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‘Šventas Tėvas' Susikirto 
Su Rusijos Stalinu.

Perskridę Atlantą Lietuvos Tautinin- Streikų Banga Lžlie
Eina Kalėjiman.
Laikraščiai praneša, kad

kai Nusigandę.

MASKVA DABAR SKAL
BIA ROMAI KAILĮ.

Senatas Užgyrė Viešiems 
Darbams da $2,428,000,000.praneša, kad Uždraudė net ir universiteto 

■ broliai Adamavičiai, vilniš- studentų susirinkimus, 
i kiai lietuviai, kurie 1934 me-' Atėję iš Kauno laikraščiai 
j tais nuskrido be sustojimo iš praneša, kad netik ukinin- 
! Brooklyno į Varšuvą, perei- kams uždrausta sutemus 
tą sąvaitę atsisėdo federalės vaikščioti keliais, bet už- 

į valdžios kalėjiman Le\vis- drausti net ir Kauno univer- 
Kongresmanas Zajonček burge, Pa. Mat, kai jie skri- ritete studentų susirinkimai. 

(Zionchek) paskutinėmis do per Atlantą, tai i jų toni- Viena žinia sako:

Tirs Kongresmano 
Zajončeko Protą.

Sako, popiežius skelbia ne
va “artimo meilę,” o ištikru

jų laimina bombas ir nuo- djenomi
’**' (lingas dujas. dalų, kad policmanas turėjo

Tarp Romos ir Maskvos Pavartoti jam lazdą ir areš- 
užvirė piktas karas. Visu tuoti. Savo bute jis pradėjo 
pirma, “šventas tėvas” pa- daužyti ir mėtyt per langus

tiek pridarė skan-ko dirbtuvėlę Brooklyne at-. "Sąryšy su paskutiniais kų metė darbą Renault au-

jo Francuziją.
Laimėjus kairioms parti

joms parlamento rinkimus,
Francuzijos darbi ninkai
tuoj pasidarė drąsesni ir | Policija ir Teisėjai
eme statyti savo darbda- Į , r .. *
viams visokių reikalavimų. Juodame LegiJOne. 
Pereitą sąvaitę Francuziją Amerikos spauda ir radio 
užliejo naujų streikų banga. pereįtą sąvaitę paskelbė, 
v įsų pirma 34,000 darbinin-

tf
REPUBLIKONŲ OPOZI
CIJA SUMUŠTA 62 BAL

SAIS PRIEŠ 14.

silankė federalės valdžios Įvykiais Universitete, sena-
agentai ir užtiko jų trečiąjį t0 nutarimu 
brolį. Bronių, munšainą ver
dant. Nors prohibicijos da-

Roosevelto priešininkai rė
kia, kad pinigai naudojami 
demokratų propagandai.
Šį panedėlį Jungtinių Val-

kad prie to fašistiško “Juo
dojo Legijono,” kuris nužu
dė jau apie 50 pažangių
žmonių, priklauso policija, stijų Senatas užgyrė vie- 
teisėjai, fabrikantai, banki- šiems darbams ir kitokiems 
ninkai ir kiti kapitalistinės šelpimo tikslams daugiau 
sistemos ramsčiai. Viename kaip §2,428,000,000. Bilius 
tik Detroite toj juodašimčių dabar perduotas žemes- 
organizacijoj esą susekta niems Kongreso rūmams, 
jau nemažiau kaip 60 polic- Republikonai senatoriai 

... x ... ... manų. Detroite 13 “legijoni- vedė atkaklią kovą prieš ši-
t i j i? * * i ninku ” yra jau areštuota, tą bilių. Jie nežiūri, kad mi-

ateitininkų susirinki- pramones sakų darbininkai. juos kaltina žmonių grobi- lionai žmonių neturi iš ko
Streikuojančių skaičius šie- mu įr žudymu. Nusigandę gyventi, tik rėkia, kad val-
kia netoli 100,000 žmonių. • juodašiničiai, sakoma, da- džia perdaug išleidžianti pi- 

_ ~ ~ ~ . bar jau degina savo kaukes nigų, kuriuos turi sumokėti
Smugelninkai V arto- ir uniformas. Jų uniforma turčiai visokiais mokesčiais. 

ja Tankus iyra tok^a Pat’ kaip ir “kliuk- Dėl republikonų, bedarbiai

atšaukti Uni
versitete visi leidimai stu
dentu susirinkimams. Rytoj,

leido gniužtą purvų į Stali- rakandus, išmetė net tvpe- bar nėra, bet slapta degtinę .sekmadieni, jau nebeįvyks 
' ’ ’ ” • ’sšto ir varyti vistiek nevalia. Todėl Vilniaus semestro paskaita,ną. Tai įvyko atidarant Va- ^riterį nuo kelinto aukšto 

tikane katalikų spaudos pa- parmušė savo šeimininkę, 
rodą. Atidalydamas tą ,pa- kuomet ji atėjo protestuoti 
rodą, popiežius pasakė susi- dėl jos rakandų naikinimo, 
rinkusiems savo ištikimiems, Policija nuvedė jį nuovadon 
kad komunizmas esąs di- be čeverykų, be švar-
džiausis krikščioniškam pa- ko ir be kepurės, tik apati- 
sauliui pavojus, todėl kata- niais marškiniais 
likų spaudos pareiga turinti mis. Laikraščiai

šitas jų biznis buvo uždary- kuria turėjo skaityti prof. 
tas ir savininkams iškelta M. Biržiška, o vakar buvo 
byla. Kai lakūnai iš Lenki- • neleistas ‘Vilnijos’ korpora- 
jos sugryžo, jie turėjo stoti cijos. skaučių draugovės ir 
teisman ir buvo nuteisti po stud
15 mėnesių kalėjimo. Jiemaį;
apeliavo, bet nieko nelaimė- Kai valdžia pradeda drau- 
jo ir pereitą sąvaitę turėjo ;stį susirinkimus, tai reiškia, 
atsisėsti belangėn visi trys kad ji bijosi žmonių. Iš ši- 
broliai: Juozas, Benediktas ros žinios matyt, kad Lietu- 
ir Bronius. Sakoma, kad da- vos tautininkai labai nusi- 
bar valdžia norinti konfis- gande, jeigu jie bijosi net 
kuoti ir jų namą, kuris esąs universiteto studentų, 
vertas apie §75,000. Vėliausios žinios sako,

---- ---------- kad tautininkai išleido ista-
PATI NORĖJO PARDUOT tymą. kuris reikalauja, kad 

SAVO VYRĄ? i ir rašomąją mašinėlę (ty-
Worcester, Mass. — Kon- pevvriterį) perkant reikia 

stebelis Mitchell Bercume gauti iš apskrities viršininko 
kreipėsi čia į teismą prašy- leidimas. Reiškia, jie bijosi, 
damas divorso nuo savo kad kas nusipirkęs typevvri- 
žmonos. nes ji norinti par-;ten nepradėtų spausdinti 

Tyrinėjant Townsendo duoti jį kitai moteriškei už laikraštį be cenzūros, 
organizaciją, kuri žadėjo vi- §20,000. Su tokia žmona jis

„ siems Amerikos piliečiams negalįs gyventi. Bet jo žmo- 
nuo 60 metų amžiaus iki na papasakojo teisme kito- 
gyvos galvos po §200 pensi- kią istoriją. Esą, jis susidė
tos kas mėnesį, paaiškėjo, jęs su ta “kita moteriške”

tomobilių fabrikuose. Jie 
reikalauja daugiau algos, 
trumpesnių darbo valandų 
ir unijos pripažinimo. Strei
kas vedamas “okupaciniu” 
budu: darbininkai užima 
dirbtuvę ir gyvena joje, kad 
darbdaviai negalėtų streik
laužių įvesti. Streikuoja taip

ir kelinė- 
praneša,

būt — kovoti komunizmą, kad Washingtone nutarta 
Rusijoj komunizmas išgrio- ištini Zajončeko protą, 
vęs bažnyčias ir uždraudęs Sprendžiant iš jo pavardės, 
žmonėms garbinti Dievą, jis turi būt lenkų kilmės, nes 
Aukščiausiojo vietoj, Rusi- “zajončik” lenkiškai reiškia 
jos žmonės dabar turį dik- zuikelį. Jis yra išrinktas 
tatorių Staliną. Taip ‘busią Kongresan iš Washingtono 
ir visame pasauly, jeigu ko-valstijos.
munizmas įsigalėsiąs.

Gal ir ne tokiais žodžiais, 
bet tokia prasme kalbėjo 
Juodojo Internacionalo gal
va.

Dabar Staiinaš kerta po
piežiui atgal. Į Romą tapo 
nukreipta visa sunkioji Mas
kvos artilerija. “Izviestija ‘ 
šaudo šitokiais argumen
tais: “šventas tėvas” meluo
ja pats sau ir visiems savo 
ištikimiems, kuomet jis sa 
ko, kad Sovietų

Toicnsendiečiai Pla
navo Sumušti Roose

veltą.

Iš Merginos Išsivys
tė Vyras.

, , . , - .............................. Telegramos iš Anglijo.kad jos tikslas buvo sumus- automobiliais važinėjasi, su ,praneša Įdomu dalyką, bu- 
u Rusiioi iš- Rooseveltą ateinančiuose ja myluojasi, todėl, girdi, aš;tent, kaip iš merginos išsivy- 
čios Nei vie- Pre21(?ento rinkimuose ir ir parašiau anai : jeigu nori stė tikra5 Tai bu;0

žadėti republikonų partijai mano vyro, gali jį sau laikv- pivmoutho mieste. Tenai 
įsigalėti. Tovvnsendiečius tis, bet atlygink man už šei- gy‘veno ' tūla Miss Mary 
rėmė ir demokratų šalaput- mynos išardymą. Edith Weston, kuri užsiim-
ris Al. Smith su demagogu davo atletika ir pasižymė-
kumgu Coughlmu. Taigi MUŠTYNES TARP MAI- davo nepaprastu moteriškei

NERIŲ. stiprumu. Staiga ji pradėjo
Alabamos valstijoj, netoli jaustįs? kad su ja darosi kaž

sų," tik kitokios spalvos —
Tarp Belgijos ir Francuzi- “kliuksų” apsiaustas ir kau- 

jos šmugelninkai pradėjo kė balti, o “Juodojo Legijo- 
vartoti tankus. Šio panedė- no”__juodi.
lio naktį vienas tankas su Michigano valstijos gu- 
šmugeliu iš Belgijos pusės, bernatorius Fitzgerald api- dėl kurios republikonai sto- 
išvertė užtvarą, išardė spyg- budino tuos juodus “patrio- ja piestu prieš bedarbių šel- 
liuotas vielas ir nudardėjo tus” taip: “Jų užsimojimas pimą. Jiems rodos, kad leis- 
Į Francuziją, Lille miesto ant laisvų piliečių teisių yra darni pinigus visokiems pro- 
kryptimi. Tikėdamiesi tan- juo biauresnis, kad jie apsi- jektams ir duodami bedar- 
ką gryšiant atgal, pasienio SUpa Amerikos vėliava ir sa- biams šiokio-tokio uždarbio, 
francuzu sargai greitai at- yn nįktadai’vbes slepia už demokratai užtikrina sau tu 
statė išgriautą užtvarą ir vėl Jungtinių Valstijų konstitu- bedarbių balsus ateinan- 
užtiesė spygliuotas vielas. Ir cijos.” Ir gubernatorius įsa- čiuose prezidento rinkimuo- 
ištiesų jis sugryžo, bet sar- kė valstijos prokurorui nai- se. Republikonų senatorius 
gai negalėjo jį sulaikyt. Jis kinti šitą teroristų gaują be Hastings iš Deleware valsti- 
vėl išardė vielas, išgriovė jokio pasigailėjimo. jos, svarstant šį bilių, taip ir
užtvarą ir nudundėjo atgal į 
Belgiją.

galėtų išmirti badu, kad tik 
aukso maišams nuo Wall 
Streeto nereikėtų taksų mo
kėti.

Bet yra ir kita priežastis,

«.vk7: ' »>%'
džia nėra sugriovusi ir tikėti 
žmonėms nėra uždraudusi.
Visi tikėjimai Rusijoj turi 
lygybę. Bet atdarų bažnyčių 
mažai liko dėl to, kad patys 
žmonės nustojo jas lankę

Šitaip atrėmusios 
žiaus užsipuolimą, 
“Izviestijos” jau pačios pra
deda ofensyvą. Sako, popie
žius susidėjo su fašistiniu 
barbarizmu ir militarizmu.’ 
Jis išreiškia “triumfuojantį 
džiaugsmą,” kad
Italijos fašizmas sumušė 
pavergė bejėgę Etiopiją.

pasirodo, kad visas šitas ju
dėjimas yra organizuotas, w __
Wall Streeto storkaklių, ku- Birminghamo miesto, gele- kaT’nepapra^t'o^neuiT'kaip 

popie- ne priešingi Roosevelto re- zies rudos kasyklose buvo pag moterį turėtų būt. Ji 
toliau formoms. .apskelbtas streikas. Bet ma- kreipėsi pas daktarus. ' Šie

tyt, kad tenai veikia dvi uni- apžiurėjo ja ir pripažino, 
jos ir viena jų atsisakė strei-lRad -j nenonr.alė moteris ir 
ką remti. Todėl tarp strei- jaį butina.1 reikalinga opera- 
kuojancnj ir streiklauziau- cija Vienog operacijos da 
jancių kilo muštynės, kurio- neužteko, reikėjo daryt dvi. 
se net šautuvai buvo varto- jr p0 antrosios ji liko tikras 
jami. Keliolika mamenų esą yyj^ Dabar ji pakeitė ir sa-

Batsiuvių Streikas 
Loicelly.

Lovcell, Mass. — Šį pane 
kruvinas dėli masinis batsiuvių uni

ir jos mitingas čia nutarė ap
skelbti streiką prieš 4 kom- sužeista.

Viešai Romos popiežiaus panų35; nes geruoju negali- 
bažnyčia skelbia neva taiką ma susitarti dėl naujos dar-

pasakė, kad šelpimo pini
gus demokratai naudoją sa
vo partijos agitacijai. Aš,520,000 Rumunų

Prieš L asistus. girdi, netvirtinsiu, kad tą vi- 
Pereitą nedeldienį po visą $4,880,000,000 sumą, ku- 

Kauno žiniomis, dabartį- Rumuniją buvo daromos u- pereitas Kongresas už- 
niu laiku Lietuvoje yra 4,- kininkų demonstracijos, ku- gyfė šelpimo tikslams, de- 
400 kalinių, iš kurių 500 sė- riose dalyvavo apie 520,000 mokratai sunaudojo savo. 
di be jokio nusikaltimo, tik organizuotų valstiečių. Apie rinkimų agitacijai; “bet aš 
dėl to, kad jie priešingi tau- 120,000 žmonių demonstra- juos kaltinau pirma ir dabar 
tininkų diktatūrai — tai po- vo pačioj sostinėj Bukares- kaltinu iš naujo, kad dalis 
litiniai kaliniai. Iš 4,400 ka- te. Demonstrantai reikalą- tų pinigų buvo suvartota po- 
linių, 1,400 sėdi nenuteisti,' vo, kad valdžia uždarytų vi- litiniams tikslams.” 
laukdami bylų. Įsas fašistines organizacijas Nežiūrint republikonų

ir karalius Karolis išvytų sa- riksmo, jų opozicija buvo 
vo sugulovę, Magdą Lupęs- sumušta 62 balsais prieš 14.

i Galimas dalykas, kad re
publikonų kaltinimuose yra 
nemaža tiesos. Bet juokin
ga, kuomet katilą kritikuo
ja puodas, kad anas yra juo
das! Juk republikonų parti
jos istorijoj nemažiau yra 
buvę grafto. kaip pas demo
kratus. Ir dabar republiko-

LIETUVOJE ESĄ 4,400 
KALINIŲ.

APDEGĖ ŠAKIŲ MIES
TELIS.

Lietuvos laikraščiai pra-į ---------------
neša, kad 9 ir io gegužės; jq birželio Smetona

cu.

dienomis degė Šakių mieste
lis. Ugnis buvo užgesinta tik 
antrą dieną ir pridarė daug 
nuostolių.

Rinks Seimą.
Lietuvos žmonės jį boi

kotuos.
Sekančią sąvaitę, 9 ir 10 

j birželio 
Smetona

:vo vardą — ne Mary Wes- 
PRIPAŽIN ton‘ ket l’au ^ark Weston. 

UŽ-
BREWESTER
TAS SAVO PAČIOS 

MUŠĖJU.
Wiscasset, Me. — Prisai-

bo sutarties. Darbininkai 
reikalavo, kad darant naują

mina bombas ir nuodingas sutartį, butų nustatyta t • c„oia5; čia nriDažino oz muHniocį .valandų darbo sąvaitę (iki;mintųjų suolas čia pripažino,;
d J šiol buvo 48 valandos), be'kad Reuben Brewester yra . Telegramos

ir “artimo meilę,” sako Mas
kvos dienraštis, o slapta lai

UŽSIDEGUS RUSŲ AU
DEKLINEI, SUŽEISTA 

32 MOTERYS.
sako, kad

CHICAGOJ MIRĖ ADV. 
KUČINSKAS.

Kuomet žiaurus, ginkluo- mokesties pakėSmo, ' bS^užu^ s3''0 žmoną ir pas-i Charkovo mieste, Sovietų 
tas barbarizmas bombomis kompanijos spyrėsi už 45,kui parašęs raščiuką: “Aš audeklų fabrike, pereitą są 
ir nuodais žudo beginklius valandas. Dabargi, skelbda ' nusižudau pati ir nieko dėl vaitę kilo gaisras ir užtvėrė 

to nekaltinkit.” Brewesteris darbininkėms išėjimą. ^Šok- 
sakė policijai, kad tai jos damos per langus, susižeidė 

32 moterys, šešios mirtinai
bet ekspertai pripažino, kad

žmones, tai Romos katalikų mi streiką, darbininkai pa
bažnyčios galva triumfuoja reikalavo ir algų pakėlimo. _ „ ,
džiaugsmu, tęsia toliau “Iz- Lowelly vra 4 unijinės batu pačios parašytas raščiukas, 
viestija,” o kuomet Sovietų dirbtuvės, kuriose dirba 1,- tou
Rusi a deda didžiausias pa- 200 batsiuvių, ir 7 neuniji-
stangas apsaugoti pasaulį nės, kuriose dirba 1,800 
nuo kruvinų karų, tai tame žmonių. Šitie irgi kviečiami 
jis mato didžiausį pavojų prisidėti prie streiko.
“krikščioniškam pasauliui.” --------------
“Tai yra aiškus įrodymas, ŽMONOS
kad už Veneros stovvlų Va
tikano muziejuje dar tebe- Worcester, Mass. — Pe- kės eina debesiais kaip snie 
riogso praeities šmėklos,”. reitą sąvaitę čia buvo pa-gas ir užpusto kelius kaip 
baigia Stalino valdžios or- smerktas mirti elektros kė-Į žiemos laiku. Keliams nu
ganąs. !dėj Newall Sherman, žino- valyti vartojami sniego plu-

Kitas Maskvos laikraštis mas Suttono bažnyčios cho- gai. Bet užbertų laukų ir 
sako, kad popiežius atvirai ristas, kuris pereitą vasarą daržų nėra kaip nuvalyti, 
jau pradėjo kišti savo nosį į prigirdė Singletarv ežere Pasėliai ir daržovės žūva po 
vidujinius ir tarptautinius savo žmoną, norėdamas ap- dulkėmis. Namai taipgi pri- 
valstybių reikalus, ir todėl sivesti su jauna mergina. Jis nešti pilni dulkių. Lovos, ra- 
butų jau laikas tą nosį jam bus nutrenktas elektros kė- kandai, grindys — viskas 
numušti, . dėj 2 rugpiučio rytą. apdengta dulkėmis.

tai jojo rankos raštas. NAUJAS BILIUS KASYK
LOMS KONTROLIUOTI.

Kongresan yra įneštas ir 
pripažintas skubotu naujas 
Guffey-Vinsono bilius kasy
klų pramonei kontroliuoti.

DULKIŲ AUDROS SIAU
ČIA IŠ NAUJO.

Colorado, Oklahomos ir 
ŽUDIKAS MIRS Kansas valstijose vėl ėmė 

ELEKTROS KĖDĖJ. 'siausti dulkių audros. Dul- Manoma, kad bilius bus pri
imtas da pirm Kongresui iš-

dienomis, ponas naj nieko nesakytų dėl lei 
.. .. „ „ .. , su savo švogeriu džiamų bilionų, jeigu tie bi-
Naujienos praneša, kad Tubeliu ir kitais tautininkais lionai niauktu per ju pačiu pereitos subatos vakarą Chi- rinksis seimą. Kadangi žmo- rankL

cagoje mirė staiga mirtimi nėms neduota teisės statyt į _________
adv. Jonas Kučinskas. Jis seimą savo kandidatus, tai 
buvęs vienas senesniųjų ad- visos pažangios partijos, 
vokatų ir turėjęs nemaža į- kad ir uždarytos, nutarė 
takos politikoje. Vienu tar- tuos “rinkimus” boikotuoti, 
pu jis buvo ir prokuroru mu- kitaip pasakius — nedaly- 
nicipaliniame teisme. Texas vauti juose.
valstijoj jis turėjęs ūkį ir ke- Į ---------------
tinęs važiuoti tenai senatvę FIORENZA NUTEISTAS 
užbaigti. Velionis buvęs da MIRTI,
nesenas žmogus, vos 53 me- Pereitą sąvaitę New Yor- 
tų. Miręs nuo širdies ligos, ke buvo nuteistas mirti elek-
Prieš pačią mirtį dar džiau- tros kėdėj tūlas Fiorenze, 24 
gęsis gera sveikata, tik štai- metų amžiaus dailydė, kuris

stant.
ga kritęs—ir nebegyvas.

MADRIDE SUSTREIKA
VO 40,000 DARBININKŲ.

Ispanijos sostinėj Madri- 
ne šį panedėlį sustreikavo 
40,000 statybos ir kitų pra
monės šakų darbininkų, rei
kalaudami daugiau algų ir 
40 valandų darbo sąvaitės.

prieš pat Velykas išgėdino ir 
paskui pasmaugė rašytoją 
Nancy Titterton. Jos lavo
nas buvo rastas jos pačios 
bute išrengtas nuogai ir į- 

kad išro-

ISPANIJOS DIKTATO
RIUS PASODINTAS KA

LĖJIMAN.
Generolas Primo de Rive- mirkytas vonion, 

ra, buvęs Ispanijos diktato- dytų prigėręs. Bet buvo ras- 
rius, tapo nuteistas 5 me- ta virvė, kuria ji buvo pa
tams kalėjimo už slaptą lai- smaugta, ir pagal tą virvę 
kymą ginklų. Gerai tam d e- susektas piktadarys. Teisme 
spotui. jis prisipažino kaltu.

TURĖS GYVENTI 230 ME
TŲ, KAD BAUSMĘ AT

LIKTŲ.
Chicagos juodveidis, ku

ris viešbuty pasmaugė sveti
mą moterį, pereitą sąvaitę 
buvo nuteistas kalėti... 199 
metus! Kadangi dabar jis 
yra jau 31 metų amžiaus, 
tai jam reikėtų gyventi iš vi
so 230 metų, kad galėtų at
likti visą bausmę. Kada šito
kios bausmės skiriamos, tai 
savaimi siūlosi klausimas, ar 
tų mokytų teisėjų galvose 
negieda kartais gaidukai?

TROKAS UŽMUŠĖ FAR
MERĮ.

Randolph, Vt. — Pereitą 
sąvaitę netoli nuo čia trokas 
užmušė einantį keliu K. Ho- 
wardą, 66 metų amžiaus 
farmerį. __
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PAŽANGIOJI LENKŲ 
LIAUDIS NENORI VIL

NIAUS.
Varšuvoj yra leidžiamas 

pažangiųjų valstiečių laik
raštis, “Chlopskie Jutro,” 
kuris aiškiai pasako, kad 
Vilnius ir kiti užgriebti kra
štai lenkų liaudžiai nereika
lingi. Jie reikalingi tik tau
tininkų valdžiai, kuri nori 
daugiau mokesčių prisilupti.

Štai, pasiklausykit, kaip 
kalba “Chlopskie Jutro” 
(“Valstiečių Rytojus”) sa
vo 21-tame numery:

“Reakciniams sluoksniams 
nerupi rasti valstiečiams dirva 
ir pramitalas, jiems tesvarbu 
sukolcnizuoti nuo amžių lietu
vių. gudų ir ukrainų gyvenami 
plotai, jiems tesvarbu pakraš
čių gyventojai nutautinti. Ir 
kuris gi Krokuvos, Taraovo, 
Kieku. Poznanės, Plocko ar 
Pulavų valstietis panorės ga
bentis rytų pakraščiuosna? Ar 
iš jų kiekvienas netrokšta likti 
savoj padangėj, ten. kur gimė 
ir augo? Ar lenkų valstiečiams 
maža žemės Vakarų ir Centrą 
linėse vaivadijose? Ar maža 
plotų valdo Habsburgai. San- 
guškos, Potoekiai. Lubomirs- 
kiai. Tarnovskiai. Račinskiai ir 
kiti Vakarų ir Centrinių vaiva
dijų dvarininkai? Juk rytų pa
kraščiuose gyvena taip pat iš
naudojami, taip pat skurdus 
valstiečiai. Ir jiems stinga že
mės ir duonos. Jie taipgi nori 
ir turi teisę gyventi. Rytų pa
kraščiu žemė — tai jųjų tėvų 
žemė, kurią kadaise smurtu iš
plėšė bajorai. Lenkų valstietis 
nepaklausys kurstymų ir neis 
skriausti gudų. ukrainų ir lie- 

. tuvių valstiečių. Visų tautų 
valstiečiai tarpusavy broliai, 
bendras jų priešas—dvarinin
kas. Lenkų valstiečiai ne prieš, 
bet drauge žengs su gudų. uk
rainų ir lietuvių valstiečiais.

“šiuo atveju jums. ponai, 
nepasiseks.

“Valstiečių sąjūdis—tai kla
sinis judėjimas, bet ne tauti 
niai—solidarinis.

“Ukrainas. gudas ir lietuvis 
valstietis, vckietys ir žydas 
darbininkas — tai broliai ir 
lenkų valstiečių bei darbinin
kų draugai, bet ne priešai!”

Tai ve. kur eina tikras lie
tuvių kelias i Vilnių! Ne per 
“Vilniau? pasus” ir ne per 

‘“ginklu fondus,” bet nėr su
siartinimą su demokratine 
lenkų liaudimi. Tiktai ji ga
lės nusukti savo “tautos va
dams” sprandus ir ištiesti 
brolišką ranką Lietuvos 
liaudžiai.

Bet su demokratine lenku 
liaudimi galės susikalbėti 
tiktai demokratinė Lietuva.

už tautininkus! Nei vienas 
žmogus iš Smetonos parti- 
06 nepraėjo į Seimą.

Šitas faktas juk aiškiai 
parodo, kad visos partijos 
•ra su tauta suaugusios, tik 
vieni tautininkai atskilę.

O ką reiškia dabar ūki
ninkų šaudymas Lietuvoje? 
Juk tai kruvina kova tarp 
autos ir tautininkų partijos.

Aišku, kad tautininkai 
neturi jokios teisės nei rin
kimuose dalyvauti, nei kan- 
Jidatų skirti.

STILSONAS DAR NEPA
LEISTAS.

A. Jankauskas, Stilsono 
elbėjimo Komiteto pirmi

ninkas, 28 gegužės “Naujo 
oj Gadynėj” rašo, kad But- 

kus-Stilsonas dabar sėdi I.e- 
wisburgo kalėjime ir kad jo 
išlaisvinimui reikia “labai 
daug pastangų ir iškasčių.” 
Nors yra tam tikslui sudary
tas komitetas, bet reikalin
ga ir visuomenės parama.

Tiesa, rašo A. Jankaus
kas, draugų ir pritarėjų Stil
sonas turi, bet—

“...jis turi apsčiai ir piktų 
priešų, kurie velija jam blogo 
ir trokšta jį pūdyti kalėjime. 
Tie jo priešai veikia po visą 
plačią Ameriką, o jų centras 
randasi Brooklyne, N. Y. Tas 
centras tuojaus po drg. V. 
Stilsono areštavimo nutarė ir 
per savo kontroliuojamą spau
dą paskelbė visuomenei, kad 
drg. Stilsono išlaisvinimui ne
aukoti nei cento. Jie intensy
viai leidžia paskalus tikslu 
kenkti aukų rinkimui. Jie vi
somis pakampėmis pletkauja. 
buk Stilsonas jau laisvas, kad 
jis nenorima parodyt svietui 
ir kad suaukoti pinigai neina 
išlaisvinimui Stilsono. bet nau
dojami kitiems tikslams, ir tt. 
Tai piktų priešų darbas.”

Stilsonas buvo areštuota? 
pereitų metų 21 gruodžio. Ji 
suėmė užtai, kad 18 metų 
atgal jis buvo nuteistas už 
agitaciją prieš karą, bet ne
atliko. tuomet uždėtos jam 
bausmės.

Jam gelbėti komitetas da
bar prašo visuomenės aukų. 
Čekius ir money orderius 
reikia rašyti iždininko P. 
Kriaučiuko vardu, o siųsti 
reikia sekretoriui tokiu ad
resu: K. Steponavičius. 264 
Jersey avė., Cliffside, N. J.

KAS “ATSKILĘS NUO
TAUTOS REIKALŲ?”
Lietuvos tautininkų parti

ja, kuri ginklu yra pagrobu
si valdžią, savo “Vyriausv 
bės Žiniose” aiškina, kas 
bus nauja jos sufabrikuo 
tuose seimo “rinkimuose.’ 
Girdi:

ne

KELEIVIS, SO. BOSTON.

\ iršuje (1) yra parodyta* Lakehursto aviacijos laukas Xe» Jersey valstijoj ir vokiečių skraidomas laivas 
"Hindenburg. kuris atliko jau keturias komercines keliones tarp Vokietijos ir Amerikos. Apačioje (2) parody
ta Amerikos kariuomenės "kavalerija*' per manievrus Tesąs valstijoj; vietoj arklių, vartojami šarvuoti trakai. 
Iš dešinio šono {lipdytas naujas Egipto premjera*..Mustafa Sakas Paša.

DARBO FASADUS BUNDA.
“Okupaciniai streikai,” tai 

naujas kovo* būdas.
Kiekviena diena nėščia 

brandžiais Įvykiais. Gyve
name svarbų, galima sakyti, 
istorinį metą. Šiųdienė vi
suomeninė santvarka jau iš- 
sigyveno. Visuotinis skur-

Socialistas Blum 
Naujas Francuzi- 

ios Premieras.
Nuo 1 birželio

VISKO PO BISKI.
Vitaitis pagelbininkų 

“neturi.”

rinkime, kuris įvyko pas p. 
Trečioką Newarke 22 gegu
žės, D-ras Šliupas visiems Į 
akis pasakė, jog jam nepa
tinka, kad “Sandara,” “Vie- 

, Vitaitis anądien su ašaro- nybė” ir “Dirva” via sufa- 
dienos mis per “Tėvynę” skundėsi, šistėjusios. Ir jis užgiria A-

Francuzijos vyriausybės gal-, jįs dirbąs be jokių pa- merikos Lietuvių Kongresą 
va lieka socialistas Leon gelbininkų. ir todėl “Relei- Lietuvos demokratijai ginti.

“Seimo rinkimų tvarkoje 
statymo projektas numato 
kai kurių naujumų, siekiančių 
pašalinti progas įsiveržti į rin 
kimus žalingoms Įtakoms. Y 
pač siekiama pašalinti nuo tau 
tos reikalų visumos atskilusių 
partijų ir atsitiktinių smulkių 
grupelių Įtaką i atstovu parin 
kimą.”

Iš to išeina, kad tautinin 
kai patys sau nori atimti tei 
sę dalyvauti “rinkimuose.” 
Taip ir turėtų būti, nes ištik 
rujų tiktai jų pačių partija

E a atskilusi nuo tautos rei 
ilų. Kai buvo paskutiniai 

geimo rinkimai 1926 me 
tais, tauta balsavo už liaudi 
ninkus, už socialdemokra
tus, už krikščionius ir net už 
komunistus, bet ji nebalsavo

PRUSEIKA DIRBS PRIE 
“VILNIES.”

“Laisvė” praneša, kad L. 
Pruseika, kuris pasitraukęs 
iš “Naujosios Gadynės” dir
bo nekurį laiką “Laisvės“ 
redakcijoj, dabar išvažiuo
jąs Chicagon dirbti prie lei
džiamo tenai komunistu 
dienraščio “Vilnies.”

Ta proga “Naujoji Gady 
pastebi, kad “Chicagos

‘Vilnyje’ kažkas rūgsta ir 
tvinksta... eina nuolatiniai 
kivirčai ir beprincipinis in
triga vimas.”

Kiek pirmiau “Laisvėj” 
buvo rašyta, kad “Vilnies” 
administratorius Milleris pa
sitraukęs iš savo pareigų ir 
nuėjęs pieno vežioti. Jo vie
tą užėmęs Abekas. :

“Naujoji Gadynė” tačiau 
mano, kad Milleris buvęs 
“ekskomunikuotas,” o apie 
Pruseika sako, kad šis buvęs 
“eksportuotas” Chicagon 
dėl to, kad Brooklyne jis 
buvęs “nereikalingas ir gali 
but dar pavojingas Bimbai.”

SEMIONČUK IR STAR- 
CEV SUŠAUDYTI.

Maskvos žiniomis, Vran- 
gelio salos administratorius 
Semiončuk ir jo padėjėjas 
Starcev jau sušaudyti. Teis
mas juodu nuteisė mirti už 
žiaurų elgimąsi su tos salos 
gyventojais.

Blum. Tai yra pirm utinis at
sitikimas Francuzijos istori
joj, kad socialistui paveda
ma sūdanti ministerių ka
binetas.

Taigi pravartu bus pažiū
rėti. kas per vienas yra tas 
žmogus, kuriam dabar ten
ka užimti tokią atsakomin- 
gą vietą.

Blum yra žydų kilmės 
žmogus, bet jau sufrancuzė- 
jęs. Jo tėvas buvo turtingas 
šilkų pirklys ir davė jam 
aukštą mokslą. Leonas todėl 
yra labai iškulturintas, labai 
plačių pažiūrų ir šviesaus 
proto inteligentas. Jis yra 
gilus meno kritikas ir artis
tas. Nežiūrint jo socialisti
nės ideologijos, konservati- 
viškas Paryžiaus dienraštis 
“Matin” mokėjo jam didelę 
al£ą, kad jis rašinėtų jam 
dramos kritiką. Po savo 
straipsniais Blum pasirašy
davo slapyvardžiu “Guy 
Launay.”

Tuo pačiu laiku Leonas 
Blumas yra talentingas tei- 
ininkas. didelis Įstatymų ži

novas ir yra parašęs daug į 
vairiais visuomenės klausi
mais knygų.

Nežiūrint savo aukšto išsi
lavinimo ir didelių gabumų, 
ačiū kuriems jis galėtų už
imti labai garbingą vietą 
turčių tarpe, Blumas visuo
met rūpinasi darbo žmonių 
reikalais. Jis gyvena labai 
kukliai, nedideliam namely, 
nuošalioj Paryžiaus vietoj, 
visuomet paskendęs tarp 
knygų, kuriomis jo kamba
riai prikrauti iki lubų. Jis y- 
ra jau 64 metų amžiaus, auk
što ūgio, truputį palinkęs, 
inteligentiško veido, su di
dokais ūsais ir dideliais aki
niais, profesoriškas tipas. 
Kai jis kalba, tai jo klausy
tis eina netik darbininkai, 
bet rašytojai, mokytojai, ad
vokatai ir bankininkai.

Bet nežiūrint jo didelės 
juridicijos, jo pozicija prie 
valstybės vairo bus kebli. 
Jis yra priešingas karui ir 
ginklavimuisi, tačiau iš vie
nos pusės jis turės karingąjį į 
Italijos fašizmą, o iš kitos— ■ 
kerštui besiruošiančią Vo
kietiją. Jis stoja už atmokė- 
įimą Amerikai karo pasko
los, bet nemato, iš kur imti 
tiek pinigų. Jis stoja už or
ganizavimą viešųjų darbų 
bedarbiams, bet mato prieš 
save atkaklią buržuaziją, 
kuri nenori tam tikslui mo
kėti mokesčių.

Todėl savaimi supranta
ma, kad jis bus atakuojamas, 
iš visų pusiu. Komunistai ir 
kiti kraštutiniai elementai 
iš kairės puls jį kaip oportu
nistą ir buržuazijos pataikų- J 
ną, o kapitalistai ir kiti re-, 
akcininkai bombarduos jį 
kaip pavojingą jiems revo
liucionierių ir bolševikų tai-1
kininką.

t:

vis“ labai jį “apmelavęs,“ 
kelbdamas, buk prie “Te

dirbą du redaktoriai.
Tas “Spaudos kliubas,” 

kuris susideda iš susikom
promitavusių “sargybinin- 

O dabar pasirodo, kad p. kų,” po šitų D-ro Šliupo pa- 
Bajoras už dvi sąvaites dar- stabų nuleido savo nosis iki 
bo prie “Tėvynės” redakci- kelių. Brooklyno Uoslė.
jos gauna $73.00 algos. Ii --------
tuo pačiu laiku Vitaitis gau- Gražiausi gamtos vaizdai 
na pilną algą kaip “Tėvy- buna aprašyti dažniausia 
nės” redaktorius. Taigi pa- tada, kai rašytojas rašo atsi- 
sirodo, kad “Keleivis” visai sėdęs kambary prieš pliką 
nemelavo. ‘ sieną.

vvnės”

Fašistai nusiminę dėl j gu istorija įdomiausis da- 
D-ro Šliupo. lykas yra tas, kad žmonės

D-ras šliupas nors pase- daugiau domisi praeitimi, 
nęs, bet dvasioje nepasikei- negu tuo, kas darosi siau
tęs. “Spaudos kliubo” susi- dien.

UŽTIKRINTAS PINIGU SUTAUPYMAS!
Labai žemos Kainos Visai šeimai Atatinkamo Dydžio

p r'mdaire
Su “METER MISE1 

Kuris patenkina vis
-. MISER” 

visus
penkis reikalavimus 
šaldytuvą perkant!

5 YEAR 
PROTECTION

PLAK

ATEIK!
įsitikink *pi« PENKIS užtikrinimu..
1. Užtikrinta žema aperavimo kaina
2. Užtikrinta saugus maistas
3. Užtikrinta greitas šaldymas
4. Užtikrinta ilgesnis vartojimas
5. Užtikrinta 5 metų Apdrauda
__Garsus Frigidaire \ irš Paldytuvų—
Automatiškas Defroster — Ice Tray 
Release — Vidui lempute — Hydra- 
tor ir kitoki parankus įrengimai.

SARGYBOJE
FOOD-SAFETY INDICATOR

KITAS SPECIALI
G kub. pėdu FRIG1DAIRE

$167.50

The Edison Shops
39 Boyteton St. Boston 

ir 32 kitose parankiom rietoa*.
HANcock 3300

Atdara 8:80 iki 5:15 p. p. kasdien ir šeštadieniais.
Ir pas Elektrikinius ir Kontraktorius Pardavėjus.

t

bręsta darbininkų sąmonė. 
Pavyzdžiui, kai Katovicų 
kasyklų “Juljusz” ir “Kazi
miera” savininkai nutarė su
mažinti ir šiaip mažą atlygi
nimą, 2,000 darbininkų nu
sileido į požemius ir, 6 die
nas drąsiai atsirėmę, laimė-

das, nedarbas, krizė griau- į0-. Reikšminga buvo tai, 
_ :___......... J._____ ®__  kad ir streikuojančių darbi

ninkų vaikai nebėjo mokyk
lon, o surengė demonstraci
ją, reikalaudami įvykdyti 
tėvų teisėtus reikalavimus. 

Profesinės sąjungos —ge
lis: fašizmas, kurs siekia riausias darbo pasaulio gin- 
tarptautinių karo skerdynių, klas. Jau savos organizaci- 
ir darbo pasaulis, pasiskyrę? Jos reikšmė suprasta. Netgi 
savo tikslu laisvi lygytį ir didžiausiam darbin inkų 
damų tautų sugyvenimą. P^ešų endekų lizde, Poz- 
Tėra du keliai: pažanga, ar- nanėje, beveik visuose fab- 
ba reakcija. Jokių tarpų ne- rikliose laimėjo klasinių 
begali būti. Ryškiausi pa- profsąjungų sąrasas. 
vyzdį galėjome matyti Ispa- Lydoj nuo kelių mėnesių 
nijoje. į tenykščio parla- vykstąs streikas aiškiai ro- 
mento rinkimus teišstatyta do, kad ir čia, kur- yiešpa- 
du sąrašai: fašistinis ir anti- tavo visuotinis fabrikantų 
fašistinis. Kaip žinome, lai- gerbūvio ramumas, jau vais
inėjo antifašistinės grupės, tietis-darbininkas pratrynė 
Ispanija, darbo pasaulio akis ir pareikalavo sau tei- 
valdoma, žengia i šviesų lai-. 61V-
mės rytą. * I . Apie Krokuvą, Lvovą ne-

Šia proga noriu mesti ke- bereikia ir aiškint; jie patys 
liatą minčių apie Lenkijos už save kalba. . .
darbo jėgų cementavimąsi? Lgą metą valstietis tylėjo. 
Pasižiūrėkime, kaip darbi-’ Tačiau dabarties gyvenimą 
ninkai kovoja ir atremia stebint, kyla šviesių vilčių, 
tarptautinio kapitalo ata- Baudžiavų suglamžytas že 
kus. štai, pav., “Statystyka mės arėjas jau ištempė strė- 
Pracy” patiekia labai bu- nas ir savo tvirtomis ranko- 
dingų faktų. Darbininkai į mis griebiasi statyti naują 
mėginimus sumažinti atly- gyvenimą. 1932 m. balan- 
ginimą, į redukavimą ir į džio 18 d. protestacinis ūkio 
neišmokėjimą uždirbtų ska- darbininkų streikas nenuėjo 
tiku atsako vadinamais be atgarsio. Nesenai įvykęs 
“lenkų streikais”— okupuo- Lenkijos mažažemių vals- 
ja fabrikus ir dirbtuves, tiečių profesinės sąjungos 
“Kurjer Poranny” rašo: suvažiavimas aiškiai rodo, 
“Reikia pabrėžti, kad, au- kad ir kaime stiprėja maža- 
gant ‘darbo armijos atsar- žemių ir bežemių valstiečių 
gai,’ okupaciniai (darbinin-. kovos grandinės, 
kai užsidaro dirbtuvėse, ta-1 Dabarties metu miesto ii 
čiau nedirba!) streikai—tai kaimo varguomenę jungia 
dažniausiais atvejais būtina bendras tikslas — atstatyti 
ir vienintelė streikų akcijos pasaulį naujais pamatais, 
forma. Tik apsidraudę nuo Netikusį kapitalistinio ūkio 
streiklaužių, darbininkai šeimininkavimą, monopolių 
gali priversti fabrikantą nu- ir trustų žvėriškąją sauvalę 
sileisti ir išpildyti jų reika- turi pakeisti planingas ūkis. 
lavimus.” Lygiai Lenkijoj, lygiai vi-

Pirmas okupacinis strei- šame pasaulyje darbo vi- 
kas įvyko Lenkijoje 1931 m. suomenė jau sąmoningai 
Juo toliau, juo labiau varto- ryžtasi savomis rankomis 
įama šis apsigynimo būdas, pertvarkyti visa, kas netikę, 
Ir taip, okupacinių streikų ir atgyvenusios kapitalisti- 
buvo 1931 m. 4, 1932 m.— nės santvarkos griuvėsiuose 
56, 1933 m.—137, 1934 m. sukurti naują darbo pasauli. 
—202, pirmame 1935 metų Artėja didžių atmainų 
pusmety—143. dienos. J. Staudras.

Nuolatinių kovų sukury (“Vilniaus Žodis.”)

DEL SUMANYMO STATYTI LIETUVO
JE LIGONINĘ.

“Keleivy” tilpo dviejų j tarnybą, kožnas gauna ne- 
daktarų atsišaukimas į A-‘mažą algą. Visokios įstaigos 
merikos ir Kanados lietu-j grūste prigrūstos visokių ne- 
vius, kad reikėtų sudėti pi-^reikalingų tarnautojų, ir

na ir pačius gyvenamos san
tvarkos pagrindus. Fašiz
mas — tai paskutinis kapi
talistinės santvarkos gelbė
jimosi būdas. Visas pasaulis 
griežtai pasidalino į dvi da-

nigų ir pastatyti Lietuvoje 
ligoninę.

Sumanymas geras, bet 
vargiai įvykdomas. Tiesa, 
kad Lietuvoje sveikata ma
žai rūpinamasi. (Aš pats 
prabuvau daugiau pustrečių 
metų Lietuvoje ir esu pusė
tinai patyręs apverktiną li
goninių padėtį. Abelnai, ži, 
nau visą smetoninį režimą.)

Bet už tai Lietuvoje yra 
užtektinai kalėjimų, kuriuo
se naikina ir žudo žmonių 
sveikatą. Užtektinai yrą 
bažnyčių, kuriose demorali
zuojamas ir temdomas žmo
nių protas, ir kuriose užsi
krečiama visokiomis ligo
mis.

O kad Smetonos aruodas 
tuščias, tai čia jo paties kal
tė. Prie liaudininkų ir so
cialdemokratų valdžios bu 
vo panaikintos kunigų al
gos. Buvo mažinami berei
kalingi karininkai. Liku 
siems karininkams buvo ma* 
žinamos algos.

Smetona gi atleistus kari
ninkus padėjo atgal ir pa
skyrė nemažas jiems algas! 
Kas tik turi kolų darbelį —

kožnas gauna nemažą algą, 
po 300, 500, 700 litų mėne
siui. Tai pagalvokite, iš kur 
gali būti pilnas aruodas?

Visokių tikybų dvasiški- 
ia irgi gauna algas. Visai 
jaunus, sveikus, galinčius 
gerai dirbti, jau atleidžia į 
pensijas. Jų vietas užpildo 
naujais. Ir pensininkams, ir 
naujai priimtiems mokamos 
nemažos algos.

Dabartinė tautininkų-fa- 
fištų valdžia Lietuvoje vis
ką tvarko iš atbulo galo. Aš 
turiu gana įrodymų, bet pa
kalbėsime apie tai kitą syk.

Dabar grįžkim prie mo
derniškos ligoninės reikalin
gumo. Mes, amerikiečiai, 
aukavome savo pinigus, kad 
išlaisvinti ir turėti savo tė
vynę. O ką už tai šiandien 
turime? Smetonos špygą!..

Su ligonine irgi butų tas 
pats. Prie daktaru atsišauki
mo, “Keleivio” redakcija 
pridėjo visai teisingą pasta
bą, kad vietoj statomos pri
sikėlimo bažnyčios, valdžia 
pastatytų ligoninę Kaune.

Kūjų Vincas.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
TRIJŲ DIDŽIAUSIŲ BROOKLYNO OR
GANIZACIJŲ VADŲ PASITARIMAS.}I—

Gegužes 22 Lietuvių A- yra gerai vedamas ir tokioje

Gen. Pershingas Savo Tėviškėj.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS,

merikos Piliečių Kliube įvy 
ko trijų didžiausių Brookly
no organizacijų valdybų pa
sitarimai. Ji sušaukė Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliu
bas. Dalyvavo šių organiza
cijų atstovai: Kriaučių 54 
skyriaus veikiantis komite
tas, Švento Jurgio draugijos 
komitetas, Neprigulmingo 
kriaučių kliubo komitetas 
ir keliatas veiklesnių Ame
rikos piliečių kliubo narių 
arba jo pritarėjų. Viso buvo 
apie trisdešimts žmonių.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo menedžeris S. 
Masiulis, atidarydamas su
sirinkimą pareiškė: “Rodos, 
kaip čia senai mes statėme 
šį kliubų, o jau penktas me
tas eina. Aš jau keturis me
tus esu šio Kliubo menedže- 
rium. Iš kaito buvo sunku. 
Radau skolos apie 12 šimtų 
dolerių. Per keturius metus 
skolą atidaviau ir apie še 
sius tūkstančius dolerių turi
me gryno pinigo. To galima 
buvo pasiekti todėl, kad 
kooperavo tokios organiza
cijos, kaip Švento Jurgio 
draugija, Kriaučių 54 sky 
rius ir kitos organizacijos 
bei grupės. Smagu man bu
vo dirbti tuos keturius me
tus, kada organizuoti Broo
klyno lietuviai taip rėmė 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubą!

“Bet, draugai, draugijų 
komitetų nariai, jumis čia 
Kliubas užkvietė i pasitari
mą, kad jus, kaip organiza 
cijų galvos, pamąstytumėte 
apie sumažinimą Kliubui 
nuošimčių už savo įdėtus pi
nigus į Kliubo namą.” Ir p 
Masiulis atsiklausė susirin
kusius, ką jie gali pasakyti 
tuo klausimu.

Kalbėjo kriaučių 54 sky
riaus nariai, kalbėjo švento 
Jurgio draugijos nariai ir 
kiti. Visų nuomonė buvo ta, 
kad Kliubui reikia numažin
ti nuošimčius.

Ant pabaigos tarė žodį J. 
Draugelis, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo vadas. 
Jis pasakė daug tiesos. Jis 
pažymė jo, kad Brooklyne 
dideli ir “labai mokyti” 
žmonės statė praeity dide
lius namus, bet jų nepastatė. 
Orgenizacijų nepritraukė. 
Organizacijų veikėjus su-> 
piudė ir darbo nepradėję vi
si pakriko. “Aš kaip pamąs
tau,” sako J. Draugelis, “ko
kiose sąlygose mes statėme 
šį namą, kaip mes sujungė
me tris didžiausias Brookly
no organizacijas, tai tik pa
sididžiuoti šiandien galime, 
O juk mes jau nesame tokie 
išminčiai kaip tie, kurie 
svietą moko visokių teorijų, 
o neišmoko kaip subendrin 
ti jėgas dirbti vieningą kul 
turinį darbą tarpe Amerikos 
lietuvių. Mes, L. A. P. Kliu
bas, pirmutiniai parodėme, 
kaip reikia dirbti naudingą 
darbą.Ir todėl mus visi rėmė. 
Ir aš tikiu, kad draugijos ap
svarstys ir duos prielankų 
atsakymą nuošimčių klausi
me.

Nuotaika buvo labai gera. 
Visi organizacijų komitetų 
nariai didžiavosi, kad per 

enkeris metus jie atliko to- 
į didelį darbą, sudėjo pini 

gus ir pastatė Piliečių Kliu
bui namą, kur šiandien yra 
puikiausia užeiga, puikiau 
sios svetainės susirinki 
mams, bankietams ir vaidi 
nimams.

Pažymėtina dar iš to pasi 
kalbėjimo ir tai, kad čia da
lyvavo visokių politinių nu
sistatymų žmonės ir visi iš
sireiškė, jog dabar Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas

tvarkoje reiktų jį palaikyti 
toliau. Kliubo simpatikas.

BROOKLYN, N. Y.
Nešvari agitacija ir kodėl?

Paprastai Brooklyne pas 
Kriaučius lokalo valdybos 
ir delegatų rinkimai vyksta 
kas metai. Prieš rinkimus 
prasideda jau kandidatų ap
kalbėjimas. Kad kriaučiai 
<alba savo tarpe, kad jie 
gi n čy j a si unijos raštinėje ir 
darbavietėse, tai nieko nau
jo. Tas net pagirtina, nes 
tuo jie rūpinasi pastatyti 
tinkamą žmogų į atsakomin- 
gas vietas, o ypač delegato 
vietą.

Bet atsiranda ir tokių, ku
rie patys nori būti lokalo de
legatais. Numatydami, kad 
štai šis ar tas gali būti jų 
oponentas lokalo susirinki
me, jie prasimano nebūtus 
daiktus, kad tokį asmenį 
kaip nors diskreditavus 
kriaučių akyse, o save įsipir- 
šus į delegatus. Aš manau, 
kad tokia politika yra ne
naudinga ir reiktų jos veng
ti, ypatingai šiuo momentu, 
kuomet Kriaučių Vienybės 
Lyga ir Kriaučių Apsigyni
mo Sąjunga eina prie likvi
davimosi. Tokia agitacijai 
gali tik paaštrinti santikius,' 
o ne pagerinti juos.

Ar teisingai, ar su tikslu, 
kaž kas paleido paskalą, 
kad buvę Kriaučių Vieny
bės Lygos nariai remsią V 
Michelsono kandidatūrą į 
delegatus. Tuojaus susidaro 
sąjungiečiuose grupė žmo
nių, ir valiai Michelsoną 
“nakinti,” kad jis “parsida
vęs su dūšia ir kunu” komu
nistams, ir todėl jo negali
ma remti į delegatus.

Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
kad jei buvę sąjungiečiai 
(ratelninkai) remtų į dele
gatus Lygos narį, tai lygie- 
čiai rankom paplotų ir sa
kytų, puiku, puiku! Bet pas 
buvusius musų draugus kaip 
tik atbulai. Ar rems komu
nistai ir buvę lygiečiai Mi
chelsoną į delegatus, ar ne, 
tai pamatysime per rinki
mus birželio mėnesio pabai
goje. Todėl versti ant to 
žmogaus kalnus ir gązdinti 
<omunizmu yra neišmanė- 
ių darbas, nes darbininkų 

masės šiandien komunizmo 
ir socializmo nebijo. Aš ne
manau, kad to bijotų ir 
Brooklyno kriaučiai.

Kiek patyrinėjus tarpe 
ęomunistų, kaip jie žiuri į 
sekamus kriaučių rinkimus, 
jų aktyvus nariai maždaug 
taip galvoja: Mes, girdi, ži
nome gyvenime vieną daly
ką, tai tą, kad bendrai veik
dami mes galime šio to dau
giau pasiekti. Amalgameitų 
unijos viršūnėse sėdi socia
listai arba artimi jiems žmo
nės. Jie visuomet į komunis
tus nekaip žiuri. Tiesa, jie 
skaitosi, bet tik tiek, kiek 
unijos labas reikalauja. 
Daugiau nei žingsnio. O mu
sų lokalas skriaudžiamas, 
firmos iš musų kontraktorių 
atimamos ir atiduodamos 
italų ar žydų kontrakto- 
riams. Tiesiog padėtis pras
ta ir sunku ją suprasti. Jeigu 
mes pradedame griežtes
nius žingsnius prieš New 
Yorko Joint Boardą ir jo 
viršininkus; jie musų kovą 
nustelbia labai paprastu ar
gumentu, būtent tuo, kad 
komunistai stovi 54 skyriaus 
vadovybėje ir nedaleidžia 
kitiems apart Bubnio ir Jan
kaičio būti delegatais. Taigi 
šiuose rinkimuose kriaučiai 
galėtų imti ir išsirinkti vie

Buvęs Amerikos armijos vadas karo metu (su skrybėlė rankoj) 
kęs Laclede miesteli Missouri valstijoj, iš kurio jis yra kilęs. Ji c 
senės, su kuriais jis žaidė akmenukais vaiku būdamas.

šiomis dienomis buvo aplan- 
pasitinka pražilę seniai ir

kius su Joint Boardu. Tai į butų iš musų atimamos. Man Farmerių-Darbiečių Partija, 
ve, kodėl reikalingas kriau- i rodos, reiktų tik sveikinti kuria mums, kaipo farme- 
čiams susitarimas. į tokį komunistų kriaučių nu- riams, reikėtų labiausia do-

Rodos, šitos komunistų sistatvmą, o ne gązdinti mėtis. Kodėl tokių dalykų 
kalbos gana rimtos ir nau- kriaučius, kad komunistai nekelti musų susirinkime? 
dingos visiems kriaučiams. rems V. Michelsoną į dele- Jeigu jau susirinkime ne- 
Ir jei tuo sumetimu jie rem- gatus, tai jau bus kaput galima butų susitvarkyti ir 
tų vieną iš socialistų į kriau- kriaučiams! Tai baimė be draugiškai susitarti, tai tuo- 
čių delegatus, tai kas čia apgalvojimo. Kai ateis rin- met gal butų pamato ir per 
blogo? Juk tai daroma mu- kimai, tai mes gausime per- spaudą pasiskųsti; bet kuo
sų lokalo labui, kad musų sitikrinti, ar iš tiesų komuni- met to dar nėra, tai patarti- 
skyriaus nariai gautų dau-,štai darys taip, kaip jie šian- na nelieti glaudžių ašarėlių,
giau darbo, kad firmos ne- dien kalba.

Lietuvių Ūkininkų Sąjungos Reikalais.
DĖL TYLŪNO KORES

PONDENCIJOS.

Nemokamas patarnavimas.
Į Jau 25 metai kaip Wor- 
cestery yra “North Ameri
can Civic League” raštinė, 
kurios tikslas yra pagelbėti
ateiviams ir rūpintis jų gero-... ..........................
ve. Prie šios raštinės veikia ina jlems laimingo šeimyniš 
ir lietuvių skyrius, bet juo'; ko sugyvenimo.* _ 
Worcesterio lietuviai mažai
naudojasi. Lietuviai turėtu
naudotis savo skyrium kuo- P1TTSTON, PA. 
plačiausia, nes jis tik jiems Kaip veikia musų moterėlių 
yra užlaikomas. ‘ “Jauni-Versią-Tetas.”

Štai, trumpas surašąs ke-1
lių patarnavimų, kuriais ga-1 .^ei mylit skandalus, tai pa
lis pasinaudot dovanai: jsiklausykit, ką aš jums pa-

Išpildom blankas ir šutei- pasakosiu. Viena senmerge 
kiam reikalingas informaeiJPas.mus pasižabojo vyrą ir 
jas, jeigu norit tapti Suvie- nusivedė prie šliubo. Iš pra

džių gyveno neblogai, bet 
vėliau ši mergelė sumanė 

(teismuose, bylose, pas ad- priimti ant burdo jauną 
vokatus, daktarus, ir tt.) Į kalvį, kuris geriau gali dum- 

Skyrius turi artimus ry- dumti. O kai vvras Ra
šius su valdiškom įstaigom,
ir su mielu noru sutiks tarpi-

las ir teisingas darbuotojas 
lietuviškoj dirvoj. Kiek pir
miau jis gavo persiskyrimą 
su savo pirmąją motere. 
Ponia Andersonienė yra ge- 

ira ir rimta moteris. I.inkėti-

nytų Valstijų piliečiu.
Parupinam perka 1 betoj us,

Vejo Vergas.

plės dumti. O kai vyras ką 
nors pasako, tai jaunasis 
kalvis tuoj juodas akis tam 

ninkauti tiems, kuriem to uždeda. Ir kai burdingieris 
reikia. įvyrą muša, tai pačiutė pasi-

Darom vertimus, rašom ir:slepia už durų ir mirksi: 
skaitom laiškus anglu ir lie- duok tam seniui, kad jis 
tuvių kalbomis. ‘ (daugiau neatsikeltų!

Kviečia ateiti i raštinę' Musu grinorkos moterėlės 
šiomis valandomis: nuo 1 čia padarė tarp savęs lyg ir 

po pietų, antradienį,!kokią uniją, lyg ir mokykla,liircric n imtie hf>nd»A darhn ir ii^«- ‘ anuauivnj, , ma,
s ’ , r- . trečiadieni, ketvirtadieni ir kur viena kitai duoda lekci-koti susitarimo. Farmeri*. *’

organizaci-nas mato tame 
jos žlugimą.” “Keleivyje” ir kituose laik-

Man rodos, kad tokie raščiuose, kur vyrai bara 
draugiški susiėjimai ir pasi- moteris už negerus elgesius.

Bet leiskite ir mums mote-

penktadienį. Antrašas toks: Jas ir viena kitai padeda se- 
North American Civic Lea-iną vyrą apeiti, o jauną pri

sitraukti. Vienas juokdarys 
šitai jų “škuley” davė gana

ST. PAUL, MINN. , gug, gg Front gt (ant g aug.
Daug kartų tenka matyt što), Worcester, Mass.

B. Lozoraity te.
N.A.C. League

Stoughton, Mass.
“Keleivio” No. 20

ną į delegatus iš socialistų 
tarpo. Gal tuomet butų gali
ma geriau suderinti santi-

be. Tylūnas, pasirodo, rašo 
tik dėlto, kad rašyti, turbut 
manydamas, kaip toji . pa
tarlė sako, kad “durnius ne
supras, o razumnas nieko 
nesakys.”

Jis sako: “2 d. kovo buvo 
L. U. S. susirinkimas, kuria
me tūli nariai darė didelę 
klaidą eikvodami organiza
cijos iždą nenaudingiems 
tikslams, kas veda organi
zaciją prie subirėjimo.”

“Keleivio” skaitytojai, 
stovėdami toliau nuo musu 
organizacijos, ištikro gali 
pamanyti, kad toks susirin
kimas tada buvo ir Ūkinin
kų Sąjungai ištiesų gresia 
kažin koks baubas. Pirmiau
sia turiu pasakyti M. Tylū
nui ir
tojams,
mėnesį jckio L.-V. 
sirinkimo nebuvo, 
kimas buvo' tik & 
džio ir turbut Tylūnas* 
sirinkimą turi mintyje, kuo
met kalba apie organizaci
jos “subirėjimą.”

Nesuprantu, ką M. Tylū
nas norėtų, kad musų L. U. 
S-ga dantų? Ar kad giedo
tu: “Kursai kentėjai?” ar 
“Pulkim ant kelių?” arba, 
pagal žemaičių tarimą, 
“kriokit aniuolai?”

Jeigu ta musų mažutė, da 
kūdikis — draugijėlė, ačiū 
pasišventusiai grupelei na
rių. išgalėjo surengti du va
sarinius piknikus ir dvejis 
šokius, kuriems nariai auko
jo daug energijos ir visokių 
ūkio produktų, ir vieną mė
gėjų koncertą, ir per tuos 
parengimus, su prijautimu 
musų gerbiamos visuome
nės, padarėm keliolika do
lerių į savo draugijėlės iždą. 
iš kurio pati viena surengė 
vienas prakalbas ir vieną 
paskaitą, o dvejas paskaitas 
surengė su valdžios pritari 
mu, ir jeigu po visų tokių 
energiškų pasidarbavimų, 
susirinkimas nutarė sureng
ti savo nariams draugišką 
pasilinksminimo vakarėlį, 
(juk ir farmeris, kad ir pur 
vinas, o retkarčiais pasilink
sminti nepriešingas), ir iš 
iždo paskyrė keliatą dolerių

“Keleivio”’ skaity- 
kad tą dieną ir tą

Liet. Skyr. sekretorė.

tinkamą vardą — “Jauni- 
Versią-Tetas.”

Jei kuris vyras patraukia
_ , ..t- , . „ „ ! burdingieri ar savo "prisiė
jau buvo Keleivy rasy- g^” į teismą, tai kitos tuoj 

ta apie areštus lietuvių vai-Nupuola ir ilgais savo liežu- 
kų. Gegužės 19 buvo jų teis- vjajs priparodo. kad skun- 

Antanas Tateroms 21 Kartaismai ir pasiputusių vaikščio- tūli vyrai toli pralenkia ne- , mas. Antanas tateroms zr ^ėjas pats kalta= 
jimas, kaip kad nekurie iš teisingumu ir moteris. metų, gyvenantis 21 Colurn- ja jšejna taįp? kad žmogus

bia st., gavo šešis metus į netenka namų, netenkamusų draugų daro. Jeigu tik §taį imkite kad ir ši vyro 
ne pagal jo, nors ir kvailiau- pasielgimą. St. Paul, Minn. 
sį sumanymą ^užsispyrimą, gyvena nekuris penkių pėdų 
vai visru» ncv’vai n.vj, garsenyoe, pasivaainęs save
negerai. Pralgausku. Tikra jo pra-

Tylunas kalba, kad musų varde yra Zakaras, jis pali- 
organizacija niekur neprisi- ko savo pirmą moterį Lietu- 
deda prie naudingų visuo- voje. Amerikoje daužėsi vi- 
menės darbų; primena mu- šokiose pakampėse. Besi- 
sų brolius vargstančius Lie- (laužydamas susipažino su 
tuvoj po Smetonos fašistine tūla Mrs. Gailis, paviliojo ją
letena. Taipgi primena Cle- nuo vyro ir pasislėpė. Minė- _ . - . . ____ r_____ ,__________
velande šaukiama kongresą ta moteris turėjo 4 sūnūs, o čiu. Kurie yra išdirbę toje bobos čia turi po 2 ir 3 “jau

................................... ‘ ‘-------- dirbtuvėje 3 metus, tiems nus kalvius.” Taigi užsima-
duoda vieną sąvaitę, bet ku- ng jr jj prje [Os “vieros” pri- 
rie yra išdirbę 25 metus, ’sirašyti .Tuoj pradėjo su sa-

Concordo pataisos namus. žmonof 
Jo draugas, Pianas Czyb- 
rinski, lenkas, 18 metų, pa- y 
dėtas ant trijų metų “pro- 
bation.” Apie kitus tris dar 
nieko negirdėt.

ir da turi užlaikyti 
burdingieriaus vaiką.

“prežentą” yra ga= 
vę jau keli Pittstono maine- 
riai.

i Viena moteris čia buvo iš- 
!gynenus su savo vyru jau 22 
metu. Buvo vedę da Lietu-Duoda “vikeisinus.”

Norton kompanija nutarė voje. Čia pasistatė savo na- 
duot visiems darbininkams mą įr neblogai jiems sekėsi, 
yakacijas su pilnu užmokės- get apsižiūrėjo ji. kad kitos

dėl nulaužimo švogerių vai- su juo susigyveno da 6 vai 
džios ragų ir atsteigimo Lie- kučius, ir toji moteris mirė. 
tuvoj tikrosios demokrati- Tada tas drąsuolis pasiskel- - „ - .
jos. jbė laikraščiuose, kad jam1 tiems duos 2 sąvaites su pil- vo Vyru pyktis ir po teismus

Čia Tylūnas arba pamir- reikalinga gera gaspadinė., na alga. , tąsytis. Tuo tarpu jauni
šo, arba nenori žinoti, kad Ir per metus laiko pasisekė American Steel and Wire “kalviai” nukalė jai dailų 
musų L. U. S-ga ir yra susi- jam apgaut tris moteris. Vie- Co. irgi nutarė savo darbi- “prežentą.” Kai tas “pre- 
tvėrus vien tik iš tų, kurių ną iš Pennsylvanijos, vieną ninkams duot vakacijas. Tai zentas” pasirodė, tai vyras 
.nugaros sulinkusios nuo iš Rockfordo, III. ir trečią iš pirmu kartu tokios malonės tuoj pareikalavo , divorso. 

kių darbų, o rankos pus- Chicagos. Bet su trečiąją ne kaip tos kompanijos gyvuo- , Teismas juodu perskyrė ir 
« nuo dalgės ir plūgo, ir visai gerai pavyko. Toji vi- ja. Pilietis. dabar gyvena atskirai. Kai
ei visuomet yra pasiren- sas jo paslaptis iškėlė į aikš- —-—_ 'vyro neteko, tai ir kavalie-

gus stoti darbįninkų klasės tę ir nenusisekė ją suvilti. į Apsivedė. riai pabėgo.įninku
puseje, o ne kokių ten balta
rankių ir storkaklių reikalų 
ginti.

Štai, šių metų 3 vasario, 
kuomet į musų susirinkimą 
atsilankė kanadiečių “Dar
bininkų žodžio” atstovas 
Guoba, jam buvo suteikta 
valanda laiko prakalbai ir 
sumesta 6 doleriai su centais 
jo laikraščiui. Tai parodo, 
kad musų sąjunga yra pa
žangi ir darbininkiška orga
nizacija.

O kas link Lietuvių Kong
reso, tai aš paklausčiau Ty
lūno, kodėl tas pakelta tik 
per “Keleivį,” bet ne susi
rinkime? Pakol klausimas 
susirink i m e nesvarstytas, 
tai negalima sakyti, kad jis 
yra atmestas ir kad mes ne- 
prisidedam prie to naudin
go darbo.

Dar laiko mes turime. Se
kančiam birželio mėnesio 
susirinkime pakelkite šį 
klausimą, ir tuomet bendrai 
svarstysime. Jeigu matysi
me galimybių, gal ištesėsi 
me ir savo atstovą nusiųsti, 
arba nors prisidėti prie kitų 
draugijų.

Apart to, yra ir daugiau 
naudingų visuomenės klau-

Angliškuose vietos laik
raščiuose plačiai visi jo el
gesiai buvo aprašyta.

Vergą*.

z;

B L U E RIBBON 
MALTAS supakuo
tas pilnai 3 svarai 
ir kožnas atskiras 
ancas yra vienodos 
aukštos rūšies. Per
kant maltą, protin
ga ekonomija visad 
prašyt gero Blue 
Kibhon Malto

© i»s«. P-P O»r».

padengimui lėšų, tai Tylu-Išimų, kaip tai tveriamoji

Gegužės 16, apsivedė drg. Kita moteris Pittstono a- 
Domininkas Jusius su Jule pylinkėj gyveno ilgą laiką 

: Andersoniene, našle. Jusius-su dviem vyrais. Pirmojo vy- 
yra progresyvis žmogus, ge- ro dalis buvo sunki. Jis tu- 

------------------------------------ ;rėdavo namą užlaikyti, duo
ną uždirbti ir da mušti nuo 
antrojo vyro gaudavo. Tuo 
tarpu gi antras vyras nieko 
neveikė, tik apsikabinęs su 
gaspadinė mylavosi ir mun- 
šainukę stikliukais mieravo. 

iBet nuo didelių linksmybių 
moterėlei teko važiuoti į 
Pittstono ligoninę. Kiek pa- 
sirgus, ji tenai ir mirė. Li- 

'goninė šaukia pirmąjį vyrą, 
kad atsiimtų kūną, bet šis 
nenori, o antrasis vyras pa- 

'sislėpė. Todėl palaidojimui 
miestas davė $50, brolis $50 
ir viena duktė $25. Šerme
nys atsibuvo graboriaus ga- 

iraže. nes tikrasis vyras atsi
lakė į namus priimti. Girdi, 
Iji manęs nenorėjo, tai ir 
.man jos nereikia.

Tai tokias pasekmes neša 
tas “Jauni-Versią-Tetas.”

Jonh Venskus.

- 2į>
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BLUE RIBBON MALT
m e r / c a c s

/ Seile,

Į Nantasket byčius iš Bos
tono laivai išplaukia 7 kar
tus į dieną. Pirmiau plaukė 
9 kartus, bet gegužės 31 lai- 

:vo Pembertono truko varo
moji ašis.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
KAIP IŠNAIKINTI BLA

KES.
Ii kur blakės ateina? —

Šituo klausimu Jungtinių 
Valstijų entomologas C. L. 
Marlatt paduoda valdžios

—Tegul bus pagarbintas, jie tuoj už musų kazyrų ir 
Maike! įdavai vesti mus i lakupą. Ži-

—Kaip einasi, tėve? noma, nenorėjom pasiduoti, 
—Prastai, vaike. ba ir bačkutė buvo d a neiš-
—Kodėl prastai? ; baigta. Ale kaip tik pradė-
—Musų Ščeslyvos Smer- jom sprečytis, tai tie besti- 

ties Susaidė susideda iš jos už savo lazdų ir valy kur 
maktingų vyrų, Maike, ir papuolė. Taigi valuk to mes 
kaip sueina ant mitingo, tai ir pastanavijom. Maike, kad 
visi labai daug žino, vieni policijos lazdos turi būt pa
kitus tik durniais vadina ir kasavotos.
dėl padailinimo da angele-J —Jūsų nutarimo niekas 
kų žodžių prideda. Ale kaip neklausys, tėve. 
dabar nutarėm rašyt į prezi-1 —Kaip tai, Maike, ne-
dentą Ruzveltą prašeniję, klausys. Argi jau teisybės 
tai pasirodė, kad nei vienas ant šio svieto niekur nėra? 
nežino iš katro galo pradėt. Argi policija tun tiesą už- 
Valuk to aš atėjau pas tave, pulti ir be jokio reikalo mu> 
Maike. kad tu mums toki kanivolyt? 
aplikeišiną sustatytum. i —Čia tu ne policiią kal-

—Kokį “aplikeišiną”? tink, tėve, bet bažnyčią.
—Na, parašyk tokį oeipe-’ —Nu, o kaip tas? 

rj, kad pakasavotų policijos —Tas yra taip. tėve, kad
■azda<=. Vadinas, prašeniią... ne policiią šitokį įstatymą 

—Nesuprantu, tėve. Kai- padarė, kuris draudžia ne
bėk aiškiau. dėldieniais kortomis lošti.

—Juk aš, rodos, kalbu bet bažnyčia. Kunigai nori, 
aiškiai. Musų susaidė taip kad šventadieniais visi eitų

sunkia per visus plyšius ir 
išleistame biuletiny (“The ?un?^*n.a n^tik blakes, bet 
Bedbug") šitokių paaiški- lr vwus « P*™8
nimų: “Blakių atsiradimas 
nebūtinai reiškia, kad šeimi
ninkė yra apsileidus ar ne
švari, nes šis bradas kartais 
atsiranda nežiūrint visų at
sargumo priemonių. Jis la
bai lengvai gali įsigauti j 
keleivių bagažą, arba į skal
binių pintines, ir tuo budu 
gali patekti į švariausius na
mus. Be1 to, blakė moka ke
liauti iš vienų namų į kitus, 
ir ju gali taip keliauti ištisos 
virtinės ištisais mėnesiais.
Ypatingai šitokia migracija 
pasidaro veikli, jeigu iš na
mų, kur yra daug blakių, iš
sikrausto gyventojai. Nete
kusios priprasto maisto šal
tinio, jos pameta tuščią bu
tą ir čielais pulkais pradeda 
keliauti pas kaimynus. Jos 
išlenda per langus ir lipa 
sienomis, jieškodamos kitų 
langų, už kurių žmonės gy
vena, ir tenai sulenda; taip 
pat jos gali lipti vandens 
dūdomis į viršutinį aukštą 
arba į žemutinį butą, arba 
gali keliauti ir toliau, pakol 
susiranda visai kitą namą.
Tuo budu jos gali užplūsti 
kad ir švariausia užlaiko
mus kambarius. Žinoma, 
daugiausia jų būna apleis
tuose ir senuose namuose, 
n<r tenai joms palankiau
sios sąlygos veistis. Kur sie
nos pilnos plyšių, kur popie
riai atšokę, kur didelis susi
grūdimas, tenai joms lengva 
pasislėpti ir veistis.”

Kaip greit jos veisiasi ir 
kaip ilgai gyvena? — Blakė
veisiasi dėdama kiaušinė
lius. Per vieną parą ji pade
riu mui 1 iki 5 kimišinėfiu.\«V* X X A a » * * a-v ~

kurie išsiperi per sąvaitę ar 
10 dienų laiko, žiūrint koks 
oras. Šiltam ir drėgnam ore 
blakės išsiperi greičiau, o 
vėsiam ore ima ilgiau. Šalta
me ore gali ir visai neišsipe- 
rėti.

Blakė yra naktininis pa

laipsniai šilimos, uždarė vi
sus langus, duris ir užkure

-----  visas krosnis. Pradėjo 9:30
tent: (11 smilkymas, (2) valandą'ryto. Apie 4:30 va- 
purkštimas ir (3) karštis. landą po pietų karštis kam- 

Smilkymui vartoja mos bariuose pakilo iki 148 laip- 
hydrocyaninės rakšties du- snių Fahrenheito, ir visos 
jos ir siera. Tos dujos persi- blakės buvo jau nebegyvos.

KELIATAS PATARIMŲ FARMERIAMS

Į bažnyčią ir aukotų jiems 
pinigus, todėl visokie pasi
linksminimai nedėldieniais

nutarė. L
• —Ką nubarė?

—Nutarė duot preziden
tui prašymą, kad policijai yra uždrausti, 
nevalia butų lazdas nešioti. I —Tai sakai, gromatos 
Nu, tai imk ir parašyk taip...'Ruzveltui nereikia rašyt? 
Arda nesupranti? I —Ne, tėve; jis nieko su

—Bet kodėl jus tokį nuta-' tuo neturi, 
rimą padarėt, tėve? Juk rei-| —Tai reiškia, vadinasi, 
kalaujant nuginkluoti poli-.musų susaidė padarė durną
ciją, reikia paduoti ir moty
vus.

—Maike, tu mane mokini 
aiškiai kalbėt, taigi ir aš tau 
duosiu velniu, kad tu nemo
ki aiškiai kalbėt. Išvirozvk 
man. kas yra “motyvai.”

—Motyvas, tėve, tai pa
grindas, kuriuo pasiremda

nutarimą.
—Taip išrodo, tėve.

MILITARISTŲ PUČAS 
NIKARAGOJ.

Telegramos iš Pietų Ame
rikos praneša, kad Nikara- 
eroj kilo militaristų pučas.

mi mes ko nors reikalauja-! Kanuomenes vadas gen. So
me arba kam nors priešina-imozo su «' o kareiviais ap
mes. Kitaip sakant, tai supo prezidento Sacasos ru- 
nurodymas priežasties. mus ir nori jį nuversti. Prie

žastis esanti ta, kad prezi
dentas susitarė su liberalu

susaidė priešinga policijos ir koj^"a‘iyų partijomis 
pastatyti ateinantiems pre-

—Ar tai į prašeniją reikia 
kaneč įrašyti, dėl ko musų

lazdoms , rinkimams vieną—Suprantama. Kitaip , kanf1idata k,,_prašymas bus be pagrindo, j koalicijos kandidatą, ku
-Olrait, Maike jtigu iau'rlam gen' Somoza pr 

taip reikia, tai gali parašyt, 
kad musų susaidės kumite- 
tas gavo mušt nuo policijos.
Čėimonui numušė ranką, 
maršalkai nosį nubrozdino, 
o man įspyrė į tokią vietą, 
kad nei pačiam pamatyt, 
nei kitiems parodyt.

—O prie kokių aplinky
bių tai atsitiko?

—Aplinkybių nebuvo jo
kiu, Maike. Mes vieni patys 
prie bačkutės alaus sau vai
šinomės pereito nedėldienio 
vakarą ir besibovydami gra- 
iinom karasinką. Tik nei iš 
šio, nei iš to, pūkšt—duris 
išmušė ir sugarmėjo pulkas 
melynsiulių. Mes tik žiūrim, 
koks čia uparas laužiasi, o

priešin
gas.

ANGLIJA TAIKYSIS SU 
ITALU A.

Londone kalbama, kad 
Baldwino vyriausybė nuta
rusi susitaikyti su Italija ir 
palaidoti visus nesusiprati
mus, kokie buvo kilę dėl fa
šistų užpuolimo ant Etiopi
jos. Tai reiškia, žinoma, 
kad Anglija pripažins Etio
piją Italijai.

Haverhill, Mass. — Poli
cija čia pradėjo jieškoti nu
distų kolonijos, nes pereitą 
penktadienį per patį miesto 
vidurį čia pervažiavo nuo
gas vyras automobiliuje.

Tačiau šis 
būdas nepigiai kaštuoja ir 
reikalauja didelio atsargu
mo, todėl plačiau apie jį ir 
neaiškinsirn. Daug pigiau ir 
lengviau atsieis siera. Gerai 
išsmilkyti namą reikia 1 sv. 
sieros kiekvienam 1,000 ku
binių pėdų erdvės. Jei kam
barys turi 10 pėdų pločio, 10 
pėdų ilgio ir 10 pėdų aukš
čio, tai bus lygiai 1,000 ku
binių pėdų. Sieros galima 
gauti geležų krautuvėse. De- 
šimtštoriuose parsiduoda li
tam tikros žvakės iš sieros. 
Pirm uždegsiant sierą, rei
kia aklinai uždaryti visas 
duris ir langus, kad dujos 
■neišeitų laukan. Iš namų rei
kia išeiti. Ir negalima palik
ti nei katės, nei šunies, nei 
paukščių. Uždarytas namas 
turi būt mažiausia 5-6 va
landas, o da geriau visą pa
rą. Paskui reikia atidalyti 
visus langus ir duris iki galo 
ir gerai namą išvėdinti. Sie
ros durnai bus užmušę netik 
visas blakes, bet ir tarako
nus, ir muses, ir žiurkes, vie
nu žodžiu—viską, kas tik 
buvo gyva.

Blogoji sieros pusė yra 
tiktai ta, kad nuo jos durnų 
genda drapanų, rakandų ir 
sienos popierų spalvos, o 
metaliniai daiktai pajuosta. 
Ypač siera stipriai veikia, 
jeigu kambarių oras yra 
drėgnas. Todėl prieš smilki- 
nant patartina .užkurti kros
nį ir gerai išdžiovinti namą. 
O metalinius daiktus, kaip 
durų rankenos, įkabos, žva
kidės, indaiK) laikrodžiai ir 
kiti dalykai,, reikia ištepti 
vazelinu, kurį' vėliau galima 
nušluostyti, t Per vazeliną 
sieros dujos metalo nepasie
kia.

Be to, reikia saugotis, kad 
deganti siera nenubėgtų ant 
grindų ir neuždegtų namo. 
Geriausia padaryti taip: į- 
pilti į viedrą arba platų bliu-

KAIP IŠNAIKINTI PAPARČIUS GANYKLOSE.
Paparčiai (angliškai: ferns) 

labai gadina ganyklas. Gali būt. 
kad ne vienas ir musų skaityto
jų turi su jais bėdos. Taigi pa
aiškinsim, kaip tą piktžolę nai
kinti pataria Jungtinių Valstijų 
Agrikultūros Departamentas, 
kuris turi išleidęs net tam tikrą

Tolimesni bandymai pa- 
lodė, kad užtenka ir 113 
laipsnių šilimos blakėms už
mušti. Prie šitokios tempe
ratūros žųsta ir senos ir jau
nos blakės, O taip pat ir visi‘knygutę farmeriams (Earmers’ 
jų perai. Bulletin, No. 687).

Vidurvasary, kadft lauke Iš viso yra trys budai papar- 
oras karštas, tai įkaitinti čiams naikinti: (1) arimas, (2) 

purkštimas ir (3) kirtimas.
Arimo paparčiai bijosi dau

giausia. Ganyklą reikia suarti, o 
ant arimo pasėti ganyklinę žolę 
su dobilais. Galima da ir patręš
ti. Žolė su dobilais sužeis ir pa
darys puikią ganyklą. Paparčiai 
da galės vietomis pasirodyt, bet 
juos jau nesunku bus išrauti ir 
visai pribaigti.

Tačiau bėda, kad šitas būdas 
uevisur pritaikomas. Ganyklos 
paprastai būna akmenuotos ar
ba labai nelygios ir suarti jas 
nelengva, arba ir visai negali
ma. Be to. arimas yra didelis ir 
sunkus darbas.

Lengviausis būdas yra purš- 
timas. Purkštimui. yra vartoja
mi nuodai, kurie užmuša papar
čius, ir paprasta druska, kuri jų 
neužmuša, bet “pasūdo” ir tuo
met galvijai juos nugriaužia.

Druską galima vartoti ir sau
są, bet tuomet ją reikia barsty
ti anksti iš ryto, pakol ganykla 
rasota, arba tuojaus po lietaus, 
pakol paparčiai šlapi.

Nuodų valdžia nepataria purk- 
štimui vartoti, nes jie brangiau 
kaštuoja ir pavojingi netik pa
parčiams, bet taip pat ir gyvu
liams ir net pačiam žmogui. 
Purkščiant jais ganyklą, jų ga
lima įtraukti su oru į plaučius ir 
užsinuodyt. Taigi purkštimui 
geriausia vartoti druską.

Darant su druska bandymus, 
vienam akrui buvo duota 600 
svarai druskos. Bet su ta drus
ka buvo uždengtas ištisai visas 
akras. Tai daugiau negu reikė-

kambarius iki 115 ar 120 
laipsniu visai lengvas daik
tas. Ir šitas būdas nekenkia 
nei drapanoms, nei rakan
dams.

Brolius Išdainavo.
Susirinkę broliai, 
susikvietę seses, 
šilui sudainavo 
klonių dainas drąsias.
Kaime gęso diena, 
ošęs rimo šilas— 
jauni susirinkę 
drumsti ryžos tylą.
Apdainavo žirgą, 
sesių žalias ratas, 
pagodojo dalią,
kad geresnė butų.•
Tyloj gimtų klopių 
lūšnos nealsavo, 
kai jaunieji pynė 
sutartines savo.
Sudainavo broliai 
gimtuos tėvų kloniuos, 
pritarė ir sesės 
posmams jų maloniems.
Dainos—ne vylyčios, 
kas čia blogo butų, 
jei apgiedi dalią 
savo arba ratų?
Šilui gailiai ošiant, 
karčiai rėžo širdį. 
Džiaugtis tik reikėtų 
jautrias dainas girdint. 
Juodi krankliai snaudžia
artimoj paraistėj.
Jautrias dainas girdint— jo. Bet tuo pasiremiant galima

razitas. Jos tokia jau pri- dą vandens. įdėti į vandenį
gimtis, kad ji žino laiką, ka
da žmonės turi miegoti. Ga
lima kambarį apšviesti kaip 
norint, tačiau jeigu tai bus 
naktis, blakė vistiek išlys iš 
savo plyšio ir eis j ieškot 
kraujo. Ir stebėtis reikia, 
kiek tas bradas turi gudru
mo. Jeigu lovos kojas įsta- 
tvsit į lėkštes su vandeniu,

gabalą plytos, o ant plytos 
padėti kokį blėšinės viršelį 
arba seną torielkutę ir joje 
uždegti sierą. Aplink degan
čią sierą bus vanduo ir pa
vojaus nebus.

Angliškai siera vadinasi :
sulphur.

Antras blakėms naikinti • 
būdas, tai purkštimas arba

taip kad prieiti prie jų ne- j laistymas. Jeigu blakių yra 
bus galima, tai blakė užlips nedaug, tik vienam-kitam1 
ant lubų ir nukris tiesiai į kambary, taį galima jas iš-} 
lovą. Prisisiurbus kraujo, ji naikinti paprastu kerosinu 
ilenda į lovos plyšį ir tupi arba gazolinu. Gazolinas 
tenai nuo 6 iki 10 para, virš- geriau, nes jis greitai iš
tindama maistą ir dedama džiūsta. Jį galima purkšti iš 
kiaušinius. purkštuvėlio, kurį galima

Neėdus blakė gali išbūti gauti 10-centštory už de- 
gyva metus laiko ir ilgiau, šimtuką, arba galima žą- 
Agrikulturos Departamento sjes ar vištos stora plunksna 
mokslįninkai \\ ashingtone ištepti visus lovos kampe- 
darė šftoi srity įvairius ban- ijUSa visas matraco siūles, 
dvmus. Jie paėmė vos tik iš- raukšles ir po visais knyp- 
siperėįusių blakiukių ir ak- kiais. Gazolinas turėtų būt, 
linai uždarė jų do vieną stik- taikomas iš arti į visus ply- 
linėse bonkutėse. Blakiukės šius, aplink langų ir durų 
išgyveno po kelis mėnesius adverijas,, apie drapanų ka
be maisto. Gi senos blakės bėklius. į visas vinių skyles, 
išbuvo tokiose bonkutėse j paveikslų rėmus ir į visus 
gyvos be maisto ilgiau metų. kampus palei grindis. Lovos 
Tai parodo, kad badu jas rėmai, kojos ir springsai tu- 
nelengva išmarinti. rėtų būt sulieti ištisai, kad

Naikinimo budai. — Vi- sausos vietos neliktų. Pra- 
“sekie “naudeliai” ar “proš- slinkus dešimčiai dienų, ši- 
kos” blakėms nelabai ken- tokią operaciją vėl pakarto- 
kia — visų pirma dėl to, kad ti, vistiek ar blakių matysis 
tokiais vaistais ar nuodais ar ne. Jeigu šis darbas bus 
negalima jų pasiekti. Gi na- atliktas atidžiai, tai po dvie- 
turalinių naikintojų bla- jų kartu blakės turės visiš- 
kėms beveik nėra. Tiesa, jas kai išnykti.
labai mėgsta naminės rado- Trečias būdas, tai karštis, 
sios skurzdės ir šimtakojos, Kanados valdžios Entomo- 
bet kas gi norėtų užleisti na- logijos Departamentas darė 
mą skruzdėmis ar šimtako- šitokius bandymus. Pasirin- 
jomis, kad išnaikintų bla- ko dviejų aukštų, 8 kamba- 
kes? • - . . rių medinį namą, kuris buvo

Dirbtinių priemonių bla- labai apsėstas blakių. Vasa- 
kėms naikmti yra trys. bu- ros metu. kai lauke buvo 77-

išskaičiuoti, kiek kuriai ganyk
lai reikia. Jeigu paparčiai turi 
jau užėmę pusę ganyklos, tai 
vienam ganyklos akrui reikės 
apie 300 svarų druskos; o jeigu 
tos piktžolės užima trečdali že
mės, tai užteks 200 svarų drus
kos.

Jeigu iš druskos daroma skie
dinys. tai svarui druskos imama 
pusantros kvortos vandens, ga
lima ir iki dviejų kvortų.

Dabar klausimas, kuris bū
das pigiausis?

Vienas vyras į dieną gali api
purkšti 5 akrų plotą. Skaitant 
farmes darbininko algą $1.50 į 
dieną, darbas penkiems akrams 
apipurkšti kaštuos pusantro do-

VT , , . ,. lerio. Dabar daleiskime. kadNutrauk™ vergo pančius, kožnam akrui bus suvartoU 150

jųjų širdys kaista...
Kad virpėjo kaime 
jaunų sutartinė— 
juodvarniai atvėrė 
savają kranklinę.
Kai varnai atvėrė 
grubius snapus savo,— 
net už šilo pančiai 
brolius išdainavo...

Juozas Gaigalas.
“Jaunimas.”

Pats Sau Vadas.
Aš pats esu sau vadas 
didžioj kelionėje 
ir kelią man nušviečia 
skaistusis žiburys.

einu kur laisvė kviečia, 
kur veržiasi 
laisvų žmonių 
būrys.
Matau medžius 
ir gėles 
žydinčias.
Matau minias 
laisvų žmonių 
kapan vergiją 
lydinčias.
Ir aš džiaugiuos 
džiaugsmu pavasario 
ir svaigstu aš 
su ūžiančiom pušim. 
Beturtis aš.
Aš nieko neturiu.

svarų druskos, kuri kaštuoja 
po pusę cento svarui. Tuo budu 
reikės 750 svarų druskos, kuri 
kaštuos $3.75. Pridėjus $1.50 
nž darbą, rasime, kad 5 akrų 
apipurkštimas kaštuoja $5.25.

Purkštimas tačiau turi ir blo
gų pusių. Visų pirma, jis kenkia 
žolei. Paskui vėl nevisur ganyk
los® yra vandens. Jeigu ganykla 
toli nuo vandens ir prie to da 
kalnuota, tai vandens pristaty
mas tenai beveik neįmanomas.

Pigiausis būdas yra kirtimas. 
Netinginys vyras su dalgiu gali 
nuvalyt i dieną 4 akrus. Jeigu 
jo algą skaitysime $1.50 Į dieną.

Bet aš turiu kelionę didžią k* akro nuvalymas išeis tik a- 
ir sukasi ir eina 
pasaulis su manin.
Tegul dangus 
užtemo,
bailiai, kas vietoj 
lieka.
O aš veržiuos 
per skurdo žemę, 
nepadarvs audra 
man nieko!
Ir jei skrisiu, 
visaip minės gal žmonės.
Kas pagailės, 
kas pasijuoks, 
bet aš esu sau vadas 
didžios kelionės.

pie 60 centų, kuomet purkšti
mas druskos skiediniu išeina 
apie $1.05 už akrą. Taigi geriau
sia yra vartot dalgį.

Druską tenka vartoti tik to
kiose vietose, kur ganykla labai 
akmenuota ir su dalgių negali
ma pasisukti.

Jeigu vartojamas dalgis, tai 
jį vartoti reikia du kartu per va- 
sar$:/f>irmą kartą apie birželio 
vidurį, o antrą kartą rugpiučio 
vidury, kuomet iš šaknų pasiro
dys naujos atžalos, šito laiko 
reikia prisilaikyti būtinai dėl to, 
kad vėliau paparčių sėklos bus 
jau nunokusios ir dalgiu suju- 

Kazys Jakubėna*. dintos išbiręs į pievą. Taigi, jei

iki birželio vid orio paparčių ne
ri ukirsite. tai jau vėliau bus ge
riau visai jų nejudinti.

Nuplautus paparčius reikia 
palikti tose vietose, kur jie au
go, o kai išdžius—uždegti. Už
degti iš pat krašto pavėjui, tai 
vėjas uuvarys ugnį per visą ga
nyklą. Ugnis sunaikins netik 
paparčių lapus, bet ir šaknis su
silpnins. Ganyklą nudeginus, 
reikia pasėti ganyklinių žolių su 
dobilais.

Iš likusių šaknų paparčiai kai 
kur da pasirodys, bet jų bus jau 
kur kas mažiau, o žolė bus įžė- 
lus daug geriau. Rugpiučio vi
dury vėl reikia pereiti su dalgiu 
per ganyklą, ir kur tik papartis 
išlindęs, nukirsti jį. Tai pigiau
sis ir lengviausis būdas apvalyti 
nuo jų ganyklą.

KAIP NAIKINTI TVARTUO
SE MUSES.

•“Lietuvos Ūkininke” vienas 
praktiškas žmogus rašo šituo 
reikalu taip:

Nuo pradžios pavasario iki 
vėlaus rudenio musės neaplei
džia tvartų, kankindamos musų 
gyvulius. Tuose tvartuose, ku
riuose mėšlas nelaikomas, mu
sės mažiau veisiasi. Bet gi ne 
visi ūkininkai gali turėti gerai 
įrengtus tvartus. Musės, laksty
damos iš vienų tvartų į kitus, 
perneša įvairių ligų bakterijas. 
Tvartuose stovintiems gyvu
liams jos čiulpia kraują, daro 
gyvuliams skausmą, gyvuliai 
gindamies blaškosi, o melžia
moms karvėms nuo to sumažėja 
pienas. Musių apsėsta karvė ne 
visada atleidžia pieną, kuris, li
kęs tešmenvje. gadina jį. Be to, 
musės dar užteršia pieną ir in
dus. nes lakstydamos tvarte, su
kelia dulkes. Todėl noriu patarti 
savo per trejus metus išbandy
tą būdą kovai su musėmis. Tvar
tų sienas baltinau kalkėmis per 
metus dukart—gegužės mėnesį 
ir spalių mėnesį. Į kalkes reikia 
pridėti po truputi nevalyto kar 
boliaus ir sieros tiek, kad kalkių 
pienas pasidarytų truputį gelto
nos spalvos. Taip išbaltytų tvar
tų musės vengia ir sienų ply
šiuose esantieji jų kiaušinėliai 
užmušami. Baltinant reikia sau
gotis. kad siera nenudegintų 
rankų, o kalkės neišgraužtų 
akiu. i

“Juodoji Koja” Pla
ka Zmones.

Paskutiniais laikais Ame
rikoje pradėjo dygti, lyg 
grybai, visokiais vardais te
roristinės organizacijos. Ne
senai išėjo aikštėn “Juodas 
Legijonas,” o dabar spauda 
praneša apie “Juodąją Ko
ją.” Visos tos organizacijos 
vra slaptos, todėl jų nariai, 
eidami ginti patriotizmo ar
ba doros, užsimauna ant 
galvų ir veidų tam tyčia pa
siutas kaukes, kaip kitąsyk 
darydavo paskilbęs Ku Klux 
Klanas.

Tas organizacijas steigia 
visokio plauko juodašimčiai. 
Pavyzdžiui, “Juodojo Legi- 
jono” tikslas yra kovoti 
prieš radikalizmą. Sakoma, 
kad ši organizacija nužu
džiusi jau nemažiau kaip 
50 žmonių. Gi “Juodoji Ko
la.” kaip rodos, savo tikslu 
^aiko bažnyčios ir doros gy
nimą. Šiomis dienomis Ken- 
tucky valstijoj ji nuplakė 9 
vyrus ir moteris neva už ne
pildymą bažnyčios prisaky
mų. Septyniolika tų juoda
šimčių jau areštuota ir trau
kiama teisman.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 36 
MAIŠTININKAI.

Pereitą sąvaitę Meksikoj 
įvyko visa eilė susi/ėmimų 
tarp kariuomenės ir maišti
ninkų ir šitose kovose, kaip 
skelbia karo departamentas, 
buvo užmušta 36 maištinin
kai. .Maištininkų organizaci
jos dviejose valstijose esan
čios jau visiškai išnaikintos.

«
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vairios Žinios.
LVOVE BUVO PANAŠU Į RE

VOLIUCIJĄ.
Tautiškos valdžios šaudomi 
darbininkai jau nebebėgo.

“Keleivy” andai rašėm 
apie darbininkų sukilimus 
Lvove ir kituose Lenkijos 
miestuose. Dabar atėięs 
“Vilniaus Žodis” paduoda 
apie tuos įvykius šitokių 
smulkmenų:

Balandžio 14 dieną Lvove 
bedarbiai susirinko prie 
Darbo Fondo rūmų reika-

Kelios dešimts darbininkų 
išsiųsta Kartūzų Berezon ir 
apie 1,5.00 areštuota. ,

SUMIŠIMAI KŠANOVO 
MIESTE.

Rašydamas apie Lenkijos 
darbininkų brūzdė jimą,' 
“Vilniaus Žodis” paduoda 
šitokį įvykį iš Kšanovo mie-Į 
sto, netoli Krokuvos:

Kšan o v o (Chrzanow) 
lauti kuogreičiau suteikti miesto darbininkai, gavę 
jiems darbo. Ir čia įvyko dirbti prie viešųjų darbų, 
tarp bedarbių ir policijos su- pareikalavo didesnio atlygi- 
sirėmimas, per kurį buvo nimo ir trumpesnės darbo 
užmuštas darbininkas ir ke- dienos. Darbininkai pasiun- 
li sužeisti. Dėl tų įvykių bu- tė pas Storastą atstovus, ku- 
vo suareštuota keliosdešim- riems buvo pažadėta rvto- 
tys žmonių, įtartų riaušių jaus dieną padalyti tuo tiks- 
kėlime. Iu konferenciją, kurioj daly-

Balandžio 16 d. socialisti
nės darbininkų draugijos ir 
socialdemokratų (pepesų) 
partijos Lvovo skyrius su
rengė žuvusio bedarbio lai
dotuves. Miesto starosta lai
dotuvėms davė leidimą, nu
rodydamas kuriose kapinė
se turi būti jis laidojamas. 
Pradžioj, valdžios žiniomis, 
laidotuvių organizatoriai su
tikę laidoti starostos nuro
dytose kapinėse, bet vėliau 
jau kreipęsi prašydami leisti 
laidoti kitose kapinėse, e- 
sančiose kitam miesto šone.!
Starosta, nenorėdamas leisti tų. 
per visą miestą darbininkų 
demonstracinių laidotuvių, 
jų prašymą atmetęs.

Į laidotuves susirinko apie

Rusai Pratinas Vartoti Prieigazirun )luskas. PAJIEŠKOJIMAI ' Reikalin«a» Viduramži*r/VllE(dlW«llIflAl j VYRAS. kuri. mokėtu karve, melžti
------------- j ir dirbti ant farmos. Atsišaukit tuo-

Pajieškau sesutės EMILIJOS KNI-| j»u. J- J. PLANDUNIS (4)
STAUTAITĖS, girdėjau kad ženo- 
ta, bet po vyru pavardės nežinau. 
Paeina iš Kauno guber., Raseinių ap
skričio, Treigių kaimo. Prašau atsi
šaukti, kurie žinot kur ji randasi, ma
lonėkit pranešti jos adresų, busiu la
bai dėkingas.

Bladas Knistautas 
1517 Sander st., Springfield, III.

Šita jaunuiu komunistų paroda priešgaziniuose kostiumuose buv nutraukta Kijeve. Kau
kės ir kostiumai padaryti taip, kad nepraleistų muštardin:.; gazu. kurie sudegina kūną, o pate
kę Į plaučius, užmuša žmogų. Dešinėj pusėj ant namo matyt iškaba su užrašu: “Pioner.”

vautų ir darbo inspektorius. 
Darbininkai paskelbė strei
ką.

Kita dieną, kaip praneša

“BALTGVARDIETĖ” NU-i 
ŽUDĖ SOVIETŲ AGENTĄ

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad tenai jauna rusė, Bie- 
lenskaja, savo bute nušovė

AUSTRIJOJ AREŠTUO STATYBA MASKVOJE. 
TA 200 NACIŲ. “Tasso” žiniomis, šiais

Austrijos diktatorius šus- metais Maskvoje bus pasta- 
nigas pereitą sąvaitę arešta- tyti 398 nauji kelių aukštų 
vo 200 nacių, kad išvengus gyvenamieji namai, 152 mo

Rt.l, R«we’s Corner, Auburn, Me.

Reikalingas Darbininkas
ANT KARMOS, nesenesnis 40 metų, 
ženotas be vaikų arba su vienu vaiku, 
gali būt ir nevedęs, kuris myli dirbt 

■ ant farmos. Turi mokėt melžti kar- 
I ves. Užmokestis į sųvaitę, pienas 
ir ruimas. Kurie myiįt farmos darbų 

I atsiliepkit tuojaus. (4)
ANTANAS TURSKIS 

269 West St.Box 24, Cochesett, Mass.
POVILAS J. KIRE ĮLĮS, dabar va 

dinuos Kyrius, pajieškau savo brolių '
Antano ir Juozo, iš Lietuvos, Gu tū
belių kaimo. Seniau jie gyveno I-iiy- 
rence, Mass., dabar nežinau, kur jie 
randasi. Meldžiu atsiliepti; kurie ži
no kur jie randasi, malonėkit praneš
ti jų adresų. Paul J. Kyrius (4)
368 Hooper 9t.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau švogerio ANTANO JA
NAVIČIAUS, jis yra kilęs iš Tryškių 
parapijos. Šiaulių apskričio. Pirmiau 
gyveno Brocktone, o paskui VVater- 
bury, Conn. Prašome atsišaukti jį pa
tį, kurie žinote kur jis randasi, pra
šome mums pranešti. (4į

Kazimieras Petkus
127 C Street, So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui moteriškės, 

pusamžės, be vaikų. Turto nereika
lauju, tik prisidėt su keliais doleriais.
Esu našlys 11 metų, šeimynos nėra; ,
esu kriaučius, tunu štorų, darau gra-imuJ,r nekilnojamu turtu, gyvuliais ir 

- - - - padargais, žeme 1-mos rusies, dirba
ma. Norintiems apsigyventi IJetuvo-

kunigaikštį Aleksandrą Tru- susikirtimo su princo šta- kyklos, dar viena požeminio
j1 e??’. , M? ,n , becka Trubeckoi užmušta* remberg° privatine armija, traukinio linija, Sovietų Pat. darbininkai, nelauk- Sakoma_ ka<J naciai kesjno_ maj jr keti]rjtjltaj M.

darni konferencijos rezulta
tų ėmę daryti demonstra
cijų.

Prieš darbininkus polici
ja pavartojusi dujas. De
monstrantai tąsyk išsiskirs
tę, bet vėliau ir vėl susirin- 
kę.Ir čia įvyko susirėmimas. 
Užmuštas vienas darbinin
kas ir 9 sužeista. Taip pat 
esą ir 14 policininkų šužeis-

priešbolševikiškos rusų or- . , , . .
ganizacijos nutarimu. Kuni- f1 Štarembergą užmušti, bet vos upę. 
gaikstis Trubeckoj buvęs
Sovietų agentas. Bielenska- 
ja susipažino su juo ir pasi
kvietė į savo butą, kad čia jį 
nužudyti.

buvo atremti ir 
buvo nušauti.

du naciai
-Elta.

ru- 
per Mask-

CHICAGOJ LĖKTUVAS 
SUGRIOVĖ NAMĄ.

Atlėkęs iš ^'ew Yorko di
delis lėktuvas šį panedėlį

UOSTAI VAIKAMS SO
VIETŲ RUSIJOJ.__ •

‘Tasso” žiniomis,

mų gyvenimų. Suvalkiškis nuo Liud- 
v i navos. Al. Žilinskas (4)

4803 S. Ada Street, Chicago, III.

Našlė moteris, vidutinio amžiaus, 
pajieškau doro gyvenimui draugo. 
Teisingai rašydami paklausimus, įdė
kite štempų atsakymui. C. P. B.,

211 E. University, St. Paul, Minn.

Kas nori gerą biznį ant 
visados.

LAMRENCE, MASS.

Lietuviška Barbernė
KERPAM PI-AUKUS VYRAMS IR 
MOTERIMS sulyg vėliausios mados 
ir kaip kas myli. Vaikams iki 12 me
tų nukerpam plaukus už 25c. Prašo
me visus Lavvrence’o lietuvius užeiti.

BARBĖK SHOP (6
191 OAK ST.. LAWRENCE, MASS.

PARS1 DUODA FARM ŪKĖ
5 akeriai, Bostono apielinkėje. Stu

ba 6 kambarių ir kiti budinkai. 
niatykit, geras pirkinys.

JOHN YUDIS 
51 Wellington Lane avė.,

East Lexington, Mass.

Pa-
(5)

PARSIDUODA DVARAS
Su budinkais, inventorium, kilnoja

_ Nusipirkit batų taisymo šapukę. Dar-TRAUKINYS UŽMUŠĖ Atlėkęs iš >ew Yorko di-įbas eina geriausia, galit persitikrinti 
2MOGV- . delis lėktuvas šį panedėlį

Amherst, Mass. --  Perei- ( hieagoje nusileisdamas UZ- parduosiu nebrangiai; randa pigi,
tą sąvaitę traukinio čia buvo kliudė vieno namo stogą ir i;ud\^sro1^iįšSs$15iIbaį
suvažinėtas lenkas Strzym- sugriovė namą, suzeisda- j gera proga norinčiam pastovios vie-
pek. Nelaimė įvyko jam* ei- mas 12 žmonių, kurte buvo
nant skersai gelžkelį. lėktuve kaipo pasazienai. rai įrengtų mašinų, čia nepasigyri-

.-4 . mas, bet nuoširdus pasiūlymas. Ku- 
j rie su tokiu biznįu apsipažinę, pasi-

10,000 darbininkų. Tvarkos lme5-u Sovietų Sąjungoje ren- 
žiurėjusi pačių darbininkų pamasi įrengti keliatą jurų 
milicija, socialistų suorgani-.11’ uostų \ alkams. Ode- 
zuota. įsoje, Baku ir Batume tokie

Laidotuvių dalyviai pra.^uostai jau statomi. Loštuose 
dėję eiti ten, kur norėjo or- norima įrengti istisus vai- 
ganizatoriai, o ne ten, kur ^ms skirtus laivynus, vai- 
buvo duotas leidimas. j kajus technines stotis. Be to, 

_ .. ,, prie kai kuriu uostų bus įtai-
Policija panoio nepaklus- SytOs ir biologijos stotys, ku

ilių darbminkų eiseną sulai- riose lės dirbti jaunieji 
kyti. Įvyko susirėmimas. Da- gamtininkai. Tuose uostuo- 
lis minios buvo sulaikyta, atostogaujančius vaikus 
kita dalis su grabu pro poli- prižiurės patyrę auklėtojai, 
ciją prasiveržusi. Pne ra- Rvšium su visu tuo šiuo me- 
miai einančių darbininkų tu" prie Soviet Sąjungos 
prisijungė Įvairus miesto pa- švietimo komisariato buvo 
dngriių padaužos ir prasidė- gudarvta tam tikra komisija, 
jb krautuvių langų dauzy- _
mas. Darbininkai vis dėl to ’ _________ *
savo draugo grabą nunešė 
tosna kapinėsna, kuriosna 
norėjo, ir palaidojo, pasa
kydami prie atviro kapo 
kalbų. ,

Visa diena buvusi nėra ♦ i u
mi. “Kurjer Poranny” 107 naftos. Nafta netrukus bu- 
num. rašo: “vakare gatvėse siantl pradėta eksploatuoti 
pasirodė kariuomenės pa- 
troliai.” t

Tą dieną Lvove buvo nu
šauta 3 darbininkai, 10 ligo-

IR LENKIJOJ AREŠTUO
TA 140 VOKIEČIŲ “ŠNI

PŲ.”
Iš Katovicų pranešama, 

kad ir tenai susektas “sveti
mos valstybės šnipų sąmoks
las,” kaip Klaipėdoj. Lenki
joj vokiečių “šnipai” norį | 

šiuo atplėšti ir grąžinti Vokieti- « 
jai Aukštąją Sileziją (Sląz- “ 
ką j. Dėl to “sąmokslo” len
kų policija suėmusi Silezijoj 
jau 140 vokiečių, kurie da
bar sėdi kalėjimuose ir lau
kia teismo.

NAŠLĖ MOTERIS
Pajieškau senyvo žmogaus dirbti 

krautuvėje; turi mokėti anglų kalbų, 
gali turėti ir vaikų. Platesnių infor
macijų klauskite laišku. (4)

MRS. S. SMIT,
62 Lincoln st., Gloversville, N. V.

DETROIT, MICEL
ANT RENDOS RUIMAS su valgiu 
ar be valgio. Pamatykite! (4)

MARY SAKAL, 3932 D Street,
DETROIT, MICH.

įRKįss ss .s x s X“ ggggg: į - g g

SOVIETAI RADO NAF
TOS ŠALTINIUS.

Prieš kurį laiką Vakarų 
Sibire, netoli Kuznecko an- 

buvo surasta

DARYK—DABAR
Žemiausia kaina dėl visokių spau

dos darbų. Adresuok: (6)
TIESOS SPAUSTUVĖ 

332 N. 6th st., Philadelphia. Pa.

ITALAI SUŠAUDĖ 53 
ETIOPUS.

Iš Romos oficialiai peane- 
ninėse mirė ir virš 120 sun- šama, kad nuo to laiko, kaip 
kiai sužeista. Keli ir polici- italai užėmė Etiopijos šosti-
ninkai sužeisti.
. Sąryšy su šiais Įvykiais 
suimta apie 700 darbininkų, 
o laidotuvių organizatoriai 
patraukti teismo atsakomy
bėn.

Dabar, rašo spauda, jau 
Lvove esą ramu, nors ir pės
tininkų ir raitųjų policinin
kų sustiprinti būriai vaikš- 
čioją po miestą vaikydami 
įtariamus asmenis.

Nuostolių padaryta apie 
255000 zlotų.

Tai taip pasakoja lenkų 
laikraščiai.

Bet po Lvovo darbininkų 
riaušių buvo atvykęs Varšu
von pas premjerą Koscial- 
kovvskį gyvenąs Lvove bu
vęs lenkų ministerių pirmi
ninkas prof. Bartelis, kuris 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad Lvove padėtis buvusi 
daug rimtesnė, negu laikraš
čiai rašę. Pasak Bartelio: 
“jei į žmones šaudoma, o jie 
nebėga, bet pasilieka šalta- 
kraujai, tai jau nebe nera
mumai, o panašu į revoliu
ciją.”

Dabar jau Lvove ramu.

nę, iki 25 gegužės jie tenai 
sušaudė 53 etiopus,

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS" 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
MORCESTER. MASS.

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 

BROCKERTS ELYJE

BROCKERT BREW1NG C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIEL1NK6S ALAUS PARDAVĖJAI. KREfPKITĖS

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

IR APIELIN- 
KIŲ LIETUVIAI!

Birželio-June 14 d.,
LAWRENCE’O LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPI
JA APVAIKŠČIOJA 20 METŲ GYVAVIMO

JUBILEJUf
PROGRAMA SUSIDĖS IŠ DVIEJŲ DALIU:

10 VAL. RYTO IŠKILMINGOS PAMALDOS
BAŽNYČIOJE.
1-mą VAL. DIENĄ, PRASIDĖS PROGRAMA
ANT PARAPIJOS KEMPĖS

Prie North Loveli Road, 
METHUEN, MASS.

BUS PRAKALBOS ir geriausi kalbėtojai iš visos 
musų apylinkės. MUZIKALIS PROGRAMAS — 
DAINOS ir ŠOKIAI iki vėlai vakaro.

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

Atsilankiusieji į šį apvaikščiojimą, kaip ir visa
dos, turės daug smagumo ir pasigerės sutikę savo 
senovės draugus.

Kviečia TAUTIŠKOS PARAP. KOMITETAS.

skpbinkite persitikrinti ypatiškai. (3)
EXPERT SHOE REPAIRING

581 Mjllburv Street, 
WORCESTER, MASS.

Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nėjusiems Žmonėms Apie 

3c. Dienoj
NUGA-TONE įrodė esųs sveikatos 
apdrauda daugeliiu nusilpusių vyrų ir 
moterų- Tai tikras tonikas, kuris gel
bsti gamtai, kad sustiprinti nusilpnė- 
jusius organus. Atrodo, kad visas kū
nas reaguoja šį stebėtinų trytmentų 
Jaunystės dvasia sugrįžta nusilpu- 
siems ir seniems. NUGA-TONE sti- 
muluoja nervus, raumenis ir nusilpu
sius organus, kurie tapo nerangus ar
ba tik dalinai aktyvus. Nervingumas 

5 pašalinama, nes NUGA-TONE turi 
gyduoles, kurios veikia kaip tonikas į 
nervų sistemų. Šį tikrų tonikų par
duoda visi aptiekoriai su garantija 
sugrųžinti pinigus nepatenkintiems 

, rezultatais Pilno mėnesio trytmentas 
‘ už Y’ienų Dolerį. Gaukit bonkų šian

dien. Nusistebėsite kų ji jums pada
rys.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių, 25c. 
ir 50c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

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

K EL253 Broaduay, E I V I S
So. Boston, Mass.

je. geriausia proga įsigyti tokių nuo
savybę. įtaisytas užtvenkinys augini
mui žuvies, karpių. Kurie norit dau
giau informacijų rašykit: <4,

PONIA ELENA LUCEVIčIENe 
Gailaičių dvaras, Kelmės paštas, 

Raseinių apskr., Lithuania.

FARMA PARSIDUODA
50 akerių žemės, daug dirbamos, 

gero miško, didelis sodas, daug uogų, 
riešutų. Stuba 7 kambarių, barnė, 3 
karvės, 1 arklys, 2 paršai; 70 vištų, 
vištininkai nauji, elektrikos šviesa; 2 
mailės nuo Tauntono miesto. Parda
vimo priežastis—liga. Kaina $3.500, 
mainyčiau ir ant namo. A. K. (4 
Jerome st., Berkley, Taunton, Mass.

PARSIDUODA FARMUKĖ "
’ 2 akeriai žemės, stuba 6 kambarių, 
garadžius, barnė ir vištininkai, ir vi
sas įrengimas. Parsiduoda pigiai, pui
ki vieta. Pamatykite. Dominik Juciui, 

281 Lafayette st., Randolph, Mass.

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

šynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės. mokyklos ir bažnyčios; viskas 
arti. Labai paranku su šeimyna. Gy
vent galima iš pieno. 46 akeriai že
mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
melžiamų karvių, bulius ir kitos au
ginamos; yra žųsų ir turkių, vištų, 
kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didęlė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seila: kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug Vaisingą 
medžių. Geras pirkinys kurie nor» 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimvna. Kreipkitės pas (33f 

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

GERA BARBERNĖ
Apielinke apgyventa lietuviais, už

sidirba gerus pinigus į sųvaitę, bet 
sveikata neleidžia ir savininkas pri
verstas parduot. Barbernė įrengta 
moderniškai, 2 krasių. Geram žmo
gui, puiki proga. Kreipkitės greitai. 

JONAS PODŽUNAS (3)
255 Millbury’ st., Worcester, Mass.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKY'RIUS 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 teologijų, 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.
SKY'RIUS 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 nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriansiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

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



fežtas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 23. Birželio 3 d, 1936 m.

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE mėnesi. Publikos buvo vidų- Nau ias Tiltas New Yorke.

nalai žada surengti jai dide
li koncertą ateinančią žie
mą.

Veidmainiai verkšlena.
Musų kolonijoj girdisi ga

na graudingu veiksmų. Ne
kurie tautinio nusistatymo 
elementai dūsauja dėl bu- 
jianėiojo Amerikos Lietuvių —' R o
SSiy^buk “P* Lietuvos reika.uf ir bu-

gresas saukiamas tikslu už
kariauti Susivienijimą. Bet 
kad jie patys šaukia Sanda
ros seimą ir daro planus Su
sivienijimo užgriebimui, tai 
tą nori paslėpti. Gaila, kad 
taip nešvariai elgiasi tie. 
kurie vadina save patriotais.
Į šį Kongresą privažiuos lie
tuvių. kurie jokių partijų ne
palaiko. Ir jeigu p. Smetona 
nepersekiotų Lietuvos liau
dies, tai niekas nebūtų to. , 
kongreso nei šaukęs. O jei- xc ama . . T. 
gu ir butų buvęs šauktas, tai st^° U^^vos neIH b
tik pasitarimui, kaip geriau -^au50m>bę payojun.

tiniškai.

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio piknikas įvyks birže
lio 14 dieną Mačiutos ukėje. 

Gegužės 14 dieną Darbi- Įžanga bus pigi ir daug do- 
ninkų Svetainėj kalbėjo A. vanų bus duodama prie į- 

Jonas Jaru*.

KANADOS LIETUVIŲ REIKALAI.
Atsišaukimas j visus Kana- . usirinkimuose tokio Ron
do? lietuvius, draugijas, or- greso svarbą ir sudalyti ko-

gamzacijas, kliubus 
kuopas.

Gerbiami Lietuviai!
Įsigalėjusi tautininkų dik 

tatura Lietuvoje kasmet da- 
’.osi vis žiauresnė. Nesiskai- 

su liaudies reikala-

ir mitetus kongreso šaukimo 
įeikalu.

Mes laukiame pritarimo ir 
pasiūlymų Kanados Lietu
vių Kongreso reikalu nuo 
visų draugijų ir pavienių as
menų.

Visais kongreso šaukimo 
reikalais reikia kreiptis i

Šis tiltas jungs Randalfs salą ir Manhatlaną ties 125 gatve.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliško* ir ang- Uetavo* Respublikos Istorija ir 2eu- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A lapih— Sitas veikalas parodo, kaip

Abi dalis vienoje knygoje. ; nuo 1905 melų revoliucinės LietuvosLalis.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai >16 (X) spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 

i* buvo apskelbta respublika 
? Pridėtas didelis spalvuotas žemlapit 

parodo dabartinės Lietuvos rubežius

Lengvas Budas išmokti Angliškai.—
• Ra r. k ius reikalingiausiu žodžių ir 
j pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
I lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
| nas gali greitai išmokt kalbėt 
i kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- . h padalyt* į apskri
to tieskant. važiuotam kur nors, nu- • ■?_“ r - , iT* _ 1 _ -a -X ’ _ __ : C1

padidinta ir pagerinta 
St. Michelsonas Pusl. 95. mo nutarimai, taikos sutartis su bol

ševikais, sutartis su latviais, apra- 
Etnologija arba istorija apie žemės šymas visų mūšių su lenkais ir tt.

tautas. Pagal Dr. H. Haberiandą. Yra ne Knyga, bet tiesiog žibinto- 
parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap- v“s" ku*1** apšviečia visą Lietuvą 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių: *š lauko ir ii vidaus Kaina .... $1.0f 

.tautas, veisles arba rases Yra didelei i Drūtais audeklo apdarais .... $1 5<

. naudinga kiekiam perskaityti Chi-: vūaoUaM. TvanasT-Kaip

$3.00
cago. III., pusl. 607, 
sėliais ............. ............

Soc

komiteto sekretorių: K- Ki-
pagelbėti Lietuvos valdžiai,' Lietuvos liaudis pa\ ei gta, Hkevičių, P. O. “D Box 44, 
e ne protestus siųsti. Tai i •)ersakl?Ja.n“ >r ĮS??udoja- Montreal, Canada. 
matote, kaip patys sau kan- ma tautininkų \ aidžios. Ka
da ir dar verki, kad skau-i ‘“'į0, *'?na‘s. baudžia- 
du. J Kongresų vra šaukia-i™ "?kaltl zmoneį- ljU<toml 
mi visi be partijų skirtumo liejimuose ir žudomi, 
jr niekas jokios agitacijos iaos politines oiganiza- 
nevaro, lid ka nors iž-:cllos> draugijos, jaunimo 
griebti. Tuo tarpi gi i San- •«>“?<* “darytos. Spauda 
daros ir tautininkų 'seimą suvaržyta, griežtai cenzu-
žmones yra skiriami, nes čia 1 u0Ja“® - , ..
iau partyviškas darbas. Ten n?a.1 “drausta, išskyrus tau 
'tai iš tikrųjų bus slapta ta-' imrakiį-fąsistų. .
liamasi. kai'p Susivienijimą V* ?.aznlau mu

riorisbri ĮSU brolių-seserų skundą
nie jų vargą ir persekioji- D pašeĮpinė Draugija, prie i voš

Kanados Lietuvių Kong
reso, Lietuvos Liaudžiai 
Ginti šaukimo komitetas:

V. Bunkus, V. Kiškis,
J. Astrauskas, J. Čeponis,
K. Kilikevičius, M.Gudas,
Z. Janauskas.

P s v,r" l Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 

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

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku
šiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ir 

ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................... ................. 2Se.

$2 50
.' Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-

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, 1014 m..............25c.Kas Reikia Žinoti Perkant Farmą.

Musų žmonės beveik visi | sektis. Tik turint nedaug ka-
vra kilę iš ūkininkų. Jie pri- pitalo, nedaug reikia pirkti, vertimas yra iJngvas - * . * . _ r . ti . r m 1909, pusi 432. Drūtaicago, III 

apdarytapratę prie žemės darbo ii ‘ Iš kelių ar keliolikos akru 
lietingi dirbti. Ir Amerikoje galima pasidaryti gyveni- 
daugelis jų svajoja apie u-|mą, jeigu sumaningai ūkis 
kių įsitaisymą. Vieni jau bus vedamas. Ant tokio ne- 
farmeriauja, kiti da tik ruo-(didelio ploto geriausia apsi-
šiasi farmas pirkti. moka paukščių ūkis, prie___

Bet Amerikoje farmų biz-
niS yra vedamas visai ki- 11 uaiauvių dugniniids. įmenu ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran-

lnkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarai*, apie 300 pulsapių.

P*'™? «y™»ia M- L. s. taip* neguLietuvoje. Lietu-. Geriausia yra imtis
- ' - mą Lietuvoj. ApiePfašistinės kurfotl ^"iku^u “f^fond'S uįln.lnkaf "sų pirma darbo, prie kurio žmogus«»«-...............

Clevelando lietuviu, „veja valdžios smurto žygius, apie ^SikmJ^ams“ Sos mėsos"? p™na Jfe *»•** ** *

MONTREAL, KANADA.
Negraži agitacija prieš 

politini kalinį.

ar kitką užgriebti.

kokius dievus garbino senovės indai
, T. ik ..... r*ai m°ka cer?^ augina po truputį visokių apie bitininkystę, tam gal ii fvri^MiuT^uottousJ’ui Pe«k£ityk Tietuvfai, bTrb^raV’i^tt^^aip^tL

Gegužės Ii dieną Lietu- Mes užsienio lietuviai tu- metams. Taigi 10 gegužes gyvulių, paukščiu ir sėja butu geriausia verstis iš me- ®itą knye^l«- Kalba labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
vių svetainėj buvo sureng- rime padėti savo tautie- susirinkime buvo padarytas p0 truputi visokių javų bei daus ūkio. Kiaulių ūkis jam •gfi52SįS2SSSS SySSftffltaS’*
tas koncertas, kuriame da- ;ciams jų kovoje. Jie laukia pasiūlymas paskirti is to daržovių. gal visai nesisektų. Kas Paraš« z. Aleksa, so. Boston, Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

Amerikoje ūkininkai pa- mėgsta sodą ir gerai apie jį Kaip Tapą Suvienytą valstiją pilis

operos žvaigždė. ūkininkų kovas ir streikus.

lyvavo Barbora Darlys-'musų paramos. Lietuvos fondo $25 Butkui-Stilsonui
Jrangeiienė, garsi Chicago liaudis laukia musų pritari- ginti. Kai prasidėjo šito Pa_ prastai užsiima tik vienos nusimano,

ijrand Opera Company dai-;mo jų kovoje, jie prašo mu* siulvmo >vaistvmas ir pasi-jyąąąips gamvba. Kur gerai pasijieško,
iį jau mUsų sų pagelbos nusikratyti fa- rodė, kad nariai gali nutarti auga bulvės, tenai ūkininkai

buvo laukiama, šistinio jungo ir atsteigimo tokią auką paskirti, tai pir- vįen tik bulves ir sodina./-.I 1 o in/-T in/.in ’ zl omnl'i'ot įrvAc? tvorl/ne tYiininL’Op Tcncnel/oo cneton. -- • «

Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

nininkė. 
kolonijoj
•Daugeliui clevelandiečių' demokratinės tvarkos. mininkas Janauskas sustab
pirmu kartu teko ją išgirsti. Viso pasaulio lietuviai su- dė visas diskusijas ir pats 
Tštiesų, lietuviams yra gar- Judo. Amerikos lietuviai tuo ėmėsi apie Stilsoną aiškinti, 
bė turėti savo tarpe tokią . reikalu šaukia kongresus. Iš Apsimetęs kalinio “drau- 
fįaįnininkp. kai n n-nia Bar-.sDaudos ir Dranešimu mato- cu.” lis išvadino Stilsoną 
lys. Ji sudainavo keliatą dai- ei, kad Kanados lietuviai ir- “veidmainiu,” kuris turėtų 
nu iš operos ir daugeli lietu- į gi yra pasiryžę pagelbėt sa- atlikti savo bausmę kaip pa- - 
viškų liaudies dainelių.'vo tautiečiams Lietuvoje, iš- reigą, ir da pridūrė, kad 
Kaip pridėčką, ji da sūdai-j tiesti jiems brolišką pagel- Stilsono Gelbėjimo Komite- 
navo vieną dainą, kuri jau bos ranką. Todėl, Montrealo tas esąs “biznio glėbis pini- 
buvo tarpe lietuvių pamirš- lietuvių draugijų valdybų ir gams žuklaut.”
ta per visą šimtą metų ir tik draugijų atstovų posėdyje, Jeigu šitaip kalbėtų koks 
dabar esanti atrasta Chica- gegužės 15 d., 1936 m., vien- špitolninkas, tai nebūtų nuo- 
goj. Klausytojai buvo susi; balsiai nutarė Saukti viso, stabu : bet kuomet šitaip po- įoj“f«mojgami^.‘'ir reikS 
domėję, kaip chicagieciai Kanados Lietuvių Kongresą litini kalini niekina komuni- tu,.gtį šiek tiek patvrimo 
galėjo per šimtą metų išlai- Gynimui Lietuvos Liaudies, stinės pakraipos žmogus, tai Amerikoj ukininkau-
kyti tą dainą niekam neži- Tam darbui yesti, išrinko jau daugiau negu keista. jama Čia viskas daroma na- 
nant? Tai buvo ‘Paukštutė komitetą iš septynių įvairių get nežiurint šitos negrą- greitintu budu.
Tekstinė. Po kožnos dai- pažiūrų asmenų ir siūlo kon- 2jos agitacijos, visgi §2 bu- Bet už viską svarbiausis 

i.gresm toKiU:?.uždaviniu^.~ VQ pakirti Stilsono gyni- dalykas, tai kapitalo klausi-

Kur geriau auga tabakas, 
tenai vien tik iš tabako ver
čiasi. Tabaką parduoda, o 
duoną, mėsą ir kitus daik

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų: rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 191J m., puslapi; 392

tus perka. i aip išeina pl-

Todėl mes 
matome: pieno ūkį, kiauši 
nių ūkį, kiaulių ūkį, daržo
vių ūkį, gėlių ūkį, grybų ūkį 
ir tt.

Taigi norint Įiirkti farmą, 
reikia jau iš kalno žinoti, ką

tnm o-pnan-sm a,,? Aiškiai išguldyti pilietystė* lUITl geriausia J^tatvmai su reikalingais klausimais fa 
pasi j ieškoti vaisių farmos. ! atsakymais lietuvių ir anglų kalboM 

| Antra peržiūrėt* ir pagerinta
Bet kokio ūkio šaka ne-, ................................. “»

butų, visuomet reikia žiūrė- Džian Bambos Spyriai.— Ir kitos fo- 
ti, kad produktams butų
rinka netoli, jeigu 1S ūkio 72 “Džian Bambos spyriai”, eilės, _____........... .........._.f r____ ______
norima darvt bizni. Žinoma. Pasikalbėjimai, humonatiški straips- Popieros viršeliais . .*!............. $2.00

- L . . mukai ir juokai. Antra pagerintair perkasi laida. 128 pusi ................................25c.kas turi pinigų 
farmą tik tam,

Amprit-nio lomiai SBU gyventi, tai jau, R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su AmenKOje kitas dalykas. Bet Įje. paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
kl. Kiausi- - r . , • - , ' spalvuotais gražiais žemlapiais.

kad galėtu o .• D„„„i& - Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

Lakštutė.
nos ponia Darlys buvo po gresui tokius uždavinius:
.keliatą kartų iššaukta sce-į (1) Visų laisvę mylinčių muj.‘ P. P. m^.'Niekas neturėtų pirkti
non atgal. Buvo keliatas ge- Kanados lietuvių vardu pa
rų ir vietinių dainininkų, i reikalauti, kad be atidėlioji- Kiekvienas miesto gyven-

tUV'ių nedaug tokių rasi, ku- Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 
rie galėtų iš savo sutaupų 
gyventi. Lietuviai perkasi 
farmas dėl to, kad galėtų 
pasidaryti iš jų pragyveni
mą. Todėl reikia žiūrėti, 
kad ir vieta butų paranki, ii 
žemė gera. Nedaug pelno 
duos toks kornų laukas, ku
rio žemė prasta.

Žventa Antaa* StcbaUaa. Dviejų vei-
į kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 26c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston,
Mass., 1915 m., pusl. 24............... 10c.

j -9. S. S." arba &liabiaė iflnlinė—

Kitą sykį pakalbėsime
daugiau apie Ui. ' K,«. Lietuva.

Amerikos Pilietis. Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 
_______________ jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-farmą neturėdamas bent 

pusės savo kapitalo, nes jei-
Labai publikai patiko Jonas mo butų išrinktas ir susauk- toja? norėt išvažiuoti ant gu nupirksi farmą su dide- 
S- Urban. Jis tun nebloga i tas Lietuvos seimas visuoti- farmu pasigerėt, o farmerys liais morgičiais, tai nuošim- 
balsa ir galimajiketis,_ kad nu, lygiu_ ir slaptu_ balsai- trokšta miesste pabut ‘ viską ir galų gąle

reikės išsižadėti farmos ir į-

VADAS MALTO 
DAVIME.

PAR-
1 na 50c.

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

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

dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin
gas veikalėiis. Dalyvauja 2 vyrri ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina........................... 25c.
Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina............................... .................15c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mas*.

ateityje bus pirmaeilis dai- mu, visoms partijoms laisvai 
nininkas. Tik vienas buvo dalyvaujant, 
nenusisekimas — tai labai1 (2) Pareikalauti žodžio, 
mažai publikos. Viena tam spaudos, susirinkimų ir or- 
nepasisekimui priežastis bu-1 ganizacijų laisvės. Panai- 
vo ta, kad oras buvo labai kinti visus karo lauko teis- 
šiltas ir žmonės išvažinėjo į mus ir kitus tautininkų faši- 
laukus. o kita ir svarbiausi stų vyriausybės smurto žy- 
priežastis buvo ta, kad ne- gius, atkreiptus prieš Lietu- 
buvo harmonijos rengimo vos liaudį, 
darbe. Nebuvo kreiptasi į (3) Pareikalauti amnesti- 
plačią musų koloniją. Kon-! jos visiems priešfašistiniams 
certą rengė vieni “Dirvos” kaliniams, nukentėjusiems 
žmonės, todėl ir pasekmių 1 kovoje demokratijos atstei- 
nebuvo. gimė Lietuvoj, atsteigimo

Malto vartotojai bus paten
kinti išgirst, kad Bue Ribbon y- 
ra vedėjas Malto tarpe, jo par-

KUS BALANDŽIUS. Reikia taip pat atsiminti, ^u°dama ,vi^ bl«šiniM
t.ndrfvt.,. „c kad negalima visų pinigų i <laug,au “z *’,usprna^US, ' 
galmai, gelton- . & * n- • •1 tame mete. Blue Ribbon taip pa
galviai ir balt- farmą sudėti, nes reikes joje _ kad oardavimas viršino 4 galviai Pri«inn. t- kuo. xaa paraavimas \1rs1no 4

PARDUODU LIETUVIS- dėtų savo pinigų.
“KELEIVIO” KALENDORIUS

’ *1 __ • • * 1 “ *   a * vt« s\ kI Vili i O O \ 11 oi i 1 vi. . ”nsiun- isikurti ir reikes apie metus , , . .. ,
ciu ; visas dali? - 1 1 * 1 konkuruojančias kompanijas.
Suvienvtų Valsti 
jų ir j Kanadą

gyventi, pakol iš farmos ką 
nors gausi. Kas turi nedaug Tokia viršinimo pasekmė yra 

. . - . ,. . nepaprasta ypatybė. Blue Rib-
BEX^ilTlS:P,!1Į?Jj..ta™.I?tartlna Plrkt,ibon rem,a gera reputacija iM,r-.

mažesnę farmą.
Jeigu farma perkama že

mės ukiui, tai reikia žiūrėti, 
kad žemė butų derlinga.

Stebukline, Graneiė,. Ka,i« P- N«S d.‘rbti “‘P P?1 reik‘a 
naikina žibiną. Plaukų slinkimą ir gerą Žemę, kaip ir prastą,

520 Wilson St— 
Waterbury, Conn.

NEBŪK ŽILAS
n?nieSLv£1U 11 darb° Zm°" ^Skakiekvienis k^rl^žyTi'riŽS, Prasta visuomet prastai 

" ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos UŽ darbą apmokės. Tiesa,
OUCIUSą Ia&Ci 3ti taiso žilus plaukus Rolei bu- orovo o Fiorocno •

nominaeiias i Kanados lietuviai vipnino-ai vo’ bet nėra dažai- N’ėra nieko už... . ... nominacijas į Kanaaos lietuviai vieningai jas geresnio iki šiol išrasta, specialiai vienas akras geros žemes
Ohio valstijos seimą. Jis jau galėtu pagelbėti Lietuvos supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 o.orjQn np(rll j„
fiu mptn huvo atstovu ir fis- rnnr^liiii ir mstp- Pa^e-i Si.oo. Lžsisakyk šiandien ir ® ®gu metu ouvo atstovu ir oa nauaziai moraliai ir mate- sutaupyk dolerj Jeipu nebusite piinai prastos
bar kandidatuoja antram rialiai jų kovoje prieš fasiz- patenkintas, jums pinigai bus sugrų 
terminui. Taigi dabar lietu- mo jungą.

Gegužės 12 d. balsavimuo- nių gerovės, 
se lietuvis Deraitis-DeRigh- (4) Surasti 
ter laimėjo

viai turėtų pasidarbuti, kad Toks kongresas propo- 
ir šiuose rinkimuose jis lai- nuojamas šaukti Montreale 
mėtų. rugpiučio mėnesio pradžio-

* * * je, šių metų.
Mirė nuo širdies ligos sena Kad kongresas butų sek- 

Clevelando gyventoja^ M. mingas ir visos srovės jame 
Diraitienė.^ Palaidota iš šv. ,’outų atstovaujamos, kong- 
Jurgio bažnyčios 23 gegu-, reso šaukimo komitetas krei-

žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.. Dept. 4. 

Box 305. CI.INTON, IND.

žės dieną. * * *
Ponia Darlys pasižadėjo 

dainuoti laike SLA. seimo, 
kuris įvyks birželio mėnesy. 
Vietos veikėjai ir profesio-

piasi į visas Kanados lietu
vių draugijas bei organiza
cijas ruoštis prie kongreso, 
prašydamas: šaukti visuose 
miestuose draugijų atstovų 
pasitarimus, svarstyti savo

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., ’

Tas pats su gyvuliais ir 
paukščiais. Prasta karvė su
ėda tiek pat, kiek ir gera, o 
pieno duoda mažiau. Daug 
geresnis išskaitliavimas le
sinti vieną vištą, kuri per 
metus padeda 200 kiauši
nių, negu dvi, kurios padės 
po 100 kiaušinių. Viena ma
žiau sules, mažiau užims 
vietos ir mažiau darbo ją 

! prižiūrėti.
Nereikia tačiau nusigąsk 

šitų dalykų. Žmogus gali nu 
į sipirkti farmą su nedideliu 
I j kapitalu ir jam gali gerai

bėju ir jų Įrankiai. Aukšta rūšis 
visada pilnai užlaikoma. Gryni 
miežiai vartojami ir gvarantuo- 
ta kad nėra pridėta užvadų. Su
pakuota pilni 3 svarai į blėkinę, 
nežiurint malto brangumo.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
LETOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — Dirmininkas,

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

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

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

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 Sta., Waukegan, I1L

1936 METAMS.~ e ■ ąs ■ -

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

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

“Keleivio” Administ

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.
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Nu. 23. Biržulio 3 d., 1936 m. Septinta* Puslapis.

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

POLITINES BYLOS LIETUVOJE.
Už 8 lapelius S metai ka

torgos.
Gegužės 4 d. apeliaciniai 

rūmai sprendė Lipmanc 
Lichto bylą. Lipmanas Sra- 
gevičiaus baldų dirbtuvės 
darbininkas. Saugumo poli
cija pas jį rado 8 komunisti
nio turinio atsišaukimus “J 
darbo žmones.’” Lipmanas 
buvo areštuotas ir nubaustas 
5 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

ir valstybei saugoti įstaty
mas. Ir teismas Abromavi
čius nubaudė po 6 sąvaitės 
paprasto kalėjimo.

Kojinių fabriko darbinin- 
kė<ns dalino literatūrą.
Pernai liepos 8 d. polici

ninkas prie “Silvos” fabriko 
sulaikė Leibą Ruchą darbi
ninkėms dalinant komunis
tinio turinio (t. y. ūkininkų) 
atsišaukimus. Žvalgybos ži
niomis, Ruchas esąs komu
nistas.

Kanu su Ruchu buvo tei
siamas ir Girša Preismonas, 
kaltinamas taip pat priklau
sąs komunistų organizacijai.

Ruchas nubaustas 7^ me
tų, Preismonas 41-> metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet kaip nepilnamečiams 
vieną trečiadalį bausmės su
mažino, tai yra Ruchui liko 
5 metai, o Preismonui 3 me
tai katorgos.

Rado laišką apie kominter
no kongresą.

Sykį žvalgyba gatvėje su
laikė Alaušą Jofę, pas kurį 
rado laišką apie VII komin
terno kongresą. Kad tokius 
laiškus gali turėti tik atsa
kingi komunistų partijos na
riai, tai žvalgybininkas tvir
tino, kad Jofė komunistų 
partijoje užimąs aukštą vie
tą. Jofė aiškinosi, kad jis 
tą raštelį radęs gatvėje.

Teismas Jofę pripažino 
kaltu ir nubaudė 6 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Policininko užklupta mergi
na dalį atsišaukimo suvalgė.

Liota Germanaitė ir Laz- 
nikaitė buvo kaltinamos tuo, 
kad prigulėdamos slaptai 
komunistų partijai platinu
sios atsišaukimus. Jos prie 
stulpo lipinusios atsišauki
mus. Jau anksčiau abi buvo 
nubaustos po 3 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo. Poli
cininkas Ditkus parodė, kad 
Laznikaitė užklupta su atsi
šaukimais, atsišaukimą pra
rijus. Germanaitė tik drau 
ge buvus. Germanaitės bylą 
vyr. tribunolas kasavo, nes 
nesąs įrodytas jos bendra
darbiavimas su Laznikaitė.

Rūmai Germanaitės bylą 
persvarstė ir ją nubaudė 2 
metais sunkiųjų darbų kalė 
mo.

Už literatūrą “Mopro” rei
kalais 7 metai kalėjimo.
Saugumo policija Žalia 

me kalne sulaikė Mejerį ša- 
piro, pas kurį rado nelega
lios literatūros kalinių šelpi 
mo reikalu. Sulaikytasis po
licijai pareiškęs; kad namie 
jis turįs daugiau literatūros. 
Policija nuvyko į jo butą ir 
ištikrujų rado daug atsišau 
kimų politinių kalinių šelpi 
mo reikalais.

Teismas Šapiro pripažino 
kaltu ir nubaudė 7 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Reiškia, Lietuvoje politi
nių kalinių nevalia šelpti.

LIETUVOS KARININKAI 
PAS KOMISARĄ VORO- 

ŠILOVĄ.
Gegužės pradžioje Mask

von buvo nuvykę kai kūne 
Lietuvos kariuomenės va 
dai, jų tarpe ir vyriausiojo 
štabo viršininkas Černius. 
Gegužės 5 dieną Sovietų 
kariuomenės vadas komisa
is Vorošilovas priėmė juos 
pas save ir ilgokai kalbėjosi.

Lietuvos karininkai matė 
Maskvoje Pirmos Gegužės 
iškilmes, kurios padarė į 
iuos didelio įspūdžio. Kau
niškio štabo viršininkas pul
kininkas Černius paskui pa
darė “Pravdos” reparteriui 
šitokį pareiškimą:

“Aš įgyjau tvirtą įsitiki
nimą, kad raudonoji armija 
vra galinga, gerai discipli 
nuota
niškais ginklais. Ypatingo 
Įspūdžio daro tankai, kurių 
didesnioji dalis gali nepa- 
orastai greitai žygiuot. Taip 
pat didelio susidomėjimo 
kelia plaukiantieji tankai— 
‘amfibijos.” Sovietų Sąjun
gos aviacija ypatingai išsi
skiria savo puikiais techniš
kais įrengimais. Man teko 
dalyvauti oro paraduose 
Francuzijoje, Belgijoje ir 
kitose Europos valstybėse, 
;ačiau tokias dideles mases 
lėktuvų, kaip gegužės 1 d. 
Maskvoje, man tenka maty- 
.i pirmą kaitą. Ypatingai 
puikus kelių motorų bomba- 
nešiai, žvalgybos lėktuvai ir 
naikintuvai, kurie pasižymi 
nepaprastai lengvu vairavi
mu. Taip pat verta pažymė
ti, kad visus tuos ginklus, 
’ėktuvus ir tankus Sovietų 
Sąjunga gaminasi savo kra
šte, nuosavose dirbtuvėse, 
visiškai nepriklausomai nuo 
kitų valstybių. Kavalerija, 
artilerija ir kitos kariuome
nės dalys parade pradefilia 
vo labai gražiai ir parodė 
maksimumą to, ko galima 
:š tų kariuomenės dalių tikė 
tis. Visa tai rodo, kad jei So
vietų Sąjungai prireiks su
duoti smūgį priešui, ginant 
savo šalį, tai tas smūgis bus 
nepaprastai skaudus. Gy
ventojų demonstracijų metu 
man ypatingai krito į akį vi
sų dvasinis pakilimas. Liau
dis reiškė savo džiaugsmą 
ir dėkingumą vadams ir vy
riausybei. Aš mačiau, kaip 
suaugusieji žmonės nešė ant 
pečių vaikus, pakeldami 
iuos į viršų ir šaukdami 
“lira” vyriausybei. Tai di
delis, aukštas entuziazmas 
Už Sovietų Sąjungos raudo
nosios armijos pečių stovi 
liaudis, kuri savo vadams ir 
savo vyriausybei turi ploti.

KELEIVIS, SO.BOSTON.

Jie Neturi Iš Ko Gyventi.

čia matome paliegėlių sąjungos delegaciją, kuri šiomis dienomis buvo nuvykus i VVashingtoną prašyt pagalbos. Jie sako, ad šelpimo administracija užmiršusi, jog ir jiems reikia gyventi, o jie neturi iš ko. Jų plakatuos matyt užrašai: “Handicaped People Mušt Live,” kas reiškia, kad ir paliegėliams reikia gyventi ; ir “We Want 5000 Jobs.”

)!(indras Sakių Ko
mendanto Įsakymas.

APIE AMERIKOS LIETUVIŲ KUNIGO 
PETRAIČIO MILIONUS.

šiomis dienomis Vilkaviš
ki,-šakių komendantėlis pa- 
-kelbė ūkininkams šitokį

‘ Priešvalstybiniai gaivalai 
ne-’jauja nakties metu ar- 

• 'lyti gyventojų ramumą, nai
ki; v jų turtą ir gadinti susi- 
siekbno priemones. (Su
prask: susipratę ūkininkai 
keršija tautininku šnipams.)

Kad užkirsti kelią šiam 
žalingam veikimui, pasirė
męs Ypatingų Valstybės 
Apsaugos įstatų 9 parg..! 
skelbiu šį Įsakymą:

1. Vilkaviškio ir Šakių ap- 
skričiuose draudžiu keliauti 
pėstiems, važiuotiems ir tt. 
nakties metu nuo 10 vai. 
vakaro iki 3 vai. ryto. (Reiš
kia, bernai negali nei pas 
mergas nueiti.)

2. Nakties metu keliauti 
leidžiu šiais išimtinais atsi
tikimais: ištikus gaisrui ar 
potviniui, vykstant gydyto-

Arba kaip Zamkaus dvare, 
vieton observatorijos įsi

kūrė davatkų lizdas.
Savo laiku iš Amerikos 

Lietuvon atvyko kun. Pet
raitis, turtingas žmogus, ku
ris turėjo palinkimą į astro
nomiją. Jis pasiskelbė Lie
tuvoje steigiąs observatori
ją ir jieškojo observatorijai 
įteigti tinkamos vietos.

Ir kun. Petraitis palankio
mis sąlygomis iš Žemės ūkio

Vietoj 6 Metų, Kalės\ Vilkaviškio teismą Prašiuose at
UŽGRIUVO LUBOS. 3. Už nusikaltimus pažy- 

Šiomis dienomis Vilkaviš- ^ėtus šio įsakymo 1 parg. 
Tūlas laikas atgal Pane-^io apylinkės teisme nagri- ^.timnkus bausiu pinigine

vėžio apygardos teismas nu- nėJant Mas nukrito lubų ^.4? iki o,000 litų ai ba 
ir aprūpinta moder- , ~ itinkas. Posėdyje esantis vie- kale.umu 1^1 3 menesių, ai-

aude. ?°^ls.la<> va'sclaus.'nas vaite sužeistas, kuriam ba abiem baudom kartu. _
Vanagines kaimo gyventoją suteikus pirm pageiba nu. įsakymas veikia nuo šių
Antaną Gradecką uz 13 me- į gabentas ligoninėn Kiti Dietuj balandžio men. 30 d.

išniekinimą 6 i žmonės aodulkinti ‘ ir iŠ , ^tjl, , dr*ba tautininkų 
' - ~ kailis, Kad žmonės jo nenu-

_______ mautu. Bet numaus vistiek

Visa Amžių.

tų mergaitės 
metus sunkiųjų darbų kalė-igandę. 
imo. Tuo laiku nusikaltėlis i 

Gradeckas buvo rimtas ūki
ninkas; buvo vedęs ir tai
kiai šeimynoje gyveno. Ga
vęs 6 metus sunkiųjų darbų 
galėjimo, bylą apeliavo, o 
Rokiškio miesto gyventojui 
<rasauskui už jį įnešus 5,- 

000 litų turto laidą, buvo pa- 
eistas į laisvę. Numatyda

mas, kad Apeliaciniuose rū
muose bylos neišloš, pradė- 
o jieškoti kelių, kad išven

gus bausmės. Kažkur susira
do į save veido išvaizda pa
našų Joną Vainauską, kuris 
savo vardu tik su Gradecko 
otografija, pastarojo pra

šomas, Panevėžyje apgau- 
ingai išgavo antrą pasą, ku

rį atidavė Gradeckui. Tada 
Gradeckas savo tikrą pasą 
sunaikino ir pradėjo gyve
nimą ir gastroles Jono Vai
nausko vardu, o savo naujo-

Vasarinė Ekskursija

ŠVEDU 

ameb® 
unija

Išplaukia iš NcwLIEPOS-JL'LY

Uroguay'aus Ijetuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga“
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

5 | VISŲ ŽINIAI.
L-LOęLyni CL ~

NEW YORK — KLAIPĖDA
(Per Co(r.:r.burg Stockho'mą)

Iš Ncw Yorko j Gothrnburgą kelionė 
tęsis 8-9 dienas. Iš- Go:hcnburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) Į Stock.tolma. Iš S’ock- 
bolmo puošniuoju gairlaiviu "MARIE 
HOLM" tiesiog i Klaipėdą. Kelionės

sios pavardės bendrininką laikiS 24 ulados
Ekskursiją vadovaus p. \ 1. 
Mučinskas, Švedu Amerikos I.i 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. į

Vainauską revolverio šū
viais nužudė.

Kybartiškių Abromavičių 
byla.

Buv. Kybartų vokiečių vi
durinės mokyklos dir. P. 
Abromaitis su žmona buvo 
kaltinami tuo, kad grįždami 
iš Vokietij'os Eitkūnuose į- 
žeidė Lietuvos valdininką. 
Jiems buvo taikomas tautai

SLEPIA VOLDEMARO 
VARDĄ.

“Lietuvos Žinios” rašo:“Kaip žinoma, 1928 m. ge 
gūžės 6 d. miesto sodne, prieš valst. teatro duris, buvo aten tatas prieš tuometini min. pirmininką A. Voldemarą. Tada žuvo Voldemaro adj. karinin kas Gudynas. Ta vieta lig šio buvo aptverta. Vakar toji tvorelė nuimta, vieta išcementuo- ta ir įdėta lenta su užrašu ‘čia žuvo Pr. Gudynas. lvdėda mas ministeri pirmininką’.”

Bet kas buvo tas “mims- 
teris pirmininkas,” lento, 
nepasakyta. Vadinasi, Vol 
demaro vardą smetoninin- 
kai slepia.

Po šios operacijos Gra
deckas kelis mėnesius jautė
si ramus, — jam atrodė, kad 
nebegresia joki pavojai, bet 
vėl susidūrimas: pagal nau
jąjį pasą Jono Vainausko 
vardu buvo pašauktas kari
nei prievolei atlikti. Čia kuo
joje susitiko vieną iš kaimy
nų, kuris “Vainauską” pra
dėjęs vadinti tikrąją pavar
de, Gradecku. Kilo pavojus. 
Kad išvengus nemalonumų, 
pabėgo iš kariuomenės. Kai
po dezertyras, greit buvo su
rastas ir perduotas Panevė
žio apygardos teismo žinion, 

čia nubaustas už J. Vai
nausko nužudymą kalėti iki 
gyvos galvos. Dabar Gra
deckas sėdi Panevėžio sun
kiųjų darbų kalėjime ir lau
kia kitos bausmės kariuome
nės teisme kaipo dezertyras.

Ekskiursiją 
čia Arjcna-

užgyti- Litavai La-uš r 
Srįanc /■'i -ikre

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEVZ YO’.'.KO
Į10 i

H!
- -- ”1

Platesnes žinias teikia ir parduoda I 
laivakortes visi musų autorizuoti lai
vakorčių agentai ir visos Š. A. L. raš
tines.SWEDISH AMERICAN LINE

154 Boylston St., Boston. Mass.

DROTTNINGHOLM
DROTTNINGHOLM
GRIPSHOLM ...........
KUNGSHOLM .’...,

birželio 
.. Liepos 
... liepos 
rugpiučio

Už visokios rųšies smulkius pa- 
sigarsinimus. kaip tai: pajieško- 

;l jimus apsivedimų. įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.

Į “Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

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

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf 

SOUTH BOSTON, MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Nesenai už žmogaus uz 
mušimą vienas pilietis Kau 
ne buvo nuteistas pusantrų 
metų kalėjimo.

LIETUVOJE PAVARGĖ
LIŲ GLOBAI IŠLEIDŽIA
MA 9 MILIONAI LITŲ.
Lietuvoje vargšų bei el

getų šelpimas, gydymas ir 
kitokia globa reikalauja ne
mažos pinigų sumos. Kas
met šiems reikalams išlei
džiama apie 9 milionus litų. 
Iš valstybės iždo socialei 
globai skiriama 3,700,000 
litų; miestų, apskričių ir 
valsčių savivaldybės skiria 
4 milionus litų, ir labdarin
gos organizacijos, kurios 
dalį lėšų gauna iš valstybės 
iždo, kasmet skiria 1,200,- 
000 litų. 'Tsb.

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų, 223 pusl. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMIMšKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių Knyga lietuvių kalboje.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* turėtų papuošti sa'o knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųat “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

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

salaziečiai iš Leikaus 1-mą 
ratą skolos išreikalavo. Bet 
veik tuo pačiu metu prof. A. 
Tamošaitis, kun. Petraičio 
brolio Kazio ir sesers Petrai- 
tvtės-Šimkuvienės įgaliotas 
iškėlė salaziečiams įdomų 
civilinį jieškinį. Būtent, 
prof. Tamošaitis jieškinio 
skunde nurodė, kad remian
tis vyriausioji tribunolo iš
aiškinimu, įkaitinę skola vra 
reikalavimo teisė ir neįeina

ministerijos Raudonės vals., Į testamentu numatytą pali- 
Raseinių apskr., pirko Zam-i ^imo masę; testamentas1 t m • •    • . Volko f i L" fiiHu iv 1/oni.kaus dvarą. Tai vienas pui
kiausių Lietuvoje dvarų. Bet 
kun. Petraitis observatorijos 
neįsteigė, o įsigijo kitą. 
Kliučiko dvarą. Kliučiko 
dvarą kun. Petraitis parda
vė pil. Leikui. Leikus dali 
pinigų sumokėjo, o 45,000 
litų susitarė įmokėt per tre
jus metus lygiomis dalimis 
—po 15,000 litų kasmet. Li
kusiai skolos daliai apdrau
sti Leikus kun. Petraičiui iš
davė įkeitimo aktą. Kai su
ėjo I-mo rato mokėjimas, 
Leikus neįstengė 15,000 lt. 
sumokėti, tai dalį įmokėjo, 
o daliai kun. Petraitis termi
ną pratęsė. Bet tuojau kun. 
Petraitis mirė ir paliko tes
tamentą, kuriuo visus savo 
turtus — dvarą ir kapitalus 
Lietuvos ir užsienio bankuo
se paliko salaziečių vienuo
lių kongregacijai Lietuvoje, 
o jei nepaims turtų salazie
čiai, tai jėzuitams arba

kalba tik apie turtą ir kapi- 
alus, bet kad reikalavimo 
teisė butų paliekama sala 
ziečiams — neparašyta, ii 
.oji reikalavimo teisė pri
klausanti įstatyminiams Įpė
diniams — Kaziui Petrai
čiui ir Petraitytei-Šimkuvie- 
nei.

Apylinkės teismas jieški
nio prašymą atmetė, o apy
gardos teismas patenkino. 
Salaziečių įgaliotiniai advo
katai Tumėnas ir Naujokas 
Vyr. tribunolui padavė ka- 
sacijos skundą, bet tribuno
las skundą atmetė.

Tada kilo antras tos bylos 
etapas.

Dabar bylą parėmė vesti 
adv. B. Širvinskas, kuris K. 
Petraičio ir Šimkuvienės į- 
galiotas iškėlė salaziečiams 
bylą, reikalaudamas grąžin
ti 1-mo rato skolos sumą. 
kaip nepriklausančiai iš 
Leikaus paimtą. Dėl 2 ro ii

Skirsnemunės bažnyčiai, i 3-<ho rato dar nekalbama. 
Testamentą vykdyti įgalio- Į Šiomis dienomis Jurbar
ko kun. Semenavičių, už tai ko apylinkės teismas tą bylą

sprendė ir iš salaziečių kun. 
Petraičio įstatyminiams įpė
diniams 1-ro rato skolą, pa
imtą iš Leikaus, priteisė.

VAIKŲ NEPRIEŽIŪRA 
ATNEŠĖ NUOSTOLIUS.

Šiomis dienomis Suba
čiaus vals., Pamasnakų kai
me sudegė ūkininko Užusie- 
nio tvartai. Tiriant paaiškė
jo, kad tvartus padegė to pa
ties ūkininko 4 metų sūnūs.

Padaryti nuostoliai siekia 
per 5,000 litų. Turtas nebu-

iš savo turtų jam skirdamas 
Zamkaus dvare visą išlaiky
mą.

Kadangi tada salaziečių 
vienuolių Lietuvoje dar ne
buvo, tai paliktiems didžiū
nėms turtams paveldėti jie 
netrukus buvo įkurti ir ap
gyvendinti Zamkaus dvare.

Bet vienuoliams greit pra
sidėjo klapatai tas žemiškas 
gerybes betvarkant.

Pirmiausia jiems teko by
linėtis su Leikum dėl 1-mojo 
rato skolos — 15,000 litų.
Apygardos teismo nutarimu Ivo apdraustas.

’ v

fe

*

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

/
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Vietinės Žinios
BUS MILŽINIŠKAS VISŲ| 
DRAUGIJŲ PIKNIKAS.
“Baltic Vilta ge” parke, 12 
liepos, dalyvaus 17 organi

zacijų.

Senelių Namo reikalu.
Bostono lietuviu kolonija 

jau nuo senai gvildena klau
simą, kad Įsteigus Lietuvių 
Senelių Namą. Vėlesniais 
'aikais šitas klausimas per

Kiek atpigo gelžkelių ir 
busų kainos.

Nuo 1 birželio dienos ge- 
ežinkelių kompanijos buvo 

valdžios priverstos atpigin
ti bilietų kainas beveik per 
>usę. Pirma jos lupdavo po 
3.6 cento už mylią, o dabar 
ims tik 2 centu, taip kaip 
5uvo prieš karą.

Štai kiek i kurį miestą rei
kėjo mokėti iš Bostono pir
ma ir bus mokama dabar.

„ PIKNIKAS
RENGIA BOSTONO IR CAMBRIDGE’AUS LSS. KUOPOS,

Birželio-June,

GYDYTOJŲ ADRESAI

va- TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nadėliomia ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET
kamp. lnman st. arti Central akt, 

CAMBRIDGE. MASS.

Šių metų 12 liepos Įvyks ėjo i SLA. apskričio rupes- 
da negirdėtas Bostono lietu- nĮ. Bet, kaip girdėt, apskri- 
vių istorijoj dalykas. Tai pio komitetas irgi negali ši 
bus piknikas, kurį ruošia reikalą išrišti. Kodėl tad ne- 
bendras 17 organizacijų ko- jieškoti kitokių galimybių 
mitetas. senelių namo Įsteigimui?

Šito pikniko tikslas busi Tokia ištaiga yra labai 
priimti ir išklausyti sugrįžu- reikalinga. Mes dažnai gir
siu iš Amerikos Lietuvių d im, kad tai vienas, tai ki- 
Kongreso delegatų raportą. musų pažįstamų tapo nu

Komitetas, kuris rengia Į siustas Į Tewksburv, Leng 
šią ekskursiją, atstovauja Island ‘ar kitur. Aš galiu 
šias organizacijas: drąsiai tvirtinti, kad jus ne

1. SLA. 359 kuopą is Dor-| turit mažiausio supratimo

Pirma Dabar
$36.63 $20.35 

. 24.08 13.40

Šitas
riausius

PIKNIKAS bus SMAGUS visiems. Bus įvairių žaislų, Gera muzika; už ge
st ikius—dovanos; Choras nepaprastas—-dainuosime visi. Gardžių gėrimų

ir skanių valgių Į valias. Prasidės 10 vaL ryto. Vieta graži, netoli, nuo Bostono,

Bertuliu Parke, North Billerica, Mass.
KELRODIS. Važiuoti reikia Route 4, kuris eina per Arlington, Lexington, Bed- 

ford; už Concord upės tik viena mylia. Po tiesės rankos matysis iškaba “Piknikas.”
BUŠAI IŠEIS iš South Bostono nuo Lietuvių Salės, E ir Silver Sts. 11 vaL ryto.
IŠ CAMBRIDGE’AUS nuo Lietuvių Piliečių Kliubo, 162 Harvard St., kaip 11:30 

ryto. Kurie važiuosite ant Busų, prašome nepavėluoti, nes Bušai išeis nurodytu lai
ku. Bušo Tikietas 75c. Į abi puses.

Telefonas 21224 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.M1KOLA1T1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

chesterio.
2. “Balso”

Bostono.
3. Lietuvos Dukterų ir Sū

nų Draugiją.
4. DLK. Vytauto Dr-ją.
5. Lietuvos Sūnų Draugi

ją iš Cambridge’aus.
6. ALDLD. Moterų Sky

riaus 2 kuopą.
7. LDLD. 21 kuopą.
8. SLA. 371 kuopą iš Cam

bridge’aus.

Draugiją iš So.
[apie padėtį tų, kurie yra val-
;tijinėse ar kitose Įstaigose 
uždaryti. Kas tenai sykį jau 
buvo, niekas daugiau nenori 
eit.

Laikas jau pribrendo, kad
Įmes, lietuviai, susidomėtu- 
Įme ir Įsteigtume nuosavą se
nelių prieglaudos namą. 
[Mes lengvai galėtume toki 
namą Įsteigti ir sutalpinti 
tenai visus lietuvius senelius 
[kurie dabar randasi ivairio-

9. LSS. 71 kuopą is Cam- Lg valstijinėse ir kitokiose į-
bridge’aus. staigose. Valstija ateis mum

Iš Bostono į:
Chicagą 
Pittsburghą.
St. Louisa .... 43.56 24.20
Clevelandą 24.46 13.60
San Francisco 100.58 64.70 
Ne\v Yorką .... 8.26 4.60
Ne\v Havena 5.66 3.15
Hartfordą .... 4.23 2.35

Kad atlaikyti konkurenci
ją, busų ir laivų kompanijos 
taipgi nukapojo savo kai
nas. Pavyzdžiui, busas iš
Bostono į Nevv Yoiką dabar q-į potyrio nukentėjusiem 
kamuos $3.2o, vietoj $3 /5, sušelpti koncertas, 
o is Bostono į Detroitą bus 
511.45, vietoj $15.

Garlaivis iš Bostono i , , r i , - •New York, (per Providen! vXko koncertas nukenteju-
»-,) kainuos $3.75, vietoj "u0 P?.tv,ni? Lietuvoje 

\ J naudai. \ įsų pirma adv.
_________  Šalnienė paaiškino sunkią

.. . .... Lietuvos žmonių būklę. To-
tų kalėjimo. I*8" svečiai turėjo progos
* J išgirsti puikiai išlavintą

Pereitą sąvaitę Bostone simfoninę orkestrą ir gerus 
pasibaigė byla dėl RKO Te- solistus. Dainavo p. Ona Ku- 
atro apiplėšimo 23 vasario, bilienė ir p. Helena Trol- 
apie tai jau buvo savo laiku saas, gi p. Valentina Min- 
‘Keleivy” rašyta. Tiys plė- kienė pianu paskambino 
sikai tuomet išlupo $14,000 vieną iš modemiškų kompo- 
ir pabėgo. 1 ienas užpuoli- zicijų. Smuikininkas Dr. Di 
kų buvo Kazys Matkevičiu- Blasio sugrojo “Čigonu Ari- 
kas, kuris yra pakeitęs savo ją.” Gaila tik, kad publikos 
vardą ir pavardę Į Charles nedaug.
Malke vicz. Tai yra 19 metų Nukentėjusiems nuo pot 
amžiaus lietuvis, gimęs ir vinio buvo renkamos ir au- 
augęs tarp South Bostono kos. Po $5 aukavo pp. Paša- 
airišiukų. Gavęs pinigų, jis kamiai ir pp. Minkai; po $2

Gegužės 17 d. South Bos- 
municipalinėj salėj i-

RADIO PROGRAMA.
Ateinanti nedėldienį, bir- j 

želio 7 d. Bostono lietuvių * 
radio programa bus tokia:

1. Gros Al Steven’s orkes
trą iš So. Bostono;

2. Padainuos grupė iš 
Lawrence’o po vadovyste B. 
Petrikevičiaus;
3. B. Petrikevičius dainuos 
solo, akompanuos Ona Vait
kuvienė.

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY,
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jamaica iO28-M.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų-

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L i

-------------------- -—■—ty>iž 1

10. LSS. 60 kuopą is So.Jį pagelbą, miestas parem
Bostono. SLA. prisidėtų, -musų įvai-

11. Lietuvių Moterų Kul-|nOS organizacijos prisrelbė 
turos Kliubą iš So. Bostono. tų, ^d ko čia bijoti?

12. SLA. 375 kuopą iš Ar-1 Senelių namo Įsteigimu
lingtono. man rodos, turėtų susidomė

Ir da 5 kuopas. Iti Bostono ir apylinkės drau
Visos sitos organizacijos Į gįjos> kuopos, šeimvnos, pa- 

12 liepos važiuos Į bendrą vieniai, žodžiu—visi. 
pikniką “Baltic \ illage I turiu platesni patvri- 

niekas kitas piknikų Uosto- &tink^e™šiskbu
no apylinkėj nerengtu. Limas butu nlačiau aukai-’ U'°i"U1-m- “ C j kauskai, po $l.o0 d-iaso j 7. • • tz • Pimas Duu2 Piaciau aPKa? nuvyko i jo namus ir rado Puskuni°-ri su žmona F Ju-Bendras Draugijų Komi- betas, praneškite man lais- ™ voi;c tnV«t9n«.K
tetas kviečia visus tą dieną keliu arba palikite raštelį 
dalyvauti šitoj bendroj visų “Keleivio” ofise. Pagal gau- 
organizacijų ekskursijoj. J tus pritarimus aš pasisteng-
vsi;an h +- •• p^ltarun^,.ar Suimtas Matkevičiukas iš-nė, Irena A. Yurėnas, A. Mi-'ellJU- Ikonterenciją ir paaiškinu davė ir .^brus. Tai bu. R Strikaoskas, A. Lau-

plačiau, kaip tas viska> gali-vo f|u g0 Bostono airišiukai. Hjtįc p Galinis J. Kerdie- 
Haverhillio lietuvių pikm- ma lengvai Įsteigti. JęitfUi Užtai, kad išdavė savo jug/viso surinkta $45. Ačiū 

kas pavyko gerai. |kas kitas non imti įniciati-|“kompanUs” ir teisme gailė- visiems Komitetas
vą šituo klausimu, as nesi-iiosi dėl nusikalstamojo Į

Policija tuoj kauskai: po $1.50—d-ras 
nūs ir rado Puskunigis su žmona, F. Ju- 

po šieniku kelis tūkstančius ška, ir J. Starkus: po $1.35 
dolerių išplėstų pinigų. O—d-ras Landžius ir J. Šim- 
vargšė motina (ji našle) kus: po $1—J. Jankauskas, 
nieko apie tai ir nežinojo, a. Yuga, J. M. Tumavičie-

\DR. J. LANDŽIUS
i Lietuvis Gydytojas.
• Valandos: Nuo 9 iki 10;

Nuo 2-4 po pietų,

SDLLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY MARKET 

293 BROADWAY. SO. BOSTON

TeL So. Boston 2668.r
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STA8

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

NEDĖL1OMI8: 
iki 1 v. po pietų

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

2S1 BROADWAT, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

Nuo 7-9 vakare.
• TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS.

Telefonas: ŠOU-Bos to n 2712 
534 E. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

ROSS MOTOR 
PARTS CO.

Visos dalys automobiliam !
ir troliams visokių išdirbysčių 
jiunžffin? pas mus žema kaina. 
UŽDEDAME BRAKE BANDS { 
Tires—T ubes—Batteries

labai nupigintam kainom.
Tel. SOUth Boston 3735 ir 9620

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

PROSPERITY GOLD RIBBON 
DEGTINĖ—90 Proof veik metų 

65c pante------$1.19 kvortasena.

PROSPERITY W1NNER
TIKRA RUGINĖ .
100 Proof veik metų sena

$1.25
kvorta

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

FINNEFAN EILIUS
4 bonkos 25c. Reisas—$1.60.

OLD INDIA PALE ALE 
CROFT PALE ALE 

LION ALE—PILSNER 
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Keisas $2.00

Dykai Pristatymas.
Tel. SOUth Boston 9772 

295 BROADM AY, SO. BOSTON.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonvrenltii 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Septynios lietuvių organi
zacijos Haverhilly turėjo 
bendrą pikniką pereitą ne- 
dėldienį. Diena buvo graži 
ir Į Kliubo kempę privažia
vo nemaža svieto. Apie 6 
valandą žmonės buvo su
šaukti į šokių salę ir “Kelei
vio” redaktorius Michelso
nas pasakė prakalbą, nu
šviesdamas, kam yra šaukia
mas Amerikos Lietuvių Kon
gresas Lietuvos demokrati
jai ginti. Kalbant apie šau
domus Lietuvos ūkininkus, 
daugelis klausytojų šluostė
si ašaras.

Haverhillio lietuvių kolo
nija yra nusistačiusi siųsti 
kongresan nemažiau kaip 3 
atstovus. Prie to prisideda 
šios organizacijos:

1. Panelės švenčiausios 
Neperstojančios Pagalbos 
Pašelpinė Draugija.

2. ALDLD. 85 kuopa.
3. SLA. 102 kuopa.
4. LDS. 136 kuopa.
5. švento Kazimiero 

reivių Draugija.
6. Liet. Pil. Kliubas.
7. Haverhillio Lietuviu 

Choras.

Ka-

FARMERYS PRADĖJO 
112-TUS METUS.

priešinu. Prašau atsiliept.Dr. D. Pilka.
Puikus pavasarinis piknikas.

Birželio 7 d., ateinanti ne- 
dėldieni bus puikus pikni
kas North Billerica, Bertu
liu parke. Svetainė erdvi ir 
puikiai Įrengta, už geriau
sius šokius bus duodamos

nusikalstamojo 
darbo, Matkevičiukas buvo 
nuteistas kalėjiman nuo 12 
iki 15 metų. o jo sėbrai airi- 
šiukai, kurie teisme gynėsi atėjo su anglimis iš Juodo- 
ir buvo pasisamdę už $5,000 sios Juros rusų garlaivis 
geriausi Bostono advokatą, “Maksim Gorkij.” Iškrovę 
nuteisti kalėti nuo 15 iki 20 dalį savo anglių Bostone, o 
metu. likusią dalį jis vežė Lynnan.

Matkevičiuką gynė adv. Bet jura apie Lynną negili ir 
Bagočius. laivams yra prakastas kana

las įlankos pakraščiu. Rusų

Rusų laivas įklimpo 
dumblan.

Pereitą sąvaitę Bostonan

dovanos. Bus įvairių žaislų
jaunimui ir suaugusiems. A- §<aj Siulft Kupstis iZTvas“nebuvo“sū“tuo“kanaiu

SOUTH BOSTONE gerai susipažinęs ir, pasukęs 
perdaug Į šoną, Įsivarė

belnai visais atžvilgiais atsi 
lankiusieji bus patenkinti ir 
turės daug smagumo. Pikni
ką rengia Cambridge’aus ir 
So. Bostono LSS. kuopos.

Bušai išeis iš So. Bostono 
nuo Lietuvių salės, kampa? 
E ir Silver streets kaip 11 
vai. ryto.

Iš Cambridge’aus busai iš
eis nuo Lietuvių Piliečių 
Kliubo. 163 Harvard st. kaip 
11:30 ryto. Kurie žadat va
žiuot busais, nepavėluotik, 
nes busai turi išeit punktua
liai nurodytu laiku.

Plačiau skaitykite apgar
sinime. Visi draugai būtinai 
dalyvaukite ir pasilinksmin
kite su savo senovės drau
gais. Jaunuoliai irgi nepa
mirškit geros progos. Rep.

Itideli hargenai—parsiduoda pigiai. , , . , __ . ...
6 šeimynų namas ant West 3-rd dumblą. Eme pUSetina.1 1<11-

Street, viskas beveik naujai įtaikyta- k0 kol jis buVO pallUOSUOtaS. 
minai įsranduotas, rendų atneša $962 | * 1
i metus. Parsiduoda už $4,500. Leng- .... r .
vos išlygos. J ieškau rarmos vedejo vietos

Ant East 7-th Street, netoli “L.” * Turiu gero patyrimo. Galėčiau pri 
Street maudynių. 2 šeimynų namas, žiūrėti farmą ir vest: biznį prie naš- 
<u visokiais vėliausios mados įtaisy- ! lės ar mergino-. Laiškus atsiimu iš 
mais, garinė šiluma, maudynės, ąžuo- Į “Keleivio” ofiso, todėl prašau adre 
liniai fliorai. visi dideli ir šviesus Įsuoti taip: Mr. P. W., (3)
•ambariai. nauji pečiai, baltos sinkos. Į 253 Broadtvay, So. Boston, Mass. 
oiazai ir vieta įvažiuoti automobi-j
’iu. Parsiduoda už $4,800. Lengvos iš
lygos.

PARSIDUODA PIGIAI RESTAU- 
RANTAS SOUTH BOSTONE. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Labai gražiai 
:rengtas. gražius forničius, kampinis i 
storas. Dabar daro gerą biznį ir yra ! 
proga žymiai pagerinti. Parsiduoda 
už $1,200. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonuokite SOUth Boston 9423,

I

L St. Liųuor Store
Parduodam geriausius įvairių rusių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

F. WATTKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčią.)
CAMBRIDGE, MASS.

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

Gyvenimo: TRObridge 6434

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

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentas 317 E STREET 
fKampas Broodway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—3; 
Sekmadieniais: 10—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

JAU LAIKAS ĮSIGYT

DOVANAS

Tel. Univermty MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTE 
VALANDOS: »-« ir 7<

678 Masųachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Ohio valstijos pietuose, 
netoli nuo Bainbridge mies
telio, gyvena farmerys, John 
Davis, kuriam šiomis dieno-; 
mis sukako jau 111 metų 
amžiaus. Jis sakosi netikįs 
daktarams, netikįs Į vaistus 
ir nekuomet nesirgęs. Visą 
amžių sunkiai dirbęs ir ma
žai miegojęs, nes turėjęs 12 
vaikų ir vienam reikėję vi
sus užauginti. Šitą žinią 
mums prisiuntė drg. J. Balt
rušaitis iš Ne\vcomerstown, 
Ohio.

jjSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOe^

Chas. A. Waystrutlle
WHOLESALE DISTRIBUTORIUS

Geriausio Lietuvių Išdirbystės
BROCKERT’S ir CREMO

EILIAUS , ALAUS
Pristatom minėtus Lietuvių Išdirbystės Alus 

Restoranams, Piknikams ir Baliams.
851 WASHINGTON ST., DEDHAM, MASS.
Telefonas DEDham 1731 arba 1512-W

'oooeeooooooooooooooooooooooosoooaooeoBeoooooooooeooi

Mokslo dienos baigias, laikas pasirinkt dovanom

GRAŽŲ LAIKRODI, ŽIEDĄ, 
PLUNKSNĄ AR RADIO.

Tik pirmos rūšies Krautuvės gali parduoti HA- 
MILTON laikrodžius. Mes turime vėliausios ma
dos ir pas mus galite Įsigyt prieinama kaina. Už 
kiekvieną pirktą pas mus daiktą gvarantuojam. 
DUODAM IR ANT LENGVO IŠMOKĖJIMO.

DR.GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

Taip parodo rekordai iš jo gydymo, 
jis turi sumanumą, žinojimą, patyri
mą ir moksliškus įrankius reikalin
giausius pasekmingam gydymui sun
kiausiuose atsitikimuose, kurie pasi
taiko pas žmones.
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.

Valandoa: Utar., KeC, Sub. 
n«o 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė- 
liom nuo 10—12 ryte.

Telephono 
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravim- • ‘-'i: 1 HAMLIN STREx i Kamp. East Eighth Si. SO. BOSTON, MASS.

TAISOME LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS.

Mainome ir daugiausiai atrokuojam už jūsų seną 
laikrodį arba žiedą.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 1619.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Bo«t«n 4486.

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