarijon, kur jis tuqs

formalu- 
4 paklau-

kiu budu ją tenai užkėlė 
niekas negali išaiškinti.

ŠANCHAJAUS MIESTAS 
TURI 3,500,000 GYVEN

TOJŲ.
Šanchajus persirito jau 

per 3,500,000. Tai daugiau 
negu visoj Lietuvoj. Jis yra 
.didžiausis miestas netiktai 
Kinijoj. Savo didumu jis už
ima penktą vietą tarp pa
saulio didmiesčių. Per vie
nus tik pereitus metus Šan
chajaus mieste priaugo 135,- 
520 gyventojų.

ROOSEVELTAS NUSI
LEIDŽIA FAŠISTAMS.
Iš raportų vyriausio pa

šalpų administratoriaus H. 
L. Hopkinso pasirodo, kad

gražią vilą. Pasirodo, kad 
“rautos vadai” moka apsirū
pinti “juodai dienai.”

COLORADOJ UŽSNIGO 
MIESTĄ.

Gegužės 8 dieną, kuomet 
Bostone žmonės maudėsi 
juroj, Coloradoj siautė to
kios sniego pūgos, kad Tri
nidado miestas su 11,000 
gyventojų buvo visai užpus
tytas ir kalnuose turėjo su
stoti apie 150 automobilių.

jai Etiopiją Į A- Ar AU Pažadi ateityje
Socialistų vadas Blum pa-'P11^ pasirašytas sutartis, 

sakė, kad jo valdžios tikslas ,ar lau^ysi, Jas ir vėl kada
visų pirma bus aprūpinti be- • mat^sĄ1 
darbius, sustabdyti pinigų
eikvojimą buržuaziniams 
tikslams ir organizuoti kovą 
prieš fašizmą. Socialistų 
valdžia remsianti Tautų Ly
gą, tik ne tam, kad bergž
džias konferencijas laikyt, 
o tam. kad pažaboti tarp
tautinį banditizmą, kaip ita
lų užpuolimas ant Etiopijos.

2. Ar tu sutiksi apriboti 
savo augantį oro laivyną, ar
ne

Q A *•V. x^& 1Q11

ADDIS ABABOS GRIUVĖ
SIUOSE RASTA 800 LA

VONŲ.
Iš Etiopijos sostinės griu

vėsių iki pereitos subatos at-fašistinė Liberty Lyga ir
geltonlapių leidėjas Hears- kasta 800"lavonų. Tie žmo

nės žuvo anarchijos metu.tas daro didelių spaudimų, 
kad prez. Rooseveltas su
mažintų arba visai panai
kintų bedarbiams pašalpas. 
Ir Rooseveltas tiems atžaga-, 
reiviams žymiai pasidavė. I 
Vyriausis administratorius 
jau prašalino 700,000 be
darbių iš viešųjų darbų ir 
sumažino tam reikalui pini
gų iki pusantro biliono do
lerių.

kuomet valdžia iš Addis 
Ababos pabėgo ir mieste 
prasidėjo turtų plėšimas.

PARYŽIUJE AREŠTUO
TA 60 ŽMONIŲ.

Pereitą nedėldienį fran- 
cuzai minėjo Orleano Mer
gelės pergalę. Po visą Fran- 
cuziją buvo iškilmės. Pary
žiuje išėjo demonstruoti ir 
fašistiškos organizacijos, 
kurios tuojaus susirėmė su 
Liaudies Fronto šalininkais. 
Per riaušes buvo suimta 60 
žmonių.

Vokiečiai Atidarė Oro Linija Amerikon
Atskrido pirmas cepelinas {tiek pat žmonių ir siuntinių, 

su 107 žmonėmis. i Jis tikėjosi, kad kelionė at-
Pereitą subatą i Lake-.^au.^ 

hurst, N J., atskrido iš V,.-, '1S! keleiviai pasakoja,
lavapf .Nr.ii'kietijos pirmas keleivinis kad. ,k«h?ne Arnenkonbu- 
IŠVARĖ ANGLŲ,or]a/vi& 'jai buvo naujas vusi labai smagi, nes buvo 

i vokiečių oro milžinas, cepe
ITALAI
RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ. I ^kiečiu onTmUžinasTcene- visokių patogumų. Buvo net 
Iš Addis Ababos P^ne-.j- ‘‘Hindenburiras ” ku" ir l)ianas- Patarnavimas bu-

fSiS’ iiVp R„X? ris atvežė 107 žmones, dau- ™ kuo Puikįausis nes iš 107
italai įsake anglų Raudona- j laišRų jr RitoRių ?iun_ žmonių, tik 51 buvo pasa-

“STEBUKLAI” SU GY
VATE NEPAVYKO.
Bartow miestely, Flori

doj, atsirado dievobaimin
gas glušas, tūlas Alfred 
Weaver, kuris nutarė paro
dyt “bedieviams” tikėjimo 
“galybę.” Jis susigavo barš
kuolę gyvatę ir davė jai sa
vo ranką Įgilti, sakydamas, 
jog “tikėjimo galybė” ap
saugosianti jį nuo gyvatės 
nuodų. Ranka tuoj pradėjo 
tint ir pamėlynavo. Tinimas 
priėjo iki peties, bet Weaver 
neprisileido daktaro, saky- 
datnas, kad Dievas parodys 
“stebuklą.” Bet gyvatės 
nuodai pasirodė stipresni už 
visus “stebuklus” ir Weaver 
mirė.

tik 51 buvo
iam .KZvžiui, tu?jaHs jūrinių. šituo skridimu^vokie- zier?- 0 56~laiv0 aptarnau-

nius, kuriuos globojo anglai,^ j ijPt!”ut P-Vui !flomus tačiau dalykas, 
italai pasiimsią savo globom;”*ka? D>\ karis

7° v---- Y A-7AMA RDiMVTAę ic ! tiek garbes yra padaręs Vo-
sun pasaukė pagalbą. Atvy- AZANA^lSKlNKiAb^b- | skristi iš Eurt>pos Į Ame-. kieti jai savo cepelinais, na- 

riką yra daug sunkiau, negu eių yra labai nekenčiamas.
Į Europą, nes Ir dabar iu spauda staugte 

, . ~ , 1:1 reikia kovoti staugia iš džiaugsmo, kad
calą Azaną respublikos pre- prje§ oro srovę> todėl “Hin- "Hindenburgas” nustebino 
i?™" <lenburgui” ėmė 52' ., va- Ameriką, užtemdė net pre-

Lakehursto zidento rinkimus, tačiau nei

LENKIJOJ AREŠTUOTA 
100 ANTI-SEMITŲ.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad 8 gegužės tenai buvo 
areštuota 100 kraštutinių 
patriotų, kurie buvo susita
rę išsporgdinti visus žydų 
restoranus ir kliubus. Esą 
uimta daug sprogstamosios 

medžiagos.

UUJIUVt AM* A
savo minties keisti Europos 
žemėlapį spėka ir kištis į ki- 
ų valstybių vidujinius rei
kalus?

4. Jeigu ištikrujų nori Eu
ropoje taikos, tai kodėl ne
nori į taikos paktą įsileisti 
Latvijos, Estijos ir Sovietų 
Rusijos?

Anglija taip pat norėtų ži
noti, kuo Hitleris gali ga
rantuoti, kad pasirašęs bet 
kokią taikos sutartį jis vė- 
iau jos nesulaužys, kaip su- 
aužė Versalio ir kitas su

tartis?
Tiesa, sako Anglija, Ver

salio sutartis buvo “diktuo
ta.” Bet taip pat buvo “dik
tuota” vokiečių sutartis 
rancuzams po Francuzų- 

Prusų karo. Pagaliau, kuri 
2? taikos sutartis po karo ne
buvo “diktuota?” Pergalė
tojai visuomet diktuoja tai
kos sutartis nugalėtiems, ta
čiau tos sutartys privalo būt
pildomos.

Ką dabar Hitleris atsakys 
į šitą anglų notą, da nežinia. 
Jo atsakymo laukia visa Eu
ropa.

kę ugnagesiai su 
išgelbėjo likusius.

kaukėmis PANUGS PREZIDENTU.
šį panedeli Ispanijos par- iš Amerikos 

lamentas išrinko Nicetą Al- atskrendant
KUNIGAS GAVO 10 ME

TŲ KALĖJIMO. ________ _ _
Missouri valstijoj protes-jumorą, kaip klerikalą, kai- Įan(jų pasiekti

NEW YORKE AREŠTUO
TA 200 STREIKIERIŲ.
Šį panedėlį New Yorko 

uoste įvyko riaušės, kuomet 
oikietuojantįs laivų krovė
jai puolė mušti 3 streiklau
žius ir sudaužė taksi, kurį 
tie streiklaužiai buvo pasi- 
samdę. Policija suėmė 200 
streikierių.

tonų kunigas Griffin, kuris parlamentas andai
pabėgo su savo žmonos se- P’ asaJino.________
serimi, pereitą sąvaitę gavo- SUKILO 60 KALINIŲ. daivio statytojas Dr. Ecke- kuris tą oro “Hindenburgą” 
10 metų kalėjimo už plėši-! Mississippi valstijos kalė- nėr sakosi nenorėjęs pirmą pastatė ir pirmutinę oro lini- 
mą. Neturėdamas iš .ko su įjme, Jacksono mieste, pe- sykį perdaug greitai varyti niją per Atlantą atidarė, 
savo meiluže gyventi,. jis i-gjtą sąvaitę sukilo 60 kali- skraidomąjį laivą, ši Pasirodo, mat, kad Dr. Ecke 
bu\o priverstas užpuldinėti Maištui malšinti buvo panedėlį jis jau išskrido \ nėr nepritaria Hitlerio fa- 
žmones ant kelio. pašaukta milicija. .kietijon atgal, issiveždamaslšizmui.

stotį. Gal butų buvę galima vienas nacių laikraštis 
atskristi ir greičiau, bet or- paminėjo D-ro Eckenerio,

ne 74 METŲ SENIS UŽPUO
LĖ MERGINĄ.

Provincetovvn, Mass. — 
Čia buvo areštuotas John A 
Freeman, 74 metų amžiaus 
senis, kuris užpuolė 15 metų 
amžiaus mergaitę. Teisme 
jis prisipažino prie kaltės.

Lietuvoje Paskelbti 
“Rinkimai.”

Atėjusi iš Kauno telegra
ma sako, kad 8 gegužės tau
tininkų partijos diktatoriai 
paskelbė Lietuvoje naujo 
seimo “rinkimus,” kurie į- 
vyksią 9 ir 10 birželio die
nomis. Į naują seimą busią 
renkama 49 atstovai, vienas 
nuo 50,000 gyventojų.

Bet šitie neva rinkimai 
ne rinkimai, o tik žmonių 
akių apgaudinėjimas, į juos 
kandidatus statys tiktai tau
tininkų partija. Visas kitas 
partijas tautininkų valdžia 
uždarė ir jos savo kandida
tų statyt negalės. Taigi pasi
rinkti nebus iš ko, reikės 
balsuoti tik už tautininkų 
pastatytus pasturlakas. Di
džiuma Lietuvos gyventojų, 
be abejonės, tokius “rinki
mus” boikotuos.
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“TĖVYNĖS” REDAKTO
RIUS NETEKO LYG

SVAROS.
Dėl to, kad “Keleivis” pa

kritikavo atžagarei vii ką p. 
Vitaičio politiką. “Tėvynės” 
redaktorius tiek susijaudi
no, kad, vietoj argumentuo
ti, pradėjo svaidytis piktžo- 
džiais. Girdi. “Keleivis” e- 
sąs “prakiuręs melų mai
šas!” Jau vienas šitas jo eei- 
torialo antgalvis parodo 
kad p. Vitaitis kalba nepa 
galvojęs. Nes jeigu maišas 
prakiuręs, tai kokiu gi budu 
galėtu jame užsilaikyti me
lai?

Bet iš viso “melų maišo” 
p. Vitaitis suranda vos tik 
tris musų “melus,” kurie 
tačiau nėra jokie melai.

Pirmas ir didžiausis “me
las” esąs tas, kad “Keleivis” 
parašęs, jog tūli liaudinin
kai buvo nepatenkinti p. Vi
taičio dviveide politika Ski
pičio “kongreso” metu: su
ėjęs tenai su liaudininkais 
jisai dėjosi demokratijos 
gynėju, o nuėjęs pas Smeto
ną jis gėrė už jo sveikatą.

Tiesa, “Keleivis” taip ra
šė. Bet argi tai buvo melas? 
Juk ir pats p. Vitaitis “Tė
vynėj” gyrėsi turėjęs laimės 
dalyvauti Smetonos “arba
tėlėj,” kuri ištikrujų buvo 
ne arbatėlė, bet “krupni
kas.” Nejaugi jis mano, kad 
liaudininkams tas galėjo 
patikti? Kai kurie jų net ir 
labai tuo pasipiktino, ir vie
nas jų parašė apie tai “Ke
leiviui.” Dėl to “Keleivis 
šitą fakta ir paminėjo. Na, 
tai kur gi čia tas “melas?

Toliau p. Vitaitis vadina 
“melu” tilpusią musų laik 
rašty pastabą, kad atėjus 
SLA. viršininkų rinkimams 
jis užleido “Tėvynę” p. St 
Gegužio agitacijai. Bet argi 
tai melas? Juk visi “Tėvy
nės” skaitytojai žino, kad 
prieš rinkimus p. St. Gegu 
žis nieko nerašinėjo. Bet 
kai atėjo rinkimai, jis pra
pliupo kaip tas “prakiuręs 
maišas,” vartojant p. Vitai
čio gražkalbystę. Dabar, kai 
viršininkų rinkimai praėjo 
p. St. Gegužis vėl nutilo. Ar 
gi neaišku, kad tie jo raštai 
buvo taikomi specialiai rin
kimams?

“Tėvynės” redaktorius 
piksta, kam “Keleivy” buvo 
pasakyta, kad tuos neva St 
Gegužio straipsnius rašęs ne 
Gegužis, bet Vitaitis. Bet ar
gi “Keleivis” čia kaltas, kac 
iš tų straipsnių taip aiškiai 
lenda vitaitiška frazelogija 
ir nemokėjimas trumpai iš
sireikšti? Pagaliau, paskuti 
nis “Tėvynės” numeris su ta 
propaganda nebuvo da iš 
ėjęs, o mums jau buvo pra 
nešta, kad toks Vitaičio 
straipsnis tilps joje su St 
Gegužio parašu. Ir ištiesų 
jis buvo taip pat supainio 
tas, be jokio stiliaus, kaip 
ir visi p. Vitaičio “editoria 
lai.”

Taigi du p. Vitaičio įsi 
vaizduoti “melai” jau su 
tirpo.

Dabar paimsime trečią ir 
paskutinį, kurį jis aiškina 
šitaip:

“Trečias melas, tai kad ‘Tė
vynė’ SLA. nariams daug bran 
giau kainuoja, negu kuris ki 
tas savaitraštis. Visi tačiau ži 
no, kad SLA.. nariai už organą 
moka 7 centus į mėnesį, taigi 
per metus sumoka tik 84 cen 
tus už sąvaitinį organą, kur 
kiekvienas narys gauna. Tuo 
tarpu net tokis nešvarus sa
vaitraštis, kaip ‘Keleivis,” ir tai kainuoja $2.00 metams, ar 
ba arti pustrečio karto tiek 
kiek SLA. nariams ‘Tėvynėj 
kainuoja.”

Gal p. Vitaitis mano, kad 
jis čia labai gudriai nukal
bėjo. „ __ _

Bet jis klysta, jeigu jis ti
kisi šitokiais “triksais” ką 
nors apgauti.

Klausimas čia eina ne a- 
pie tai, kiek SLA. nariai 
mcka “Tėvynės” reikalams, 
bet apie tai. kiek jos reika- 
’ams išmokama iš SLA. iž
do.

“Keleivy” buvo pasakyta, 
kad “Tėvynė” yra redaguo- 
ama daug prasčiau už ki- 
:us fraternalių organizac'- 
ų laikraščius (pav. katali

kų ir komunistų), bet ji kai
nuoja SLA. nariams daug 
brangiau, negu kuris kitas 
ąvaitraštis.

Kad mes sakėm tiesą, tai 
jatvirtina SLA. komisijų ir 
viršininkų raportai 38-tam 
seimui. Pavyzdžiui, Viniko 
aportas parodo, kad 1932 

metais SLA. turėjo 13,827 
narius (žiūrėk 62 puslapi). 
Jeigu kiekvienam jų “Tė
vynė” butų kainavus tik po. . • i. • • ‘“Draugas” dabar gali sukčiais, vagimis, balsų pir- teisingai teisme pasakęs,

tvir- pasiūlyt jiems savo girgž- kėjais ir kitokiais krimina-.jog dėl šitokių vagysčių vi-
\ ltaitis, tai 1S VISO HanČia kalamaška įlįstais O kimmer nreridpn-!suomenėi iau susidariusi

oer metus ji butų kainavus 
SI 1,614.68. Bet iždo globė-

centus 
ina p.

Popieris,
Smulkiu

jėga .. 
išlaidu

Viso

8.494.36 žangių žmonių, kuriems ne-' triukšmą, kad “socialistai 
212-44 reikalingas nei “Draugo” nori įvesti cenzūrą.”

vežimas, nei jo užuojauta.' Ir visa to akyvaizdoje ši-1

dančią kalamašką. Įlįstais, O kuomet preziden-;suomenėj jau susidariusi a-
Bet mes čia turime galvo- tas Bagočius prieš tuos pie valdžią tokia moralė,

je tik sandariečių “lydė- šmeižtus užprotestavo ir nu- kad ji— 
rius,” kurie nežino nei kur siuntė Vitaičiui ir Vinikui’ 
stovėti, nei kur eiti. reikalavimą, kad jie savo j

Apie eilinius sandarie- organą suvaldytų, tai \ kai
čius mes šito sakyti negali- tis su Viniku pakėlė tauti-:

Algos .................. 812.181.65 me. Tarp jų yra rimtų ir pa- ninku spaudoj didžiausį;

ų raportas (žiur. 113 pusi.) 
parodo, kad 1932 metais 
Tėvynės” išlaidos buvo štai 

kokios:

nėjantį daug svečiu ir juos
820,888.45 Jie žino savo kelią, jie eina tas žmogus (Vitaitis) dabar' puikiausiai vaišinantį, labai

Vadinasi, be tu 7 centų ku- ~u vlsa pažangiąja musų vi- turi drąsos per “Tėvynę”; gerbia, lenkiasi prieš jį, gėrisi
riais p. Vitaitis nori apdum- suomene, jie stoja uz demo- • skųstis, kad šiuose rinki-Į juom, ima iš tolo prieš jį ke-

skaitytojams akis, SLA. ki-atiją ir jie dalyvaus Ame-,muQi? buvo tokių piktų, pures.
nariai per vienus tik metu? *,lkos Lietuvių Kongrese .šmeižtų! 
turėio pridėti prie <.Tžvy Lietuv<» žmonių laisve! gint.

da 89,273.77. Kongresan nevažiuos tik-į "METŲ
per metus’kaštuoja. įtai tie, kurie nori “ordinų

Na, ponas Vitaiti, tai kas nuo Smetonos.
dabar vra “prakiuręs melų’

KAIP “VIENYBĖ” RAŠĖ 
APIE D-RĄ ŠLIUPĄ.

IR BRAZILIJOS LIETU- T ,.T . „VIAI META SAVO KAL- Laisvėj pa-V1A1 MLIA^AVU RAL- duoda - Run A MiluRo pa_
skaitų 46 puslapio ištrauką, 

“Lietuvių Aido Brazilijo- kur kun. Milukas pasakoja 
je” bendradarbis rašo: apie Pennsvlvanijos lietu-

“ Dažnai laikraščiuose pasi- ,v ^us ir cituoja \ ienv bę Lie- 
rodo žinutės iš provincijos, ; tuvnmkų, kaip ji anuomet 
kur smerkiamas lietuvių iau- La?e aPie J.°?S Šhupą.
nimas dėl nutautėjimo.

maišas?”

kur Taigi pasiklausykit:
lietuviai bendraudami su bra
zilais. lankydami jų parengi-j 
mus, visiuomet kalba net ir 
tarp savęs braziliškai.

“Tai yra tiesa, kad jauni
mui gyvenančiam provincijoje, 
kur jis kasdieną ir kas valan
dą turi susitikti su brazilais 
darbe ir kitur, lietuviškumas 
pradeda neberūpėti. Bet nesi- 
žvalgykime taip toli, Į provin
ciją, žiūrėkime kas dedasi mie
ste. net ir šimtaprocentinių 
patriotų tarpe. Ar ten išgirsi 
lietuviškai kalbant tarp savęs? 
Nueikime į jų vakarėlius, pa
būkime valandą-kitą, ir pama
tysime, kad vengia lietuviai 
savo kalbos. Labai didelė nau
jiena. jei išgirsi retkarčiais 
lietuvių vakarėliuose kalbant 
lietuviškai. Jei vienas ir kalbi
na kitą lietuviškai, tai tas ki
tas jam atsako braziliškai, ar
ba rusiškai, arba lenkiškai.”

Jeigu taip yra Brazilijoj, 
kur lietuvių išeivija, paly
ginti, dar jaunutė, tai ko ga
lima norėti Jungtinėse Val
stijose, kur didžiuma lietu
vių atvyko d a prieš karą!

BOBA LIKO BE RATŲ.
Kunigų “Draugas” rami

na sandariečius, kad never
ta esą perdaug nusiminti, 
jeigu “socialistai, su kuriais 
kadaise jie gerai sugyveno, 
nuėjo su komunistais.” Sa
vo dvasišką patiešymą “D- 
gas” baigia šiais žodžiais: 
“boba iš ratų—ratams leng
viau.”

Žinoma, ratams be bobos 
lengviau; bet sandariečiams 
iš to maža naudos, nes šia
me atsitikime jie patys yra 
ta boba, kuri pasiliko be ra-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

i- - -J-
(1) Rooseveltas žymi kertinį akmenį naujiems Vidaus Reikalų Departamento rūmams, ku

rių pastatymas kaštuos $12,000,000. (2) Vaizdas Dardanelių. kuriuos Turkija remilitarizavo, su
laužydama Lozanos (Lausanne) taikos sutartį. (3) Etiopijos karaliaus sūnūs Asfao \Vosan. 
kuris pasiliko be sosto.

“Šliupas šėtoniškas samdi
ninkas, asilas, šliupas Jonas 
Balvonas. durnius. Judošius, 
nuo kurio užpuldinėjimų ‘Vie
nybė Lietuvninkų’ nepaliau
sianti apgynime vieros stovėti.”
Šitas “komplimentas” 

Šliupui tilpęs 37-tame “Vie
nybės Lietuvninkų” nume
ry, 1886 metais.

Kažin, ar nebūtų gerai, 
kad “Vienybės” redakto
riai dabar perskaitytų jį 
Šliupo sutiktuvėse?

“PIKČIAUSI PASAULY 
ŠMEIŽTAI.”

Kalbėdama apie pasibai
gusius SLA. valdybos rinki
mus, “Tėvynė” sako:

“Piktesnių, nežmoniškesnių 
priemonių turbut jokiuose rin
kimuose pasaulyje niekas ne
naudojo. kokias priemones, 
kokius šmeižtus SLA. veikėjai 
panaudojo šiuose Pildomosios 
Tarybos rinkimuose.”

Kas tiesa, tai tiesa. Tauti- 
ninkų-sandariečių lyderiai 
buvo įsteigę net tam tikrą straipsnį apie “veikėjų” by- 
laikraštį, “Sargyba” pava- las Lietuvoje. Jos sustoja 
dintą, pažangiems kandida
tams šmeižti. Ir reikia pa
brėžti, kad tuos šmeižtus 
“Sargybai” rašė arti “Tėvy
nės” stovį “veikėjai.” “Tė
vynės” skaitytojų adresais 
tas šmeižtų lapas buvo ir 
siuntinėjamas.

Gi Vitaičio ir Viniko par
tijos organas “Sandara” 
pralenkė da ir “Sargybą.”
Po Detroito seimo beveik 
nebuvo to “Sandaros” nu-
merio, kad pažangieji SLA. 
viršininkai nebūtų išvadinti

AMERIKOS LIE
TUVIAI IRGI ŠAUKIA 

KONGRESĄ.
Paminėjęs “Keleivio” su

manymą’ šaukti Amerikos 
Lietuviu Kongresą Lietuvos 
žmonių laisvei ginti, “Lie
tuvių Aidas Brazilijoj” (nr. 
12) sako:

“Tokia pat lietuvių kongre 
so šaukimo idėja yra ir tarp 
Pietų Amerikos lietuvių. Ypač 
lietuviai argentiniečiai buvo 
suskatę Pietų Amerikos lietu
vių kongresą sušaukti dar pe
reitais metais. Bet dėl stokos 
laiko nustatyti kongresui pro
gramą, jis liko atidėtas šiems 
metams. Ir dabar, kaip girdė- cinį komunistų internacio- 
ti, Argentinos lietuviai tam gy- .nalą.” Man atrodo kaip tik vai ruošiasi; dabar (Jaro savo j atbulai. Po Hitlerio perga- organizaci.ių kongresus-. Ažį^Vokietijoj, nuo 1933 m.
to bus šaukiamas ir visų Pietų* ,‘Vdminternas jokių revoliu- 
Amerikos lietuvių kongresą^.

“Brazilijos lietuviai irgi pri
tariu tokiam kongresui ir, aiš
ku, gyvai jį parems.

“Butų gerai, kad abiejų A- 
merikų — šiaurinės ir Pieti
nės — lietuvių kongresų pro
gramos butų suvienodintos ir 
po to, kad butų sušauktas ben
dras šiaurės ir Pietų Ameri
kos lietuvių kongresas ir butų 
užmegsti artimi kultūrinio 
bendradarbiavimo ryšiai.”

Žinoma, butų ne pro šalį 
abiejų Amerikų lietuviams 
tokį bendrą kongresą su
šaukti, jeigu kelionės tolu
mas nedarytų tam kliūčių.

ALKANI SĖDI KALĖJI 
ME, O MILIONŲ VAGYS 

PUOTAUJA.
“Lietuvos Žinios” įdėjo

ties M. Yčo byla. Kaip ži 
nia, Yčas su savo sėbrais 
prašmugeliavo Prekybos ir 
Pramonės Banką. Kadangi 
valstybė buvo stambiausis to 
banko akcininkas (šėrinin- 
kas), tai su tuo banku žlugo 
ir valstybės pinigų apie 2,- 
000,000 litų.

Teismas pripažino Yčą ir 
sėbrus kaltais, tačiau dėl 
bylos įsisenėjimo, nuo baus
mės juos atleido.

Todėl “Lietuvos Žinios” 
pabrėžia, kad prof. Leonas

“...pajėgia tik alkaną, pavo
gusį duonos kąsnį, apšaukti 
vagim; o visuomenės didelį 
turtą pagrobusį ir iš to turto 
puikiai gyvenantį, važinėjantį 
automobiliais, karietomis pui
kių arklių vežamomis, priimi

Tokia moralė vra visaiv
teisjnga, nes kuomet Preky
bos ir Pramonės Bankas jau 
braškėjo, tai p. Yčas statėsi 
Kaune puošnius namus ir 
rnnžė aaii fahrikiiK. Ir “tan- 
tiškas” teismas jam visa tai 
dovanojo. Neveltui Justicija 
yra vaizduojama užrištomis 
akimis*!

MANO PASTABOS
P. Buknys “Laisvėje” ra

šo: “Revoliucinis darbinin
kų judėjimas pasidalino į 
socialistų ir komunistų par
tijas, į reformistinį socialis
tų internacionalą ir revoliu-

njąnifestų nebespaus- 
dina į Viso pasaulio darbi
ninkus. Francuzijoj komu
nistų partijos atstovai parla
mente balsuoja sykiu su 
buržuazinių partijų atsto 
vais, už priverstiną karei
viavimą dviem metam lai
ko. Čekoslovakijos komuni
stų partijos atstovas parla
mente balsuoja už karo kre 
ditus. Visos darbininkų bū
vio pagerinimui reformos 
jau tapo pripažintos ir už 
jas kovojama. Po VII ko- 
mintemo kongreso, komu
nistinių partijų nariai gali 
ir net privalo rašytis į fašis
tines organizacijas ir į para-
pijąs. Mussoliniui pradėjus____
karą prieš Etiopiją, keturių fįoną 
šalių komunistų partijos iš-Į valstybės pripažinimą; jei- 
leido atsišaukimą, raginanti1 - - - - - - -
stoti etiopų ginti. Jei Lietu
va pradėtų kariaut su Len
kija arba Vokietija, tai Z. 
Angarietis žada visus Lie
tuvos komunistus paragint 
prie ginklo. Šie dalykai vi
sai nerodo, kad komunistų 
internacionalas žygiuotų į 
revoliucinį vieškelį, kaip 
Buknys tvirtina.

Socialistas.

ATSISTATYDINO EGIP
TO VYRIAUSYBĖ.

Iš Kairo pranešama, kad 
tenai atsistatydino Ali Pa
šos Mahero ministerių kabi
netas.

Nu. 20. Gegužės 13 d., 1936 m.

Lietuvos Pasiuntinybės 
“Hocus Pocus.”

Bijodama, kad Amerikos tinei Lietuvai nustatė Stei- 
Lietuvių Kongresas Cleve- giamas Seimas, ir tautinin- 
lande nepasmerktų tautinin- kai neturi jokios teisės tą 
kų diktatūros Lietuvoje, formą keisti ar “taisyti,” 
Smetonos pasiuntinybė Wa- nes niekas jų tam neįgalio- 
shingtone imasi visokių gu- jo.
drybių tam kongresui pa-1 Taip galvoja Lietuvos 
kenkti. Šiomis dienomis ji liaudis ir taip mano Ameri- 
išsiuntinėjo laikraščiams a- kos lietuviai. Pasiuntinybės 
gitacinį rašinį, pavadintą ■ “hokus pocus” monai čia 
“Kas kam rupi,” kuriuo ji nieko negelbės, 
parodo tiktai kas jai pačiai ‘
rupi.

Norėdamas įtikinti Ame
rikos lietuvius, jog Cleve- 
ando kongresas demokrati

jai ginti nereikalingas, po
nas Žadeikis imasi tiesiog 
burtininko monų. Pavyz
džiui, tame rašiny jis sako:
ukininkija ir darbininkija 

yra Lietuvos pagrindas; tai
gi Lietuva yra perdėm de
mokratiškas kraštas. Lietu
vos konstitucija demokra
tiška.”

Na, ar tai ne hocus pocus? 
Iš tautininkų diktatūros išei
na gražiausia demokratija! 
O jeigu taip, tai supranta
mas dalykas, kad Amerikos 
Lietuvių Kongresas demo
kratijai ginti nereikalingas.

Bet tai da ne viskas. Kad 
visuomenei butų aiškiau, jog 
prieš tautininkų smurto re
žimą nereikia protestuoti, 
p. Žadeikis demokratijos 
kongresą vadina “bendru 
pruntu.” Ot, čia tai jau iš
tiesų ne bet koks argumen
tas. Už šitokią išmintį ponui 
Žadeikiui paplotų kiekvie
nas Lietuvos piemuo.

Bet mus tokie argumen
tai, kažin kodėl, neįtikina. 
Mums neaišku štai kas: jei 
gu Lietuva dabar toks de 
mokratiškas kraštas, kaip
p. ZičluCiRIS SSivO, vai n

tenai uždarytos visos darbi
ninkų profesinės sąjungos, 
kodėl uždraustos visos poli
tinės partijos, išskyrus tik 
vieną tautininkų partiją? 
Kodėl laikraščiai negali kri
tikuoti valdžios darbų? Ko
dėl Lietuvos ūkininkai pri
versti savo atsišaukimus 
spaušdinti Prūsuose ir ga 
benti juos Lietuvon kontra
bandos keliais, kaip buda
vo koriko Muravjovo lai 
kais? Kodėl ukininkus, ku 
rie kovoja už geresnį būvį 
baudžia karo teismai? Pa 
galiau, kam reikalingas ka 
ro stovis, jeigu ne savo žmo
nėms terorizuoti? Demokra
tija reiškia tokią tvarką, 
kur valdžią renka patys 
žmonės. O kada Lietuvos 
žmonės rinko tautininkus į 
valdžią?

Ponas Žadeikis klausia: 
“ar išmintinga sielotis dėl 
tokios ar kitokios lietuviš
kos valdžios formos?”

O kodėl gi ne išmintinga? 
Juk ir pati pasiuntinybė 
nuolatos ragina Amerikos 
lietuvius, kad jie neužmirš
tų Lietuvos. Jeigu išmintin
ga buvo 1914 metais šaukti 
čia suvažiavimus ir organi
zuoti nukentėjusiems dėl 
karo Lietuvos žmonėms pa
šalpą; jeigu išmintinga bu
vo surinkti Amerikoje mi- 

parašų už Lietuvos

gu išmintinga buvo sukelti 
arti $2,000,000 Laisvės Pa
skolos, kad jaunutė Lietu
ves respublika galėtų atsi 
stoti savo kojomis, ir, paga 
liau, jeigu išmintinga buvę 
organizuoti net du skridimu 
iš Amerikos į Lietuvą, kad 
pakėlus jos vardą, tai kodėl 
turėtų būt neišmintinga reb 
kai auti, kad Lietuvos žmo
nės galėtų laisvai gyventi ir 
patys savo kraštą valdyti?

Pasiuntinybė sako, kad 
reikia da nustatyti “pasto
vią valstybinę formą demo
kratiškam Lietuvos kamie
nui.” Ne, ponuliai! Pastovią 
valstybinę formą demokra-

NEGUDRUS PRASIMA
NYMAI APIE AMERIKOS

LIETUVIŲ KONGRESĄ
kaiKažin kas paleido 

kuriuose laikraščiuose pa
skalą, buk Amerikos Lietu
vių Kongresas esąs šaukia
mas Clevelande ne Lietu
vos demokratijai ginti, bet 
SLA. seimą užvaldyti ir so
cialistus išrinkti Susivieniji
mo viršininkais.

Tai yra <febai negudrus 
jrasimanymas.

Visų pirma, Susivienijimo 
viršininkai yra jau išrinkti 
visuotinu balsavimu ir SLA. 
seimas jų negalės pakeisti. 
Tiktai tautininkams Susivie
nijimą valdant politikieriai 
suvažiavę į seimus galėdavo 
atmesti visuotinu balsavimu 
išrinktus viršininkus ir jų 
vieton įstatyti savuosius. 
Dabar to jau nėra. Kas bu
vo visuotinu balsavimu iš
rinktas, tas turės ir pasilik
ti. Taigi nei socialistams, 
nei kam kitam nėra jokio 
reikalo stengtis seimą už
valdyti.

Antra, SLA. seime gali 
dalyvauti tiktai SLA. kuo
pų išrinkti atstovai ir vien 
tik jie gali tenai balsą turė
ti. Kongreso delegatai, ku
rie nėra SLA. nariai, nieko 
nusverti seime negalės.

Taigi kas šneka, buk 
kongresas yra šaukiamas 
seimui užvaldyti, tas šneka 
nesąmones.

Kongresas yra šaukiamas 
prieš pat SLA. seimą vien 
tik dėlto, kad tuo budu dau
geliui delegatų susimažins 
išlaidos. -Juk ir sandariečiai 
kas metai laiko savo “parti
jos” seimukus kartu su SLA. 
seimais dėl tokių pat išskai
čiavimų.

Kongreso tikslas yra ne 
Susivienijimą užvaldyti, nes 
jį užvaldyti niekas ir negali, 
bet padėti Lietuvos žmo
nėms ginti savo teises ir lai
svę.

Amerikos Lietuvių Kong
resas bus labai panašus isto
riniam Vilniaus Seimui 
prieš caro despotizmą.

“STINEY” GEGUŽIS, ŽY
MUS MAHANOJAUS 
KUN. ČESNOS PARA

PIJONAS.
Gegužės 3 d. Mahanovaus 

lietuvių šv. Juozo parapijos 
choras buvo iškėlęs savo 
klebonui kun. česnai balių, 
kad paminėti jo 16 metų 
klebonavimo “jubilėjų.”

Jubilėjai paprastai būna 
švenčiami tiktai 25-kiems 
metams sukakus, bet pas lie? 
tuvius inėjo mada švęsti 
juos kada tik kas užsimano 
—kad ir po 16 metų!

Bet tiek to su jubilėjais.
Šitos Mahanoyaus parapi- 

jonų ir kunigo vakaruškos 
mums yra įdomios tuo, kad 
jose išdidžiai figūravo “Sti- 
ney” Gegužis, buvęs SLA. 
prezidentas. Didelis libera
las ir sandariečių lyderis y- 
ra ištikimas kun. česnos pa
rapijonas. Taip kun. česna 
paskelbė rytojaus dieną ir 
vietos anglų laikrašty: “Sti- 
ney Gegužis, prominent 
member of St. Joseph pa- 
rish!” (Žiūrėk: “The Re- 
cord-American,” Mahanoy 
City, Pa., May 4, 1936.)

Tai ve, koks iš jo “pirm
eivis!”
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

APIE 300,000 DARBININKŲ PIRMOS 
GEGUŽĖS IŠKILMĖSE.

Naujas Amerikos Karo Orlaivis. KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE

BROOKLYNO ŽINIOS.
Brooklyne nesenai pasi

rodė naujas tautininkų žur
nalas, vardu “Tauta.” Tei
singiau pasakius, tai yra 
“Vienybės” išperėtas tvari
nys; atsakominguoju to žur
nalo redaktorium paskirtas 
buvęs Lietuvos oficierium 
Jurgėla. Dabar lauksime iš
kilmingųjų lietuviškų fašis
tinių demonstracijų, nes pa- 
4 laikraštį finansuos Smeto
nos tautininkų valdžia.

Brooklyn, N. Y.
Šįmet turbut pirmu kartu 

lyg ir bendrai komunistai ii 
socialistai apvaikščiojo pir
mą dieną gegužės. Tas ben
drumas darė neblogą įspū
dį į dalyvius ir žiūrovus ant 
šaligatvių.

Kaip pradėjo nuo devy
nių ryto maršuoti visokios 
darbininkų kolumnos, tai 
lyg aguonų laukas,raudonos 
vėliavos žėrėjo, o benai kir
to Internacionalą ir kitas re
voliucines meliodijas. Apie 
pusė po dvyliktos, pasirodė
New Yorko socialistų mili- Brooklyne yra keliolika, 
tantų kolumna mėlynomis radio “valandos” vedėjų, ii 
bliuzėms apsirengę ir rau- veik visi aristokratiškai gy- 
donais kaspinais per kruti-1 vena, visi turi šeimynas, o 
nę persijuosę, o rankose kai kurie jau ir naujus auto- 
raudonus vėliukus nešdami, mobilius įsigijo.
Tai puikiai organizuota so- Sakoma, kad tame “ama- 
cialistų grupė! Kur tik jiehe” juo kvailiau su žmonė- 
ėjo, visur nuo šaligatvių mis apsieini, tuo sėkmingiau 
juos lydėjo garsus aplodis-l biznis sekas.
mentai. O kaip jie pasiekė ---------
Union Sųuare aikštę ir gar- Pora sąvaicių atgal, Broo- 
siakalbis pranešė, kad atėjo J klyne susitvėrė nauja Susi- 
socialistai, tai tiesiog lyg ko- vienijimo Lietuvių Ameri- 
kia audra suužė minios ap- koje jaunuolių kuopelė. Jau- 
lodismentai ir riksmo gar-Įku paminėti, kad į ją susi- 
sai visuose kampuose aidė-J spietė gabiausi Brooklyno 
jo: “Urė! Ulė! Socialistai!” jaunuoliai, vaikinai ir mer-

Socialistai eidami pro pa- ginos. 
stolį suriko: “Lai gyvuoja Minėta kuopelė turės pui- 
suvienytas socialistų ir ko-|kų parengimą, nedėlioj, 17 
munistų frontas!” Tarsi J gegužės, Lietuvių Amerikos 
griausmas nuaidėjo per Piliečių Kliube. Bus persta- 
d vie jų, su viršum, šimtų tuk- tyta juokinga komedija “A- 
stančių minią! merika Pirtyje.”

Kaip pisimeni- netolimą Brooklyniečiai turėtų at- 
praeitį, tai jau didelė per- Slankyti į parengimą ir su
mainą. Toj pačioj aikštėj sipažinti su Brooklyno inte- 
per kelis metus nuo tos pat ligentiška jaunuomene.
tribūnos buvo kalbama: I ---------
“Socialfašistai tokie ir to- Smagu pažymėti, kad šį- 
kie.” Minioje girdėdavosi: met Brooklyno ir New Yor- 
“u-u-u!” Šįmet jau to nebu-Jko lietuviai puikiai apvaikš- 
vo. Visa minia, šįmet atrodė I čio jo l=mos G?egnzes šventę, 
lyg vienos motinos vaikai. Svarbumas tame, kad šįmet 
Atrodė, kad jie visi trokšta pasirodė tikrai draugiški 
vienybės darbininkų klasei, ryšiai socialistų su komunis- 
Vieny’oės ir kovos prieš iš-1 tais. Tai sveikintinas pasi- 
naudotojus! Kaip tai malo-1 reiškimas.
nu tokioj milžiniškoj masėj | P. Baranauskas,
dalyvauti, kuomet matai 
kiekvieno akyse pakilusį 
ūpą kovot prieš savo skriau
dikus ir kovoti visiems susi
būrus į krūvą, kaip darbi
ninkų klasei ir pridera.
Polo aikštėj parengimas.

Antras parengimas įvyko, 
tai Polo Ground aikštėj,

DETROIT, MICH.
Nutarta taikyt “sankcijas* 

diktatūros šalininkams.

Vaizdelis parodo naują Amerikos karo orlaivį bomboms mėtyt. JĮ sukonstruktavo laivyno in 
žinierius Chance Vought.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.
Tarptautinė šventė labai 

rami.
Pirmą gegužės darbinin

kų šventė buvo apvaikščiota 
labai silpnai. Praeityje bu
davo surengs tautines ii 
tarptautines prakalbas skir
tingose svetainėse, budave 
daug kalbėtojų, sueidavo 
tūkstantinės minios pagerb
ti darbininkų šventę. Šiais 
metais to nebuvo. Buvo gau
tas leidimas prakalbom prie 
miesto rotužės, bet žmonių 
dalyvavo palyginamai ma
žai. Worcestery yra

BRIDGEPORT, CONN. 
Dainos ir šokiai.

į Wcrcesteris pradėjo valy 
, tis nuo 
Nekuriuos
“"VVorcester Evening Ga Street, Bridgeporto jaunuo- 
zette.” Pastaruoju laiku lių choras rengia puikų va-* 
"VVorcestery buvo prasidėję karą. Programas prasidės

Amerikos Lietuvių Kong-j Senas Cievelando gyven- 
reso komitetas labai darbuo-! tojas ir veikėjas, p. Kudir- 
jasi, kad viską tinkamai pri- ka, pasižadėjo suteikti daug 
rengus delegatams priimti, žinių iš seniau gyvavusių 
Svetainė jau yra paimta, pašalpinių draugijų, kurios 
Lietuvių salės nebuvo gali- jau yra visai išnykusios. 
ma gauti reikalingu laiku. Taigi šiame skyriuje ne už
neš buvo jau užimta, todėl ilgo tilps tų draugijų apra- 
komitetas pasidarbavo ii šymas: kaip jos susitvėrė ir 

.gavo kitą salę lietuvių apgy- kaip išnyko. Prašau ir kitų 
ventoj apylinkėj, taip kad senų veikėjų suteikti man 

(SLA. delegatams nebus per- žinių iš seniau buvusių įvy- 
toli iš kongreso į SLA. sei- kių šioje kolonijoje. Viskas 
mą. Taipogi bus bandoma bus aprašyta šiame laikraš- 
ir gyvenimui kambarių gau- tyje. Laikas mainosi, todėl 
ti -toj pačioj apylinkėj, kad jaunesnei musų kartai bus į- 
nereikėtų per toli gatvėka- domu žinoti, kaip čia lietu
viais važinėtis Salė yra pa- viai gyveno ir dirbo seniau, 
imta Gradino Hali, kur se- šiam “Keleivio” skyriui yra 
niau lietuviai laikydavo sa- pageidaujami visokie pra- 
vo parengimus. Jau pasiųsta nešimai; todėl galite man 
laiškai į daugelį pašelpinių priduoti bile įvykį musų ko-

labai tankus užpuolimai ant 7:30 
krautuvių savininkų ir gy- vėlumos. Vietiniai ir toli 
venamų butų. Buvo daug mesnių kolonijų lietuviai 
net ginkluotų užpuolimų, kviečiame visus atsilankyti 
Dabar policijai pasisekė pa- ir paremti jaunuolius, 
gauti kelis įžymius vietinės Rengimo Komisija,
gengės narius. Jie buvo pa- ~
sivadinę Provrdence-Wa- 
verly Street genge. Mat jie 
buvo susispietę apie šv. Ka-

pasaulį; visiems jiems bus 
Balandžio 25 diena Lie- įdomu, kas dedasi musų ko- 

r-iugianias piasiues tuvjų sajėj gLA 136 kuopa lonijoj. “Keleivis” turi la- 
\aKaią. bOKiai tęsis IKI m»i7n čnlrin uot-ura hai dar

KALĖJIME RADO 500 
GINKLŲ.

Michigano valstijos kalė-

turėjo gražų šokių vakarą, bai daug skaitytojų ir Cle- 
Dalyvavo dailus būrelis pu- velande, ir jie vis dar dau- 
blikos. Visi linksminosi ii ginasi, nes šis laikraštis pa- 
pasišoko prie geros orkest- duoda teisingas žinias. Tam- 
ros. Taipgi buvo pasikalbę- stų prisidėjimas su informa- 
ta ir apie dienos klausimus, rijomis daug gero suteiks 
Ši kuopa yra vadovaujama visiems skaitytojams.
pažangių žmonių. ---------

Balandžio 24 dieną SLA. Prašau “Keleivio
aP\e • rimiero bažnvčia Gal ir °e- Jacksono mieste, pe- seimo rengimo komisija tu- “Naujienų” redakcijų,SUSI-t . ... i? ___ ________:__ - ..t- _-__z- _ ____ j...___ x • x_____ lz

ir
kad

200,000 gyventojų, bet susi-1 katalikų vaiku butą. Ge- re^ sąvaitę sargai padarė rėjo mėnesini susirinkimą, leistų man viešai tarti padė-
KoiEstfiZ! tį “pasižymėjo” Antanas kratą ir rado 500 peilių, dalyvaujant ‘didesnei pusei kos žodį tiems, nuo kurių
Kalbėtojai buvo net tųs, bet.qpa^eronįSj 21 metų, suaręs- durklų, buožių ir kitokių ko- r.arių. Nors ir buvo kilę kiek gaunu komplimentiškų laiš- 
vie.i siinnnki Kaitomi kai- tuotag jr’užlaikytas po $6.- vos įrankių, kurie buvo pa- barnių tarp nekuriu komisi- kų ir pagyrimų, už įvedimą 

gaminti kalėjimo dirbtuvė- jos narių, bet ant galo su- šiuose laikraščiuose Cleve-
vis1, silpnoki. Baigdami kai

'l^^Creen Street ^00 kaucijos. Antras, net su gaminti 
rsvenier, oieeusueei, dviem pravardėm, Juozą- se ir slepiami kalinių celėse, tvarkyta ir darbas eina pir- lando žinių skyrių. Paskuti- 
iet vietos ten tik apie 150i— T ... Manoma, kad buvo ruošia- myn. Kožna komisija veikia nį laišką pasirašo Valstietė.

mas kalinių sukilimas ir bė- savo srity, kad padarius vis- šiame laiške nevien teikia-KoiffSeT an” Ležioski-Chasitis, 24 m. žmonių, laip baigėsi ap- r . . . , , .. , .’
vaikščiojimas Tas parodo, talP?> g?1 but lietuvis. Tre- 

kad didelis kairumas minias cla,s’, Chubrynski, 18 metų,
išvaikė. Vietoj kad komuni-ig*’ batl ar betavls-
Minė įtaka miniose didėtų, ^etTOtas Herbert E. Har- 
tai vis eina mažyn, tas paro- .vav Jr--- 2-P ni6tn Chasitis ii 

Harvey paleisti po $2.000 
kaucijos. Chubrynski pašau
tas, miesto ligoninėj gydo
mas. Penktas tos gengės bi
čiulis, Stephen Bromlev, lai 
kinai paliuosuotas.

ir biznieriam, pasakyti: kol Harvey, atrodo, lyg butu

do, kad yra kas nors netaip, 
yra taisytina. Pagalvokite 
visi lyderiai ir eiliniai na
riai. Reikia skubėt pataisyt.

Mes, ALDLD. 188 kuo
pos nariai, susirinkę balan
džio 30 d. plačiai diskusa- 
vom Lietuvos klausimą. At- 

, , , ..... .sižvelgdami į tą faktą, kad
kur dalyvavo sukniasiuviai, k įetuvos gyventojų milži- 
duonkepiai, amalgameitail—didžiumą sudaro dar- 
m kitos kelios darbo unijos. bininkai ir smuikųs ukinin- 
Reikia stebėtis, kad ir ten dabartinė valdžia at-
d alyvavo virs simtas tuks- Į stovauja mažą gyventojų 
tancių darbininkų. Kuomet nuošimtį ir tuom pačiu sy- 
amerikoniski laikraščiai jajko brutališkiausiu bu- 
pranese, kad trys šimtai tuk- Uu paverguS didžiumą žmo- 
stancių parodavo New Yor- nj^ atimdama iš jų visas 
ko mieste, tai jie nieko ne- pdįetiškas teises, panaikin- 
perdejo. Polo Ground stovi dama spaudos, žodžio ir su- 
New Yorko miesto pakras- J sij-inkimų laisvę, nutarėm 
ty. \ įeta nepatogi, bet n da reįkaiauti, kad Lietuvos val- 
bu\o kupina žmonių. džia sugrąžintų Lietuvos pi-

Lietuvių parengimas Pi- Riečiams konstitucines tei- 
liečių Kliube. sės, paliuosuotų politinius

Per paskutinius metus i kalinius ir sušauktų seimą, 
Brooklyno lietuviai jokio išrinktą slaptu ir tiesioginiu 
parengimo pirmos Gegužės balsavimu, duodant teisę vi- 
dienoje, nerengdavo, o šį- som . partijom statyti savo 
met surengė. Vieta tokiam kandidatus, be skirtumo ti- 

' parengimui, kaip Pirmoji kėjimo ir politiškų pažiūrų. 
Gegužės, Kliubo salėje per Be to, mes kreipiamės į 
maža; bet kaip buvo men- visus lietuvius, kurie yra 
kai garsinta, tai publikos priešingi fašizmo diktatu 
buvo nedaug. Gal mažai at- rai, kad butų paskelbtos 
ėjo ir dėl tos priežasties, sankcijos visoms organiza- 
kad šįmet daug lietuvių da- kijoms, biznieriams ir pa 
lyvavo New Yorke demon- vieniams asmenims, kurie 
strantų eilėse. palaikys dabartinę Lietuvos
Geriausią prakalbą Kliubo valdžią.

salėj pasakė K. Michelso- Sankcijos reiškia, kad 
nukas, kolegijos studentas, pasižadam nutraukti drau- 
Kalbėjo ir V. Zableckutis, giškus ryšius su jais ir ne 
taip pat jaunuolis, bet iš jo duot jiems jokios pinigiškos 
kalbėtojas nebus, nepaisant paramos, o ypač kaip atva 
kad tūli komunistai to nori žiuoja fašistiniai kolekto 
ir jis pats bando kalbėti. Jo riai arba “svečiai” iš Lietu 
iškalba menka, sakiniai iš- vos, pasakyti jiem: jus lai- 
eina atbulai. Tai antras Do- kysit pavergę Lietuvos liau- 
mininkas šolomskis. dį, negausit iš mus nieko

Aido choras padainavo Amerikoj gyvuojančiom or- 
neblogai. Jurgis. I ganizaci jom, profesionalam

girnas. ką kuogeriausia.
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jus remsit Lietuvos liaudies; amerikonas, bet jis yra ve- i 
” - -- dęg gu iietUviO Igno Šiupėno

duktere, kuris dabar vra 
gaspadorium Olympia par
ko ir tenai gyvena. Jo žen
tas Harvey, gyvena sykiu su 
šiupėnu nuo pat apsivedi
mo, jau net apie tris metai.' 
Dalykas atrodo keistas, kad, 
uošvis negalėjo nieko pa
stebėti. Jis žinojo kad žen
tas nedirba, bet pinigų vi
suomet turi. Kiek laiko tam 
atgal, uošvis buvo įprašęs 
žentui darbą toj pačioj dirb
tuvėj, kur pats dirbo — A

navergejus, mes nuo jūsų sa- 
linsimės.

Ir visiems reikia laikytis 
tokio nusistatymo, kol ne
bus išpildyti aukščiau sumi
nėti reikalavimai.

Valdyba:
George Stcpankevičius, 
A. Varaneckiene.

BROOKLYN, N. Y.
Subruzdo lietuvių jau

nuoliai.
Keliatas nedėlių tam at- meričan Steel and Wire Co. 

gal, Brooklyne, suėjo kep North Work’s. Nereikės žen- 
veiklųs draugai ir suorgam- tui dirbti> su darbu jis grei.
zavo naują SLA. Jaunuolių įaį persiskyrė. Į ši reikalą 
kuopą ši jaunuolių kuopa iSun„ ir Dukten} broliška 
susideda iš aštuoniolikos (jraUgjja turėtų kreipti do- 
nanų, ir visi nariai yra pasi- |mfe ir kad tokie gyventojai 
rjzę padaryti tą kuopą daug kai H E Ha Jr toi 
skaitlmgesne, negu ji dabar but nuo Olympia parko pra-
y73’ šalinti. Viešoje vietoje gy-

Kad parodyti Brooklyno :Ventojai turi but patikėtini, 
lietuviams, kad toji kuopa kitaip žmonės bijos ten lan- 
yra darbšti ir veikli orgam- .tytis. Draugijos nariai turė- 
zacija, tai pirmą kartą jŲtų kreipti domės.
rengia gražų parengimą, ne 
dėlioj, 17 d. gegužės, Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliu
be, 80 Union ave., Brookly
ne. Bus lošiama trijų veiks
mų, nepaprastai puiki, ko
medija — “Amerika Pirty
je.” Vaidins vietinio Aido 
choro dramos grupė. Loši
mą baigus bus šokiai. Įžan
ga į perstatymą ir šokius tik 
40 centų, o vien į šokius 25 
centai.

Visi Brooklyno lietuviai 
dalyvaukite šiame parengi
me. Jus pasijuoksite, pasi
linksminsite, ir praleisite 
gražiai laiką, ir tuom pat

Vėjo Vergas.

CLEVELAND, OHIO.
Mirė Kazys Kervelevičius.
Kovo 23 d. prie darbo mir

tinai sužeidė K. Kervelevi- 
čių, o kovo 24 d. mirė. Ve
lionis paėjo iš Suvalkijos, 
Verstanunų kaimo, 46 metų 
amžiaus. Angliškai vadinosi 
Chas Karll. Buvo laisvų iš- 
sitikimų žmogus, per ilgus 
metus jis rėmė Lietuvos 
biednuomenės reikalus ir su 
ta širdperša jis mirė.

Paliko dideliam nubudi
me žmoną Juliją, kuri paei- 

. na iš Kopustišlaų šeimvnos 
sykiu jus paremsite lietuvių'nuo Rokiškio.
jaunuolių veikimą ir jų nau-1 Lai būna jam lengva ilsė
ją kuopą. tis Amerikos žemėje.

Rengimo Komitetą*. Nuliudu»i Moteris.

v^elvinator
f 14 7.so

5 KUB. PĖDŲ 

ĮTALPOS

SU...
5 METŲ APDRAUDOS PLANU 
UŽTIKRINTA ŽEMA OPERAVIMO 

KAINA
MATOMAS TERMOMETRAS

J 22 m. tų, Kelvinator yra žinomas kai
po patikima- elektrikinis šaldytuvas. Šian
dien, Tamstos galite nusipirkti Kelvinator 
—didelį 5 kubinių pėdų modelį, kaipo žino
mą per ilpą laiką kaipo geriausios rūšies 
tai—Kelvinator—už $147.50. Arba 6 kubi- 
nių pėdų modelį už $167.50. Mokėdami tik 
kelis centus į dieną galite išsirinkti bile ku
rį modelį. Ateikite ir pamatykite 
naujus 1936 Kelvinatorius.

mi man komplimentai už šį 
skyrių, bet kartu nurodoma 
ir kaip Lietuvos žmonės my
li skaityti “Keleivį,” jeigu 
kuris numeris tenai paten
ka. Ši Valstietė yra gyvenu
si Lietuvoje dar prieš Sme
tonos diktatūrą ir ji pasako, 
kaip žmonės džiaugėsi Gri
niaus tvarka, kada jis buvęs 
išrinktas prazidentu. Taigi 
norim pareikšti, kad aš 
stengsiuos Cievelando ži
nių skyrių palaikyti šiuose 
laikraščiuose, kurie yra taip 
mylimi musų kolonijoj.

Seniau minėjau, kad vie
nas policijos kapitonas yra 
patrauktas atsakomybėn už 
ėmimą pinigų nuo visokių 
gemblerių. Iš to jis susidėjo 
sau $109,000 turto. Jo byla 
dar nebaigta, bet jau spėja
ma, kad gaus apie dešimtį 
metų kalėjimo už kyšių ėmi
mą ir nemokėjimą federalei 
valdžiai pajamų taksų. Ka
pitonas Cadek turėjo savo 
žinioj visas butlegerių vie
tas ir naudojosi iš jų.

Sandusky miestely, Ohio 
valstijoj, įlūžo medinis til
tas ant kelio No. 163, ir tro
kas su pasažieriniu automo
bilium nukrito į vandenį. A- 
bu šoferiai liko lengvai su
žeisti.

Piktadariai užpuolė krau
tuvę po numeriu 5829 Su- 
perior ave. Radę mažai pi
nigų pradėjo krautuvės ve
dėją kankinti. Surišę ir pa
guldę ant žemės apdegino 
jam rankas degtukais. Vė
liaus jie buvo pagauti plė
šiant kitą krautuvę.

siuos

The Edison Shops
39 Boylston St. Boston

•r 32 kitose parankiose vietose.
HANcoek 3300

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

Dienraštis “Cleveland 
jNews” nori surasti aukš
čiausia išaugusį medį Cie
velando mieste ar apylinkė
je, ir skiria $1.00 atlygini
mo tam, kuris tokį medį jam 
nurodys. Matai, Californi
joj yra išaugęs medis virš 
300 pėdų aukščio ir laiko 
aukštumo rekordą. Taigi ir 
kitur prasideda jieškoti auk
štų medžių.

Jonas Jarus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ar Galima Išvengti Mirties^ Swj|(a|os Sky NŪS
Dažnai pasakoma, kad atsrvti. sustiprėti, o praėjus nulėmė pasisekimui. Paskui <

tis. Įvairius kitus, kad ir bai 
siausius savo priešus žmo
gus dažnai įstengia nugalė
ti, bet mirties iki šiol dar 
niekam nepavyko nugalėti: 
visa, kas tiktai gyva gamto
je, kas tiktai gimsta, papras
tai turi ir mirti. Bet kiekvie
nas gyvas daiktas mirties 
vengia. Visi nori ilgiau gy
venti. Net ir žily žiliausios 
senatvės susilaukusieji žmo
neliai norėtų dar ilgiau pa
gyventi.

Ar gali būti įveikiama 
mirtis? Ar mirtis tikrai nie
kam neišvengiama? Pasi
žiūrėję į pačius mažiausius 
gyvūnėlius, į vadinamuosius 
vienaląsčius (visas gyvūnė
lis yra sudėtas tik iš vienos 
ląstelės), pamatysime, kad 
jie mirties, bent tokios mir
ties, kokia viešpatauja aukš
tesniųjų gyvių tarpe,—visiš
kai nepažįsta. Mat, šitie vie
naląsčiai gyvūnėliai daugi
nasi skildami pusiau: ląste
lė pradeda pamažu, pama
žu dalintis pusiau, kol, pa
galiau visai pusiau pertruk- 

t, , , , . ,. x. _ , sta, ir taip iš vieno gyvunė-
—Tegul bus pagarbintas, jautienos mėsos, išgerk ko- įįo pasįdaro du. Šitie abu 

Maike... ,kią kvortą pieno, gerai išsi- naujieji gvvunėliai vėl sava-
—Labas rytas, tėve! Ką miegok, o tavo liga berną- rankiškai‘gyvena, maitinasi, 

nauja pasakysi? tant išeis. po tam tikro laiko vėl skils-
—V erčiau tu, Maike, pa- —Maike, aš ant to neso- ta pusiau, vėl gyvena, maiti- 

sakyk man ką nors gera. glasnas. Be šnapso šalčio naši, vėl skilsta ir tt. Taigi 
Jau tiek metų eini į škulę, o neišgydysi. Puskvortė geros matome, kad mirties čia vi-

Dažnai pasakoma, kad atgyti, sustiprėti, o praėjus nulėmė pasisekimui. Paskui 
didžiausias ir nuožmiausias kiek laiko, niekas ir pažinti keliatą metų juodu praver- 
žmogaus priešas esanti mir-' nebegalės, kad tas šuo jau tė, kol pasigamino reikiamą

buvo pasirengęs numirti. 
Kraujo perpylimo operaci
jos šiandien jau yra tapu
sios paprastu gydymo budu. 
Pirmiau kraują vartodavo 
tik iš gyvųjų paimtą, o 
šiandien jau atlikta dauge
lis sėkmingų bandymų ir 
vartojant mirusiųjų kraują. 
Šituos bandymus daugiau
sia darė rusų mokslininkai 
prof. šamovas, mokslinin
kas prof. Judinas. Mirusių 
žmonių kraujas buvo perpil
tas gyviesiems ir jie pa
sveikdavo. Net dar daugiau, 
pavyko bandymai perpilant 
žmonėms ne tik mirusiu 
žmonių kraują, bet ir kai 
kurių gyvulių. Taigi, kraujo 
nutekėjimas šiandien jau 
nebėra mirtis.

Dabar eisime prie sudė
tingesnių bandymų. Rusų 
mokslininkas prof. Kravko- 
vas padarė bandymus dirb
tiniu budu palaikyti gyvybę 
nuo organizmo atskirtuose 
kai kuriuose organuose, 
kaip ausyse, pirštuose ir kt. 
Prof. Kravkovas pasigami
no tam tikrą skystį, serumą, 
į kurį įdėdavo nuplautas 
triušių ausis, žmonių pirš
tus ir tt. ir tokiu budu gana 
ilgą laiką palaikydavo tuo
se organuose gyvybę. Ban
dymai nepaprastai svarbus,

_________________ o____ , nes jie parodė, kad jei orga-
da niekad nepasakei man, očiščenos ant trejų devyne- siškai nėra, kad niekas čia nai bus atitinkamai maiti
ko tu tenai mokiniesi.

—O ką tu norėtum žinoti, 
tėve?

—Na, gali man išvirozyt, 
kokiu spasabu žmonės vasa
ros laiku pagauna šaltį?

—Tokio dalyko visai nė
ra, tėve, kaip “šalčio paga- ^^0 “ clrMiacijt^t VisU aukštesniųjų gyvių galva (?megenimis). gan 
\imas. , ...... bėda su ja yra ta. kad žmo- orgar’^mab taip pat suside- dymaį su širdimi ėjo dviem

Kmp g1 tai nėra I As n^s pajma jog perdaug. Tuo- da 1S lą-'tenų,
met ji nusilpnina —muose.

rių, tai geriausis ratunkas nemiršta,_bet gyvybė tęsiasi narni (nors ir dirbtiniu bu- 
nuo visokių kvarabų.
—Taip mano daugelis žmo
nių, tėve. Bet daktarai nesu
tinka, kad degtinė butų ge-

amžinai. Bet taip yra tik su du) jie ir gyvybės rodys.
Po įvairių bandymų su į- 

vairiais gyvulių ir žmonių
vienaląsčiais gyvuliais: kiti 
visi gyviai, kurių organiz
mas vra sudėtas ne iš vienos organais, pagaliau imta da-

ras vaistas. Gal kai kuriuo- Utelės, bet is daugelio, jau bandymai sudėtingiau- 
se atsitikimuose ji pagreiti- Pa^I^a ^„^„ siais organais, kaip širdim ii

AMERIKOS
Si skyrių veda 

LIETUVIU DAKTARU DRAUGU A.

tai nėra! Aš 
pats dabar turiu jį pagavęs. ujungrų auui- kryptimis: vfena, buvo ban-

... . r___  __o___ . Esant organizmui doma padaryti dirbtinę me-
—Na, tai kam tu jį gau- ma ir padeda ligai daugiau Jauna™> ląsteles yra paie- chaniška širdį, kuri veiktu 

dei, tėve? Įsigalėti. 8*9?’ daugintis Bet [ajp pat'kaip tikra įirdjs £
—Well, kaip čia dabar —Bet ar tu nežinai, Mai- xeV?u jos lyg nuvai^sta, jų ~a pas;ekta nuostabių re- 

tau pasakyti? Aš ir patsJke, kad dėl sveikatos reikia PaJe?umas nyksta, jos pi a- mokslininkams,
Maike, nežinau, kaip aš jį į vi^nr-, . ‘
pagavau.

organiz-

—Tame ir yra dalvkas, 
tėve, kad tu pats nežinai, ką 
tu “šalčiu” vadini. Tavo

kaip aš jį'gerai išprakaituot. 0 kaipgi ded? h g apmirti, visas or- kajp f. Kubabko,
tu išprakaituosi be šnapso? gąmzmas pradeda netekti Morozovui ir kt., tik-

jėgų, pradeda sunykti—tai 
... nera senatvės laikas. Vadinasi,

sveikatos ženklas. Jis tik pa- norint nueaiėti mirtį, reikė-
—Prakaitas, rai pavyko dirbtiniu budu 

jau nustojusią veikti širdį 
vėl atgaivinti ir jos gyvybinį“ /t"- k- rodo. kad žmogus yra per- „ hadus nalaikvti veI a^a!v!atl -lr JOSnėra joks saltis, ^V^.claug sušilęs. Kada kūnas Or<7anizire e*anAias ląstele* išlaikyti gana ilgoką

greičiau karštis: ir ne tu jį nGrvai<a tai ec£nt;ę įaTna or£snizme csanua. iVel.e\ laika. Tie bandvmai Įvairiu
pagavai, bet jis tave paga-^i v-rsta j garusVišsi- pa^omTBTįri^^-’ mokslinink* ^iami toliau* 
' O- n ar rvrl a Tun hii/ln tr. , •. I muša per odą. Tuo budu ku

Taip. te*?- Tave uzpuo-j —gerai, Maike, o ka 
Ie tam tikros bakterijos, ku- iškia kįmas an. mano ko; 
nos sukelia slogos ligą. ; -^9

—Nosar. Maike. manę„jos.
-Jis reiškia, tėve, kad

prie dabar
tinio mokslo stovio apie tai, . . ... . . ,
kalbėti dar nėra įmanoma. J**.?* (su dirbtinėmis meeha- 

mskomis širdimis) taip pat 
Mes žinome, kad organiz- gali buti iaįkOmi neblogai 

mas sveikas ir stiprus yra tik pavykusiais. Bendrai šitų 
tada. kai visi jo organai vei- bandymų principas toks:

Antrosios rūšies bandy-

niekas neužpuolė. Dalibuk, tgu rejkia didesniu ir minkš- k^a Serai ir sutartinai. _ pagaminama tam tikra stik-

aparatą. Toks aparatas, pa 
galiau, nors labai sudėtin
gas, buvo pagamintas ii, 
bandymas pradėtas. Bandy-i 
mui paimta nukirsta šuns (Tęsinys.)
galva. Kai nukirsta šunies Turėdami bendrą supratimą 
galva buvo sujungta su apa- apie bakterijas, kad jos labai 
ratu, pastebėta nuostabių skubiai veisiasi, kad jos beveik 
dalykų. Pats Briuchanenko visur randamos ir kad jos gali 
apie tai viename vokiečių apkrėsti žmones visokiomis li- 
žurnale rašė^ kad: “galva gomis, dabar pažiūrėkime, kaip 
gulėjo ant lėkštės ir pra- žituo galime naudingai pasinau- 
džioje darė įspūdžio, kad tai • doti kasdieniniame gyvenime, 
miegančio gyvulio galva, žinodami savo priešą, galime 
Akys buvo užmerktos, jokio rasti priemones jį nuveikti arba 
judėjimo. Daugiau gyvumo bent jo apsilenkti. Suprantama 
rodė automatiškai veikiąs aš čia kalbu tik apie pavojingą- 
aparatas, kurio motoras ūžė, sias bakterijas, 
o dirbtinio kvėpavimo prie- Apsisaugoti ligų yra daug 
taisai šnypštė. Buvo aiškiai svarbiau bei praktiškiau, negu 
matyti, kaip kraujas bėgo susirgus gydytis, šia linkme ir 
visais vamzdeliais taip pat, kalbėsime, švara pilna šio žo- 
kaip ir gyvo organizmo. Į džio prasme yra neišpasakytos 
galvą jis bėgo šviesiai rau- .svarbos, čia turiu švarumą as 
donas, nes jis deguonies pri- mens, stubos, maisto ir visokių 
gėręs buvo, o iš galvos bėgo kitų daiktų, kurie turi ką nors 
tamsiai mėlynas. Tai aiškiai bendro su žmogumi, nes kur 
rodė, kad kraujas galvos au- švara randasi, ten bakterijos 
dinių normaliausiu budu negali viešpatauti. Tai reikia 
vartojamas.” Toliau: “Rei- žinoti kiekvienam ir visados 
kėjo tik paliesti akie vokus, praktikuoti, 
iie trukteldavo ir net akys prieš einant valgyti kiekvie-
blyksteldavo.^ Kiek vėliau, gykj reikia, gerai numazgoti
po 20 30 minučių, visi gy- rankas su vandeniu ir muilu,
vybės reiškiniai darėsi rys- kas p^aiina bakterijas nuo Tan
kesni. Akys bu\O jau at\ei- nes kitaip jos (bakterijos) 
tos ir jų išvaizda buvo cha- gajj su maįstu įsigauti į vidu- 
rakteringa gyvų akių įsvaiz- rius Geriausia šį įprotį' įgauti 
da. Į silpniausius padirgini- ^aį mokinant vaikus iš pat ma
inus galva reagav o net indė- ^ens. Vanduo ir muilas pigus, o 
•imais. Akių vokai rnil kčio- nauda iš to labai didelė. Kai kū
jo ne tik akį paliečiant, bet rje neĮ matuoja tautos civiliza- 
net v isiškai silpnai į ją pus- cjjos laipsnį pagal kiekį suvar- 
telėjus, O taip pat truktelė- tojamo muilo. Reikia pripažinti, 
jus už antakių ir kitų plau- ka(j pusėtinai geras mastas, 
kų... ir tt. Toliau nurodo- šeimininkių turėtų buti šventa 
n??.’ ka<^ £a^va buvo net pra- pareiga žinoti kaip pagaminti 
sižiojus, lyg norėdama loti gVarų maistą, kuris yra sveikas 
ar kąsti. Jei priartindavo maistas. Daržoves, vaisius ir ki- 
maistą ^aešroš gauaiiuKą), žaiįavas reikia būtinai gerai 
tai jį tuoj prarydavo (dešra, nuplauti vandeniu pirm val- 
žinoma, _ kaklo maisto gant. Reikia atminti, kad tokis 
lataką vėl išeidavo laukan), maistas esti čiupinėjamas ne- 
Taip nuplautos galvos gyvy- švariomis rankomis ir dar daž- 
bę Briuchonenko ir čečiuli- musės, išnešiotojos visokių 
nas palaikė net 31 2 valandų. ĮjgU, gaUna ant jo pabėginėti 
Tokių bandymų vėliau buvo paiįkdamos daugybę perų. ži-
padaryta daugiau, ir gana nant šitą visą. kas gali turėti Ekvadoras yra Pietų A- 
sekmingan užtektinai drąsos tokį maistą merikos valstybė, gulintis

Vadinasi, nupiautoj gal- valgyti? šeimininkės labai daug 1 šiauriniame Pietų Amerikos 
voj, kurioj musų supratimu pasitarnautų savo šeimai ne- kampe, prie Ramiojo van- 
iau jokios gyvybės nebėra pirkdamos valgomų daiktų išidenyno, ant pat pusiaujo 
ir nebegali buti, staiga vėl tokių krautuvių, kurios yra1 (ekvatoriaus).
pasirodo gyvybė. Iš šitų pa- nešvasios, nesanitariškos, nes, Tai nedidelė šalis, gyven- 
vvzdžių galima padalyti la- tokiose vietose galima nusipirk-, tojų turi truputį daugiau 
bai toli einančių išvadų: juk ti pavojingų ligų. kaip 2 milionus. Ekvadoras
atrodytų, kad gyvybė nėra Vanduo būtinai reikalingas vra nepriklausoma valstybė 

nuo 1822 m. Svarbiausias 
ios gyventojų verslas, tai

ga.iu p^bazvt, kad neuz‘ Česnių batų. ~ o^ganiztn<? sustos vei- line širdis. Jos veikimas taip
puolė. „ I —jęa> (ia viena daikta no- koks nors svarbus orga- pat nustatomas toks, kaip

.auk’ t.exe» tau. Pa' iiu tavęs paklausti, Maike. nas» organizmą ištikš mir- tikrosios širdies. Ji ijungia- 
aiskinsm kaip tu buvai uz- Ar tu žinai Rodėl šiandicn lis, nors pats organizmas ga- ma j labai sndėtinga apara- 
pultas. Tavo nosyje ir bur- žmonės neišauga į tokius H ^utl. dar visikai stiprus. tą, kuris reguiįuoja kraujo 
noje \ įsuomet \ra bakterijų, milžinus, kaip senovėje? ?a.’u? ?r pajėgus. \ adinasi, tekėjimą. Ir štai prie tokio? 
Runos tik .aukia piogo> ta- kiūrėk, “Darbininko” ir j^i V1S1. organai veiktų tvar- širdies prijungiami Įvairus 

“Dirvos” redaktoriai nei koJ’ tai organizmas puikiau- organa} jr žiūrima, kokios į- 
trijų gerų sprindžių neišne- ^iai. Pa. ,ir iau gyven^i- takos jiems tai turės. Ir pa
ša. stai cia Jau.ir prieiname tirta nuostabių dalykų: or-

—Nėra jokių įrodymų, tė- prie kovos galimybių su mir- ganaj pasį junta lyg tikros 
ve. kad senovėj žmonės bu- timi. Kokiu budu. O, bu- širdies veikiami, lyg atsi- 
tų buvę didesni. Randami tent. jjuk jeigu organizme; durę natūraliose sąlygose, 

suakmenėję kaulai yėl butų atstatytas sutruk- £ja rejkia paminėti moksli-

progos
ve užpulti. Jos gyvena glei
vėtose vietose. Kuomet tavo 
kūnas sveikas ir kraujas sti
prus, jis neduoda joms Įsi
galėti. Bet jeigu tu kada ne- 
davalgysi, nusikamuosi, ne
pasilsėsi kiek reikia arba ki- žemej’ 1 - -i i • Z^vlIICJ C'UčlrM Ilv IIvSĮ v rYtVUlctl . » . (Vld I VlIMrl l II1111 v LI IlIVJ
tokiu budu savo organizmą rod Rad žmOniu'ugis ne- dytojo organo veikimas, tai'ninko Carellio kartu

I v-tvM vioi tne hnL’Tnrimc 7 . * 2__ _ •  ______ 2 ~ __nusilpninsi, tos bakterijos , pasikeitęs
tuojaus tave ir užpuls. Jos _olrait 1 Maike/t, 
smarkiai ims daugintis ,r -iai dienai už(
knistis gilyn. Pasekme bus ________________
tokia, kad tavo gerklės ir
nosies mezginiai įdegs, su
tins, tu pradėsi čiaudėt, ko
sėt ir sakysi, kad tave “šal-

įr visas organizmas turėtų
Olrait.1 Maike/tegul jau aWi ir vėl imti veikti. Va

dinasi, beliktų tik pasiekti 
to. kad kokiu nors budu ga
lima butų atstatyti atskirų 
organų veikimą, ir nors da- 
•irai kova su mirtimi butų 
laimėta. Čia nors trumpai,

KRUVINI ĮVYKIAI PA
LESTINOJ.

Palestinoj arabai negali
tis pagavo.” Ištikrujų gi tai sugyventi su žydai? ir nuo- riiglaustai ir pažiūrėsim, ar 
bus bakterijų užpuolimas latos įvyksta kruvinų sus:- visa tai yra galima ir kiek 
tavo nusilpninto organizmo, kirtimų. Šiomis dienomis šitoj srity bekovojant su 

—Na, gerai, Maike, o mirtimi mokslo jau laimėta,
kaip nuo tokio užpuolimo užmušė ir 58 sužeidė, atrem- Pradėsim nuo pačių leng- 
apsiginti? dama jų puolimus ant žydų. viausiujų pavyzdžių. Žy-

-Vaistų nuo slogos kol 
kas medicina d a neturi su
radus, tėve. Reikia tik stip- 
rint organizmą, kad jis ga-j

ŠUNES PAPIOVĖ 485 
VIŠTAS.

rnesnis kraujo nutekėjimas 
kiekvienam organizmui grę- 
sia mirtimi. Imkime koki

Netoli Brimfieldo, Mass., nors paprastą pavyzdį. Sa
lėtų ligą nugalėti. O tam į Brovvno farmą įsibriovė 3 kysim, turime šunį, kuriam 
tikslui reikalingas sveikas šunes ir papiovė 465 vištas, nuleistas kraujas. Šuo pa-
maistas, pasilsys ir tyras o- 
ras. Suvalgyk kas diena ke
liatą orančių, bliudą geros 
sriubos, bent pusę svaro

Pirma, negu farmerys spėjo mažu ima silpti ir tuojau ga- 
susirasti karabiną, šunes pa- i Ii numirti. Bet štai, gydyto- 
bėgo. Dabar policija jieško, jas įpila šuniui kito šunies 
kam tie bestijos priklauso. kraujo, šuo pamažu vėl ims mo, tai tas

su
Lindbergbu atliktus bandy
mus : prie jų pagamintos 
stiklinės širdies prijungti 
kai kurie organai (dėtys) 
net ėmė augti.

Dabar bent trumpai pa
minėsime kai kuriuos atlik
tuosius bandymus norint at
gaivinti nukirstą galvą 
(smegenų veikimą). Sėk
mingiausius bandymus čia 
padarė rvsų mokslininkai 
Briuchanenko ir čečiulinas. 
Bandymai atgaivinti nukir
stas galvas sėkmingiau at
likti iiems pavyko tik tuo
met kai buvo išrastas tam 
skystis, kurį įtrėškus į krau
ją, kraujas iš kūno išimtas 
nebesukreka. Kadangi sme- 
genįs yra labai jautrus orga
nizmas ir jų maitinimas rei
kalauja grięžčiausio tikslu- 

atradimas daug

BAKTERIJŲ KARALYSTĖ.
Rašo Dr. S. Biežis, Chicago, 111.

tis žmonių sergančių šalčiu, ku
ris neretai baigiasi plaučių už
degimu.

Kaipo bendra taisyklė, reikia 
priminti, kad žmogus visuomet 
turi užlaikyti savo sveikatą ge
riausiame stovy. Kuomet jo 
sveikata, atsparumas, esti aukš
tame laipsny arba kaip dažnai 
sakome, žmogus turi stiprų 
kraują, tai bakterijos jį retai 
kada įveikia. Nuolatinis atitin
kamas užlaikymas sveikatos yra 
vienas iš geriausių laidui išveng
ti apkrečiamų ligų, kurias vi
suomet pagamina bakterijos. 
Tat nepamirškime apsirūpinti 
savimi.

(Pabaiga.)

SEIMININKĖMS
PASISKAITYTI.

KO6EL1ENA.
Košeliena verdama iš kiaulės 

galvos ir kojų. Galima, dar pri
dėti ir veršienos, bet geriausia 
košeliena yra iš grynos kiaulie
nos.

Galvą ir kojas sukapoti, įdėti 
į puodą, užpilti vandens, kad ap
semtų ir užkaisti. Pridėti drus
kos, keliatą pipirų, svogūnų, la
peli ir porą nepiaustytų morkų. 
Virti tol, kol mėsa pradės nuo 
kaulų skirtis. Tada mėsą iš
griebti, nuimti nuo kaulų, su- 
piaustyti smulkiais gabaliukais, 
sudėti į koki nors indą (geriau 
į lėkštes) ir užpilti perkoštu 
skystimu, kuriame virė; gali
ma įdėti po keliatą plonų gaba
lėlių morkos.

Taip paruošus, pastatyti šal
toje vietoje. Kai užšals, galima 
duoti į stalą. Prieš duodant rei
kia aplinkui apvesti peiliu ir iš
versti ant kilos lėkštės. Prie ko- 
šelienos duodama atskiestas ac
tas ir krienai.

Ekvadoras Kratosi 
Kunigų.

koks nors daiktas, kuris or- palaikymui gyvybes. Didesniuo- 
ganizme slėptųsi ir pranyk- se Amerikos miestuose sveika
tų, o gyvybe butų lyg dar- į tingumo departamentu prižiu- j kaučuko ir kakao pramonė, 
nūs, tikslus, sutartinis ir rei- rimas vanduo yra visiškai sau-' Ekvadoro sostinė Qvito turi 
kiamas visų organų veiki- gus ir ji galima vartoti be jokio apie 800,000 gyventojų, 
mas. Vadinasi, jei visi orga- pavojaus. Tačiau nepatikrintą Kaip ir kitose Pietų Ame- 
nizmo organai bus kaip rei- vandenį gerti nesaugu, nes ga- rikos valstybėse, Ekvadore 
kiant, atitinkami, jei jie yisi įima apsikrėsti bile vidurių liga. nuolatos keliamos revoliuci- 
reikiamai, sutartinai veiks, šitokiais atsitikimais reikia jos, rungiamasi dėl valdžios, 
jei bus visos kitos organiz- vandenį gerai išvirinti, nes kar- Bet paskutiniais laikais šiek 
mui veikt reikiamos sąlygos,, štiš bakterijas užmuša, kas pa
tai ir gyvybė tame organiz šalina visą pavojų. Atsargumo 
me bus. Taigi, atrodytų, kad dėlei bile valgomą daiktą, kuris 
atstačius atitinkamo organo gaii buti abejotino saugumo, 
veikimą, dėl kurio visą or- reikia gerai išvirinti arba iškep- 
ganizmą buvo ištikusi mir- ti.
tis, jei pastūmėjus vėl veik- Susižeidus, kada oda esti per
ti visus kitus organizmo or- piauta. įdrėksta ar įdurta, rei- 
ganus (jei jie bus sustoję). kia tucjau užpilti antiseptiškų 
tai organizmas turėtų atgyti vaistų, sakysime, iodo skiedinio 
ir įgauti vėl gyvybę. Tokiu Įr aptverti tą vietą sterilizuotu 
išvadų galima butu padaryti raiščiu. Jei tokio stuboje nesi- 
iš padarytų ju bandymų, randa, tai paėmus švarią skepe- 
Tai, žinoma, šiandien dai taitę ir karštą prosą ant jos už- 
be galo fantastiška ir neiti- dėjus palaikyti minutę, kitą ir 
kima atrodo. Juk tai reikštų paskui jąja aptverti žaizdą. Su 
ne ką kitą, kaip prikėlimą Žaizdomis, kad ir visai mažomis 
mirusiųjų. Bet... bet daug reikia buti labai atsargiam, nes 
kas praeity atrodė negali- dažnai per jas gali visas kūnas 
ma, O tačiau šiandien mes ■ apsinuodyti. Tinkama pirmuti- 
jau pasiekėme ir tais negali- nė pagalba dažnai reiškia viską 
mais “dalykais” naudoja- susižeidimo atsitikimuose, 
mės. Kelias iau surastas: šaltis yra apkrečiama liga, 
belieka tik toliau dai bą va- kurja asmuo sirgdamas kosėji- 
ry^’*- C. Cemkus. mu ar čiaudėjimu paleidžia o-

(“L. Uk.”) ran daugybę bakterijų, kurias
--------------------!------ ------------- sveikieji kvėpuodami įtraukia į

Tilton, N. H. — Šį pane- plaučius ir tekiu budu kitus šei- 
dėlį farmeriui Lucieriui čia mos narius susargdina. Kosint 
melžiant karvę trenkė per- visados reikia bumą uždengti 
kūnas. Karvė buvo užmušta, skepetaine, kad kitus apsaugo- 
o farmerys sužeistas. jus. Taipgi sveikieji turi saugo-

tiek jau aprimo ir čia ir šalis 
pradeda tvarkytis kuiturin
gų kraštų pavyzdžiu.

1927 metais Ekvadoro 
vyriausybė išleido įstatymą, 
kuriuo tapo uždrausta įva
žiuoti Ekvadoran visų tiky
bų kunigams. Bet nežiūrint 
draudimo, dvasiški ja skver
biasi ten skelbti “Dievo žo
dį.” Ir taip per kelis metus 
kunigų priviso Ekvadore, 
kad vyriausybė turėjo imtis 
kitų priemonių nusikratyti 
jais. Ji pasiryžo tą nieko 
nedirbantį luomą likviduoti 
ir nutarė nacionalizuoti vi
sus bažnyčių turtus, paimti 
jas valstybės žinion. Semi
narijos, kur mokosi busimie
ji kunigai, bus paverstos ka
reivinėmis. Nustatytas bus 
kunigų skaičius pagal gy
ventojų didį, o visi svetim
šaliai kunigai bus ištremti iš 
krašto.

Tie valdžios įstatymai, ži
noma, nedraus buti kunigu 
ir pildyti kunigiška; parei
gas; įstatymai tik apsaugo
ja valstybę nuo kur igų Įta
kos. ;
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Į Visas Amerikos Lie
tuviu Draugijas.

Senoviškas, Bet Tebevartojamas. Reikalu Knygos Nu- Par<luo<Iuti^^ Ukę Lie_ į PAJIEŠKOJIMAI
•T t maskuota Biblija." ~?,itkaidi* miestely, Nevarėnų vai., j

Lietuvos žmonėms reikia 
musų pagelbos. Valstiečiai 
ir darbininkai tenai perse
kiojami ir baudžiami karo 
lauko teismais. Žmonių tei
sės pamintos. Visos politi
nės partijos ir jaunimo są
jungos uždraustos, išimant 
tautininkų.

Vis dažniau ir dažniau 
girdėdama apie savo brolių 
ir seserų vargą Lietuvoje po 
tautininkų valdžios prie 
spauda, Amerikos lietuvių 
visuomenė sujudo. Todėl 
balandžio 19 d. š. m. įvyko 
Chicagoje 75 draugijų kon 
ferencija, dalyvaujant 176 
delegatams, kurie atstovavo 
apie 12,000 narių, ir vien
balsiai nutarė šaukti Cleve 
landė (Ohio), birželio 20 h 
21 dd., Kongresą Lietuvos 
Demokratinei Tvarkai At
steigti. Panašios konferenci
jos įvyko Brooklyne, Bosto
ne ir kitose stambesnėse A- 
merikos lietuvių kolonijose 
Jos visos pasisakė už pami
nėtojo Kongreso šaukimą ir 
nustatė jam tokius uždavi
nius:

(1) Vijų laisvę mylinčių
Amerikos lietuviu vardu 
pareikalauti, kad be atidė
liojimo butų sušauktas Lie
tuvoj Seimas, išrinktas, vi
suotinu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu, pagal 
propcrcionclinę rinkimų 
sistemą.

(2) Pakelti protesto bal
są prieš žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizacijų 
laisvės slcpinimą Lietuvoj,

Draugija, išrinkusi dele-; 
gatą į Kongresą, privalo « 
tuojaus parašyti jam man
datą (įgaliojimą). pažy
mint delegato vardą-pavar- 
dę, kurią organizaciją jisai 
atstovauja ir kiek ji turi na-! 
rių. Mandato kopiją reikia 
pasiųsti Chicagos Komiteto 
sekretoriui, p-lei E. Miku-' 
žiutei, 2121 N.Western avė.,. 
Chicago, III. (Į ją prašoma 
kreiptis ir kitokiais Kongre
so reikalais.)

Kongresas prasidės bir
želio mėn. 20 d. (šeštadie
nį) 1 vai. po pietų. Vieta, 
dienotvarkė ir kiti dalykai 
bus netrukus paskelbti spau
doje.
* Chicagos, Brooklyno ir 

Bostono Komitetai.

Arkansas valstijoj, prie Augustos miestelio, yra tik pusant
ros mylios ilg;3 geležinkeliukas, ant kurio tebėra vartojamas 
šis 21 metų senumo garvežys.

VAŽIUOJANTIEMS LIE 
TUVON ŽINOTINA.

Telšių apsk., pigiai parsiduoda 25 ha Elena Dumbliauskaitė pajieškau 
žemės. Visi trobesiai nauji, moderniš- savo dėdžių JUOZO JONO ir KAZIO SU J. K. ka* įrengti. Ūkis pirmos rūšies. Kurie i KALĖDŲ ir tetos MORTOS EDU- 

... I’ L . , ,• ♦* ** ”• važiuojat Lietuvon apsigyventi, gera! KEVIČ1ENĖS. Paeina iš Lietuvos,\ alinSKU atspausdinti mine- proga pigiai įsigyt tą puikią ūkę. l*aveisėjų kaimo, Veisėjų parapijos, 
la knvea ir gruodžio 18 d. P^iau klauskite pas savininką. (0 J Seinų apskričio. Visi gyvena Ameri- 

• . , . . • • STASYS BAGDONAS : koje. bet nežinau kur. Turiu svarbųĮdaviau jam pinigų 345 e. Sth St., So. Boston, Mass. (reikalą, prašau atsišaukti. Kurie ži- Jį-------------- ------------------- inote kur jie randasi, malor.ėkite pa-

Buvau susitaręs

1935,
pradėti spaudos darbą, 
sai prižadėjo už mėnesio lai- PARSIDUODA DVARAS rašyt jų adresą. (-)

Juozas Dumbliauskas 
mour st., New Britaia, Conn.ko knygą atspausdinti. Va- mu “r nekS^Smu^rt^S’v^ ir

!l.nfk.fS paure garsin- pada^ žemė l-mos rūšies dirba- Pajieskau brolio ADOMO RARLO.
ti laikraščiuose, kad gaut ^uns? proŽTig^riokį X g? ir V1HA"° karloao, abu 
knvgai prenumeratos. Laik- savybę. Įtaisyta- užtvenkinys Augini- 5“^’ ''pr1k,ne' 'ra^ paganau ir ga-
vau knygai išleisti gerą ponia elena lucevicienė 

Gailaičių dvaras, Kelmės paštas,
Raseinių apskr., Lithuania.

221 >eyr

Lietuvių Ūkininkų 
Sąjungos Reikalu.

Stoughton, Mass.
Kovo 2 d. šių metų, Lietu

vių Ūkininkų Sąjunga Mass. 
Valstijoj, nariai laikė susi
rinkimą. Tame susirinkime 
kai kurie musu draugai da
rė stambių klaidų ir eikvojo 
iždą negeram tikslui. Taip 
darydami nualinsime orga
nizaciją finansiškai ir ne
teksime daug narių, dauge
lis piktinasi tokiems nutari
mams. Musų organizacija 
turi but pažymėtina nau
dingais darbais, kurie neštų 
naudą plačiai visuomenei ir 
mums ūkininkams. Jeigu 
taip dirbsime ir ateityje, 
kaip kovo 2 d. susirinkime,

prieš karo lauko teismus ir tai nuveikti iki šiol geresni 
prieš kitokius tautininkų darbai bus palaidoti ir pati 
vyriausybes smurto žygius, organizacija subyrės. Iš iž-

me nuo musų brolių, tėvų ir 
giminių laiškus ir visi žino
me kaip jie yra prispausti 
tautiškos valdžios. Mes lais- Lietuvoje veikia svetimo: 
vos šalies organizuoti ūki- į valiutos kontrolės įstaty- 
ninkai turime savo broliams mas. Kiekvienas turistas 
pagelbėt. Turime išrinkti peržengdamas Lietuvos sie- 
nors vieną delegatą į Lietu- ną, tenesistebi, kad jis bū
vių Kongresą, kuris bus 20 Lietuvos muitininko pa- 
birželio. Prie šito prakil- klaustas: kiek pinigų įsive- 
naus darbo mes organizuoti ža arba kiek išsiveža. Yra 
ūkininkai būtinai turime grynas paties keleivio inte- 
prisidėti ir su kitomis lietu- resas suteikti muitininku: 
vių organizacijomis pakelti teisingą žinią. Butų klaida, 
musų balsą. Todėl imkimės jei keleivis įvažiuodamas 
už rinito ir prakilnaus dar- pareikštų mažesnę sumą. 
bo. M. Tylūnas, negu kad išvažiuojant pasi

rodytų: tektų aiškintis, pra

jų adresą. Clement Karlon (2
112 Aibemarle st.. Balti mere, Md.įų rėmėjų. Valinskui 

sumokėjau $65.00 rankpini
gių, bet jis darbą tęsė ir vis ATVYKO IŠ LIETUVOS 
žadėjo greitai pradėti. SVEČIAI.

Sustatęs 29 puslapius kny-i Amerikos Linijos lai-
sos, Valinskas pareikalavo vu Drottnmahota .sptoukuau » 
didesnės dalies pinigų kiek Gothenburgo. Švedijos, gegužes 
pati spauda kainavo Susi-^d-atv>'k»1! Amenka žinomas 
dėjus tokioms aplinkybėms Dr/Onas šliupas su žmona ,r 
prisiėjo reikalą su Valinsku __ ’

i nutraukti. I. Ka"u atryko .A k į1“”*
Taipgi nepasirodžius ilgai d°? skynaus P- ^a"as

knvgaiT žmonės, kurie buvo ^>į»«kis .r žurnalistas Vladas 
prisiuntę pinigus išleidimui Bakun??: klaipius žubematu- 
minėtos knygos, pradėjo ne- ros,.vald,n!,,ka1s'. Atvyksta ir k-
rimauti ii- reikalavo sugrą- 11 let"via‘ kale!vla! KI v 
žint jiems pinigus. Ir $73 Laivas atplaukė | New k orka
priverstas buvau sugrąžinti, i«««““? ““'į
Kiti 365.00 sumokėti Valin- gae W. oith Street, Seu Yor- 
skui.

Dabar kita spaustuvė ap
siėmė knygą atspausdinti ir 
greitoj ateity knyga pasiro
dys. Kurie aukavote knygos 
išleidimui, nei vieno pinigai 
nepražus. Malonėkit pa
laukti. T. J. Kučinskas.

JUOZAS SIMONAITIS, seniau 
gyveno Kuboje, malonės atsisaukt ir 

j grąžint man pinigus. Aš esu bedarbė 
ir sergu. Milda Sudmalis, 98 Aguiar, 
Habana, Cuba. (9)

Pajieškau brolio KLEMENSO OL- 
SEIKOS, laike didžiojo karo tarnavo 
Amerikos kariuomenėj, buvo Fran- 
euzijoj, grįžęs iš kariuomenis gyve
no kur R. I. valstijoj. Mielas broli, 
mes buvom parvažiavę Lietuvon ir 
mano vyras mirė, likausi nelaiminga, 
dabar sugrįžau į Ameriką Turiu 
daug svarbių reikalų tau pasakyt. 
Broli, atsiliepk. Geri žmonės, kur jis 
randasi, prašau pranešti jo adresą.

Mrs. Petronella Martin, (0)
33 Chester st., Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAL

ke. VL P. Mučinskas

Detroito Lietuvių 
Rezoliucija.

Mes. 16-koš~Detroito Lie- Hkon Pagali
tuviu Draugijų bei Kuopų J8?1'62^. ^iek kojenų atgal.
40 atstovu, susirinkę 29 ba- kiek. P8 ^vp įregistravę: 
landžio Lietuvių Svetainėje muitinėje į Lietuvą įvaziuo- 
laikėm konferencija ir svar- damas. Jei keleivis grvzta iš 
stėm. kaio pagelbėti Lietu- Lietuvos Į5 dienų nuo įva
žos liaudžiai atsikratyti fa- *?.avlnl? ^a.rPe’ JanL• okl° e‘‘
šistinėš diktatūros ir gražin- 1S Lietuvos Banko ne- as r Kyuuui„, „UI1U8 um„M 
ti demokratines teises. Rim- reiK1?- išpuvęs Lietuvoje 11- malimo organų veikmę Jei jūsų ape
tai viską apsvarsčius, nutar- £e.8r!-1 laika> .tun pasirūpinti ^•■m^a2aVmėginkiL'aNu’GA-TO- 
ta reikalauti" leidimą. Jeigu keieivi> ls Pajusite naudą į keletą dienų.

1 Grasinti T iptnvm rb ! LietUVOS išvažiuodamas no- žinome, kad patarsit ir kitam.1. Vriązintl LieiUVOJ Cie-- _ • t-> , Menesio trvtmentas uz V ieną Dolerj.
mokratmius rinkimus, šutei-'1'71'“ „„v. f-arccoaa visi ain;™™: »u s-r-™;-

švti leidimo, žodžiu, tektų 
sugaišti.

Reiškia, iš Lietuvos Ame- Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-r.as J. K. iš Montreal. Canada ra- 
šo. kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liudymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų prane
ša panašius rezultatus. NUGA-TONE 
vartojama metų metais kaip pagelba 
malimo sistemai. Tai yra daktaro re
ceptas ir turi gyduoles, kurios didina

(3) Pareikalauti amnes- 'do pinigai gan put nauooja-
tijos politiniams kaliniams, . organizaci jos auklėji- __ . Kmu. jsepmm*.ve p—»
nukentėjusiems kovoje dėl mui, praplėtimui apsvietos, nariams pilnas politines tei-;J1.8,£a. H. . » . ..mo.n^1" *u<> užkietėjimo imkit—uga-sol

sės: buti kandidatais į vai- PlrktĮ Įrjssiveztl tik UZ 200 Idealų L,uosuoto» vidurių, 25c. ir 
džios urėdus ar balsuoti už butų Lietuvoje i>gv-
tokius kandidatus, kurie ^en£s bent 6 menesius. -Jei 
iiems patinka, be jokių var- § mėnesių nebūtų Lietuvoje

kiant visoms partijoms ir jųjP?rkt^ svetimos valiutos
apticnunai au go

tai grąžinti pinigus, jei busit nepaten
kinti. Nepriimkite pamainų.

demokratiįos atsteigime surengiant paskaitas, pra 
Lietuvoj, dėl piliečių teisių kalbas, kuriose butų išdės 
ir dėl darbo žmonių gero- tomą dabartinių dienų klau

simai. Tokiuose parengi
muose išsiaiškintumėm A- 
merikos ūkininkų padėtį.

ves.
(4) Surasti budu;, kaip

Amerikos lietuviai galėtų Ka turime darvti smulkes- 
ruteikti mcrahnę ir mate- niejĮ ukįninkaf, kad užtik
rialinę pagelba Lietuvos 
liaudžiai, idant ji greičiau 
nusikratytų fašizmo jungo

Taigi draugijų atstovų 
konferencijose išrinkti ko
mitetai Chicagoje, Brookly
ne ir Bostone, su pritarimu 
kitų kolonijų komitetų, šiuo
mi kreipiame į visas Ameri
kos lietuvių organizacijas 
ir kviečia jas rinkti delega
tus į aukščiaus paminėtąjį 
Kongresą — po viena dele-

rinti musų padėtį, nes pne 
dabartinių aplinkybių smul 
kiajam ūkininkui vėliaus ar 
anksčiaus prisieis apleist sa
vo ukes ir atsidurt bedarbių 
eilėse, kaip šiandien yra su 
dirbtuvių darbininkais.

Be to. mums organizuo
tiems ūkininkams yra daug 
viešų reikalų, prie kurių 
kiekvienas laisvas pilietis’ 
turi prisidėti. Štai musų bro- ’ 
lių reikalai senoj tėvynėj 1

žymų iš valdžios pusės
2. Paliuosuoti visus politi

nius kalinius.
3. Duoti Lietuvos liau

džiai susirinkimų,spaudos ir 
žodžio laisvę.

4. Konferencija užgiria 
šaukiamą Amerikos Lietu
vių Kongresą, kuris įvyks 
Clevelande birželio mėnesy.

Pastovus Komitetas:
Pr. Jočionis, pirm.,
J. Overaitis, rast.
J. Besarparis, iždin.

išgyvenę^ o norėtų nusipir
kti svetimos valiutos lr išsi
vežti daugiau negu atsivežė, 
tai jis turi gauti iš Lietuvos 
Banko tam tikrą leidimą. 

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius.

MEKSIKOS PREZIDEN
TUI PADARYTA OPE

RACIJA.
Pereitą savaite Meksikos

AUTOMOBILIAI ŠĮMET
UŽMUŠĖ 276 ŽMONES.
Chicagoje vedamos dide- 

įiės saugumo kampanijos ir 
teismai smarkiai baudžia 
automobilistus už neatsargų 
vairavimą. Nežiūrint tų vi
sų bausmių, per pirmus šių

GARSUS AUTOMOBILISTAS.

Anglų kapitonas George Eys-

gatą nuo kiekvienos draugi- . Ten musų broliai didžiumo- 
ios, kuopos arba kliubo. ar-įje smulkieji ūkininkai. Sme- 
ba po vieną nuo kiekvienų tonos fašistinė valdžia šian- prezidentui Cardenas’ui bu- 
50 narių arba didesnės te dien biauriau juos kankina vo padaryta aklosios žarnos 

negu Rusijos caru laikais, (apendikso) operacija. Li- 
Kiekvienas iš musų gauna- gonis jau sveiksta.

skaičiaus dalies. 
Kongreso išlaidoms pa-

dengti kiekviena draugija 
yra prašoma paskirti nors 
po dolerį nuo delegato. į 
Prašoma prisidėti su auko
mis ir organizacijos, kurios 
negali pasiųsti delegatų, ir 
atskiri asmens, kurie prita
ria Kongreso tikslams.

JIS STATO PARODĄ.

Čia vra architektas Gilmore. 
kuris suplanavo ir stato San 
Francisco įlankoj parodą, kuri 
bus atidaryta 1939 metais.

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S
ALE

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

BROCKERT S ELYJE.

BROCKERT BREWING CO., Ine
TELEFONAS
Worcester—5-1126

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKES ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 
CHARLES WAYSHVILLE. Brockcrt Ale Distributor. Tel. Ded. 1731

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

metų 4 mėnesius. Chicagoje ton -vra pasižymėjęs kaip grei- 
užmušta 276 žmonės: 26 čiausis pasauly automobilistas 
užmušta daugiau negu pe- 24 valandų kelionėj. Dabar jis 
Teitais metais per tą pati lai- atvyko Amerikon ir čia eis lenk- 
kotarpį. tynių

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 gyr.ė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis par lo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričiua. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parėidb, 
gimė Lietuvos Rcspuolika ir kaip ji n*roda ' 
čia te’jja visi svar'■ sni dokumentai: Steigiau ' 
mojo Seimo nutarimai, taikos.sutartis su bol- I
šėrikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet- Su ' 1tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą L5e-\ 
tu va iš lauko ir iš vidaus. • i J '
Kaina ................................... ........ .  $lj%
Drūtais audeklo apdarais ....... $1>.25

25.3 Broadwav.
KELEIVIS

So. Boston, M

BLUE RIBBON 
MALT

J ieškau draugės ap6ivedimui, seny
vos merginos ar našlės nuo 40 iki 47 
metų. Esu linksmaus budo, 46 metų, 
5 pėdų 9 col., mėlynų akių, liesas. 
Gyvulių augintojas. Plačiau paaiš
kinsiu laišku. (1)

Stanley Yurkas
Rt. 1, Box 203-C, Puyallup, Wash.

Pajieškau gyvenimui draugės lais
vos minties, mažai pasiturinčios, ma
no metų amžiaus, 53 metų. esu me
chanikas. Meldžiu be reikalingai ne- 
rašinėti. Rašykit sekančių adresu:

Liberty Tailor, (0)
4803 So. Ada st., Chicago, III.

Parsiduoda Gera Farm a.
Žemė lygi, be kalnų, su dideliu pu

šynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
arti. Labai paranku su šeimyna. Gy
vent galima iš pieno. 46 akeriai že
mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
melžiamų karvių, bulius ir kitos au
ginamos; yra žąsų ir turkių, vištų, 
kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimyna. Kreipkitės pas (21

y KAVALIAUSKAS,
Nashua Street, Shirley, Masą.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
w Juodgalviai, rud

galviai, geltoo- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą. 

GEO.
BENDORAITIS 
V2O Wil*on S»- 

U’aterbury, Coaa.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

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

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

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

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.23.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. 156 Garden St, Lawrenc<«Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Beitas Poslapi*, KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 2«. Gegužės 13 d., 1936 m.

IŠ PIETŲ AMERIKOS.
Brazilijos lietuviai organi

zuojasi kolonijai steigti.
Brazilijoj yra daug že

mės ir ji pigi, todėl suva
žiavę tenai lietuviai pradė
jo organizuotis žemės ūkio 
kolonijai steigti. Tuo tiks
lu Sao Paulo mieste įsikū
rė jau bendrovė “Grūdas,” 
kurios tikslas yra sukelti 
pinigų, nusipirkti plotą že
mės ir steigti koloniją.

Kaip “Lietuviu Aidas 
Brazilijoj” praneša, stei
giamas “Grūdo” susirinki
mas Įvyko balandžio 5 d. 
Mokos lietuvių mokyklos 
salėje. Susirinkimą šaukė 
anksčiau sudalytoji komi
sija prie žemės ūkio drau
gijos. Žmonių prisirinko a- 
pie 80, kurie rimtai galvo
ja apie žemės ūki.

Paruošti bendrovei įsta
tai buvo pripažinti visų su
sirinkusiųjų tinkami. Susi
pažinus visiems su įstatais, 
prasidėjo narių prisirašy
mas. Nariais steigėjais už
sirašė 21 narys iš kurių ta
po išrinkta valdyba ir Re
vizijos komisija.

“Grūdo” bendrovė įstei
gta šėrų pagrindais. Kiek
vienas bendrovės narys tu
ri turėti bent vieną šėrą 
Be to, nutarta imti vien
kartinį įstojimo mokestį.

tancija. Kaip pats Sejonas 
yra pareiškęs, Konstancija 
labai blogai save vedė, per 
naktis ūždavo su kavalie
riais ir nežiūrėjo mažo vai
ko, kuris buvo likęs prie jos.
Daug sykių vaikas buvo pa
liekamas gatvėje iki vėlyvos 
nakties, o Konstancija kam
bary linksmindavosi su ka
valieriais. Dėl to Vladas Se
jonas nutarė padaryti tam 
galą. Vieną rytą jis atėjo į 
savo žmonos kambarį ir ra
do ją lovoje su tulu Albinu 
Pauliukoniu. Vladas nieko 
nelaukdamas išsitraukė iš 
kišenės revolverį ir keliais 
šūviais nušovė Pauliukonį,

> savo žmoną Konstanciją i 
sunkiai sužeidė.

Dėl šios tragedijos polici- Tai p-lė Betty York iš Cali- 
a pravedė tardymą ir Sėjo- fornijos. Ji buvo išrinkta šių

IŠRODO GERAI.

KAIP DĖL “ŠONKAI LIO” APIE KĄ LIETUVOJ GALIMA 
ŽMOGUS NETEKO LAIMĖS. , KALBĖT IR APIE KĄ NE.

ši šiurpulinga mano meilės' Galima kalbėti apie nagines,

•fr

“-- -- -- -- -- - 1 GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO
TStlK.il KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- į lietuvy Respublikos Istorija ir Žem- 
liškai lietuviškos kalbu. Sutaisė A | lapis.—šitas veikalas parodo, kaip

Tjilis. Abi dalis vienoje knygoje. j mo ly05 metų revoliucinės Lietuvos 
Psl- 1274 Gražys tvirti apdarai $16 00. <pi-ko» vedė kovų su caro valdžia, ir
Lengvas Buda. Išmokti Angliškai- 1 Uo p.^iu laika kuni^ 

Rar.kius reikalingiausių žodžių ir iiiy rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iucija paėmė viršų, kaip Lietuva li

kos paliuosuoto iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotos žemlapis 
oarodo dabartinės Lietuvos rubežius

pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,
bet čicli sakiniai, pasikalbėjimai dar- , . . . .lm jteškant. važiuojant kur nors, nu- '.t sahs yra padalyto j apakn
ėjus krautuvėn, pas daktaru, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir g-amatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95...............25c

■ius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 
oesni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių »u lenkais ir tt 
Yra tai ne Knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvy

" " “ $1.0<

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautos Pagal Dr. H. Haberlandų. 

parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių: & lauko ir iš vidaus Kaina

tragedija teprakrapšto akis bet negalima sakyt, kad nėra 
ią UŽ kelių dienų paleido, o metų tarptautinės parodos San kiekvienam senstelėjusiam vien- už ką odos naginėms nusipirktu
>ylą perdavė teismui. Šio- Diego mieste "karalaite, 
nis dienomis teismas įsakė 
Vladą Sejoną suimti ir pa- 
lėti kalėjiman. Dabar jis sė
di kalėjime ir laukia teismo 
sprendimo.

Balsas iš Liaudies.
gungiui, kuris Įbaugintas žiloj Galima kalbėti apie karves, 
plauko ryžtųsi pulti į glėbi to-! bet negalima išsitarti, kad vai
kiai senmergei ir leistų užsi
mauti sau ant kaklo šeimyninės 
laimės antsprandi.

rašytas musų Clevelande i Graudi mano meilės istorija.
į kruvinos ašaros teka kai aš dės- 

Gerbiamas Jonai! -au savo bemautines godas.

(Laiška
korespondentui, p. Jonui Jarui.)

Trys kariuomenes saržentai 
apiplėšė lietuvį Bagdoną.
Sao Paulo mieste gengste- 

riai apiplėšė lietuvį šoferį J. 
Bagdoną, atimdami iš jo 
150$ ir jo naują automobi-. 
lių, kuriuo jis uždarbiavo. 
Sao Paulo policija ėmėsi 
žygių ir plėšikus surado.

Balandžio 4 d. policija 
pastebėjo įtariamus asme- 
nius ir liepė jiems sustoti. 
Du plėšikai sustojo ir pasi
davė į policijos rankas, o 
tretysis ėmė bėgti, tai poli
cija ji pašovė ir sužeistą nu
gabeno centralinėn. Išaiški
nus plėšikų asmenybę, pasi
rodė, kad du jų yra kariuo
menės saržentai, o tretysis 
iš kariuomenės pasiliuosa- 
vęs irgi saržentas.

Vis dėl to Sao Paulo poli
cija budri ir išmiklinta; vie
ną dieną įvyko apiplėšimas, 
o kitą dieną plėšikai jau po
licijos rankose.

Suėmė lietuvius plėšikus; jų
vadą užmušė. tamstą pažįstu iš ma- Savo dabartinę Dulcenėlę pir- Siau

Sao Paulo estade polici- L-vmo senai jau rengiuos mu_ syk pamačiau per atlaidus, 
įa suėmė gaują plėšiku, tamstai parašyti laišką. Kai Atėjo ji apsikaišiusi rūtomis.
Tarp policijos ir plėšiku kas barasi ant tamstos, o aš rankoje nešėsi batukus ir mal- 
zaujos įvyko susišaudymas, priešingai: aš dėkoju ir duo- d»knv«».
kur tapo užmuštas plėšikų (^u didžiausį kreditą už tai, 
vadas Juozas Botkas (tur- kad pradėjai darbuotis tarp 
būt Butkus?). Pranešimas pažangiųjų žmonių, metei 
'ako, kad plėšikai yra lietu- fašistus-smetonlaižius ir Ii- fundijau ir kalbinu ją: 
viai ir pereitais metais yra kai pažangus žmogus. Lin-j —Ar tamsta pati kartės mel 
oadarę užpuolimą ant fa- kiu tamstai ir toliau darbuo- žiate? 
žendos Uzsina Miranda. Ki- tįs su pažangiaisiais ir neat- 
.ų plėšikų vardai nepaskelb- sitraukti nuo jų. "Keleivis ’ .
:L Be to, nežinia iš kiek yra mylimiausias darbo 
žmonių buvo susidėjusi toji žmonių laikraštis, teisingas 
ietuvių plėšikų gauja. u* pažangus, užtai jį dau- j 

darbo žmonės ir■

džios antstolis karvę išsivedė. 
Galima kalbėti, kad žiogienės

puodas prisvilo zacirką verdant; 
kad yra išrasti geri milteliai nuc 
blakių; kad klebono kiaulė iš
kniso zakristijono daržą, o dau- 

nei mur mur.

tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- 
cajfo. Ilk, pusi. 667, Popieros vir
šeliais ..... ........................................ $3.00
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m...............25c.

Drųt&is audeklo apdarais $151.
Ar Buvo Visuotina* Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kebas die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
ns išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų* Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.

giausia

NYKSTA GRYNO KRAUJO 
____ ______ _____ _ BAJORAI.

daknygę. • Kauniškė "Diena” praneša,
Mes žvilgt, žvilgt viens i kitą, kad bajorų draugija Lietuvoje 

činkt, činkt, aš ir įsimylėjau, turės būt uždaryta, nes negali
Nusivedžiau i traktyrių, jai už-

Brazilijoj nusižudė J. Pi
piras.

Sao Paulo mieste, Brazili
joj, lietuvis J. Pipiras, kuris 
tarnavo gatvėkarių kompa
nijoj kaip motormanas, įšo
ko Tiete upėn ir prigėrė. 
Velionis paliko savo žmonai 
ir vienam draugui laiškus, 
kuriuose Pipiras rašo: kad 
jo niekur nejieškotų, nes jis 
nenorįs, kad ir jo lavoną 
žmonės matytų.

Artimieji Pipiro draugai 
pasakojo, kad velionis buvo 
labai rimtas vyras ir nese
nai pastojęs dirbti Light 
kompanijon prie tramvajų 
kaip motormanas. 3 mėne
sius praktikavęsis, Pipiras 
išlaikė egzaminus ir pirmą 
dieną jam išvažiavus įvyko 
nelaimė, — jis su tramvajų 
užvažiavo ant automobilio 
ir jį sukulė. Kompanija jį 
suspendavo nuo darbo 10 
dienų. Manoma, kad tas ne
pasisekimas darbe labai Pi
pirą sujaudino ir tai buvo, 
gal būt, svarbiausia priežas
tis jo nusižudymo.

J. Pipiras buvo dar jau
nas, 32 metų amžiaus vyras, 
ramus ir taikus ir gražiai su
gyveno su savo draugais ir 
kaimynais.

Vladas Sejonas nušovė prie 
savo žmonos kitą vyrą.
“L. Aidas Brazilijoj” pa

duoda iš Sao Paulo šitokį 
įvykį:

Vladas Sejonas, 32 metų 
amžiaus lietuvis, buvo persi- 
skyręs su savo žmona Kons-

Ryma*. Romanas. Ta knyga yra vers- Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
to į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas nigų argumentas griova. Mokslas ir
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, m 1909, pusi. 432. Drūtai Ina .................................... ................. 25c.
apdaryto .........................................  $250
...... r, ,- Ki r- D. Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-Inkv izicija. Paraše N. u ūse v. Puutt raitus. Knyga tik kų apleido spau- 

naudinga knyga, aprašyto katalikų Nauja užpildyta vien re-
baicyčios siautimas ir pradžia refor- ceptais> aiškiausi nurodymai kokiu, 
mos Su daugeliu puuių paveikslų. vaistus dėl kokiis ligos naudoti. Ver
tis pusi. Popteros apdaruose. .. $1.00 knygų įsigyti visiems, nes Na-

1 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Daktaras yra viena iš reikalin-
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu P?“,1’ knygų kiekvienam lietuviui, 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- Isl?>kite tuoj. Didele knyga, drūtais 
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- apdarais, apie 300 pulsapių.
tomai išaiškina gamtos istorijų. Chi- “.aina ............................................ $2.50
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo- 1 ~ „

kaip te se audimo apdaruose.......................$1.50 Koluus D,evM Garbino Seno-
i vėj. Panašios knygos lietuvių kal-
Materiališkaa Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyto 

į Lapeliai iš prcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikius su žmonėmis turėjo, 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. Knyga stambi ir labai užimanti

sudaryti 12 steigėjų, 
reikalauja nauji tautiški įstaty
mai.

Taigi išrodo, kad ši poniška 
žmonių veislė Lietuvoje gali vi
sai išnykti, jeigu nebesuranda- 
ma jau nei 12 grynakraujų ba
joru. Ar nevertėtų suvesti juos 
su jorkšyriais ar kitokios ru- 

kad pataisytų

—Pati,—atsako ji nuraudus 
—Blynus irgi kepate?
—Kepu, o kaipgi!
—Ir neprisvilinate?
—Pasitaiko. — nuraudo ji.
Aš sužavėtas meilės da jai už- gįes “bekonais, 

oskaitO. Taigi pageidautina , fundina.il limonado. Taip ir susi- veislę
; daugiau Žinių iŠ Clevelando į burkavome mes lyg balandėliai, 
paduoti į “Keleivį,” nes —Buk, sakau, mano šonkau- 

Įvažiavimas Brazilijon y- “Dirvos” šlamšte nieko nėra lis kaip Dievas prisakė, susi 
ra sunkus bet norinčių atva- gerOi tik pasakos senoviš-
žiuoti iš Lietuvos Brazilijon įos;' rfet ‘ įkirėjo skaityti 
yra daug. Kad išvengti visų pliauškalai, tie Kaziuko “įs- 
formahimų, tai lietuviai va- pudžiaį” iš Lietuvos. Žino- 
ziuoja sekančiai: jie uzper- ma ka^ri daugiau rašys, kad 
ka Lietuvoj gyvendami ze- njek0 '

Kaip vyksta lietuviai Bra
zilijon.

Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilis 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietyatė* 
įstatymai su reikalingais klausimais L 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .............................................. $•«

Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.06 
Drūtuose audimo apdaruose .— $1.25

meskiva į krūvą: t ą karves mel
ši, o aš mėšlus palyginsiu, abu 
ir pelinės košės pavalgę busiva 
laimingi ir prieauglį auginsiva. 

Aptarėme, sutikome. Aš ant 
. Kiek jo1 tos intencijos guminių papukų 

mes Brazilijoj ir tada, kaipo protelis tarnauja, tai tiek ir, nusipirkau, o ji vystyklų ir kvit. ’ 
žemės kolonistai, vyksta lai- paraš0. Aš dar Lietuvoj bu- Klebonas, tiego panie bran-1 
svaii Brazilijon. Tos žemes dama gįrdėjau apie “Relei- gus. užsakus užpoškino, neat-i 
randasi Rio Grande do Sul „ kad geras laikraštis. į mezgamu mazgu surišo, žiedus1 
-statę. Atvykę čia nauji he- “Keleivis” rėmė demokrati-
tuviai kolonistai, pagyvena nę Lietuvos valdžią su d-ru 
?nt savo kolonijos dieną-dvi Grinium priešakyje. Tuo- 
ir apleidžia ją, išvykdami į meį ag buvau dar Lietuvoje, 
miestus. . kai žmonės išsirinko tą val-

Jau daug lietuvių yra taip džįą. Tai buvo musu pačių 
sumoka uz zomes icpioiciirifro valdžia T v Icziin•ankninifrius ir turi laisva i- ^Dauu?\a ;aia.zia\ .A1 Nei ji eina karvių melžti, neiangpinigius ir turi iais\ą buvo V1S1 ūkininkai ir vidų- i .a

važiavimą. Atvykusieji iš r;nės =rOvės žmonės Daten- k lsverda’ nei mudu Prie- Lietuvos Dasakoia kad Lie- i • ? . r, paien SUsilaukiava, o blynai vi--uvSe sunkS SčenFmaVfr k,ntj-^ prisvyla ir iš skaurados
fe 3**^ t “s pro kando, i 

mas Brazilijon ar kiton sa- žemiam katrie neturėio že- Plūkia,lin, tai daug iš Lietuvos mių! Paskiau butu aJkvrus? syk„sakau
žmonių išvažiuotų ne tik u- ;r bažnvčia nuo valstvbės mebk karvę’ 0 J1 man atrezia- kininkų ar darbininkų, bet £,ju naikFnuVtfk;\ T 
ir inteligentų. Žemės uzpir- kunigų i valdžią butų neįsi- naite ‘ k.taip ats\vere-tlkras 
kti irgi ne visi gali, mat rei- }eįdęgU taipgi butų įvedus Pra^s: Andus sudaužėme, ji
kalinga turėt pinigų ne tik civįiine metrikaciia' ir kitas 'Tstyklus lsm.ete’ ,a® ^ummius 
kelionei, bet ir žemei užpir- reformas. Bet nesusDėio • PaP1*“8 sumečiau į kiaulių tvar-
kti dėl to ir negali labai dvarininkai ir karininkai su-'tą' Kiaul®s ž'ie^a tvartuose iš daug išvažiuoti. si£™u kiaušini, nededa.

Dar try. lietuviai bu, ii- ^nTlu Tuot«S *metona' AS turtiau aplebU Mmus ir
tremti. i „ P“»^» topšiUS ir kada, eiti

lygiais tėvynės vieškeliais ir lo
dinti kaimo šunes.

SAPNAS.

ei rv

neišmano

Jis—Pereitą naktį sapnavau 
kad dirbau kaip mulas.

žinynu. Kr.yga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mckslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- (jy^ų amatninkams, ūkininkams, dar
nos. Daugiau juokų, negu Amen- - . ....

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džlan Bambos spyčiai**, eilės, 

hnmoriatiiki straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 

J laida. 128 pusL ................................ 25c.

žininkama, šeimininkams ir kitiems 
U įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, BĮ. 1911 m., puslapi; 392 
Pnniero, vir žaliais .......... $2.00

Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 
i ... Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
; Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. M juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
| R. Vipper verte iš rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai.
, paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
j spalvuotais gražiais žemlapiais. dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 2as 'veikalai;* Dalyvauja 2 vyr~i ir 

moterys. Abu veikalėliai vienojeŠvento Antano StebnUaa. tYviejų va-kimų komedija. Perstatymui reikia knygų, j . 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas ežima apie 2 valandas. .. 25c.

25c.

sumainė, ir gavęs penkdešimkę, 
da palaimino, sakydamas: “Vai
šinkitės ir dauginkitės, kaip po
nas Dievas prisakė.”

Ot, nuo čia ir prasideda mano 
šiurpulinga meilės tragedija.

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

turėtų perskaityti kiekvienas katali-
t;__ f) iSrndni knin nncidirh^c kns ir socialistas. Parašė E. Vander-J1. įsroaai kaip nusidirbę. velde ven_ Vardunas 305^,^

jautis.

MELUOT NEVALIA. 
Teisėjas aiškina liudininkui, 

kad jis sakytų tik tai, ką pats 
savo akimis matė, bet ne ką kiti 
jam sakė. Po to, stato liudinin
kui klausimą:

—Kada gimei?
—Negaliu sakyt.
—Kodėl?
—Nes savo akimis nemačiau, 

kaip gimiau.

Mass., 1915 m, pusi. 24............... 10c.
“O. S. S.” arba Alinbinė iškilmė- . 

Vieno akto farsas, labai juokingas Kaina
ir geras perstatymui. Kaina .... 16c.

žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuves 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

........................................... 15c

“KELEIVIS” 
253 Broadvvay,

So. Boston, Mas*.

ginklu. Tuomet Smetona; 
niekeno nerinktas užsiriog- 

“Estado” praneša, kad lino ir pradėjo smaugti Lie- 
respublikos prezidentas pa- tuvos ūkininkus ir biednio- 
sirašė dekretą ištremti kelis kus. Tie fašistai — \ okieti- 
svetimšalius iš Brazilijos, ios Hitleris, Italijos Musso- 
tarp kurių yra ir trys lietu- linis ir Lietuvos Smetona— 
viai — Paulo Esponio (?), tai tikri despotai. Ar ne lai- 
Jonas Simukauskas ir Al- kas lietuviams susiprasti ir 
bertas Grimža. Kitų tauty- pasipriešinti smurtui? 
bių bus ištremti 6 asmenys. . Męs, amerikiečiai, pntar- 
Visi ištremiami iš Brazilijos kjm ir padėkim išsiliuosuo- 
kaipo “pavojingi” visuome- ti iš po Smetonos jungo Lie- į 
nės tvarkai. tuvos valstiečiams. i

_________ Taigi reikia pasirūpinti
REDAKCIJOS c±erifndt° dt

A.1 OA.K, I JuAl ginti kongresui, kuris bus 
birželio mėnesį Clevelande.

D-rui A. K. S. Margeriui.
—Ačiū už sveikinimus ir 
linkėjimus.

J. Tulabai.—Tą žinią a- 
pie nelaimę Sebago ežere 
mes buvom padavę iš Bosto
no angliškų dienraščių ir ne

(Iš “Kuntaplio.”)

VOKIETIJOJ.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott S t. Waukegan. III.
J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Waukegan, I1L
Suzana Gabris-—nutarimų rast.

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

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

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

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

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts.. Waukegan. I1L

“KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

Hitlerio Agentas: Heraus iš 
musų Faterlando! žydų mums 
nereikia!

w . . . Maižiaus Tautietis: Nu, o
Na, tai užteks tam sykiui, kaip tu žinai, kad aš žydas? Juk 

Su gilia pagarba, tu mano krikštynose nebuvai...
Valstietė. _____

NEGALĖJO GINČYTIS. 
Vyras: Juk prie altoriaus tu 

man priekiai ištikimybę visam 
Kanados kam, o dabar jos nepildai.

Moteris: Prie altoriaus nebu
vo galima su tavim ginčytis!

NEWFOUNDLANDE
SNIEGAS.

Nevfounlande,
žinojom, kad Tulaba buvo provincijoj, pereitą nedėl- 
lietuvio pavardė. dienį prisnigo daug sniego.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų 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 darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat

Klimai
1$ WMtaey SU W<

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

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

“Keleivio” Adminut.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.

<

TStlK.il
fundina.il
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G2DE71 LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Šitos Mergos Be Sarmatos.

Gabrielės Petkevičaitės 75 Metų.
Kovo 18 d. vienai žy

miausių Lietuvos moterų vi
suomenės veikėjų, rašytojai- 
auklėtojai Gabrielei Petke
vičaitei-Bitei suėjo 75 meta 
amžiaus. Tai duoda progos 
trumpai pažvelgti i jubilia
tę ir jos darbus.

Gabrielė Petkevičaitė gi
mė 1861 m. Panevėžio ap
skrity, Smilgių vaisė.. Puzi
niškio dvarelyje. Pirmuo
sius mokslus išėjo pas žino
mąjį lietuviškų kalendorių 
leidėją Lauriną Ivinskį. 
Aukštesnius mokslus ėjo 
Šiauliuose, Mintaujoje it 
Latvijoje baigė pedagoginę 
mokyklą. Vėliau rašytoja il
gesniam laikui apsigyveno 
Joniškėlyje, kur jos tėvas 
gydytojas buvo ligoninės 
vedėju. 1885 m. Gabrielė 
Petkevičaitė dar išėjo Del
tuvos bitininkystės ir sodi
ninkystės mokyklą. Ją bai
gusi parašė knygelę apie bi
tes. Tai buvo jos pirmasis 
lietuviškas raštas, deja, ka
žin kur dingęs.

Netrukus ji vėl grįžta į 
Joniškėlį ir, tėvo raginama, 
pradeda įsitraukti į lietuviš
kosios visuomenės darbą. 
1891 metais Joniškėlyje ji 
Įsteigė lietuviams mokslei
viams šelpti “Žiburėlio” 
draugiją, kurios parama

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Anykščiuose turgaus die

tą pil. Jurgiui Andriuškevi
čiui su savo pažįstamu pil 
Vanagu einant namo. šalt
upio gatvėje iš pasalų puolė 
uos du vyrai ir pirmiausiai 
-mogė į galvą Andriuškevi
čiui, kuris tuojau nuvirto, c 
po to pradėjo peiliais pjaus
tyti Vanagą. Vanagas šiaip 
taip ištruko iš žmogžudžių 
rankų, nusinešdamas žaiz
das kakle ir rankose. Tuo
met palikusį vieną Andriuš
kevičių užpuolikai supjaus
tė peiliais, išėmė pinigus ir, 
palikę gulintį be sąmonės 
pabėgo. Sumuštasis, nuvež
tas Panevėžio ligoninėn, 
kovo 15 dieną mirė.

Iš užpuolikų buvo pažin
tas tik vienas — Anykščių 
miesto gyventojas A. Valen- 
davičius, kuris jau buvo teis
mo teistas už vagystes. -Jis 
keršijo Andriuškevičiui už

KELEIVIS, SO. BOSTON

Francuzu kareiviai išsirinko mergas savo “karalaitėmis, 
jos parodytos kareivių tarpe. Rimtos merginos su kareivi; ~ : 
susideda.

LIETUVOJE PASTATY- 1 VAGIA BOTAGUS. 
TOS PENKIOS NAUJOS j Kėdainių apskr.. Bai? 

LIGONINĖS. igalos valsčiuje. Pasak::: ■

gaisrai pernai pada
rė S MILIONUS LITU 

NUOSTOLIŲ.
metais Lietuvoje į- 

1.77' zaismi. Degė

KAIP ATSIRANDA IR IŠNYKSTA 
NEMUNO SALOS.

Per didžiuosius potvinių? tinio geležinkelio tunelio 
1-i jyvenamų namų. 732 Lietuvos upių tėvas — Ne- buvusi didžiulė saia. Ji pri-

; ukie tr-'bėriai ir 64 munas dar ir dabar užiiei: klausiusi Vičiunų kaimo gy 
r k.-.i bei dirbtuvės. Kai- didelius plottis-lankas. kai- ventojams. kurie joje gany- 

gaistai padarė 6.- mus ir net miestus. Ka: Lie- davę galvijus. Vienais me- 
iitų nuostolių, o tuvoje buvo didesni miškai, tais buvęs nepaprastai dide- 

•z se — 1,700.000 litų: tai ir upių vandeningumas is Nemuno potvinis. Vičiu- 
rmt i Li tuvoje gaiš- buvo žymiai didesnis. Tuo- nų kaimas buvo užneštas.

. darė S.400,000 nuos- met Nemunas užliedavo di- Kauno gyventojai vos spėjo 
T'k maža dalis kai- dėsnius plotus, savo vagoje pabėgti nuo gręsiančio pa
degusio turto buvo sunešdavo dideles salas, vojaus. Kai Nemunas nu

bausta. tuo tarpu mies- vienas prarydamas. kitas iš slūgo, tai Vičiunų kaimo gy- 
b^veik visas degusis naujo gimdydamas. ventojai labai nustebo, ne-

...s buvo apdraustas Vokiečių raštuose fScrip- radę savo salos, iš kurios jie 
:ny.<šėi?.i gaisrai paėmė tores Rerum Prussiearum") turėdavę
bm. nių aukų. nes 15 žmo- yra smulkiai 
j trr juos žuvo ir 109 bu- "žiuočių 
sužeist:. Tsb. pasakyta, Kaa pnes

-------------- metų kryžiuočiai buvo pasi- žesnes salas Pažaislio ir
statę daug pilių Nemuno sa- Raudondvario apylinkėse, 
lose. kurių dabar jau neran- Kamendulių ir Rumšiškių 

gyventojai pasa
koja apie Žiegdrų salą- e-

PRAGĖRĖ SVETIMUS 
PINIGUS.

Kauksnujai. Stačiūnų vai dame. Vokiečiai mini savo apylinkių 
;kcn:ų stoty “Lietūkis" užrašuose pilis tokiais var *

p.:.-: :š ūkininkų javus. Bet dais: Gottesverder. Marian- sančią tarp Kamendulių ir 
r:~ą tą dieną nemokėjo, c verder, Rittersverder, Mer- Rumšiškių. «kad ii vienaisLiepė rytojaus dieną pinigų genverder ir panašiai. 1 * ’ ’ ' ‘ J ' ’•• v r- ...... t> u • ir i- ~ * metais būdavusi maža, o ki-

Per paskutiniuosius pen- no punkte priviso botagų 2j Prieš keliatą metų Lietu- tais metais — labai didelė,
kėnius metus apskričių ir va?iu. Atvažiavęs į Pašakių- 'p/’bk.^'T:0 vos universiteto prof. Volte- Tai priklausydavę nuo Ne
miestų savivaldybės pastatė botagą
gražias ligonines Panevėžv- laikyk, nes jegražias ligonines Panevėžy 
įe, Tauragėje. Rokiškyje. 

_ _ Šiuo
teismei Kitas iižDuoiiki”da statomos arba jau
nesusekta* baigiamos statyti ligonines
‘ Valendavičius išvežtas i A1.v™je. Kėdainiuose ir Za- 

' rašuose. Be to, šįmet rengia
masi statyti ligoninę Mažei

kiuose ir Kaune. Tuo budu 
• šįmet butų pastatytos ir į-

tai, kam tasai liudijo prieš jj'Teisiuose ir šakiuose.

Utenos kalėjimą.

“PAJAUNINA” SENUS 
ARKLIUS.

Kiduliai, šakių apskr. J
pavasari padidėjus arklių 

naudojasi dabar ne vienas pareikalavimui, arklių pirk-

rengtos dar 
ninės.

o naujos ligo-
Tsb.

žymus Lietuvos mokslo ar 
visuomenės veikėjas.

Po kurio laiko Gabrielė 
Petkevičaitė sunkiai susirgo

DVARPONIS NETAISO 
KELIO.

Rokiškis, tarp Ulvtėlės.

liai. norėdami už suklypusi 
arklį gauti gerą kainą, su
galvojo senus, arklius <4pa-
jauninti.” Nusipirkę seną Karelių ir Didėsios kaimų 

kaulų ligomis, kurios ją kan- arklį, jie visokiais budais laukų yra grafo Pšezdeckio Vinn imi nnn dešimties me- taip jį “įmuštrina,” kad ark- miškas*. Pirmiau jis buvo 
lys būna ’ kaip ugnis. O kai nusavintas. Per mišką eina 
ūkininkas nusipirkęs parsi- kelias, kuriuo eina nemažas

kino jau nuo dešimties me 
tų amžiaus. Tačiau ir trejus 
metus gulėdama lovoje, ji 
rašė, patarinėjo visiems Į- 
vairiais visuomeniškais ir 
pedagoginiais klausimais. 
Šiek tiek pagijusi, vėl stojo 
Į visuomeninę veiklą, pla
čiai dalyvaudama įvairiose 
Lietuvos organizacijose ir 
spaudoje.

1909 metais rašytoja ap
sigyveno Vilniuje. Čia ji 
dirbo “Lietuvos Žinių” re
dakcijoje ir bendradarbiavo 
“Lietuvos Ūkininke.”

Šia proga pažymėtina, 
kad 1920 m. gegužės 15 d., 
kaipo amžiumi vyriausia at
stovė, Gabrielė Petkevičai
tė, pirmoji pirmininkavo ir 
pradėjo Lietuvos Steigiamo
jo Seimo darbus.

Gabrielė Petkevičaitė- 
Bitė savo raštais yra labai 
artima sodžiaus žmonėms. 
Kasdieniniame gyvenime ji 
tikra darbo ir vargo bitelė. 
Ji šviečia, dirba, triūsia ir 
aukojasi, užmiršdama pati 
save ir savo ateitį. Tsb.

veda, tai toks arklys vos be- 
navelka kojas. Ūkininkai 
piktinasi tokiu darbu.

ŽMONĖS SODINO, O 
KLEBONAS IŠKIRTO.

judėjimas Į malūną, į val
dišką mišką įr šiaip į kai
mus. bet kelio dvarponis ne
taiso, duobėse paskęsta ark
liai per upelį nėra tilto. Va- 

: žinotieji sulaužo ratus, su-

KVAILI JUOKAI.
Jasvilaičiai. Stačiūnų vals-

nors Kate > \ sus dieną tsvaziavo į rjo ekspedicija jieško jo muno potvinių. Netoli žiegž-
unešda-

kucius. oet ne anoje, o Ne- vadina vičiunų, kiti —Pet- 
muno krante.. Is to galima Į « ^ar km _  yĮer-rasiunu. o

gi gaudyt, o 
išperti kaili.

ŽADA KASTI KALNĄ. svetimus pinigus pragėrė.
Dusetos. Vieškelyje Duse- --------------

tos-Obeliai yra labai dideks NEbL’LAUKIA PERKUN- $Pėti. kad Nemunas per ke- ^eliu -Sla šT ^la irgi vie-
įr status kalnas. Ataugu va- SARGIŲ AGENTO. -- amžius nakeitė savo >akl; .

Tl<rv- -- Karkimai Pere^a nava- , amžius paneite savo nai? metais didėja, kitaisdinama*. Ilgu* metu* rere.tą pa a krvpti ir minėtos salos dalis pavirsią s
kalnas labai vargindavo sarii po Narkunų .kaimą - kranle. X Xihke JokiTSim t
žmones ir užkankindavo ar- vaikščiojo agentas, nnkda- p , i.aj n.era “zt. -.,.J A ,klius, kol užvažiuodavoUžsakvmus perkunsar- Prof; '«gia. kad aų ^okių pilies pcisasų.
vėžliu ida-ms ir imdamas po 5-10 Nemuno salų Todėl, anot prof. Jonyno, ir

* - - „7 tikrai buvusios pastabios negalima tvirtinti, kad ji y-
tvirtovės. ra ta pati Marianverderio 
kęsdavo ^la. Gal būt. kad tikrąją 

nei įmo- nuo Potv.ini.y jr ilgainiui Ne- Marianverderio salą Nemu- 
■ ‘ munas visai jas užliejo. To- nas prieš kelius amžius pra-

______  dėl dabar tiksliai nustatyti. ,-įjo. o netoli tos vietos supy-
kurioje vietoje butą kry- lė dabartine Petrašiunu salą.

‘ Tsb.

mą ir sudarė 
kaina nukasti. ’auKia nei agento, 

ketų rankpinigių.

Leliunai. Vietos klebonas drasko pakinktus, upeli už- 
kan. A. Masaitis, kleboni-■ verčia šakomis. kad galėtų 
jos reikalams liepė iškirsti pravažiuoti. Dėl to vanduo 
kapinėse medžius. Parapi- užtvindo laukus ir daro uki- 
jonys tokiu klebono žygiu ninkams nuostolius.
labai pasipiktinę, nes tuos 
medžius sodino jie, o ne| 
klebonas.

DAUG BIEDNUOMENĖS.

ŽMONIŲ GRIAUČIAI
MIESTELIO VIDURY.
Alytaus apskrity jau ant

ri metai tęsiamas Stakliškių 
Kupiškis. Kaip kituose miestelio sutvarkymo dar-

miesteliuose, taip ir Kupiš- bai. Pereitą rudeni žmonės, 
kv yra nemaža biednuome- belygindami miestelį, buve 
nės, kuri neturėdama darbo,, iškasę du molinius puodus 
negali išmaitinti savo šei- įvairių senovės pinigu. Taip 
mų. Valsčiaus savivaldybė pat neretai yra iškasama ir 
kai kuriems bedarbiams da-! žmonių griaučių apie vieną 
vė po du. tris litus pašalpos, metrą žemės gilumoje, 
o kitiems liepė kreiptis į ap
skrities savivaldvbe. AMŽINA BYLA.

Stonai. Raseinių valse. 
Jau prieš karą Stonų kaimo 
gyventojai bylinėjosi su Ra
seinių miesto valdyba dėl

ŠJMET PASODINTA 
DAUG MEDELIŲ.

Lietuvai pagražinti drau 
gija šįmet organizuoja me- ganyklų. Dar ir dabar ta by-

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios sKolkins oa-

sigarsinimos. kaip tai: pajieško- 
jintDS apsivediniq. įvairins pra-e- 
šimns, pardavimas. pirkimas, 
skaitome po 3e už žodį ni sykį. No
rint t) patį apgarsinimu pat a’pint 
kelis sykius, nž sekančios sykius 
skaitome 2c nž žodi už syk). 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą syk) skaitome po 2c 
nž žodi. išskiriant paieškojimus 
apsi vedimų, knrie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pa j ieškojimus giminių arba 
drangų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

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

Pajieškojimai sn paveikslu kai
nuoja daug brangino, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klaasti kaine*.

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

KELEIVIS 
233 BKOADWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

Datar ka lik iiijv ii pe

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
axr» BibLL'oe S^šzS colius, turi S SI 

ir S79 porciksičijus. Labai
Ktom: ir zaodin^a kiekv «rnai ypatai.

tkir.ydama* ii« Bibliją ir tė- 
rurdamss i paveikslėlius, (kurie per-
•tata kas buvo pirui oatvėriac ovieto 
ir iki crruaiaa* Kristaus), unūri ei- 

savo varguo ir džiaurn* jotriai to
kią knisą iruo. jam bro trumpi aie-
coe vakarai.

KAIXA TIK Sl.OO
Norinti cau: iią Bibliją, panirus 

ttąakft Eapreao ar Fačta Money Orde
riu ai b “KELEIVIS”255 Broadvtay. So. Boston. Mass

nesibaigia ir nematyti jos
reikalaisllU'atvaž?avoeipas &jii vo->e- Š^met ^us sodinamas pabaigos. Reiklų susirūpinti
nil J Petraitis šeimininką^Pabaltij0 ^ienybės medis- tokias bylas greičiauspręs- 
pil J Petraitis. Seimininkas; M kad - visoje ti, nes ūkininkai dėl jos ne-
J. Petraiti pneme ir y si ba- - odelius sodibs gali išskirstvti bendru ga-
liavojo, kol atėjo naktis. Ta
da vienas girtas svečias, nie
kam nieko nesakęs, išėjo į 
kiemą, iškinkė iš Petraičio 
ratų arklį, buvusį ratuose ži
balo bosą įmetė Į kūdrą, o 
ratus pridėjo šiaudų ir užde
gė. Ratai gerokai apdegė. 

Tai kvaili juokai.

apie 50 tūkstančių žmonių, nykių.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Urnguay'ans lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"

žiuočių pilių, yra sunku ir 
ontima tik spėlioti.

Praeito amžiaus pabaigo
je Nemunas prarijo irgi ne
maža salų. A. Panemunės
valsčiaus. Vičiunų kaimo' Beina da kartu per mėnesi. Lai- 

Tw iiis VruET. Soc. P art. Liet, 'kyriua.gyventojai Kairiūkštis*. Bai-- -naujoji banga Sut. v*istij®-
Čiunas. Stankevičius ir kiti «e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris, 

pasakoja kad prieš 40-50: cV££įv xČ. uŽČGA 
metų. Nemune greta dabar- montevipf.o. vruguay.

T

VILIOJA Iš LENGVATI- Į 
KIŲ ŽMONIŲ PINIGUS.
Šiomis dienomis Į Biržų 

turgų buvo atvykę iš kažin 
kur keli “stebukladariai,” 
kurie žmonėms rodė “žmo
gų be galvos.” Lengvabū
džiai žmonės sunešė jiems 
daug litų.

Vienas “stebukladaris” 
vaikščiojo po gatves biau- 
riai išsitepęs, ir juokingais 
drabužiais apsivilkęs. Pa
matę tokĮ reginį, arkliai šo
ko bėgti, i j ūkininkams pa
darė nemažai nuostolių.

7DIEN0S I LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kannų

DEUTSCHLAND

Papuošta danĮfelin spalvuotu puikią paveikslą. 
223 pusk didžio, apie 150 įvairiu eilią. tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilėa:
TAUTIŠKOS. SEIM1N1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir tartingiau-ia eilių knyga lietavių kalboje.KAINA TIK SI.00.Audimo apdarais S 1.25.
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA ~
HAMBURG

Patogu* geležinkeliais sn*i*iekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacini klauskite nas vietini agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOTD

252 BOYLSTON ST., BOSTON MASS.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderio“. Popierir.u* cabma siųsti riesioę papra
stam konverte, bet reikia aiškia, užrašyt savo ir "Keleivio“ ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

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

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultnrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINI PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu. už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LItTŲVIŲ ŽURNALAS 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 naujaja 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. Lithuani a.

«
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Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 20. Gegužės 13 d., 1936
Kcncerta* nukentėjusiems 

nuo potvinio Lietuvoj.
Ateinantį nedėldienį, 17 

gegužės, 2 valandą po pietų, 
South Bostono municipalėj 
salėj, prie Broadway, G ir 

Lietuvos Dukterų ir Sūnų H gatvių tarpe, bus koncer-CURLEY SAKOSI GAVĘS 
“BOMBĄ.”

Dabar jis nusipirko revolve
rį. Laikraščiai daro juokus 

iš jo.
Džim Curley, Massachu

setts valstijos gubernatorius, 
pereitą sąvaitę paskelbė 
sensaciją, buk per paštą jam 
buvusi prisiųsta “pragaro 
mašina.” Jis paskelbė net 
$1,000 dovanų tam, kas iš
duos arba nurodys kaltinin
ką.

Tačiau kaip valdžios eks
pertai vėliau tą “pragaro 
mašiną” išardė ir analizavo, 
tai pasirodė, kad joje nėra 
jokios sprogstamosios me
džiagos. Į medinę dėžę Įdė
tas seno laikrodžio mecha
nizmas, ir daugiau nieko.

Laikraščiai todėl pradėjo 
juoktis, kad tą “bombą” 
Curley pats sau atsiuntęs, i- 
dant nukreipus visuomenės 
akis nuo to skandalo, kuris 
šiomis dienomis buvo iškel
tas prieš jį dėl eikvojimo pi
nigų taksėms.

Kai visuomenėj buvo ki
lęs andai pasipiktinimas 
prieš Curley dėl jo pramuš- 
tagalviškų lakstymų auto
mobiliais per žmones, tai vi
suomenės dėmesiui nukreiD-

Draugija už kongresą.
Gegužės G dieną Įvyko 

Cambridge’aus Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų Draugijos 
susirinkimas, kuriame buvo

tas nukentėjusiems nuo pot
vinio Lietuvos žmonėms su
šelpti. Koncerto programą 
išpildys p. Ona Kubilienė, 
Helena Tralsaas, Dr. DeBla

skaitomas SLA. 359 kuopos Z1O> pianistė V. Minkienė ir 
laiškas, kviečiantis dalyvau- asmenų simfonijos^ or- 
ti Bostono ir apylinkės drau- kestra. Adv. Z. Šalnienė pa- 
gijų konferencijoj 24 gegu- -akys prakalbėlę. o fotogra
fės, kur bus svarstoma dele- Stukas atsilankiusias 
gatų siuntimas i Amerikos draugijas ir kitas grupes nu- 
Lietuvių Kongresą Lietuvos fotografuos.
demokratijai ginti. Visus kviečia komitetas:

_. _ , . Dr. J. Pašakarnis, art. Ona
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Kubilienė, Dr. J. Landžius,

D-ja yra laisva ir pažangi Rev B p Kubilius, S. Min- 
organizacija ir nekuomet
neatsisako paremti naudin- ’ _________
gą visuomenei darbą. Taigi’ 
ir šitam sumanymui ji karš-
tai pritarė ir paskyrė 3 at
stovus i 24 gegužės konfe
renciją. Draugija yra pasi
ryžus kooperuoti su kitomis 
organizacijomis ir vykinti 
kongreso nutarimus, kokie 
tik bus padaryti Lietuvos 
žmonių laisvei atsteigti.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
D-ja tvirtai stoja užtai, kad 
Lietuvoje butu sušauktas 
demokratiniu budu išrink
tas kongresas, kad butų pa
naikinta cenzūra ir visokie 
žmonių laisvės suvaržymai,

Pradėjo vajų prieš apleistus 
automobilių stabdžius.
Šią sąvaitę policija pra-' 

dėjo vajų visoj Massachu
setts valstijoj prieš apleis
tus automobilių stabdžius ir 
netvarkingus žiburius. Au
tomobiliai. kurie neturi pri
lipytų prie priešakinio stik
lo ženklų, kad jų stabdžiai 
nuo 1 gegužės yra peržiūrė
ti ir sutvarkyti, yra stabdo
mi ant kelio ir atimamos re
gistracijos blėtos. Įstatymas 
reikalauja, kad važiuojant 
20 mylių greitumu, automo
bilis galėtų sustoti 25 pėdų 
tarpe. Žiburiai taipgi turi 
būt sutvarkyti, kad šviesa 
kristų ant kelio ir nežibėtų 
kitiems Į akis.

Išbuvo 5 valandas šuliny.
Way landė, netoli nuo Bo

stono, įkrito į seną šulinį 
Earl Hartwell, 42 metų am
žiaus vyras, ir ėmė 5 valan
das, pakol ugnagesiai ir 
WPA darbininkai jį išgel
bėjo. Šulinys senas, lento
mis uždengtas ir žemėmis 
užpiltas; bet lentos buvo, 
jau supuvusios, ir kai Hart- 
vvell ant tos vietos atsistojo, 
žemė Įkrito ir jis įsmuko šu- 
linin.

Užpuolikai nulaužė žmo
gui koją.

Pereito nedėldienio naktį 
du banditai užpuolė ant 
Washington streeto tūlą 
Healy ir nulaužė jam koją.

Naujosios Anglijos gelžke-
1 iečiai ruošias streikuoti.
Naujosios Anglijos gele

žinkelių kompanijos pradė
jo šalinti iš darbo pečkurius,. 
nes prie įvedamų Dieselio 
lokomotyvų jie nereikalingi. 
Dėl to geležinkeliečiai pra
dėjo tartis streikuoti.

PARSIDUODA PIGIAI
Du Dideli Geziniai Pečiai, balti 

enatneliuuti, tinka virtuvėj ir restara-
' nui, taipgi restoranui balti stalai. Pa
matyt galima bile laiku. Ant antrų 
lubų 39b Broad»ay, So. Bostone.

PARSIDUODA BEKERNĖ
Vieta gerai žinoma lietuviams per 

15 metų ir norima greitai parduot. 
Einam j kitą biznį. Bekernė randasi 
po num. 48 Lincoln Street. Brightone.

Apie kainą klauskite pas: (1)
PETRAS MARLUNAS

50 Saville Street, Cambridge.

GYDYTOJŲ ADRESAI
TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 16 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nac 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

Lowelly pasikorė krau- 
tuvninkas.

Pereitą subatą Lowelly ( 
pasikorė krautuvininkas Cy- 
rus Fidler. Išeidamas iš bu
to jisai pasakė tarnaitei, kąd 
jis einąs garažan ir kad ji 
pašauktų ji iš tenai kai va
karienė bus gatava. Kai tar
naitė vėliau nuėjo garažan 
ji šaukti, jis jau kabojo te
nai nebegyvas.

Cambridge’aus piliečiai ko
vos prieš aukštus mokesčius.

Cambridge’uje yra susi
dariusi taxpayerių associa
cija, kurios tikslas yra kovo
ti prieš aukštus mokesčius. 
Šiomis dienomis ši draugija 
nutarė mobilizuoti tai kovai 
visus piliečius. Draugijos 
pirmininku yra adv. S. Bell, 
o vice-pirmininku — adv. 
Antanas šalna.

Gegužės 15 bus socialistų 
susirinkimas.

ŠĮ penktadienį “Keleivio”
\dr. j. LANDŽIUSI

Lietuvis Gydytojas.
ofise įvyks South Bostono ir •'alando jį į£tų,
Cambridge’aus socialistų j Nu® 7-9 vakare, 
kuopu komisijų susirinki-
mas pasikalbėjimui apie { 
rengiamą pikniką. Visi na- t 534 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, Rocm 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraajo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedaliom, nuo 10 ryt. ikį L . ;

<tUi ii engiamu pmunuj. v 101 lia- , SO. BOSTON, MASS.
riai prašomi susirinkti 8 va- t..... -, ........................ .. . J
landą vakaro. Komisija. ------------------ ;------------------

s- L St. Liauor Store štili k(į SlUlO Kupstis Parduodam

Nėrė nuo tilto, kad išgelbėt 
skęstantį vaiką.

William Moore, 28 metų
, , i • • amžiaus South Bostono gy-kad liaudis galėtų laisvai or- ;ventoj iu n6.

ti buvo išgalvota sensacija «amzuotis,_ lavintis ir kriti- ė į Dover st.' tilto 40 pe-
apie “diktofoną,” kurį bik|ku^“E3 'kJ žem-™ i k3"31*’ kad ®- 
tai gubernatoriaus priešai C .33^3 reikalauja, kad | <,eiĮ)ėjus skęstantį vaiką, ku- 
slapta įtaisė jo namuose, ikletu™J . bu‘« ,P3>“lkl"taslris landžiodami patiltėj 
kad girdėtų visus pasikalbę- tinink£d>ViaikoU'liaudieJ slo?bu™ <krit^ i.'andenį. Vai

pinimui, ir kad butų paliuo
suoti visi politiniai kaliniai.

jimus.
Veikiausia, kad ir dabar

kas buvo išgelbėtas.

tinė “bomba” buvo sugalvo- kurie sėdi kalėjimuose dėl 
ta nukreipimui žmonių akių kovos už demokratiją ar 
nuo tikrojo reikalo.

Nežiūrint to, kad niekas
darbininkų reikalus.

Vandalai norėjo sudaužyti 
traukinį.

Gelžkeiio prižiūrėtojai 
Walthame pereitą sąvaitęNežiūrint to, Kaa niekas į Mes norime, kad šito pa- rafi0 užver«ta ant Bostono- 

tai Jbombai netiki, Curley reikalautu ir Amerikos Lie- TTirz.il Ivnvrr/, liniinc hlilrill ril.
nusipirko revolveri ir dabar tuv;u Kongresą* Kada visi * ~ne^ioiari ii kišeniuie Jis no- \ U kongresas. Kacia įsi del akmem, kuris butų ga- nesiojasi jį Mseniuje. jis no Amerikos lietuviai pradės lėies išmesti iš bėgiu di-
^vbenStoXu ni° prieš tautin-inkų « traukini-gyvy nei istiKrujų gręsia pa diktatūrą Lietuvoje, tai no- _________

RADIO PROGRAMA.
Ateinanti nedėldieni, ge 

gūžės 17 d. Bostono lietu
vių radio programa bus to
kia:

1. Prano Suderio orkestrą 
iš So. Bostono;

2. Grupė iš La\vrence’o 
Liaudies Choro po vadovys
te B. Petrukečiaus;

3. Seserys Kaskevičiutės, 
dainininkės iš Lavvrence’o, 
akompanistė Ona Yaitko- 
nienė;

4. Edvardas Jusevičius, 
smuikininkas iš So. Bosto
no, ir Alfonsas Jusevičius, 
armonistas iš E. Bridge- 
water’io, grieš duetus.

Pradžia 9:30 ryto. Klau- 
sytina ant 830 kilocikliu.

geriausius įvairių rusių
TONIKĄ, DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms. Gor- 

Dideli bar genai—parsiduoda pigiai, čiais ir Bačkomis. V isų U. S. firmų ir 
0 šeimynų narna- ant West 3-rd užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 

Street, viskas beveik naujai įtaisyta. įvairiausias^

SOUTH BOSTONE

2666.
DAKTARAS ’

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

TeL So. Boston

vojus. roms nenoroms diktatoriai: 
turės nusileisti ir grąžinti j 
musu broliams ir seserims
visas konstitucines teises. 17 dieną, ant A. Balciume-

i ta • c n - nes farmos, North Carv st.,L.-D. .r S. D-jos narys..Montell0j Rengia L
-------------- D. D. antras apskritys.

Cambridge’uje nakties' Piknikas prasidės 10 vai.
orgamzac jų a ų - j vagys isilaužė i Moul- rvte ir tęsis iki nakties vėlu- rencija. Pradžia 11 valandą *i»iiauz.e * .iuui ytono kompanijos ofisą ir pa- mai. bu> sporto piogiama,

Draugijų konferencija 
įvyks 24 gegužės.

Gegužės 24 dieną South 
Bostono lietuvių salėj vėl Į- 
vyks Bostono ir apylinkės

Pirmas linksmas piknikas. 
Ivvks nedėlioję,’ Gegužės

Gegužės 8 dieną Bostone 
buvo 82 laipsniai karščio 
Tai buvo didžiausis karštis 
šiais metais.

Newtone pasikorė troko 
vežikas David B. Bernstein. 
Moteris paliko su trim vai
kais.

tvnu kompanijos otisa ir pa
pirmutinei vo&ė pinigais ir čekiais apie muzika linksmins visus.

J ei ooc i Kviečia Rengimo’K-tas.
ryto.
rie dalyvavo oo—
konferencijoj, prašomi at- 
vykti ir dabar. O draugijos 
ir kuopos, kurios pereitoj 
konferencijoj savo atstovų 
neturėjo, prašomos dabar 
juos išrinkti ir prisiųsti. Pa
kvietimų visoms draugi
joms komitetas negalėjo nu
siųsti, nes neturėjo visų ad- 
resų. Konferencija yra šau
kiama pasiruošimui Ameri
kos Lietuvių Kongresui.

Lynne pereitą sąvaitę ties 
savo namais buvo troko už
muštas Charles Do\v, 70 me
tų amžiaus senukas.

oilnai išranduotas, rendų atneša $962 
į metus. Parsiduoda už $4,500. Leng
vos išlygos.

Ant East 7-th Street, netoli “L.” 
Street maudynių. 2 šeimynų namas, 
su visokiais vėliausios mados įtaisy
mais, garinė šiluma, maudynės, ąžuo
liniai fliorai, visi dideli ir šviesus

Pokiliams, Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.

Reikalauja $17,230,000 mo
kyklų reikalams.

Mokyklų superintenden
tas Campbell reikalauja 
$17,230,000 Bostono mo
kyklų užlaikymui per vie
nus metus. Iš tos sumos 90 
nuošimčių eisią mokytojų 
algoms.

Lenkas pavogė laivą.
Bostono lenkas vardu Jo 

zef Raževski buvo nuteistas' 
9 mėnesiams kalėjimo už 
tai, kad pavogė tūlo Kenne- 
dy laivą iš Swampscott. Pa
vogęs laivą, jis atvežė ji Į 
Dorchesterj, išėmė $400 
vertės motorą ir pardavė jį, 
o laivą paliko išvilktą kran
tam

Ačiū visiems!
Visiems, kurie dalyvavo 

Mykolo Paltanavičiaus lai
dotuvėse, kurie pirko gėlių 
ar kitokiu budu savo užuo
jautą pareiškė, viešai taria-' 
me nuoširdų ačiū.

S. Paltanavičienė 
ir šeimyna.

Jūsų pardavėjas maka 
mums už PICKWICK 
daugiau nes brangesnis 
darbininkas ir medžiaga 
kainuoja daugiau jį pa
gaminti .... 

bet jus brangiau nemokat!
Pirkit PICKWICK honkom namų 
reikalui pas Vietos Pardavėjus.
2 bonk. 25c.(tik alus) Didz. Bostone 

PAGAMINTAS

Boston. Mm.

BREW£RS SINCE 1870

. ....................................... u .vLT SO. BOSTON, MASSkambariai, nauji pečiai, baltos sinkos, _________________________ ________
piazai ir vieta įvažiuoti automobi
liu. Parsiduoda už $4,800. Lengvos iš
lygos.

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

Telefonuokite SOUth Boston 9423, 
arba kreipkitės ypatiškai.

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

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

A. J. KUPSTIS 
332 Broadway,Rnttnn Mi

DA00 MOTOR Rvų u PARTS CO. 
j Visos dalys automobiliam •
• ir trokams visokią išdirbysčių • 
J gaunamos pas mus žema kaina. ( 
{ UŽDEDAME BRAKE BANDS } 

» Tires—Tubes—Batteries {
2 labai nupigintam kainom.
} Tel. SOUth Boston 3735 ir 9620 
! 280 Broadway, So.Boston'
* Persitikrinkit, patarnavimas geras |

Nereikia važiuot Į Bostoną 
Pavalgyt ar parsivežt tikrų
Chinese Chop Suey

KINIEČIU PAGAMINTA. 
IŠSINEŠT PORCIJŲ KAINA:

Kvorta Pante 
Pork Chop Suey 35c
Beef Chop Suey 45c
Chicken Chop Šuey 65c 
Pork Chow Mein 45c
Chicken Chow Mein 65c

20c
25c
35c
25c
S5c

Chinese Roast Pork, porcija 40c.
Visokius valgius, kurie tikrai švie

žus ir skaniai pagaminti, galite pa
valgyt musų valgykloj arba išsinešti. 
Specialus pietai 25c. ir augščiau.

SOM WAH CHOP SUEY LUNCH
502 EAST BROADWAY. prie G St. 

SOUTH BOSTONE.
Atidaryta ir Nedėliomis.

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY M ARK ET

295 BROADWAY. SO. BOSTON

PROSPERITY WINNER
TIKRA RUGINĖ . $1-25
100 Proof veik metų sena kvorta

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

GIN’Ė Pilna kvorta 99c
MUS DĖL NEDĖLDIENIO. 

PASIPIRK KEISĄ ALAUS Į NA-

FINNEGAN EUUS
4 Bonko» 25c. Keisas $1.60

CROFT PALE ALE 
LION ALEr—P1LSNER 
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Keisas $2.00

Dykai Pristatymas.
Tel. SOUth Boaton 9772 

293 BROADWAY, SO. BOSTON.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro tisub legalias dokumentas 317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

F. WATTKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

DR.MARGERIS
Gydytojas ir

Valandos: 19—2; 
Sekmadieniais: 16 -11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado,

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 16 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nno 7 iki 8 rakara
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonnrealth 4570.

LIETUVYS. ___________ II
| OPTOMETRISTAS j

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitieeinn 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, Oi D. 
447 Broadway, So. Boston,

Tel. Uaiverr.ty 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

DR.GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

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

327 TREMONT ST. 
BOSTON.

Valandos: Utar., KeL, Snb. 
nuo 10—12 ryte; nno 2—5, 
dienų, nno 7—8 vak. Nedė- 
Iiom nuo 10—12 ryte. j

Telepbonn 

So. Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Antomobilina ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkat

Taisymo ir demonstravim .ictz: 1 HAMLIN STREt-T Kamp. East Eighth St. SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kepinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. Adresas:

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

Brocktono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Marš.

TTirz.il



