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Amerikos Lietuvių Kongresas 
Pasmerkė Smetonos Diktatūrą
DELEGATŲ CLEVELAN

DE DALYVAVO APIE 
PENKI ŠIMTAI.

.būklės pagerinimo ir reika-

Jfirė Maksim Gorki 
Garsus Rusų Rašy

tojas.
Pelenai Gorkio kūno sudėti 

Kremlyje.
Maskva. Birželio 18 mirė 

civilizuotam

SLA. JUBILeJIN'IS Kauno Policija Šau-
SEIMAS.

Suvažiavę Amerikos lietu-

įlauti laisvės. Tokius Lietu-. žinomas visam 
jvos piliečius ji atiduoda ka- pasauliui, rusų rašytojas 
ro lauko teismui, kuris juos Maksim Gorki. (Jo ’ tikra

..... . . baudžia sunkiųjų darbų ka-, pravartė buvo Aleksei Mak-
Viai Įkūrę pastovią orgam- Įėjimu ir net mirtimi. Štai, Į simovie Peškov.) Jis buvo 
zaciją Lietuvos žmonėms per trįs d}enas, 18—21(68 metų amžiaus. Mirė nuo 

remtu gegužės šių metų, toksai tei
smas, kuriame apkaltinti ne
turi progos pastatyti nei sa
vo liudininkų, nei pasinau
doti advokato pagalba, pa
smerkė 7 žmones mirčiai, o 
10 sunkiųjų darbų kalėji
mui. Keturi iš pasmerktųjų 
—A. Petrauskas, K. Narke
vičius, B. Prataševičius ir P.
Šarkauskas — buvo tuojaus 
sušaudyti.

“Tai šitaip elgiasi ta val
džia, kuri vadina save ‘tau
tiška.’ Ji privedė Lietuvos 
ūkininkus prie didžiausio 
skurdo ir atėmė jiems visas 
piliečio teises, o kuomet 
žmonės dabar stengiasi iš
gelbėti turtą nuo bankruto 
ir bando atgauti laisvę, tai ji 
juos galabija. Nei Rusijos 

lando, Californijos, lietu-1 f eJ3basis caras už tokius da 
viai. Rašant šiuos žodžius, tykus Lietuvos valstiečių 

mirtim nebausdavo.

1 u r-:
Amerikos Lietuvių Kon

gresas Clevelande iškilmin
gai atsidarė pereitą subatą 
puošnioj Carter Hotelio sa
lėj, D-rui Vitkui pirminin
kaujant. Kongresą sveikino 
Clevelando majoro atstovas. 
Jis pasakė: “Mums, Ameri
koje gimusiems ir augu- 
siems yra net sunku įsi
vaizduoti, kaip civilizuo
toj šaly gali dėtis tokie da
lykai, kokie dabar dedasi 
Lietuvoje. Bet aš tikiuosi, 
kad Amerikos Lietuvių Kon
gresas padės savo tautai ne
gerumus prašalinti.”

Delegatų Kongresan pri
važiavo iš tolimiausių kolo
nijų. Atsiuntė savo atstovus 
net San Francisco ir Oak-

nusilpnėjimo širdies ir pneu
monijos. Sovietų geriausi 
gydytojai dėjo didžiausias 
pastangas išgelbėt jo gyvas
tį, bet neišgelbėjo.

Pats Stalinas sudėjo Gor
kio pelenus į Kremlių vėlai 
birželio 18 d., grojant muzi
kai Internacionalą.

Birželio 21, Clevelande 
Lietuvių svetainėje prasidė
jo Susivienijimo Lietuvių A 
merikoje Jubilėjinis Seimas, 
kuris minės 50 metų SLA. 
sukaktį. Jame dalyvaus ir 
d-ras J. Šliupas, vienas iš 
SLA. kūrėjų ir jo garbės na
rys.

“Keleivis” linki Jubilė- 
jiniam SLA. Seimui atitai
syt tas klaidas, kurias prida
rė atžagareiviškas elemen
tas, turėdamas vadovybę 
SLA.

Lai sugrįžta prie SLA. vi
si tie veikėjai ir buvę na
riai, kurie dėl visokių netei

dė į Darbininkų De
monstraciją.

Kaunas, birželio 19. — 
Ginkluota šautuvais policija 
patruliuoja Kauno gatves. 
Įvykis buvo toks: Birželio f 
18 dieną, streikuojanti dar
bininkai bandė demonstruot 
toj pačioj vietoj, kur užmu
šė vieną jų draugą lydint į 
kapus diena prieš tai. Poli
cija puolė demonstrantus ir 
pradėjo šaudyt. Iki šiol apie 
skaičių sužeistų demonst
rantų žinių nėra; ar yra už
muštų. irgi neskelbiama.

Roosevelto Kabine-
singų užsipuolimų buvo iš jo i įas i štaria Darbi- 
P Einant ^“Keleiviui” spau-! ninkus.Minios užplūdo Raudoną

ją Aikštę, kur buvo laidoji- don1I1<lniatesniu1Vž?niu r™ onaianc Vsliovnc ZmlU apie

Kent Miestelyje Tikras Karas, 
Teisino Salėj Kulkasvaidžiai

8 STREIKIERIAI IR 2 MU
ŠEIKOS SUNKIAI SU

ŽEISTI.

tikras delegatų skaičius ne
žinomas, nes mandatai da 
nesutvarkyti, bet jų bus apie

1 r.zio coln Lrinxi_
livro v oaiu

na, o ji turi apie 600 sėdy
nių. Galerija taipgi pilna 
publikos. Yra delegatų ir iš 
Kanados, jų tarpe ir kelia
tas “Keleivio” koresponden
tų (Kavoliunas, J okuby- 
nas).

Kongreso prezidijumas 
toks: D-ras Vitkus, pirmi
ninkas; p-lė Jeskevičiutė, jo 
padėjėja: p-lė E. Mikužiutė, 
sekretorė; D-ras Simons 
(Simanauskas), iždininkas.

Posėdžiai labai tvarkingi, 
darbai eina nepaprastai 
sklandžiai ir visas Kongre
sas nepaprastai harmonin
gas.

Pirmoj sesijoj buvo du re
feratai apie Lietuvos ūkinin
kų neramumus ir valdžios 
represijas. Vieną jų skaitė 
“Keleivio” redaktorius Mi
chelsonas, antrą — L. Pru- 
seika. Skaitant pirmam re
ferentui Lietuvos ūkininkų 
atsišaukimą dėl kritusių ūki
ninkų kovoj su tautininkų 
valdžia, žmonės salėj verkė.

Dėl valdžios žiaurumų 
Kongresas priėmė šitokią 
rezoliuciją:

“Jau netoli metai laiko, 
kai Lietuvoje tęsiasi valstie
čių neramumai, kuriuos val
džia stengiasi sulaikyti vis 
žiauresnėmis ir žiauresnė
mis priemonėmis. Ji areš
tuoja ūkininkus ir jų darbi
ninkus vien užtai, kad jie 
pasako aštresnį žodį polici
nio' ■ arba sueina pasitarti 
apie sa vo reikalus. Valdžios 
žvalgyba ir pasienio sargai 
puola ir žiauriausia muša 
kaimo žmones, jeigu pasi
taiko didesnei jų miniai su
sirinkti miesto aikštėje arba 
june bažnytkiemio švento
riaus, — kaip tai atsitiko 
šių metų 16 vasario šakiuo
se.

“Bet didžiaus u įdukimu 
tautininkų valdžia persekio
ja valstiečius, kuriuos ji su
čiumpa beskaitant arba be
plaunant kokį slaptai išleis
tą lapelį, kuriame ūkininkai 
raginami kovoti dėl savo

“Amerikos Lietuvių De
mokratijos Kongresas, gir
dėdamas apie šitokius bai
sius Lietuvos vyriausybės 
smurto žygius, kelia griež- 
čiausį protesto balsą ir rei
kalauja, kad ta žiaurių val
dovų klika, susitepusi ne
kaltų Lietuvos žmonių krau
ju, tuojaus pasitrauktų ir ati
duotų valdžią atstovams tos 
vyriausybės, kurią buvo pa
skyręs paskutinis (1926 m.) 
teisėtai išrinktas Lietuvos 
seimas, iki bus išrinkta ir su
šaukta Steigiamojo Seimo 
nustatytais pagrindais tik
roji Lietuvos žmonių atsto
vybė.”

Ši rezoliucija buvo priim
ta vienbalsiai.

Kita rezoliucija pasmer
kia Lenkijos imperialistus, 
kurie tokiais pat budais, 
kaip Kauno tautininkai, per
sekioja musų brolius Vil
niaus krašte.

Pasmerkęs visus smurti
ninkus ir lietuvių tautos en
gėjus, Amerikos Lietuvių 
Kongresas reikalauja, kad 
visi politiniai kaliniai, suim
ti už kovą dėl demokratijos 
ir laisvos Lietuvos, tuojaus 
butų paleisti iš kalėjimų.

Prieš išsiskirstant, Ameri
kos Lietuvių Kongresas įkū
rė pastovią organizaciją 
Lietuvos žmonėms remti. 
Kadangi ši organizacija tęs 
Kongreso pradėtąjį darbą, 
bus lyg Kongreso tąsa, tai ir 
vadinsis tuo pačiu vardu — 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas demokratinei tvarkai 
Lietuvoje atsteigti. Jos cent
ras bus Chicagoj, o skyriai 
kolonijose. Tie skyriai susi
dės iš įvairių organizacijų 
atstovu. *

mo apeigos. Vėliavos buvo 
nuleistos į pusiau stiebų ir 
visa aikštė iškabinėta rašė- 
jo atvaizdais.

Kalbėtojai įvertino Gorkį 
kaipo aukštą autoritetą Ru
sijos revoliucijos. Stalinas 
ir kiti valdžios autoritetai 
dalyvavo kaipo grabnešiai 
ir nešė urną Raudonąja Aik
šte.

Daktarai, kurie prižiūrėjo 
Gorkį paskutinėse gyveni
mo dienose, pareiškė, kad 
visą laiką jo ligos ir net pa
likęs be sąmonės, jis kalbė
jo anie busianti kara ir io•y— —J -------- £---- 1 -- <7 -
baisumus.

Be abejo, kad vargai ir 
kančios, kurias Gorkis per
gyveno carų laikais, daug 
prisidėjo prie sutrumpinimo 
jo gyvenimo.

DANCIGO SENATAS UŽ
DRAUDĖ POLITIŠKĄ 

VEIKLĄ.
Iš Dancigo pranešama,

SLA. jubilejinį seimą da ne- • 
turime.

Prancūzijos Valdžia 
Uždarė Fašistų Or

ganizacijas. :
Senatas priėmė 40 vai. dar
bo sąvaitę ir kitas reformas.

Susidarius Francuzijoj 
socialistinių grupių kabine
tui ir išsiplėtus darbininkų 
streikams šalyje, pradėjo 
šturmuoti fašistinis elemen
tas^

Marseilles mieste fašistai 
įsidrąsino ir kilo susirėmi
mas. Fašistai grūmojo suki
limu ir žadėjo maršuot į Pa
ryžių. Kad neprileist prie 
didesnės betvarkės, kabine
tas išleido dekretą, kuriuo 
visos fašistinės sąjungos 
Francuzi joje likosi uždary
tos. Kelios iš fašistinių są
jungų buvo apginkluotos.

Senatas užtvirtino 40 va
landų darbo sąvaitę, ir kitas 
darbo reformas, kurias pir
miau buvo priėmęs atstovų 
butas. Toms reformoms 
smarkiai priešinosi Francu
zijos kapitalistai ir provoka
vo susirėmimus.

Projektą reformuot Fran
cuzijos banką, kabinetas ir
gi užtvirtino.

Kabinetas įgaliojo finan
sų ministerį pareikalaut iš 
atstovų buvo priimt skubo
tai įstatymus: apsaugoti 
franko vertę, sustabdyt truk
dymą valstybės kreditų.

Reiškia, per trumpą laiką 
Francuzijos valdžia prave
dė daug svarbių šaliai įsta
tymų.

Streikai nekuriose vietose

$40,000.000 kontraktą at
ėmė geležies kompani
jai, kuri labai nepalanki 

darbininkams.
Vidaus reikalu sekreto-Birželio 20, Clevelande.

Lietuvių svetainėje, laikė . TT ,, T i ,
konferencija L. T. Sandara, Haroid L Ickes paskel- 
“Naujienos” skelbia, kad!^- ka^ panaikina valdžios 
konferencijoj dalyvauja tik Į kontraktą $40,000.000, ku- 
apie 28 delegatai ir svečiai. ‘1S duotas Jonės and
Ūpas prislėgtas ir nupuolęs. J-33.^13 .C°->

______ burghe. Panaikino dėl to,
kad toji kompanija dideliai 
nepalanki darbininkams. 
Tas kontraktas bus atiduo
tas kitoms geležies kompa
nijoms, kurios palaiko su sa
vo darbininkais
rikius.

Sekretorius Ickes pareiš
kė. kad didelis užsakymas 
tai kompanijai liko panai
kintas po to, kaip Nacionalė 
darbo taryba pranešė jam, 
kad toji kompanija netei
singai elgiasi su darbinin
kais, organizuotus darbinin
kus žiauriausiai persekiaįa. 
Vidaus reikalų sekretorius 
yra taipgi ir viešųjų darbų 
administratorius. Panaikin
damas kontraktą su Jonės 
Lauglin Steel Co. jis paskel
bė. kad ateityje jis elgsis pa
našiai su visomis kompani
jomis, kurios turi sutartis su 
valdžia, kaip tik paaiškės, 
kad jos neteisingai elgiasi 
su savo darbininkais.

Kongresas Priėmė 
Žiaurų Rilių Prieš 

Ateivius.
TX“_~_15_ -t/V TZ______ ~
Dirželio rvuiigie>as

priėmė S. Dicksteino įneši
mą deportuot iš Amerikos 
visus ateivius, kurie skleis 
šioje šalyje nriešvaldišką 
propagandą. Biliuje sako
ma, kad butų deportuojami 
tik “raudoni” ateiviai. Bet 
kongresmanas Marcantoni 
pareiškė: “Bile ateivis dar
bininkas galės būt depor
tuojamas, jeigu tik jis nepa
tiks darbdaviams ar polici
jai.” Sulyg to bilio, valdžiai 
nereikės įrodyt, kad ateivis 
priklauso ‘raudonųjų’ parti
jai, užteks to, jei jis pakriti
kuos Hearstą, fašistinę Li
berty Lygą, ar kitus pana
šius, bus tuoj “raudonas.”

Kitas bilius siūlo depor
tuoti iš Amerikos ateivius, 
jeigu jie to norės. Yra da ke
li biliai prieš ateivius, ku
riuos Kongresas priėmė. 
Juos da balsuos senatas ir 
vėliau bus paduoti preziden
tui pasirašyti.

ROOSEVELTAS ATŠAU
KĖ ITALIJAI BAUSMES.

Birželio 20, prezidentas 
Rooseveltas paskelbė, kad 
karas tarp Italijos ir Etiopi
jos jau baigtas, todėl jis at
šaukia uždraudimą gabent 
iš Amerikos ginklus, amuni
ciją ir kitokią medžiagą Ita 
lijai ir Etiopijai. Karo metu 
išgabent iš Amerikos karo 
medžiagą buvo uždrausta 
pagal šios šalies neutralumo 
įstatymą. Tuom pat kartu 
prezidentas atšaukė ir už
draudimą skolint pinigus 
Italijai.

gerus san-

Vėliau visus streiklaužius 
policija areštavo ir nuvežė į 
kalėjimą, kuriame buvo tik 
6 suolai miegojimui, reiškia, 
dalis turėjo stovėt per visą 
laiką iki buvo paliuosuoti. 
Per visą naktį būriai žmonių 
vaikščiojo apie kalėjimą.

Antras bruzdėjimas visa
me miestelyje pasireiškė 
pėtnyčios rytą, kuomet 
streiklaužiai buvo vežami į 
mažą teismo salę ir kaltina
mi už šaudymą su tikslu su
žeisti. Iš visų pusių pasipylė 
būriai žmonių ir bėgyje ke
lių minučių miestelio salė 
apsupta didžiausios minios. 
Skaičius susirinkusiųjų sie
kė į 5,000 žmonių.

Miesto salė ir policijos 
stotis buvo apstatyta sargais 
su kulkosvaidžiais, policija 
sunkiai apginkluota. Bet 
streikieriai puolimų nedarė 
ir susirėmimų daugiau ne
buvo.

Kaip tik kaltinimas streik
laužiams teisme buvo pa
skelbtas ir visi pasisakė ne
kaltais, U. S. Fidelity and 
Guaranty Co. atstovas už
dėjo po $1,500 bielos, nes 
tiek teismas paskyrė. Viso 
$69,000. Kiekvienas iš tų 46 

į buvo nufotografuotas ir pa-

Atvežti iš Clevelando streik- 
laužiai-mušeikos šaudė į pi
ketuojančius darbininkus.

Kent miestelis randasi a- 
pie 9 mylios į rytus nuo Ak- 
ron, Ohio. Gegužės 4 su
streikavo Black and Decker 
Co. darbininkai, skaičiuje 
450. Priežastis streiko: pri
pažint mašinistų uniją; 10 
nuošimčių pakelt mokestį;
40 valandų darbo sąvaitę; 
sutartis su visais darbinin
kais.

Piliečių komitetas ir Dar
bo departamento tvarkyto
jas per tris sąvaitės dėjo pa
stangas sutaikyt kompaniją 
su darbininkais, bet pasek
mių nebuvo.

Birželio 18, Black and 
Decker Co. 46 streiklaužius 
apginklavo šautuvais ir aša
rų bombomis ir troku atvežė 
iš Clevelando į Kent. Atva- 
čiavus trokui su skebais prie 
dirbtuvių, kurias saugojo iš 
lauko streikieriai, skebai 
pradėjo šaudyt į streikierius 
ir svaidė ašarų bombas.

Prasimušę pro pikietų Ii- imta pirštų antspauda poli- 
mjas, skebai su troku nuva- cįjos rekordui da prieš teis- 
žiavo prie dirbtuvių. Įvažia- mą.
vus trokui pro vartus, iššoko Kiek vėliau visi 46 mušei- 
iš jo apie 30 streiklaužių ir kos buvo susodinti į troką ir 
be pertraukos šaudė į pikie- išvežti iš Kent miestelio. Po- 
tuojančius streikierius ir iįcįjos čyfas ir miestelio nu
mėtė ašarų bombas. jjoras kitame automobiliuje

Aštuoni streikieriai buvo ve(^ė kelią. Gen. Light iš To- 
sužeisti ir nuvežti į ligoninę. į tedos te valstijos tvarkos 
Anthony’ Padolski (gal būt saugotojai kitame automo- 
lietuvis), peršauta koja. Al- biliuje praleido troką toli
vin Gray, peršautas į veidą. 
Steve Vandersteen, gesuo-

už miestelio.
Visi kitų kompanijų dar-

tas. Lester Gahring, gesuo-l bininkai, kurie buvo prisi- 
tas. J. W. Pomphrett, pašau-'dėję prie streiko^ sugrįžo į 
tas. Wm. Dirk, pašautas. El-

kad laisvojo Dancigo sena-i 
tas, kuriame yra didžiuma !da nebaigti. Kur samdytojai 
naciu, uždraudė visokius I atsisako taikintis su darbi- 
politiškus susirinkimus peri ninkais sąlygomis, kurias iš- 
visą vasaros laikotarpį. Na-1 pildė kitos pramonės, ten 
cių partijoms įsakė nereika- streikai tęsiasi ir darbinin-
laut saliutąvimų. kai sako nenusileis.

NUŠOVĖ PROFESORIŲ 
UNIVERSITETE.

Viena, birželio 22. Profe
sorius Montz Šlick, 54 metų 
aukštai pasižymėjęs Vienos 
universiteto narys įeinant 
jam į klasės kambarius bu
vo peršautas ir greitai mirė. 
Policijai tardant paaiškėjo, 
kad šovėjas buvo prof. Sli
eko filosofijos fakulteto stu
dentas, protiškai pamišęs.

PRASIDĖJO DEMOKRA
TŲ KONVENCIJA.

Birželio 22, Philadelphi- 
joj prasidėjo demokratų 
konvencija. Tarpe pažan
giųjų ir konservatyvių dele
gatų reiškiasi didelių prie
šingumų. Pažangieji reika
lauja aiškesnės ir pažanges
nės platformos. Prezidentas 
Rooseveltas ir nekurie jo 
patarėjai linksta prie pa
žangiųjų. Reakcininkai prie
šinasi. Nors daug yra priešų 
vėl nominuot prezidentą 
Rooseveltą demokratų kan
didatu. bet atrodo, kad jis 
bus nominuotas.

Demokratai atsivežė į 
Philadelphią išmokytą gar
siai bliauti asilą, kad tuomi 
pajuokti republikonus.

streikaTispanijoj
PLEČIASI.

Ispanijoj streikai taip įsi
siūbavo, kad nesimato galo. 
Nuolatos pasireiškia dides
niuose centruose riaušių, ku 
rias išprovokuoja dešinieji. 
Prie amunicijos ir ginklų 
dirbtuvių valdžia pastatė 
sustiprintas sargybas. Bar
celonoj paskelbtas generalis 
streikas, prie jo prisidėjo ir 
apie 10,000 krautuvių dar
bininkų.

mer Hescott, gesuotas, Har
ry Root, gesuotas.

Pasklidus žiniai apie 
streiklaužių šaudymą į pi- 
kietuojančius darbininkus, 
Twin Coach Co. darbinin
kai ir Lamson and Session 
Co., kuriose dirbo 1,000 dar
bininkų, nusiskubino pagel- 
bon streikieriams. Šimtai 
streikierių ir simpatizatorių 
apsiginklavo revolveriais ir 
šautuvais, apsupo dirbtuvę 
ir pradėjo apšaudyt iš trijų 
pusių. Apšaudymas tęsėsi 
apie 3 valandas. Vandens 
tanka viršuje dirbtuvės kul
kų apdraskyta ir iš daugelio 
skylių veržėsi vanduo.

Prieš 10 ryte, prie dirbtu
vių vartų atvažiavo šerifas, 
miestelio majoras, policijos 
čyfas, deputas ir policma- 
nai, bet prie dirbtuvių jų ne
prileido. Vėliau streikieriai 
sužinojo, kad du streiklau
žiai dirbtuvėje sunkiai su
žeisti. Pikietininkai neleido 
išvežt iš dirbtuvės sužeistų
jų, pakol valdžia nesuareš
tuos ir išims iš dirbtuvių 
visus streiklaužius. Bet atsi
šaukus į streikierius Twin 
Coach unijos atstovui ir pa
aiškinus padėtį, sužeistuo
sius leido išvežti, bet reika
lavo, kad iki vakaro visi 
streiklaužiai bulų prašalin
ti.

1 darbą subatoje. Tuom užsi-
baigė Kent miestely nami
nis karas. ,

Francuzijos Karei
viai Siunčiami Prie

Rubežių.
30.000 kareivių sutraukta 
prie Belgijos ir Šveicarijos 
pasienio. Raudonos vėlia

vos plevėsavo ant laivų 
Marseillėj.

Paryžius, birželio 22.— 
Francuzijos valdžia įsakė 
sutraukti stiprią apsaugą 
prie Vokietijos rubežiaus. 
Šalies apsaugos ministerio 
Eduardo Daladier įsakymu, 
virš 30,000 kareivių bus pa
siųsta prie pasienio linijos 
tarp Belgijos ir Šveicarijos. 
Visas pulkas morokiečių 
šaulių iš Fez, Morokoje bus 
atsiųstas prie Metzo, Thion- 
villo, Strasburgo, Mulhouso 
ir kitur.

Jurininkai tarnaujanti ant 
francuzu laivų iškėlė raudo
nas vėliavas, paskelbdami 
streiką ir keliolika šimtų ke
leivių negalėjo išplaukti. 
Fašistai Marseillėj puolė po
liciją, bet greitai buvo nu
galėti. Kairieji irgi demons
travo čionai per ištisas 3 
dienas. Vidaus reikalų mini
steris paskelbė, kad Francu
zijoj 204,000 darbininkų da 
tebestreikuoja.

X
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TAUTININKŲ ORGANAS 
APIE AMERIKOS LIETU 

VIŲ KONGRESĄ.
Tautininkų organas “Lie

tuvos Aidas savo 238-tame 
numery, štai kaip aprašo A- 
merikos lietuvių kongresą:

“Šią vasarą Jungtinėse Val
stijose, pasinaudojant Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
saukiamu seimu birželio 22-27 
<ld., lietuvių komunistų ir so
cialistų ‘bendras frontas’ su
manė sušaukti savo taip pra
mintą ‘kongresą,’ kurio tikslas 
pasiimta labai didelis — ’at- 
steigti Lietuvoje demokratiją.' 
reikalaujant seimo ir kitokių 
dalykų.

“SLA. seimu pasinaudoja 
jie todėl, kad kitaip labai sun
ku iš plačios Amerikos delega 
tus sušaukti, nes kelionės toli
mos, o niekur kitaip negalima 
gauti tam lėšų. Į Susivienijimą 
delegatai važiuoja vistiek. tai
gi musų
sumanė šaukti sau prijaučian
čius asmenis delegatus, pora 
dienų anksčiau atvažiuoti ir at
laikyti ‘kongresą' su visais jo 
pamargimmais prieš dabarti
nę Lietuvos vyriausybę.

“Tačiau su tuo kongresu iš
tiko tragikomedija: pasigirdo 
žinios, kad Lietuvoje jau ren
giami seimo rinkimai ir kad jie 
įvyks birželio 9—10 dienomis, 
pora sąvaičių prieš tą ‘raudo
nojo fronto kongresą’ ir "kon
gresas' susirinkęs neturės ko 
iš Lietuvos reikalauti... Demo
kratinė tvarka bus atsteigta be 
jų reikalavimo ir be jų spėjimo 
pareikšti to taip ruošiamo ir 
planuojamo balso...

“Tiesa, jie turės ką bendrai 
veikti, nes tas ‘kongresas’ yra 
jų tik žmonių viliojimo priemo
nė. ‘Lietuvoje demokratiją at
steigti’ obalsiu jie kvietė ir A- 
merikos lietuvių bažnytines 
draugijas ir net kunigus, kad 
tik parodžius jog jie turi galy
bę ir jiems visi pritaria kur ei 
na jų darbas prieš Lietuvą. 
Dvasiškiai ir jų laikraščiai ta 
čiau griežtai atsisakė su rau
donaisiais dėtis, nors savu ke 
liu aimanuoja apie ‘laisvių su
varžymą’ ir ‘nedemokratinę 
tvarką’ Lietuvoje.

Bet mes tautininkų val
džios organui štai ką turime 
■paaiškinti.

Dabartinė “Lietuvos vy 
riausybė,” kaip tautininkų 
organas ją vadina, nėra Lie
tuvos žmonių valdžia, bet iš 
naktinių padaužų suorgani
zuota grobikų gauja, kuri 
apsėdo ir terorizuoja Lietu 
vos liaudį, vagia visomis pu
sėmis valstybės pinigus. Ka 
rininkų skrajojanti būriai, 
kurie pasivadinę karo teis
mais, šaudo Lietuvos ūki
ninkus vien už tai, kad tie 
reikalauja sau žmogaus tei
sių. Reikalauja už savo ūkės 
produktus bent tiek, kad ga
lėtų užsimokėt nors mokes
čius tautininkų valdžiai, ku
riais ji juos apkrovė. Ir tie 
faktai aiškiausia priparodo 
kad tautininkų vyriausybė 
Lietuvoje, tai Muravjovo 
koriko liekanos. Į tą tauti
ninkų vyriausybę susibūrė 
visokios Rusijos monarchis- 
tų liekanos ir visokie svieto 
perėjūnai. Lietuvos žmo
nėms teks da daug nukentėt 
koliai jie atkovos sau žmo
gaus ir piliečio teises.

Tautininkų šaukiamo sei 
mo Lietuvoje komedija grei 
tai paaiškės. Nors “Lietuvos 
Aidas” spėlioja, kad sušau 
kus tą tautininkų “seimą,” 
Amerikos lietuviams nebus 
io veikti. O mes galime “L 
A.” painformuoti visa 
teisingai. Tas tautininkų 
Beimąs, reikalingas tik pra 
liginimui “švogeriu vyriau
:sybės.” Lietuvos žmonėms 
jokių pilietiškų teisių tauti 
ninku seimas neduos.

“Jodė!_ “Lietuvos Aido”

pasakymas, kad Amerikos 
Lietuvių Kongresas suvažia 
vęs neturės ką veikti, tai 
silpnapročių pasitenkinimas.

Amerikos pažangieji lie
tuviai nėra maži vaikai, juos 
oažibais neužbovysi. Jie mo
kėjo ir drąsiai kovojo už 
Lietuvos žmonių reikalus su 
caro valdžia. Jie mokėjo pa
gelbėt Lietuvai sunkiausiose 
valandose. Bukit tikri, kad 
Amerikos lietuviai mokės 
protingai pagelbėti Lietuvos 
žmonėms ir dabar, kuomet 
-eikalas juos pašauks.

Kur 300 Metų Atgal Išlipo Katalikų Kunigai.
KELEIVIS. SO.BOSTON.

Čia matome Leonardtovn miesčiuką Marylando valstijoj, kur 300 metų atgal išlipo pabėgę iš 
Anglijos prasižengėliai katalikų kunigai, šiomis dienomis čia katalikai minėjo tas sukaktuves 
ir pastatė didelį kryžių.

REIKALAUJA PAKEISTI 
RELIGIJINIUS PATVAR

KYMUS LIETUVOJE, j
“Lietuvos Žinios” rašo. Į 

kad gegužės 22 d. Visuomit : 
ir Rondomanskis Įteikė Sme-. 
tonai religijos klausimais'

Juodieji Ir Baltieji Sluogsniai.

(Laiškas iš Lietuves)
penciją. 1 oje peticijoje is- Per vi tautininku valdy. 
reikšti visuomiecių. laisva- mo gadyi‘ę **vienybės” šu- 

•raudonasis irontas’Įmanių, nepiįklausomų kata- kįg— pats dažniausias. J 
R'™0, ^talikų tokie "tautinę vienybę” šaukiama 

pageidavimai. Į prie visų kampų, progų, pei
“(1) Įvesti civilinę metrika- visas arbatėles. Bet vienv- 

ciją. (2) išleisti įstatymą apie bės kaip nėra, taip nėra. Ii 
religijas, (3) legalizuoti Vi- kur gi ji bus. kad jai kliūtys 
suomą, (4) legalizuoti lietuvių ne tik ne naikinamos, bet ug-
katalikų bažnyčią. (5) įvesti 
taksas kunigams už krikštą, 
jungtuves ir laidojimus, (6) 
priversti visas savivaldybe? 
turėti savas kapines. (7) paša
linti iš Romos katalikiškų vie
nuolynų ir mokyklų svetimša
lius. (8) reikalauti iš popie

domos, didinamos. Vienybė 
tik beklasinėj visuomenėj 
galima, ne kitaip. Tuo tarpu 
pas mus, Lietuvoje, luomai, 
klasės, stengiamasi atskirti, 
nuolat pabrėžti: ūkininkų 
sluogsniai. darbininkų sluo
gsniai. inteligentų sluogs-

žiaus panaikinti kunigų celiba- niai ir tt. Dabar Įvairių pri- 
tą ir įvesti mišias laikyti lietu-! vilegijų luomų atsirado ke- 
vių kalba. (9) surašinėjant gy-jlis kartus daugiau, negu 
ventojus, religijos atžvilgiu 1 prieš karą. Tada Lietuva, 
Statyti klausimą: ‘Kokiai reliJnors nebuvo nepriklausoma, 
gijai priklausai.” o ne ‘Kaip'bet buvo vieningesnė: gy-
esi krikštvtas’.”

Civilės metrikacijos

ventojų tiek neskaldė luo
miniai prieštaravimai, turto 

rei- ir teisiu skirtumai.
kalas Lietuvoje buvo kelia-1 Atsirado naujas valdinin- 
mas daug kartų. Pats gyve- kų sluogsnis: ypač šiais kri-

Pranešimas Apie Vieną 
Poetą iš Lietuvos.

_________ I
Jūsų poeto tėviškė yra ne- ti, nes jo tauta senai išmiru- 

toli Mariampolės, Keturva- si ir jos kalba išnykusi, 
lakių valsčiuje. Dar jaunas Jau vien šitas jo pareiš- 
mokvklos suole sėdėdamas kimas liudija, kiek pas ji 
jis buvo jau keistuolis: ne- nuosakumo. Jeigu lietuviu 
šiodavo ilgus kaip moteris tauta ir kalba yra ne jo, tai 
plaukus, labai įsivaizduoda- kokiai gi tautai ir kalbai ji- 
vo, buvo fanabernas, pilnas sai priklauso? X.
didybės ir nenorėdavo kai- Kaunas,
bėtis su klasės draugais. 1936-III-27.

Alvito valsčiuje, Vilkaviš- P. S. Poeto ūkis dabar yra 
kio apskrityje, jis turėjo 16 parduodamas iš varžytinių 
hektarų sklypą. To maža, už skolas.—X.
svajojo žmogus praturtėti, ------------------------------_____
bet neturėjo iš ko. Įsimylėjo i 
Kybartuose vieno vokiečio, 
plytų dirbėjo dukterį. Su-
žavėtas busimo žento gra
žiai nupasakotais ateities 
vaizdais, vokietys davė jam 
plytų ir poetas ant to sklypo 
pasistatė gražų nameli.

Nori Papirkt 500,000 
Darbininkų.

Plieno trasias pakelia jiems 
algas, kad neorganizuotų 

unijos.
Žinios iš Pittsburgho sa-

Taip pat jis muilino akis ’ko, kad plieno trustas nuta- 
iš Lietuvos išleidžiama lau- kronikoj — tik žinutės apie ir savo kaimynams, nųrėda- ręs pakelti darbininkams 10 
kų darbams i Latviją. Bet pasėlius, apie palaidus šu- mas gauti iš jų tai sėklų, tai nuošimčių atlyginimą. Plie- 
iš tų rajonų, kur ūkininkams nis, apie vasarojaus dygimą pinigų. Ir jam sekėsi, nes no pramonėj dirba 500,000 

r didžiausia sensacija — jei mokėjo žmones Įtikinti, visa darbininkų ir algų pakėli- 
kur praneša apie nenorma- ko iš jų išvilioti ir pagaliau mas esąs taikomas visiems, 
aus teliuko gimimą!... Net palikti juos apgautus. Kodėl gi plieno kompani-
aldininkams, sako, tautiš- ^aį namas buvo Įrengtas, i°s pasidarė tokios “geros,” 

<umo propaganda vidurius Įaukaį jsėti, poetas parodė kad neprašomos kelia dar- 
aukan \ ai o. L kininkams visiem špvga Apvilto** vo- bimnku algas.

darbininkų trūksta, jiems 
svetur išvažiuoti dirbti drau
džiama. Taip pat neišlei
džiami ir iš Pasvalio rajono 
darbininkai. Tačiau jie vis 
tiek neina dirbti pas ūkinin
kus ir svajoja kaip nors pa
kliūti i Latviją. Atitinka
moms Įstaigoms tokią vilti 
iš darbininkų reikėtų atimti, 
kad dėl jos netektų nukęsti 
ūkininkams. V. B.”

Šitaip dabar begėdiškai 
tyčiojamasi čia iš darbinin
kų. Jiems net vilti norima 
atimti, kad tik “baltiesiems 
sluogsniams” netektų nu
kentėti, netekus pigių ran
kų. O kad tos rankos pigios 
ir jiems labai patogios, ma
tosi kad ir iš šios žinutės (iš
karpa iš “Musų Rytojaus” 
šių metų»:

“Vyksta popiermalkių 
skutimo darbai. Vietos miš
ko sandėlyje

nimas irgi parodo kiek baž
nytiniai Įregistravimai Lie 
tuvos žmonėms pridaro bė
dų. i pavydą. Atsirado centrų sa-

Bet tautininkų valdžiai rininkų — stambių žemval- 
nerupi butini žmonių reika- džių sluogsniai: jie, kad ir 
lai. Ji užimta valstiečių per- skolose ligi ausų paskendę, 
sekiojimu. Kai vienur-kitur bet kelia neapykantą tų, ku- 
pasirodo komunistinių lape-'rie lūšnose, kumetynuose 
lių, reikia tuos žmones su- gyvena ir ponams dirba ar- 
gaudvt, nuteist kalėjiman ''ba tų. kurie kaimynystėj ant 
ar sušaudyt. Tai pamislykit, siauro rėžio pusbadžiu gy- 
kiek tautiška valdžia turi' vena. Atsirado savanorių— 
darbo. Arba vėl, ūkininkai! naujakurių sluogsnis, kurie 
pamėto lapelių, kad antsto- už savo keliatą lašų kraujo 
lis paskutinę jų karvę par- ant tėvynės aukuro (o daž- 
davė už mokesčius, reikia niausią — jo nei lašo neiš- 
ir tuos sugaudyt, nuteist, su- lieję, bet' komendantūroj, 
šaudyt. Reikia likviduot Lie- štabe ar panašiai kur stalus
tuvoje partijas, reikia cen 
zuruot ir sulaikyt laikraš
čius. Reikia uždraust ūki
ninkams išvest arklius Į ga
nyklas saulei nusileidus.

Taigi reikalaut nuo tauti
ninkų valdžios kokių nors 
Lietuvos žmonėms lengva
tų, tai tuščias darbas. Val
džia to neklauso.

zės laikais šis sluogsnis ge
rai laikosi ir kelia ūkininkų 
ir kitų žemesnių sluogsnių

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIMAS ĮREGI
STRUOTAS PENNSYL-
VANIJOS VALSTIJOJ.
“Lasivė” biželio 16 nu

mery rašo:
“Per ilgą laiką LDS. bandė gaut minėtoj valstijoj' laisnius. bet vis atsirado tam tikra kliūčių. trukdžiusių jų gavimą.“Laisniai išduoti birželio 11 dieną šių metų.“Neturėjimas laisnių Pennsylvanijos valstijoj neleido Lietuvių Darbininkų Susivienijimui susivienyt su Augš- čiausia Prieglauda Lietuvių A- merikoje. nors planai tokiam susivienijimui padaryti jau senai.”

Reiškia, komunistų Susi
vienijimas dabar galės lega
liai prirašinėt narius Į LDS. 
Pennsylvanijos valstijoje 
ir galės susivienyt su APLA. 
kuri senai turi čarterį Penn. 
valstijoj.

paoruziję), šiandien gauna 
po 8—20 ha žemės ir už 2,- 
400 litų miško, ką jie daž
niausia parduoda vertel
goms ir, pragėrę pinigus, 
vėl nori dar daugiau gauti. 
Atsirado karininkų ir ypač 
karininkų atsargoje sluogs
nis. Jie gauna geras pensi
jas ir dar labai dažnai kokių 
nors pusiau privatinių tar
nybų... Bet kur čia visus tuos 
sluogsnius ir suminėsi.

Už tų visų sluogsnių dar 
bininkų sluogsnio lyg ir ne
simato. Rodos, jų pas mus 
tiek mažai, kad niekam gal
vos neskauda ir sąžinės ne
graužia. Bet kai šį pavasari 
pasidairiau apie samdymo 
biurus darbininkams Latvi
jon gabenti (vasaros dar
bams), tai nustebau, kiek 
daug, matyt, vargo dar pas 
mus yra. Nors ir Latvijoj, 
sako, nekaip, ypač skun
džiasi sunkiu darbu ir pras
tu užlaikymu, bet tai šioks 
toks uždarbis, šviesesnė vil
tis. Deja, ir šią viltį kiti 
“sluogsniai” iš darbininkų 
stengiasi atimti ir, žinoma, 
tas paveikė, nes laikraščiuo
se dažnai ir šitaip rašė (iš
trauka iš “Musų Rytojaus 
num. 23 šių metų):

“Darbininkai vengia dirb
ti pas ūkininkus, šiais me 
tais gana daug darbininkų

prie popier-
rviolL-iii cbutimn /JivVao
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liasdešimt darbininkų. Dar
bininkai tikisi užsidirbti ke
liatą litų, tačiau ne visi gau
na darbo. Vienas darbinin
kas per dieną gali uždirbti 
nuo 1—2 litų. V. B.”

Taigi. Ir po 1—2 litus ne 
bet kam laimė uždirbti... 
Stebėtina, iš kur tų “juodų
jų sluogsnių” ir kantrybė 
imasi!... Tačiau štai — nesi
baigiančios riaušės Suvalki
joj, parėjusios iš ūkininkų 
visus darbo sluogsnius, tele
grafo stulpų piaustymas, se
niūnų ir panašių pareigūnų 
ūkių deginimas, karo lauke 
teismai ir sušaudymai, nesi
baigiančios priešsmetoninės 
proklamacijos — ar tai nėra 
didelis ženklas, kad baigėsi 
išsekti atstumtųjų kantry

algas 
Pittsbuighekalama mintys, kad jie turi kietaitėS _............ ............

juti pirmiau tautininkais, .o byla teisme, bet nieko nelai- -!e vlĮkai pasidarė 
vėliau ūkininkais. Bet šie mėio. nes neturėjo jokiu (^1 to, kad s

spėjama, jog 
tokie “ge-

. mejo, nes neturėjo jokių tr aei to, Kaa susilpninus
neklauso — ir viskas. Ne- i-aštiškų sutarčių. Kokiam prasidėjusi vajų or-
dauso, kol mato “šriesuo- stovvje paliko vargšę vokie- ?anizuoti visu? tos pramo- 

...... ... nės darbininkus i uniją. Tai-
.. . , gi išeina, kad tuo algos pa-Vehau tas ponaitis apa- |ėljmu plieno truftas norf 

vede su Matulevičiūte. bet papirkti puse miliono darbi
manoma kad Uk dėl pini- nitĮk kad’jie nesidėtų in- 
giskų įsrokavimų, nes pagy- duslrinėn unijon, kurią da. 
venęs menesi ar porą, paliko bal. p,-adejo organizuoti tam 

i ums-iitriiui ūmo f.m.?ni».!r išdP.mė. į Užsie»- tikras linijų "komitetas su
Valia rašyti apie vokiečius, b-hur tureJ<). PlnlS? vaz.‘- Lewisu priešaky.

• tzi -J j- netis po užsienius, žmonesnet apie Klaipėdos direkto-•• i i r — • . • stebėjosi, nes jis buvo neriją, kuo slyksciausius strai- ti J kilinJ Manoma
psnius; peik lenkus, burnok, V ’Įot dėl to daugiausia

tėvas iškėlė jam

įus kabinetuose savaip takę j,. ką j j dar£ nežinau, 
tvarkant savo mielą tėvynę,
<ol mato paskutiniais lai
tais pagarsėjusius išeikvoji
mus, valdišku pinigų vogi
mus ir tt.

Spauda užčiaupta, no- 
roms-nenoroms paklusni

nu-
SOVIETAI BUVO IŠTRĖ

MĖ 150 LIETUVOS ŽYDŲ.
Prieš keliatą metų Sovie

tai pradėjo Biro-Bidžane
tai net*bus laikoma “tautiš- , ..kurnu,” “baltiems” sluogs- 1F kaimynai
niams priklausymo ženklu, Pabuvęs kiek laiko užsie. kolonizuoti žydais, kurti an-
Jei jau SavO KraStu ------- -
neliesk! Kai

tuvių draugijas vumuje K • Tjptuvoie tano nuvai-
rėkime, bet kai čia, Kau- nikuotag Voldemaras, tuo- išvyko ir ten Įsikūrė. Pa- 

ne* tautininkų met buvo duotas skubus Įsa- aiškėjo, kad 150 Lietuvos
rvSl’ draugijas— kymag ^Qetą guimti jr pada_ piliečių žydų nuvyko j Biro-

krašte P35 ji kratą. Kadangi Bidžaną kaip turistai ir ten

i_ —___ rduuięo lAiciN iINU -r 7 •

raugijas^\ įlniuje R . Lietuvol‘e nuvai_ nemaža žydų į Biro-Bidža-

tylėkite!..
Tyli, bet visame Iš pradžios So-, , - ’ , -ą • i - Alvito policija tuo laiku bu- apsigyveno. J

dabar audros pritvinkusi ra- išvvkusi tai isakvma5? vietli valdžia i tai nekreipė mybė-.Jeį butu iuost kokie ™kd'^^į S dėmesio, bet kai Biro-Bi-
nors rinkimai, tai HoEarh. w >-------------
niai valdonai

dabartį- - j-
ir jų partija --

rinkimu muose j° nebuvo, bet vėliau turisto teisėmis atvykęs, be- atstcvui. B A laisvų rinkimų parvykį iš kur ui Tada is šnipinėjant, tai ėmė gnez- 
negreit sulauksime. Štai, jau buvo* tačiau no kiek čiau kontroliuoti Biro-Bi-irikopate^s džano piliečius ir radę 150

Sakoma, kad darant pas Lietuvos prievarta
jį kratą, vienas šaulys radęs ^beme. Vist ištremtieji bu- 
pas ji kokį tai slaptą raštą. Y.° atgabenti į Maskvą, čia 
bet kaip jo geras pažįsti lie rase Penius Kalininui, 
mas.

džane buvęs sugautas vienas 
kratą, na- Rumunijos žydas, taip pat

renkame” “seimą.” Seimas 
tik kabutėse, bet ir tai ženk
las, kad “baltiesiems” kuo 
toliau, tuo blogiau einasi.
Žinoma, “seime” nebus opo
zicijos, visi savi žmonės. Juk I'aiy Pi’-mi nrašvmai buvę atmes-
jau kalbama, kas net pir- k5J!’^kT ti, o antri‘patenkinti: 6 iš- 
mininku bus (Merkysar Mi- ki^emun n prie protokolo tremtuiu neieisto grižti i

, ,1 . , - - - rnna<? šis kunigas liptn neprijunge. Tik vėliau tas nelekL^ . S1*211 !be? Kol kas griebiamasi rin- r??as S1S kunigą., lietu pasibėręs išsiDleDėio Biro-Bidzaną, visiems ki-viskas Rasputmas). Kandi- pasigėręs įssipiepejo . , . .. . .
dalus j seimą šuto apskričių savo draugams apie nuslep- "e™v:e“' ta gnztl ten ap
tarybos, pirmininkaujamos neminėdamas jo tu- • _________
apskrities viršininkų! Nie- r!1?10; Suzmojo apm tat poli- HITLERIS JOKIŲ SU- 
kas nemano, kad jie praleis- eija ir pats poetas. Policija tarčių su RUSIJA NE- 
tų Į kandidatų sąrašus bent pradėjo apie tą rastą teirau- PASIRAŠYSIĄS, 
vieną tautininkams nepa- bet šaulys pasisakė jį „Daily Tejegraph-, žinio. 
lankų žmogų. Aišku, rinki- °. a ’. . .. , , , Hitlerin atsakvdamas i
muose mažai kas dalyvaus, vak^ Britanijos memorandumą;
ntausV1taodaa1iriau° rinkikų rą djis ’ (tas šaulys) buvo pareiškęs sutinkąs pasirašyti 
Xukti P dviem revolverio šūviais per neR«ol™o sutarti su Fran-
susauKii. _ nušautas Kai cuzlJa lr Belgija, bet su So-

Baltieji saukia seimą, vietų Rusija jokių sutarčių

kimų “zabovos”—neva ren
karna darbo rūmai7? ir sei-
mas. Bet ir tai — labai aiš 
ku — neatneš pastovios ra 
mybės, kad nebus liaudies 
pastatytos valdžios, kol bus 
taip griežtai ir neteisingai 
skiriami “baltieji” visaga 
liai nuo beteisių “juodųjų’ 
sluogsnių.

Tie “juodieji” sluogsniai 
gal ne tiek už duoną kovoja, 
kiek už žodžio laisvę, Ne 
juodadarbiui darbininkui 
dabar suprantama ir koktu 
kai viešiau negalima atvi 
resnio žodžio tarti, nėra dis
kusijų, nėra pilnesnio gyve 
nimo. O tuo tarpu kitiem 
net perdaug leidžiama ple 
pėti apie savo “valstybišku 
mą,” “tautiškumą” ir “rie 
nybę.” Laikraščiuose tik ofi 
cialųs valdžios paruošti 
straipsniai, žinios tik apie 
tai, kas kokią šventę ruošia 
kad “duosniai” aukoja, pav 
ginklų fondui (o ištikrujų— 
veik prievarta!), kaip “ak 
tyriai” darbininkai daly
vauja kariuomenės-risuo 
menės šventėje (o ištikrujų 
—grąsinimais atleisti nuo 
darbo suverbavo porą šimtų 
darbininkų rikiuotėn); ten

seimą.
“Baltieji” iš kailio neriasi,
kaip “perauklėti” visuome- ?a: buvo šauta ir Į ją, bet ji 
nę, kad ji jiems tik katutes isnko gyva, tik sužeista, 
plotų, tačiau ima nusileisdi- Piktadario niekas nema- 
nėti, kai valdomieji vietoj tė, bet vistiek buvo suimtas į

nepasirasysiąs.

IR RUSIJOJ ŽMONĖS 
TURI SUTAUPŲ.

Maskva. “Tasso” žinio- 
katučių ėmė reikalauti sau poetas, nes tik jis vienas bu- irais, dabartiniu laiku Sorie- 
balso, savo sumindžiotų tei- vo Įtartas. Tačiau nesant tu Rusijos tautomose kasose 
šių — teisių Į duoną ir lais- aiškių Įrodymų, vėliau jis į yra apie 3 milijardai rublių 
vą žodį. Ir dar daug dau- buvo paleistas ir po to vėl į įdėlių. Ar tie idėliai yra pa- 
giau turės nusileisti, ir grei- išdūmė Į užsienį. i prastų darbininku ar komi-
tai, jei norės išvengti skau- Lietuvoje niekas jo rimtu , garų, žinios nepaduoda, 
desnės bausmės, panašios Į poetu nelaiko.
Nikalojaus II. Nes gyveni- Jaunikliai, kurie mėgsta 
mas niekam nelieka skolin- “poetais” vadintis, 1929 me- 
gas. Juozukas, tais išleido Lietuvoje brošiū

rą, Į kurią kiekvienas Įdėjo

31.800,900 ŽMONIŲ GY
VENA ANT FARMŲ.
Washingtono statistikų 

biuro surinktomis žiniomis, 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose ant farmų gyvena 
31,800,900 žmonių. Tai esą 
apie pusantro miliono dau- 

1930 me-

Maskva. Elta. Nesenai Le-isavo atvaizdą, autobiografi- 
ningrade buvo surastas bu- ją ir po keliatą savo eilėraš- 
das iš boro rakšties gaminti čių. Į tą knygutę ir jūsiškis 
dirbtinį mineralą karbid- poetas parašė savo “auto- 
borą, kuris yra toks pat kie- grafiją,” kur jis sako, kad ’ giau, negu buvo
tas kaip deimantas. jis neturįs kam ir kaip rašy- tais.

. / . 
f 6/’ t, C l
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Brooklyno Kriaušiuose Likvidavosi Visos 

Organizuotos Frakcijos.
Birželio 12, 1936 m., Lie- ': tik leis sąlygos ir visos uni-i 

tuviu Amerikos Piliečių jos tvarka.
Kliubo svetainėje įvyko į 5. Abidvi grupės pasisako 
Kriaučių Vienybės Lygos ir už Lietuvos nepriklausomy- 
Kriaučių Apsigynimo Są- bės gynimą ir kartu padėsį 
jungos bendras narių susi- Lietuvos darlro žmonėms iš-; 
rinkimas, kad priimti ar at reikalauti sau Lietuvoje de- 
mesti pagamintą programą mokratines laisves, 
abiejų komisijų. 7. Abidvi grupės sutinka .

Susirinkimas gana buvo remti Amerikoj tokį judėji- 
skaitlingas ir rimtas. Susi- mą, kuris reikštų įkūrimą 
rinkime daug dalyvavo ir to- vienos Darbo Partijos, 
kių kriaučių, kurie nepri- 8. Abidvi grupės pasisa- j 
klausė nei Lygai nei Sąjun- ko, kad nenešti į lokalą to- į 
gai. Kada ėjo programos kių dalykų, kurie yra mažos i 
punktų apkalbėjimas ir jie vertės visuomenei, kaip pa-. 
tarė savo žodi. Iš keturioli vyzdžiui: parengimai, tikie- • 
kos punktų, susirinkusieji tai ir tt.
išmetė tik šį: “Kad pilnai 9. Abidvi grupės pilniau-' 
pravedus likvidavimo dar- šiai pasisako už rėmimą po- j 
bą, abidvi grupės lygiu skai- litinių kalinių, kurie tik pa
čiu atstovų sudaro komite- puola į kalėjimą už darbi- 
tą, kuris prižiūrės, kad bile ninku reikalų gynimą, 
kokios frakcinės liekanos 10. Abidvi grupės pilniau- 
nepasikaitotų kriaučių 54 šiai pasisako už rėmimą 
skyriuje.” O ištisai tapo pri- kriaučių 54 skyriaus jauni- 
imta, tai šioji programa, ka- mo, kuris bus pilnoj vadovv- 
me vienbalsiai pasisakė abi- stėje ir priežiūroj kriaučių 
dvi pusės pildyti: 54 skyriaus.

, ., ., . . . 11. Abidvi grupės pasisa-
pasisako
Kriaučių Vienybės Lygos ir unijis vado be.
Kriaučių Apsigynimo Są- į. Abidvi grupės pasiža- 
jungos, kaipo organizacijų, d sustabdyti5 arH erp au. 
veikusių Kriaučių o4 sky- (,? al. |okį1(;
nu.>e*AL.-j - • nepamatuotus šmeižtus ir2. Abidvi grupes pilniau- už£uolimus ant vpatu tu.

lų organizacijų, kaipo tokių.

Keliatas Viešųjų Darbų Pavyzdžiu.

Kas parūpinus bedarbiams uždarbio, federalinė Jungtinių Valstijų valdžia organizuoja vie
šuosius darbus. Šis vaizdelis parodo iš dalies, ką tie viešėj i darbai reiškia. Kairėj pusėj mato
me modemišką kalėjimą be grotų, kuris buvo pastatytas Norfolke. Mass. šitam darbui išleista 

• XX. xx.wivivi $763,000. Dešinėj pusėj matome Califoraijoj iškastą kanalą žemės nusausinimui. Apačioje ma-
grupes pilnai ko ręmima streiku kurie tyt pastatytas netoli Bostono tiltas, kuris jungia Lvnną su Revere byčiais.

uz likvidavimų tjk pasireikš ’0
metą naują automobilių, ne
mažai ir pinigų turėjo.

Gandai eina, kad ir New 
lavene parapijonys nuo jo 
purtosi. Old Timer.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE
Ką galima pamatyti Cleve* 

lando apylinkėje.
Dešimts mylių į vakarus 

randasi didžiausis pasauly 
aerodromas. Yra buvę ir oro 
lenktynių šiame aerodrome. 
Važiuojant į vakarus, ran
dasi didelis Brook Park Vil-

šiai pasisako už pilniausio:
demokratijos palai k y m ų 13 Abidvj g - pilniau
kriaučių ?4 skyriuje. Nepai- pasižadaBpjidvti viršui, 
sant, kokių politinių pažiūrų 
ar religinių įsitikinimų na
rys nebūtų, bet jo opinija, 
jo iniciatyva turi būti per 
abidvi grupes toleruojama, Susirinkimas vienbalsiai 
lokalo susirinkime. nutarė, kad šio susirinkimo3. Abidvi grupės pasisa-; pirmininkas Ch. Nečiunskas 
ko, kad jos dės didžiausias ir sekretorius J. Buivydas 
pastangas organizuoti neor- nuo Lygos ir V. Michelsonas 
ganizuotus kriaučius į Amai- nuo kriaučių Apsigynimo 
gameitų Rubsiuvių Uniją. ' Sąjungos pasirašytų po ben-

4. Abidvi grupės pilniau- draja programa.

pasižada pildyti viršuje 
išdėstytas susitarimo sąly
gas, ir žemiau pasirašo abie
jų organizacijų įgaliotiniai.

šiai pasisako, kad dės ko di
džiausias pastangas pakelti 
kriaučių ekonomini gyveni
mo būvį ant tiek, ant kiek

Pasirašo:
K. Nečiunskas, 
J. Buivydas,
V. Michelsonas.

DETROIT, MICH.

W0RCESTERIO LIETUVIŲ 21N1OS.
Senelių Prieglaudos Namo Į tą užima aldermonų pirmi 

Draugija. ninkas iki rudenio, kuomet
Pereitą nedėldienį, birže-'buna valdininkų rinkimai, 

lio 14 d. ant J. G. Broskio Rudeny vėl bus Worcesterio 
ūkės Seneliu Prieglaudos' maPr° rinkimai.

Privatiniai. dalykai.
Šiomis dienomis ištekėjo 

Franė Virbickaitė, gerai cle- 
velandiečiams žinomo Juo
zo Virbicko duktė. Ji susi
tuokė su Johnu Shoemake- 
riu, kuris tarnauja miesto 

■policijoj.
lage tiltas, kurio pastatymas' Juozas Brazauskas par- 
kainavo arti miliono dole- davė savo valgomųjų daik- 
rių. Prie Lorainvkelio randa- tų krautuvę ir dėkoja vi
si didelis, keturiasdešimties:gįemg savo draugams, kurie 
akrų North Olmsted parkas.įremdavo jo biznį. Jis paau- 
Kas metai per "Labor Day”jkavo $25 įrengimui Birutės 
tenai buna visokių parengi fontano Kultūriniam Dar- 
mų ir privažiuoja daug svie- žely.
to. Dovery yra senų žmonių Birželio 6 d. suėjo į šei 
namai; ten randasi dar iš se- rnynišką gyvenimą Vincas 
nų laikų užsilikusių ir indi- Vaitinas su Elzbieta Gude- 
jonų statytų namų. Bedford Jiauskaite. šliubas buvo šv. 
Glens, dvylika mylių į rytus, Jurgio bažnčyioj, o vestuvių 
yra arti septynių šimtų akrų pokilis Lietuviu svetainėje.
žemės su gražiu mišku išva-• ______
žiavimams ir pasilinksmini-! Biznierių reikalai, 
mams. Orange apylinkėj, _. . . . .,. ...
penkiolika mylių nuo mies-' Biznieriai, apsiziurekite. 
to, ant farmos randasi ant;P°bcD^. išleido įstatymą, 
didelio akmens iškaltas bu-!fed šaligatviai butų svarus, 
vusio prezidento Garfieldo A ĮS1 biznieriai turi juos uz- 
atvaiz d a s. Independance dą*Kvti švariai apie savo du- 
miesčiuky yra bažnyčia pa-f1.5- Kitaip gali gauti pasau- 
versta į karčemą. Apie šim- (kimų į teismą ir ten pabau- 
tas metų atgal žmoneliai te- d3 užsimokėti. Iki šiol kai
nai melsdavosi suėję, o da
bar alų geria.

Pataria skaityt “Naujienas” 
ir “Keleivį.”

Vincas Brazauskas, rim
tas vietos veikėjas, užsipre
numeravo “Keleivį” ir ma-

kuriose vietose biznieriai 
patįs viską mesdavo apie 
savo duris.

Senas clevelandietis biz
nierius, Chas. Petraitis, ku- 

iris per ilgus metus turėjo 
drapanų valymo biznį, šio
mis dienomis vėl atidarė sa-LSS. 116 kp. padarė didelį Namo Draugija laikė pikni- --------

progresą. ką. Lietus lijo visą dieną, o- Worcesterio visos dides-
t>. „ ,. • • i • j ras vėsus, žmonių atsilankė nės dirbtuvės savo darbi-
Vdverie^’vėrA^M ""T“’ {T'"" R"" i duoda apmokamas ir vis perku pa.

16 kp du nauju draugu ii ne?)^s' .Bu\o,daiomi_ islai- v akacijas ueną są\aitę. vįenįaįs numeriais. Bet, sa- Vadinsis Eva’s Drv Clean-
p' “auJu uidugu mejimai ir penki laimėjo se- \ ienos duoda tiems darbi- b.n hll<. o.priau kai iš .vaain£lb. ??.a? V1.,,nkančiai- ninbomc L-n«o j.vktn-c-iic Ko’ DUS aauS geriau, Kai is ing. Petraičiai yra veikluskančiai. n.nkams, kūne dnbtuyeje parėjęs rasiu laikraš- žmonės ir remia visu reika-

kurie išdirbę 3 rnetuk Ku- W ^uose- Vincas pata- ius. Taigi ir juos reikia pa- 
rie dirbo tnimpiau, tiems
apmoksimi vskscijų se- 
duos. Toks paskirstymas ne
tobulas. . K. P. Šimkonis.

ge

abudu prisirase prie musų 
tuopos. Kiekviename susi
rinkime, musų kuopos orga
nizatorius dr-gė Veiverienė, 
suorganizuoja naujų narių.

inkime jai tokių gerų pa
sekmių ir toliau.

1-mą aukščiausi prizą lai
mėjo num. 477 — V. Ake
laitis, 49 Barkley st.—$10.

2-rą laimėjo num. —

no užsirašyti “Naujienas.” ,vo verslą toj pačioj vietoj, 
Sako, aš labai myliu tuos du 6702 Superior avė. Bet da

bar vardas bus pakeistas.

Bridgeporto Majoras ir Jo Politika.
BRIDGEPORT, CONN. ' pasidarbavo valstijos legis-

. x • i • „ ' ‘sniirt šoną fti&rei bCiistbaJau treti metai kaip musų •, JSI afb.injBĮ
mieste turime socialistų vaL, £ 4 . Ą. nk -,ine„ ( 
dzių, su majoru McLevy ( . p;rma y dar'bai
priešakyje Paskutiniu laiku daug . ini.
pasirodė kad majoras Mc- T d ahį,. diįelis
Lavymaza. paiso apie sočia; ;
lizmą. Kuomet jis lankėsi * 'tojams
praeito j socialistų konven-
cijoj Clevelande, tai vietos • Tai tokiais maž daug pa- 
anglų laikraščiai daug rašė vyzdžiais pasižymėjo musų 
ir spėliojo į kurią pusę nu- majoras Mr. McLevy.
kryps musų McLevy — į de- --------
šinę ar kairėn, kuomet buvo Koks laikas atgal, kilo 
girdima, kad konvencijoj skandalas lietuvių parapi- 
susidarė dvi frakcijos sočia- joje. Bet tikrenybėje pati 
listų. pradžia kilo klebonijoje tar-

Bet musų majoras pama- Pe kunigų. Mat blogais lai- 
tęs, kad “kairieji” socialis- kais ,^ai kartais ir kunigams 
tai paėmė viršų konvencijoj, blogiau.
tuoj jis į antrą dieną par- Pas vietinį kleboną Pan- 
pyškėjo atgal kaip “sociali- kų buvo prikergtas antrinin- 
stas bevardis.” Girdėjom, kas vikaras. Matomai butą 
kad jis labai pasipiktinęs ir darbštaus ir laikui bėgant 
pavadino socialistų partiją gavo mandagumu parapijo- 
“reds.” Dabar kalbama, kad nams pradėjo labai patikti, 
jis tversiąs savotišką parti- (ypatingai bobelėms. Patė- 
ją visoje Connecticut valsti- mijęs tai senis klebonas, ma- 
joj kokių ten “konservatyvų tomai iš pavydo, jauniklį 
socialistų.” (apdaužė ir tasai turėjo iš-

Bet visgi McLevy yra ge-įbėgti. Po to įyykio parapijo- 
resnis majoras, negu buvo nys sukilo, užsistojo uz jau-
demokratų ar republikonų. ;naJĮ ,J.Jlzsl.sPyr® neat°utin^1 
Matomai jis taikosi prie ap- se?i išvyti. Bet ant grei- 
linkybių savo politikoje, nes 1S^5. seni nepasisekę
gerai žino, kad jis tapo iš-1tai. Prad®jo JI boikotuoti ir 
rinktas didžiumos piliečių neiV. 1 bažnyčią. Kiti net pa- 
kaipo geras ir teisingas žmo- į raPD3 klt3 tarėsi tverti. Bet 
gus. Jis padarė ir daug gero, gale vyskupas nabagą 
sutaupė miestui apie 800,- £anM “įsmufmo i New 
000 dolerių. Prie to, mokės- Haveną, <> V1?ton. 
čiai ir šįmet biskelį mažesni. ten Kazlauską is Anso 
Per jo pasidarbavimą įvesta niJ°s-
civilė klasifikacija visiems' Tai taip užsibaigė Pan 
miesto tarnautojams. Pa- kaus dienos Bridgeporte 
samdė vieną miesto darbų ir Jis čion išklebonavo su virš 
visų reikalų profesijonalį 25 metus ir jau buvo gerai 
vedėją. Tuomi panaikino di- užsigyvenęs. Laikė porą 
džiumą visokio “grafto.” Jis gaspadinių, pirkdavo kas

L. Danelionis—$8.
--------  3-čią laimėjo num. 241—

Susirinkime buvo renka- Carl H. Yngve—$5.00. 
mi ir delegatai į Lietuvių 4-tą laimėjo num. 418 — 
Congresą, išrinkta dr-gė B. A. Šablinskas — $2.00. 
Keblaitienė ir J. Pilka. Taip 5-ų laimėjo num. 191 — 
gi buvo paskirtas atstovas į Mrs. B. McHugh—$1.00. 
Lansingo Socialistų Kon-' Viso laimėjo $26 ir buvo 
venciją Michigano valstijoj pinigais. Platini-
d-gas M. Kulešius. Detroito

Kun. Vasys aplankė L. U. 
Kliubą.

na ir kitiems tuos laikraš-, remti.
čius užsiprenumeruoti, nes ______
jie paduoda aaug pamoiri- > jonas Brazauskas ir Juo

zas Blaskevičius rengiasinančių raštų ir geni pašau-1 
lio žinių. prie didelio biznio. Jis užlai-

- 1* 10 .]• T • 4. Rys aludę ežerų parodoj.Birželio 12 dieną Lietu-1 Taigi prašo ir lietuvius ne- 
pamiršti užsukti į Lietuvis- 

Kalnelį, kada lankysis 
parodoj. Paroda atsidarys 
27 birželio dieną ir tęsis per 
tris mėnesius.

Kun. Vasys atsilankė i L. vinys, V. V Sąjungos at- 
e stovas. Savo kalboje maz-U. Kliubą ypatiškai prašyt;aukų. Prie Kliubo priklaušo ^auf- "ušvietė Vilniaus kra- 

visokiu pakraipų žmonių,,??0 lietuvių padėti ir reika- 
mas laimėjimo tikietėlių lodė! 'kiFo dislSijos. Kai atgauk

socialistai darbuojasi gana Š“nku^“^b^ bet'sunkus kube nėt'jsikai^ciavo. Bet MtS 'T ži?°™e’
įtemptai. 'darbas atneša naudos ir nuo kuomet L. U. Kliubas statė J®"

didelę svetainę, Ui tuvian\s J>nklabęt da-išlaimėjimų

Daktaro J. Kamėšio na
muose atsilankė garnys ir 
paliko gražią dukrelę. P-niav Rks Senelių savo didelę sveUinę, p<*****» giazaą uimieię. r-xu<*

Birželio 28, 116 kuopa Prieglaudai kiek pelno. At- kun. Vasys per savo pa- kuriPmus kai tik : l ik ’ ;Kamėšienėjaučiasilabaige-
rengia didelį pikniką Liber-.eityje esame tikri prie šio mokslus ir susirinkimuose «un mus Kaip.tik ii sulaiko
ty darže. Bertas piknikas’veikimo prisidės veikliu kliubo rimtesnius narius ;la- 
skirtingas nuo visų kitų, .nes darbuotojų ii- daugiąfejafeė^ai nešvariai apkalbėdavo. Jgnetieį

rai.

lių, buvo lenktyniuočiai ir 
šokėjai, su visokiais pamar- 
ginimais, bet musų seneliai 
buvo pamiršti. Dabar ir mu
sų seneliai bus apdovanoti. 
Kurie atsilankysite į šį pik
niką ir dalyvausite senųjų 
konteste, paduokite savo

Birželio 10 dieną mirė šė- 
Clevelando gyventoja, 

t Veronika Šalčiuvienė, gyve-
"rty“*** Rnfl vilmpčini m-ižtii nusi prie 14o9 E. 93rd st. La-sądėlis ir da gražiau. Ūžto- “Keus, Kaa vnmecia1 gųztųh.. „ ,

Worcesterio lietuviai sa\o kias kun. Vasio teiktas me- ie uvos,

rereitą metą surengė 
puotą ponams Reikiams, o 
šįmet Antanų dienoj, birže
lio 13, Antanui Dailidai. 

pravardes ir metus prie var-, Dailida rimtas ir teisingas 
žmogus ir pasišventusiai 
veikia visokiem lietuvių vie-

tų įsigydami tikietą.
Todėl ir visi seneliai da

lyvaukite šiame piknike. 
Bus dovanos ir šokėiams.

M. K.

Cvltll tį, I 1/UlU *
kuomet čia ko nubudime vyras Motie-

žodžin O Amerikos Lietu-! nese. Šalčių šeimyna clevė- 
Katalikas-ne parap. Kongresui jis nepritaria. 'landiečiams y ra žinoma kai-
------------- -------- "! po veiklus žmonės. Reiškiu

BINGHAMTON, N. Y. jau pereita syki buvau! gilios užuoJautos MotiejuiJau pereitą sykį ------- ---------
padavęs vardus tų, kurie šią! ličiui ir jo sunams, o velio- 
vasarą pabaigė aukštesnes nei lai bus lengva ilsėtis sios 

Lietuvių Tautinė Bendro- mokyklas. Vėliau dar dau-
vė Įkurta 1913 metais tikslu giau vardų teko sužinoti.

. . . įsigyti nuosavą lietuvių sve- East High baigė Andrevv
sur yra komitetuose, tai jo tainę, par(įavinėjo akcijas Skarnus, John Slankauskas,
Pagerbimo PHot°j dalyvavo (šėrus). Šįmet minėdama Anne Bakaitis ir Ella Kla-

20 metų svetainės įsigijimo vaitis. Notre Dame baigė 
jubiliejų, nutarė išmokėti A. Grokauskas, 
savo nariams

šiem reikalam. Priklauso 
prie daug draugijų ir veik vi

Jieškomi bendrovė* nariai.
šalies žemelėj.

Valdžia pradėjo atsiųsti 
žmogų į lietuvių salę, kuris 
surengia tam tikrus vakarus 
ir mokina žmones kaip išsi-

---- „ Catherine imti pilietiškas popieras. Už
pirmus divi- Gudiunas ir Rosemary Mu-įtas pamokas mokėti nieko 

dėmius — po du doleriu nuo liolis. Extension High baigė nereikia; valdžia jam apmo- 
šėro. Dalis narių yra išvaži- Anne Žilinskas ir Matilda ka iš tų pinigų, ką yra skirti

PHILADELPH1A, PA.
A. a. Natalia Bendikienė.
Gegužės 31. sulaukus 48 metų į amžiaus mirė Natalia Bendikienė. Velionė Amerikoje išgyveno 23 metus, paliko 14 metų sūnų ir savo vyrą dideliame nuliūdime. Palaidota per šv. Jurgio bažnyčią Richrpcnde. Paėjo iš Lietuvos iš žilių kaimo nuo Va- balnikų. iš tėvų Natalia Petriu- kiutė.

ris, ji paremdavo ir prisidėdavo Į tas miesto kapinėse (Hope Philadelphia), Chas Seas- iškraipytos ir negalima at-prie visokių pažangiųjų veiki-ĮCemetery). Tūkstantinės berg, E. Staneslaws, John skirti nuo kitataučių,mu. Per 18 metų skaitė “Kelei- minios lankė grabą ir laido- Stasvečius, Joseph Strikol,vį.” Lai buna jai lengva Ameri- tuvėse. Visos biznio įstaigos Joseph Debesis ir Adolphkos žemelė ilsėtis po visų gyve- buvo uždarytos nuo 10 vai. Debesiunas. nimo sunkumų. Kurie norėtų su- i Coockson buvo išrinktas Rašykite

keli šimtai. Worcesterio 
tuvių.

lie-

Mirė Worcesterio majoras.
republikonų kon-T fcp

vencijos Clevelande? mirė nėjusių Į kitus miestus ir ne- Zitson. Shaw High baigė A. Į šelpimo tikslams. Taigi, ku
šio miesto majoras Coock- turime jų adresų. Todėl pa- Kadis. Collinwood High rie norite gauti pilietiškas 
son. Birž. 13 parvežė į Wor- jieškome per laikraštį ir pra- baigė Alice Baltušis, Susie' popieras, tai lietuvių salėj 
cesterį ir buvo pašarvota? šome atsišaukti: Steve Mali- Garbinčius, Anthony Kaitis, galite gauti informacijų, ko-
auditorijoj, birželio 15 pa- nauskas (gyvenęs Detroit), Edward Šarkenis ir Alex kiu laiku tos pamokos atsi-
laidotas su didelėm iškil- Joseph N’euronis, S. J. Pem- Šūsnis. Lincoln High baigė buna.
mėm. Grabą nešė ugnage- pė. Jos. Razones, Stanislo- Stainatis. Gal yra ir dau-
siai ir poliemonai, palaido- vas šimoliunas (gyvenęs giau, bet daugelio pavardės Victor Anderson, geras 

lietuvių veikėjas, “Naujie
nų” ir “Keleivio” rėmėjas, 
nuėjo į naują biznį: parda
vinėja Dodge ir Plymouth 
automobilius. Taigi, reika-

P-nia Samolienė pargriu
vo ant laiptų ir sulaužė ran-

svetainės adre- ,ką keliose vietose. Dabar ji lui esant, nepamirškite Vik- sižinot su velionės vyru, gali už majorą pereitą rudenį 2 su: Lithuanian National As- yra po savo žento D-ro Ka- toro. Kreipkitės į jo namus: kreiptis šiuo adresu: P. Ben- metų terminui ir nuo sausio sociation, Ine., 315-17 Clin- mėšio priežiūra. Linkėtina 7427 Star avė. Jis jums ma- dick, 2643 E. Dauphin street,;! dienos šių metų užėmė ton st., Binghamton, N. Y. p-niai Samolienei greitai pa-.loniai patarnaus.Philadelphia, Pa. i vietą. Jam mirus majoro vie- S. Jasilionit, sekr. sveikti 
I

Jonas Jarus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

.ELumPATAĮUMVFAmRUMSKaip Išrodo Dabar Ispa-
Kaip palaikyti drėgmę rodyta kuria nors medžiaga 1/ X

soduose. rūpestingai pridengus, uz-
Agronomas M. Mickis l,eks \!sai v.asaraL Talp pn' 

“Lietuvos Ūkininke” rašo den?danl! .zem*’ suUupysi- 
apie ši reikalą taip: me J°Je d,e*”£ ąP^ugosi-

Nemažai tenka matyti so- me, « ,1U0 
dų, kuriuose vaismedžiai pa- Pa^aip5>i:ne SerQ

nija ir Jos Žmones.
Aš pervažiavau 2,000 ki- J —Kas per sąvaitę valgo Į bandžiau pasikalbėti su vie- 

x_. •----- ■*« -- - ju kartu, pakelkite Į nu juntero. Pamojau, kad

(kartais ir drėgmės 
pertekliaus) skuista ir rei
kiamo derliaus neduoda. 
Per visą vasarą ne tik patys 
vaismedžiai sunaudoja ne
paprastai daug drėgmės, bet 
ir nuo saulės kaitros, vėjų ii 
kitokių priežasčių labai 
daug sodų plotai išgarina 
vandens. Labai mažai būna 
tekių vasarų, kad nesirūpi
nant drėgmės palaikymu 
dirvoje, savaime jos užtek
tų. Dirvai sode išdžiūvus, ją 
palieti vandeniu, ypač, jei 
sodas didelis ir suaugęs, be
veik neįmanoma. Tad lieka 
j ieškoti kitokių būdų drėg
mei palaikyti.

Drėgmei palaikyti svar
biausia ir paprasčiausia są
lyga, tai tinkamas žemės į- 
dirbimas ir nuolatinė jos 
priežiūra. Gerame sode že
mė neprivalo dirvonauti, o 
turi būti dirbama-purinama. 
Purioje žemėje ne tik drėg- 

—Tegul bus pagarbintas kitiems apie ką tu pats ne- mė geriau laikosi, bet ir oras

augalo gyvenimui. Tokiose justi, kaip plaka tautos pul 
sąlygose vaismedžiai auga sas. Gana gerais keliais per- 
labai gerai, daug ir geresnių važiavau Toledo provinciją 
vaisių duoda. ir skubinausi į Kaseres (Ca-

Toks drėgmės soduose ceres), nastudijuoti žmonių 
palaikymas itin turi didelės gyvenimo ir pragyvenimo 
reikšmės jauniems sodams, klausimų.
ypatingai pavasarį ir pirmo- Atgal grįžau per Kordo 
įe vasaros pusėje. \ ėliau, bą, maurų civilizacijos cent- 
pabaigoje vasaros ir rudenį, rą senais laikais. Siudada 
drėgmės taupymas nustoja (Ciudad) Real, Chaną (Ja-
svarbos. en), Toledo, Madridą, pa 

galiau į Katalunijos sostinę 
Barceloną.

Mačiau alyvmedžių ir ož-

Jezus Kristus su visais šven
taisiais ir išrinktaisiais!

—Sveikas, sveikas tėve! 
Kas naujo?

—Dievaži, Maike. Dievas

turi mažiausio supratimo, laisviau gali į ją įeiti ir atlik- 
Jeigu nori sužinot apie kokį ti didelį ir naudingą darbą, 
nors dalyką teisingai, tu iš- Oras yra svarbiausis me- 
mok protauti. .Jums pasako- džiagų puvimo bei dulėji- 
jo kunigai, kad d-ras Šliu- mo veiksnys. Dirvose, kur 

musų pamačius ir ratunka pas atvažiavo į Ameriką be- nėra pakankamai oro, prasi- 
suspaudimuose, kurie užėjo dievybės skleisti. Tas netei- deda rūgimas ir augalams 
ant musų viečnai. sybė. Jis atvažiavo ypatiškai kenksmingų bakterijų visi-

—Kas tau, tėve, šiandien apipasakot Amerikos lietu- mas. Be to, gerų dirvos dir- 
pasidarė, kad tu išrodai vi- viams kas dabar dedasi Lie- bimu sunaikiname daugybę 
sai nenormalus? tuvoje. Jeigu tu, tėve, nori piktžolių, kurios mums be-

—Nešnekėk, Maike, man tikrai sužinot, kas yra dak- reikalingai iš dirvos maistą 
apie marmalus, aš pasipra- taras Šliupas ir ką jis kalba, ir drėgmę ima. Per metus 
šęs dvasios šventos tau pa- tai nueik pats į jo prakalbas vieną kartą išpurinti sode 
pasakosiu visą teisybę taip ir pasiklausyk, ką jis paša- žemę paprastai neužtenka, 
kaip ant delno. Šarap ir da- kys. O jeigu negali nueit i nes kiekvienas didesnis lie- 
bar" klausyk. Vakar buvo prakalbas, tai paskaityk lai- tus ją suplaka ir tokiu budu 
švento Augustino gvardeicu kraščius, kuriuose jo pareiš- sugadina jos struktūrą. Ji 
kavalierių sekretnas mitini kimus aprašo. Tada tau, tė- greit apauga piktžolėmis ir 
gas. Buvo Marijonų berne- ve, nereikės bijotis nei vėl- vėl tuoj išdžiūsta. Gerai pa
lių penki atstovai, o paskui nių. nei paties Liucipieriaus. tręšus sodo plotus, galima
atsiskubino ir kun. Brazi- Gud bai. Maike, aš pasi
ninkas. Jis kaip Nazarens- Riausju geriau pas švento 

Augustino kavalierių mar
šalką.

Piktžolių naikinimas.
Nėra reikalo ir kalbėti a- 

pie piktžolių žalingumą dar- kų, kamštmedžių ir kviečių, 
žams. Lietuvių moterys dar- avižų, avių, miežių, palmių 
žus ravi du-tris kartus per ir kaktusų, mačiau gražių 
visą vasarą. Bet tą ravėjimą miestų, tapybiškų kaimų, ri
jos atlieka labai netiksliai, terišku pilių, mauriškų bok- 
eidamos keliais ir raudamos štų, gražių, naujų mokyklų, 
žoles. Toks darbas yra labai kurias respublika pastatė, 
sunkus, didelis ir nepelnin- žibančių dvarų, apgriuvusių 
gas. Kitas reikalas turint bakūžėlių, nepaprastai gra- 
kauptuką, kuriuo labai pa- žiu žemvaizdžių. daug turto 
togiai ir greitai galima nura- ir nepaprastai daug atstu- 
vėti daržą. miančio skurdo, mačiau kra-

Su piktžolėmis darže rei- štą su garsia praeitimi, pui
kia kovoti kiekviena proga, kiomis ateities galimybėmis
Tuokart daržo priežiūra bus 
lengvesnė ir jis visuomet 
bus švarus nuo piktžolių.

. Dirvos purinimas.
Nuo lietaus arba laistymo 

dirva pasidengia plutele, jausi su dvarininkais, bur- 
kuri trukdo orui laisvai pri- mistrais, vyriausybės atsto- 
eiti prie šaknų, o tuomet au- vais. su ūkininkais, jų žmo- 
galai sustoja augę. Ypač nomis ir jų vaikais,„bet pir- 
tam jautrus yra pupelės, žir- miausia su “juntero.” 
niai, pupos ir kitos daržo-

ir liūdna dabartimi 
Man rūpėjo sužinoti kaip

gyvena “juntero,” tas Ispa
nijos žmogus, į kurį Azanos 
vyriausybė atkreipė dėmesį 

Šioje kelionėje aš kalbė-

jis arčiau prieitų. Bet ispa
nas lieka ispanu: jis mums 
pamojo, kad mes prie jo 
prieitume. Teko mums nu- 
žigsniuoti apie 50 metrų 
sausa ir gera grafo Torearos 
žeme.

Junteros pavardė: Facun- 
do Martin, maždaug 24 me
tų amžiaus vyras. Pasirodė, 
jis dirbo savo mulu savą že
mės gabaliuką. Vyriausybė 
privertė grafą išdalyti savo 
dvarą į 'dvidešimt keturias 
parceles ir jas išnuomoti 
valstiečiams.

Kiekvienas juntero gavo 
po 7 ha, beveik pakanka
mai. Pietums Fakundo turė
jo truputį duonos ir džiovin
tos mėsos. Jo namai už sep
tynių kilometrų. Iš ten jis 
rytą čia atsibastė dirbti.

Junteros, kurie gavę že
mės, patenkinti, laikui bė
gant jie, esą, geriau gyven
sią. Per rinkimus jo šeima 
balsavusi už socialistus. Į 
bažnyčią jis neinąs.

—Kas jums davė žemės? 
—paklausiau.

—Respublika, — atsakė 
jis, — bet žemės nuoma per
daug aukšta.

ves.
mės
rln/i
V« U”

Iš pluta padengtos že 
greičiau

drėgmės.

gamoja van-
uncroloi nrit mirei o 
c*Ū£uiax xvx urveva

Juntero yra tokie valstie
čiai, kurie turi vieną asilių 
ką ir mažą gabaliuką žemės.

D.,r>ei didžiuma jų
visiškai neturi. Jie

žemes 
savo ir

kas karalius žydų, vaikščio
ja po visą pasaulį.

—Palauk, tėve, tu kalbi 
nesąmones. Jeigu tu buvai 
kokiam nors susirinkime, 
tai pasakyk trumpai, kas ten 
svarbaus įvyko.

—Šarap, Maike! Juk aš 
tau ir pasakoju, kad buvo 
vo kun. Bružininkas ir pen
ki altaristai.

—Bet tai paprastas dalv- 
kas, kad į davatkų susirinki
mus kunigai lankosi.

—Aš tau sakau, Maike, 
kad tu nebliuznyk ir klau
syk, ką aš tau pasakysiu. 
Buvo sužinota dvasiškų asa- 
bų, kad atvažiavo i Ameri-

SOVIETŲ RUSIJOS VAL
STYBĖS ŽENKLAS BU

SIĄS BE ŠUKIO.

apsėti mišiniu arba užsodin
ti šakniavaisiais, kurie, pri
dengdami žeme. apsaugo ją 
nuo staigaus išgaravimo ir 
neduoda smarkiai piktžo
lėms plėstis. Šis būdas, žino
ma. yra geresnis, negu kad 
sodą dirvonu laikyti, bet rei
kia turėti galvoj, kad minė
ti augalai taip pat paima iš

Lietuvos Žinios paduo- diwos daug maisto ir drėg

K,ad to neatsitiktų, turime savo gyvulio jėgą parduoda 
darže laikyti nuolatos purią dvarininkui. Estremaduroj. 
dirvą. Purinti galima kaup- Andalūzijoj ir Kastilijoj 
tuku ar kitokiu rankiniu. Di- žmonių didžiuma yra beže- 
desmuose plotuose vartoja- miai. Tai ir vra neturto prie
ini arkliniai planetai. žastis. Todėl dabartinės vy-

Kad purinti butų leng- riausvbės artimiausias tiks- 
viau, reikia augalus sodinti las šituos juntero aprūpinti 
tvarkingai eilėmis. Daržo- žeme. o jeigu kaip, tai duoti 
vių purinimas yra didelis žemės ir “brasero,” kuris ne-
paskatinimas joms augti.

rankas, — pasiūliau aš.
Nei viena ranka nepakilo.

Kas mėsą valgo kartą 
sąvaitėje?

Nei vienas. Nei vieno ran
ča neiškilo.

Tada atsistojo moteris ir 
man paaiškino, kad didžiu
ma minta vaisinėmis sriubo
mis ir juoda kava. Duoną 
valgą, kai jos turi; kartais 
valgą ir sardinkų.

—Ar jūsų vaikai gauna 
oieno?

Dvejetas moteių, su ma
žais vaikais ant rankų, pa
rodė į savo krūtis:

—Taip! — atsiliepė vie
na, — kol čia truputis pieno 
yra. Bet kai čia nėra, iš kitur 
negauna!

Vyrai dažnai dirbti rytais 
einą nevalgę, o vakare sre- 
bią alyvinę sriubą.

Aš pareičiau temą:
—Ar naujoji valdžia jums 

žemės davė?
Taip, žemės visi esą gavę 

ir tiki, kad dabar jiems bu 
ią geriau. Bet iš ko jie gy

vensią iki artimiausio der
liaus.

Aš klausinėjau toliau:
—Bet kaip čia atsitiko, 

kad buržujus Azana jums 
davė žemės?

—Socialistų verčiamas!...
Mes jį privertėm!... Turėjo 
duoti! — taip atsiliepė susi
rinkusiu dauguma.

—Dabar jus norite pasi
dalyti mažais kapitalistais?
—paklausiau.

Šios perspektyvos sukėlė ! kur nesenai 6,000 ha dvarų 
salėje juoką. žemės buvo išnuomota vals-

Kaserės mieisto aikštėje 
mes sutikome tris junteras. 
Jų rūbai buvo nepaprastai 
sulopyti, o plačios skrybėlės 
(sombrenos) juodos, kaip 
juodvarniai. Jie kilę iš kal
niečiu kaimo Malpartida.

—Galimas daiktas, kad 
ateis toks laikas, kai gyven-

tieciams. Kiekvienas gavęs 
po 4 ha žemės. Nuoma dar

sime kaip padorus žmonės. J esanti nenustatyta ir jie ne
one kaip gyvuliai!... Bet jei-į žiną, kiek ilgai žemę laiky
siu mes neverčiame, kad ki- šią ir ar daugiau jos gausią, 
ti mums dirbtų, tai mes ne —Bet truputį žemės mes 
kapitalistai!... Juk pati gani- įau turime, jr tai puiki pra- 
ta taip norėjo, kad žemė pn-|džia, — pareiškė vienas. — 
klausytų valstiečiams!... Anksčiau mes juk narvuose
Mes liksime proletarais ir 
socialistais!

Nelengva buvo sustabdyti 
šiuos pareiškimus, kurie tę
sėsi be galo: ispanai—tem- 
peratingi žmonės. Publikai 
patiko mano klausimai, to
dėl kiekvienas vis norėjo at
sakyti.

sėdėjome. Dabar ten nebe- 
grįšime,—pareiškė antrasis.

* * *
Po daugelio tokių pasi

kalbėjimų, diskusijų su že
mės reformos instituto val
dininkais ir kitais ispanais, 
jaučiuosi galįs padalyti šio-

turi nei asilo, nei žemės, tik 
savo dvi rankas. Tai kaimo 
bernas.

Kaseres provincijoj že 
mės reformai vadovauja 
senjoras Felipes de la Fuen- 
te. Jis pareiškė, kad ten jau

Daržovių laistymas.
Daržovių laistymas yra 

labai reikšmingas darbas. 
Daržovės, turėdamos daug 
lapų, išgarina daug vandens,

na apie naują Sovietų kons
tituciją sekantį pranešimą:

“‘Havasas’ praneša, kad pa- _ ___________ _______
gal naują Sovietu konstituciją miršti, ksd čia. svarbiausia jp dažnai joms nebeužtenka apie (0,000 ha žemės esą iš 
—Sovietų Rusijos herbas

mes ir tokiu budu ją alina. 
Nors tie augalai atrodytų ir 
apsimoka, bet reikia nepa- —O kas bus su dvarpo-i kias tokias išvadas: nedide-

ir pagrindinė kultūra yra 
turėsiąs šūkio: ‘Visų šalių pro- vaismedžiai, tad pirmoje ei- 
letarai vienykitės.’ Pjautuvas. Įėję il‘ lieka jais rūpintis, 
kūjis ir žvaigždė paliekama.’'

ne-

Tikslesniam ir geresniam 
Išrodo, kad bolševikai drėgmės sutaupvmui sodų 

nuo šito obalsio atsisako, plotuose kai kuriuose kraš- 
ką daktaras Šliupas ir jis Bet kol kas tvirtint negali- tuose yra gana plačiai prak- 
bomilizuoia į savo vaiską vi- ma kad tas pranešimas yra tikuojamas žemės pridengi- 
sus katalikus. Jes, Maike, teisingas. mas tolium arba specialiai
gali visi parapijoms pago- --------------- tam reikalui fabrikuose ga-
nais palikti. Kunigas Bruži- ftumat0 EraUCUZijoj popierium, kuris
įlinkas visus mus perzegno- _ J J vadinasi mulca, o toks ze-perzegno- 
;io ir padarė indulgencijas, 
kad nelabasis neprisikabin
tų ir paliepė visiems žegno 
tis kaip tik pamatys kokį 
šliuptarnį. Liepė nežiūrėt 
nei į tą pusę, kur bedieviai

Revoliuciją.
A. Carrell, garsus medi

cinos mokslininkas, kalbė
damas amerikonų kliube

mės pridengimas agronomi- 
nėje literatūroje vadinamas 
mulčirav!mu. Žemei priden- 
gti arba mulčiruoti nebūti
nai reikalingas čia paminė
tas popierius (mulča) arbaParyžiuuje pareiškė, kad

vaikščioja ir neklausyt, ką dabartinių dalykų, kokie na- tolius. Kiekviename ūky ga 
jie sako. b£r dedas, Francuzijoj, ga- ,ima pakankamai rastf tSm

Tu čia Jes issivystyt revoliucija, is ,.eikal'ui modž;agoSj kuri be.

dirvos vandens, todėl prisei- dalyta maždaug 25,000 ma
na daržoves laistyti. Laisty- žažemių. Badachoz provin- 
mas vra brangus darbas, tai- rijoje žemės reformos vyk 
gi turime juo naudotis tik dvtojąs Montojo pareiškė, 
ten, kur jis būtinai reikalin- kad šioje provincijoje vals 
gas. Kad laistymas butų tiečiams jau išdalinta 120.- 
naudingas, reikia žinoti įia žemės. Bet iki šio 
kaip, kuriuo laiku ir kuo tik siose dvejose Ispanijos 
daržoves laistyti. vietose kiek įmanomiau ir

Visuomet reikia laistyti tepravesta žemės reforma, 
rečiau, bet gausiai. Vanduo Badachoro provincijoj, 
turi būti minkštas: kudnj, Barkarotos kaime, patekau 
upelių ar lietaus. Be to, jis aš į socialistų susirinkimą 
neprivalo būti šaltas. Liaudies namuose (Casa de

Sausrų metu, turime būti Pueblo), radau jau besėdin- 
ypač apdaiiųs, kad branges- čių apie 200 moterų: visos 
m cugalai neišdžiutų. Lais- iuodai apsirengusios. Jos 
tant reikia skaitytis ir su laukė atvykstančios parla- 
daižo žemės savybėmis; pu- mento atstovės Margaritos 
vėsingą žemę lieti rečiau, Nelken. Bet Margarita ne-

lio žemės gabalo išnuomoji- 
įtinka^ -mas žmogui, kuris teturi du—Tegu? truputi parauda, i Hesus mulus — nėra joks 

—pareiškė viena ‘ motina,—: žemės- reformos klausimo iš
mes visą savo gyvenimą risimas. Juk juntero pir- 
raudojome ~ miausia neturi pinigų. Vy-

—O jeigu kunigai su mo- riausybei teks griebtis toli- 
narchistais vėl ateis ir žemę niesnių ir drąsesnių refor
is jūsų atims?

niais? — paklausiau.

mų. Ir žmonės kantriai jų 
lauks. Ir tikriausia, nesi- 
griebs jokių revoliucinių 
priemonių, jeigu tik reakci
ja neims perdaug siausti. 
Bet kol kas juntero lieka ne
turtingas ir. žinoma, todėl 
socialistas. Jis dėkoja Largo 
Kabaljerui, kad šis priver-

bažnvtines mokyk- Azan3 j3”1 žemės duoti 
ir tikisi, kad Largo jam dar

—Klausyk, tėve. 
nesąmones kalbi.

—Nosar, Maike, aš da ne
durnas. Jeigu šventa asaba 
taip sako, tai jau velnias iš 
katalikų juokias.

—Aš tau sakau tėve. kad 
tu niekus kalbi. Jeigu iš ku-

kurios bus nauda netiktai 
Francuzijai, bet visai JEuro- 
pai.

KRUVINI ĮVYKIAI 
NEZUELOJ.

VE-

veik nieko nekainuoja. Tai 
bus gyvulių mėšlas, kompos
tas, durpės, piuvenos. sama
nes, šiaudai arba dar pa
prasčiau. tai įvairios tik ką 
nušienautos menkos vertės 
žolės aiba net piktžolės, ku
rių kiekviename ūky pilni 
patvoriai. Piktžolės reikia

Iš Venezuelos ateina ži- 
nigo kalbos, kaip tu paša- nių apie kruvinas žmonių 
kei, juokiasi ir velnias, tai kovas su valdžia. Valdžia iš
reikštų, kad ir jis nesąmo- leidusi patvarkymą “viešai nušienauti, kol jos dar nėra 
nes kalba. Bet, tėve, tokio tvarkai” palaikyti, kuris e- peržydėjusios, nes priešin- 
daikto, kaip velnias, visai sąs panašus į karo stovį, gai galima užteršti jų sėklo- 
nėra. Protestuodami prieš tokią mis dirvą. Suprantama, nė-

—Yes, Maike, velnias yra “tvarką,” darbininkai ap- ra reikalo pridengti visą iš- 
ir turi Liucipierių ir kunigai skelbė generalį streiką ir tisai sodo žemę, o užtenka 
dabar užtai bijosi šliupo, 20,000 žmonių sostinėj Ca- tik vaismedžių šaknų plotas 
kad parapijonus nepaverstų racas įtaisė protesto demon- pridengti, kuris yra kiek di- 
bedieviais. straciją prieš valdžią. Poli- dėsnis už šakų vainiką. Sykį

—T-ve, tu prisiklausai vi- ei ja pradėjo į žmones šau- gerai žemę supurinus ir pikt- 
sokiu kvailysčių ir pasakoji dyt. Smulkesnių žinių nėra. žoles iš jos pašalinus ir nu-
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smėiėtą tankiau.

ŠACHMATU ČEMPIJONAS.
ZZz-., ..

Samuelis Reshevskv, kuris 
šiomis dienomis New Yorke lai
mėjo Amerikos, šachmatininkų
čcmpijnnatą.

atvyko. Tada aš paklausiau 
susirinkimo, ar galiu šio to 
<~usirinkusiu.iu paklausti. Su
tiko. Kai aš išėjau i labai 
primityvišką scena, jau bu
vo susirinkę per 300 vyrų ir 
moterų.

Aš paklausiau:
—Kodėl jus esate sociali

stai?
—Todėl, kad mes norim 

būti laisvi! — atsakė viena 
moteris.

—Ir mes nebenorime mir
ti badu! — pridūrė dar kaž
kas.

—Argi jus neturite pa
kankamai ko valgyti? — 
klausiu.

—Jie pirma mus užmuš
tų... Juk jie negali priversti 
mus ir toliau badauti.

Pasiūliau iškelti tiems ran
kas, kurie vaikšto į bažny
čią. Pasigirdo garsus juo
kas. Nei viena ranka nepa
kilo. Nei vienas jų vaikas 
neinąs į
las.

—Ko ius dar norite? — daugiau žemes pampins, 
klausiu k)el spekuliacijų apie Sovie-

—Daugiau žemės! — gir- įsteigimą, jis daug negal- 
dėjosi balsai iš visų pusių.— n^nĮano įr nesiruošia.
Mes norime išauginti svei- P.UvS’ JsPaniJos gyvento- 
kus vaikus... Mes norime so- JU_dn*ba žemę.

valstybės, kaip Tain apie Ispaniją rašo 
laikraštininkas Louis Fi- 
scher, žurnalo “Nation” 
bendradarbis.

cialistinės 
Rusija!

—Kas jūsų vadas?
—Largo Kabaljero! Lar

go Kabaiiero! Viva Largo!
Largo Cabalero, tai sočia- SENATAS UŽTVIRTINO 

listas, kurį kunigai su mo- BEDARBIAMS ŠELPIMO 
narchistais buvo uždarę ka- BILIŲ.
lėjiman. Washington, birželio 18.

Tamsus debesvs viršum Senatas užtvirtino papildo- 
gražiu kalvų. Teko pertrau- majį $2,375,000,000 bilių. 
kti. Vidurnaktį pasiekiau Toji suma paskirstoma jvai- 
Seviliją. riems reikalams. Iš tos su-

* * * mos apie $1,500,000,000
Truchilo mieste, prie skiriamamieste, prie skiriama bedarbių sušelpi- 

Pasigirdo garsus ir ironiš- Francesko Pizaros pamink- mui ir Tęsimui pašelpimų 
kas juokis. įlo, sustabdžiau automobilį ir dalbų.
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Įvairios Žinios.
Kiek Lietuva Skolin- Kas Smaugia Vokie-

ga Užsieniams. j tijos Finansus?________ ■ ■■
Lietuvos valstybės iždo . okietijos ūkio ministeris 

skolos yra užsieninės ir vi- }r Vokietijos banko valdy- 
daus. Pirmoji užsienio sko-' ^os, Schaehtas, Vokietijos 
la Lietuvos nepriklausomy- banko valdininkų susinnki- 
bės atstatymo reikalams bu- me pasakė kalbą, kurią pro- 
vo užtraukta Amerikoje. Vi- pagundos ministerija leido 
daus skolų iždas ligi šiol be-' Paskelbti ir spaudoje. Savo 
veik neturėjo. Tik pereitais kaboje Ps nurodė, kad do
mėtais, kaip žinoma, buvo kietijos banko uždavinys e- 
užtraukta 18 milionų litų 8iĮ8 nepaprastai sunkus. \ o- 
vidaus paskola.

Šių metų pradžioje, Lie-
5 bankas garantuoja 

i krašto valiutos pastovumą, 
tuvos valstybės iždas turėjo! organizuoja kreditavimo 
82 milionų litų užsienio ir aparatą ir devizų priežiūrą.
19 milionų litų vidaus pas
kolų. Tai, iš viso valstybės 
iždas turėjo 101 milioną litų 
skolų. Beveik visos Lietuvos

reguliuoja Vokietijos skolas 
užsieniams ir aktingai prisi
deda prie bendro Vokietijos 
ūkio kėlimo. Tačiau, sun-

Mokina Fašistiškos “Civilizacijos.”
KELEIVIS, SO. BOSTON.

Kokius Rezultatus 
Davė Seimelio Rin
kimai Klaipėdoje.
"Lietuvos Žinios” iš Klai

pėdos seimelio rinkimų pa
duoda sekančius davinius:

"Klaipėdos miesto seimelio 
rinkimų komisija, gegužės 26 
suskaičiusi paduotus už kandi
datu sąrašus balsus, konstata
vo. kad sąrašas Nr. 1 (social
demokratų) gavo 964 balsus; 
sąrašų Nr. 2 (lietuvių visuo
menės sąjungos) ir Nr. 3 (na-

ARPAD
U Nl MENTAS.

TAI ŽAVXJANTIS LINIMENTAS 
NUO VISOKIŲ GĖLIMŲ

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

JOHN KO V AL,
Box 5, MONA, W. VA.

PAJIEŠKOJIMAI
, , , . . Pajieškau STANISLOVO VISKES-

mų savininkų) blokas—3,348 KO, jis gyvena So. Bostone ar apie-

LAftKENCE, MASS.

Lietuviška Barberne
KERPAM PLAUKUS VYRAMS IR 
MOTERIMS sulyg vėliausioa mados 
ir kaip kas myli. Vaikams iki 12 me
tų nukerpant plaukus už 25c. Prašo
me visus Latvrenee’o lietuvius užeiti.

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

DARYK—DABAR
Žemiausia kaina dėl visokių spau

dos darbų. Adresuok: ' (6)
TIESOS SPAUSTUVĖ

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

iždo skolos užsieniams yra Į klausias banko uždavinys e- 
ilgametės ir jų greitu laiku.S3S .kad reikia finan-
nereikia išpirkti. Tik 767,- 8UOtl. nulzmiską programą 
000 litų skola yra trumpalai-!kovai su nedarbu ir kanuo- 
kė ir turės būti apmokėta, menės apginklavimą.

Jeigu jau patys Vokieti
jos rudmarškiniai pradeda 
aiškintis, kad Vokietijos pa
dėtis sunki, tai galima įsi
vaizduoti kokia Vokietijos 
žmonių padėtis tikrenybėje 
Jau pradeda aiškėti, kad at
einančią žiemą Vokietijos 
darbininkams prisieis ba
dauti.

Pavergti Etiopijos žmonės dabar mokinami fašistiškai italų 
žandarus sveikinti, šiame vaizdely parodytas būrys pusnuogių 
etiopų iškeltomis rankomis. Tai reiškia fašistiškų saliutą.

šiais metais. Štai, kiek ir ku 
riomš valstybėms Lietuva 
buvo skolinga šių metų pra
džioje:

Suvienytoms Amerikos 
Valstijoms 45,922,200 litų.

Austrijai 330,900 litų. 
Belgijai 1,272,100 litų. 
Čekoslovakijai 436,200 lt. 
Danijai 2,457,600 litų. 
Anglijai 2.803,800 litu. 
Francuzijai 2,327,600 litų. 
Švedijai 26,613,800 litų. 
Lietuvos iždo skolos už

sienyje kasmet vis mažėja, 
nes jos dalimis apmokamos. 
Per 1935 metus užsienio 
skolų suma sumažėjo apie 8 
milionus litų. Lietuvos vals
tybės iždas, nežiūrėdamas 
sunkmečių, stengiasi ištesė
ti užsieninių skolų mokėji-

PIKTADARIAI BUVO PA
DEGĘ KLAIPĖDOS PEDA

GOGINI INSTITUTĄ.
Naktį į gegužės 21 d. ne

žinomi piktadariai sudegino 
Klaipėdos pedagoginio in
stituto biblioteką. Visos 
knygos ir bibliotekos inven
torius sudegė. Nuostolių pa
daryta apie 15,000 litų.

Krašto policija, atvykusi į
mo pasižadėjimus. Del to su gaisro vietą, konstavo, kad

ANGLAMS KARIAUTI 
GALI TEKTI VISAI NE

TIKĖTAI.
Londonas. Žemuosiuose 

Rūmuose Sir Thomas Ins- 
kipas tautinės apsaugos ko
ordinacijos ministeris pasa
kė kalbą apie permatomą 
karo pavojų. Pagrindinė jo 
kalbos vieta lietė karo pra
monės organizavimą. Inski- 
pas tarptautinę padėtį palie- 
ė labai siaurai, vis dėlto, 

pažymėjo, kad Didžioji Bri- 
anija turinti būti pasiren

gusi bet kokiam kolekty
viniam veikimui, kurio galį 
irireikti visai netikėtai. Ta i 
iroga tautinės apsaugos ko

UŽGRIUVO 16 DARBI
NINKŲ.

Nevv Yorkas, birželio 20. 
Prie Moshola parkvvay, 
Bronxe, sugriuvo da stato
mas didelis namas, 16 miru
sių darbininkų jau iškasė iš 
griuvėsių, 12 nuvežta į ligo
nines. Griuvėsiuose esą da 
daugiau. Statybos komisio- 
nierius mano, kad statomas

balsus; sąrašas Nr 
čio. lx- partinių) — 598 balsus; 
sąrašų Nr. 5 (Klaipėdos krašto 
darbininkų ir amatininkų susi
vienijimo) ir Nr. 7 (lietuvių 
darbininkų) blokas—3,454 bal
sus; sąrašas Nr. 6 (Žardinin
ko, komunistinio antspalvio) 
—478 balsus; ir surašąs Nr. 8 
(bendruomenės)—14,601.

"Rinkimų komisija, pasirė
musi tais daviniais, nustatė, 
kad sąrašas Nr. 1 gavo 1 at
stovą, sąrašų Nr. 2 ir Nr. 3 blo
kas—6 atstovus, sąrašas Nr. 4 
— 1 atstovą, sąrašų Nr. 5 ir 
Nr. 7 blokas 6 atstovus, sąra
šas Nr. 6 — 1 atstovą ir sąra
šas Nr. 8 — 25 atstovus.

"Palyginus su praėjusiais 
1933 m. rinkimais, šiais metais 
lietuvių sąrašai laimėjo 3 at
stovus daugiau.”

1933 metu rinkimuose lie-

4 (Šlėgai- l>nkčje. Prašau atsišaukti, yra svar- 
■ bus reikalas. Kurie žinot kur jis ran
dasi, malonėkit prisiųst jo adresu. 

Peter Drusutes 
R. 2, Kingston, Mich.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau brolio JUOZO KAUPIO, 

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

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

7
Jieškau gyvenimui draugės nuo 35 

iki 45 m., kad butų protinga ir blaiva 
moteris; aš esu 39 metų, nevartoju 
svaigalų, nei tabako. Plačiau paaiš
kinsiu per laišką. Prašau prisiųst ir 
paveikslą su laišku. (7)

T. Sakalauskas
9622 Cardoni, Detroit, Mich.

Parsiduoda Gera Farųaa.
64 akeriai, apie 15 akerių girios, 

prie pavieto kelio. Elektriko šviesos, 
lietuvių užgyventa kolonija, yra lie
tuviška bažnyčia, kelios pašelpinės 
draugijos > keli kliubai. Žemė, bu
dingai geri. Norinti įsigyti gerą ūką 
ir pigiai, rašykite: (7)
John G. Mitrin. R. 1, Freesoil, Mich.

PUIKI FARMA!
Toji gera didelė farma tik 3 my

lios nuo miestelio, kur yra mokyklos, 
bažnyčios ir kenavimo dirbtuvės, ir 
gelžkelio stotis. Žemė lygi ir gera ir 
auga visokie javai ir vaisiai; viso 175 
akeriai, 40 miško ir medžių, juos iš
kirtus ir pardavus galima apmokėt 
pusę farmos, 25 akeriai ganyklų, 110 
dirbamos. 5 kambarių stuba, didelė 
barnė, komų pašiūrė, garadžius, 2 
vištininkai, yra 1 mula>, 1 arklys, 3 
karvės, 1 veršiukas, 11 avių ir avinas 
ir būrys vištukų, farmos įrankiai ir 
traktoriai ir apie 35 akeriai augan
čio derliaus. Viskas parsiduoda už 
$2,800 ir $1,800 jmokėt. Klauskite 
šiuo adresu: MRS. Z. ADAMS,

R. 3, BERLIN, M D.

namas sugriuvo nuo didelio 
lietaus. Vedamas tardymas, tuviai į Klaipėdos seimelį iš- 

--------------- rinko 9 atstovus, o šiais me-

piktadariai įėjo į bibliote
kos skaityklą per balkoną. 
Kadangi durys, iš skaityklos 
į knygų sandėlį buvo užra 
kintos, piktadariai išlaužė 
duris ir, matyt, papvlę kokio 

SOVIETI UŽDRAUS n9rs degamo skystimo, pa- 
ABORTUS.

Maskva. Elta. Sovietų Są- naj bet jau turėjo
jungos centralinis vykdo-; daUg vertingu knygų lietu- 
J11?81? komitetas nutare Pa' vių, francuzų, anglų, vokie 
tedkt1 darbininkams apsvar- - jr kįtomis kalbomis. Sa- 
styti vyriausybes parengtą Roma, Rad b ir valdžiog 
įstatymo projektą, kuriuo draudžiamŲ knvgų. 
draudžiami abortai ir numa-.
tomą parama gimdyvėms.; ĮSPĖJA VETERANUS. 
Centralinio vykdomojo ko-( Dėl to, Jcad valdžia dabar 
mdeto nutaiime nurodoma, pradėjo mokėti buvusio ka- 
kad tas įstatymo projektas rQ veteranams bonusą, visi 

laikraščiai deda Įspėjimus: 
“Veteranai, bukit atsar-

kitomis valstybėmis, ku 
rioms Lietuva yra skolinga, 
nėra didesnių nesusiprati
mų, kokių turi kitos valsty
bės. Tsb.

uis lietuvių sąrašai laimėjo 
3 atstovus daugiau; reiškia 

. . . Klaipėdos seimely bus 12
1928 metais Kietaviskiuo- lietuviu atstovų. Pasirodo, 

Tr3kl* apskrityje, mirė kad tikrieji gaspadoriai 
ordinacijos ministeris palie-! Plrmas}os apylinkes šaulys, Klaipėdoje kaip buvo taip 
tė ir italų abisinų konflink- ;? sPaudos draudimo laikais ir yra vokiečiai. Nors Klai- 
tą, pažymėdamas, kad “prieš buvęs žymiausias Kietais- pėdos krašte yra didelė di- 
dvejus metus niekas nebūtų <kl^ • knygnešys, Motiejus džiuma lietuviškai kalban- 
galėjęs numatyti, kad Di-: į8.^0 ginT čių. bet kadangi pirmiau
džiosios Britanijos santy- ‘ ,185/. wUls' .T31-5Ur ° Jeik’ valdė LietuvJl kunigai, o nu- 
kiai su tokiu senu ir išban-lr vel5us 1926 m. demokratinę
dytu draugu kaip Italija ga
lėtu būti visiškai sudrums
ti.”

Toliau savo kalboje Ins- 
kipas pareiškė, kad stiprinti 
Didžiosios Britanijos tauti
nę apsaugą verčią paskuti
niai tarptautiniai įvykiai.

STATYS KNYGNEŠIUI 
PAMINKLĄ.

l džiamosios lietuviškosios valdžią Lietuvą

atsižvelgiant į gausius mote 
rų darbininkių nusiskundi
mus dėl abortų kenksmin- gųS»” “Veteranai, saugoki- 
gumo. Tuo pat įstatymo pro- apgavikų;» Ir um pana.
jektu numatoma pakeisti 
dabar Sovietų Sąjungoje 
veikiančius persiskyrimo į- 
statymus. Nustatoma, kad

šiai. Rodos, kad veteranai 
gauna milionus. Tiesa, pa
ėmus visą sumą. kurią val
džia jiems išmoka, pasidaro 

krūva pinigų. Bet

IŠRADO VAISTĄ NUO 
ŠIENLIGĖS.

Amerikoje ir Anglijoje 
labai daug žmonių vasaros 
laiku serga vadinama šien
lige, angliškai — “hay fe- 
ver.” Nors mirti nuo jos nie
kas nemiršta, bet ji labai 
įkiri liga: akys niežti, ašaro
ja, nosis bėga be paliovos ir 
čiaudulys taip žmogų kanki
na, kad gyvenimas pasidaro 
nebemielas. Tas tęsiasi apie 
du mėnesiu, maždaug nuo 
rugpiučio pradžios iki spa
lių. Išvengti tos ligos iki 
šiol kitokio budo nebuvo, 
kaip tik išvažiuoti ant jūrių. 
Vaistų nebuvo. Dabar gi iš 
Londono pranešama, kad 
tenai viena ligoninė, po 
dviejų metų eksperimentų, 
išradusi gydymo būdą. Su

persiskiriant turi būti kvie- djdefė 
Sami abu susituokusieji as- kuomet šita knlva išsiskirs 
menys. Apie penskiskynmą t(, ant 3.000,000 su viršum
^Uj-j-aS*°ma *1 J)38us F bu> žmonių, tai atskiri veteranai 
padidintas mokestis uz pei- gauna tiktai po šimteli-kitą, 
siskynmų jregistravimą. RuHu m 100-piocentu , , -

Įstojimo projektu numa- patriotui vienai vakarienei elektros pagalba nosies uos
toma taip pat remti daug nelabai užtektų. Ar ne juo- ' "
V3]kH turinčias motinas, iš- kjngj tuomet tie isnėjimai? 
plėsti gimdymo ligoninių

lė apvelkama ionizuotu cin
ku ir liga žmogaus neima.

tinklą, vaiku prieglaudų 
skaičių, padidinti bausmę už 
nemokėjimą vaikų išlaiky
mui.

AUKSO KARALIUKAS.

štai ‘aukso karaliukas' Haus-

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nesenesnės kaip 45 metų. 
Aš esu 38 metų, linksmo budo, 5 pė
dų 6 colių aukščio, buvęs kareivis. 
Kurios norėtų susipažinti su manim 
arčiau, prašau parašyt laišką ir pri
siųst savo paveikslą. Aš duosiu atsa
kymą su mano paveikslu. Bereikalin
gai prašau nerasinėt. Paul Murma (6 

738 N. 5-th st., Milwaukee, Wis.

Pajieškau gyvenimui draugės mer
ginos ar našlės, kuri mylėtų vesti 
rimtą šeimynišką gyvenimą. Pagei
dauju kad butų ne jaunesnė kaip 17 
m. iki 30 metų amžiaus; aš esu vaiki
nas 26 metų, turiu pastovų darbą, 
dirbu nikelio kasykloje, uždirbu ne
blogiausia; esu rimto užsilaikymo, 
taip pat noriu susirasti rimtą drau
dė gyvenimui ir su pirmu laišku pra
šau prisiųsti savo paveikslą, kurį pa
reikalavus grąžinsiu. (7)

P. M. F. Gudelis, P. O. Box 327, 
Creighton Mine, Ont., Canada.

2 Farmos Parsiduoda
Su gyvuliais, arba be gyvulių; 

Nauja barnė; nauja stuba, visi mo
derniški įrengimai. Pamatykite, ge
ras pirkinys. PETER ŽYGELIS

R. F. D. 1. Box 49,
No. Wilmington, 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 žąsų ir turkių, vištų, 
kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingą 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimyna. Kreipkitės pas (33)

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

Pajieškau merginos arba našlės 
SmaUCia aPs‘veditnu’ nuo 21 iki 37 m., aš esu 

. -P _ .virš 42 metų, turiu namus ir biznį;spauduo platintojas
Kietaviškių šaulių būrys ir Lietuvos valdžia su Klaipė- “ky8iu (7

9412 Oakland avė., Detroit, Mich.

z_raMcxi įaUlininKai, todėl centraime j prašau su pirmo laišku paveiksią, a

kitos yietos organizacijos, dos kraštu glaudesnių ryšių 
giliai įvertindamos jo lietu- sudaryt nesugebėjo. Ir todėl, 
vybės darbus, nutarė šiam Klaipėdos lietuviai glau-1 ...
garbingam tėvynės sunui džiasi prie vokietininkų ir L^yk^į

1 -, • , ’------ 1 nio vanduo, elektra, prie didelio štei-
tavo kelio, pusantros mylios į miestą, 
cražus jaunas sodas, 2 barnės, reika
lingi įrankiai; 1 arklys, 3 karvės, 2 
telyčios, 1 kiaulė, 7 paršai, vištinin
kai, daug vištų, žąsų, ančių. Labai 
smagi vieta gyventi. Viską parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo, naš
lė, nėra kam dirbti. (8)

MRS. ANNA GENEVIGE 
Tomaston Rd., W*tertown, Conn.

Kietaviškiuose pastatyti pa- palaiko juos krašto vadovy- 
minklą. Paminklas bus gana bėję. 
didelis ir gražus. Jame bus
įkalti šie žodžiai: “Knygne 
šiui, lietuvybės žadintojui, 
pirmam Kietaviškio būrio 
šauliui, a. a. Motiejui Gry
bauskui, gyvenusiam 1857 
XII. 26—1928 m. 
Kietaviškio šaulių

PUMPUOJA IŠ KASYK
LŲ VANDENI.

Pereitą sąvaitę į Wyomin- 
go kasyklų ruožą atvežė 

IV. 24 pumpas ir pradėjo pumpuot 
būrys.” vandeni iš Bergerio kompa-

Paminklas bus baigtas sta- nijos kasyklų 
tyti šių metų birželio pabai- Wyomingo kasyklas užlie- 
goje. . Tsb. jo vanduo kovo mėnesy lai-

y ke didžiojo potvinio ir tuks-
Parsiduoda 50 akerių farma tančiai darbininkų paliko

Visa apsėta javais ir kitokiu derliu. , ,i„rKn Knmnaniirvs nnip Parduodu už pusę kainos. Klauskite: De GarOO. Kompanijos apie 
william meskauskas <8 tu darbininku padėtį nei ne- 

r. f. p. i, corri , pa. manė rūpintis. Jos aiškinosi,
REIKALAUJAM VYRU kad ištraukt vandenį iš už- 

ARBA MOTERŲ kasyklų neturinčios pi-
Prisidėt su 1.000 dolerių prie gero Hlgų. PennSV 1\ ani jos Šteito 

Forničiu Fabriko Los Angeles mies- legislatUl'a iiaskyrė $600,- 
te. Darbas ir gera alga užtikrinta ant ndn . roilralui ir dabar 
vi:ados. Rašyk lietuviškai ar anglis- vUv tam reiKaiUl ir GaDar
kį- " «'» pradėjo kasyklas nusau-STANTON BROS. FURNITI RE CO. L , J 
2032 Pasadena avė-. Los Angeles. Cal. >1MU.

FARMA PARSIDUODA.
29 akeriai žemės, 20 dirbamos.

Nemalimas Įveikta* — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra- 
šot kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tat nėra 
mokamas liudymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitą prane
ša panašius rezultatus NUGA-TONE 
vartojama metų metais kaip pagelta 
malimo sistemai. Tai yra daktaro re
ceptas ir turi gyduoles, kurios didina 
malimo organų veikmę Jei jūsų ape
titas prastas arba turi vargo su ne- 
malimu — pamėginkite NUGA-TO
NE. Pajusite naudą į keletą dienų. 
Mes žinome, kad patarsit ir kitam. 
Mėnesio trytmentas už Vieną Dolerį. 
Parduoda visi aptiekoriai su garanti
ja grąžinti pinigus, jei busit nepaten
kinti. Nepriimkite pamainų.

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

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

LIETUVOS ATSTOVO 
ATOSTOGOS.

VVashintcn, D. C. Lietu
vos pasiuntinys pulk. P. Ža- 
deikis nuo birželio 15 d. pra
dėjo atostogas: atostogų da
lį praleis su savo šeima čia 
pat pajūry, gi kiek vėliau 
liepos mėnesy žada vykti į 
Lietuvą. Washingtonan su
grįš spalių mėnesio pradžio
je. Lietuvos ministerio atos
togų metu Dr. M. Bagdonas 
eis atstovo pareigas, 

i L. P. I. S.

PARSIDUODA ŠTORAS 
IR NAMAS.

PABANDYKITE!
Worcesterie Lietuvių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S 
ALE

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

T.S GERUMA ATRASTAIPGI. KURIE ŽINO ALAUS ČEKI MĄ. 
BROCKERT S ELYJK.

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigą Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S9C m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

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

LENKAI UŽDARINĖJA
VOKIEČIU ORGANI

ZACIJAS.
Berlynas. Vokiečių spau

da verkšlena, kad šiomis 
dienomis lenkų valdžios or
ganai Pamary uždarė daug 
“Vokiečių Susivienijimo” 
organizacijų. Tos organiza
cijos uždarytos šiose vieto
se: Neustadte, Pucke, Hely
je, Krokuvoje ir Smazine.
Tų organizacijų uždarymas, 
kaip pažymi laikraščiai, aiš
kinamas priešvalstybiniu jo- sermann. kuris išnaudojo aukso v^^įtr ’̂rlliari’irln™ ^fnH- 
se susiburusių vokiečių vei- kasyklas Filipinuose. Dabar jis nas visokio tavoro. Namas naujas, 
kimu. Tas žinias vokiečių atvyko Washingtcnan ir sako. ’ren^9.r5^Ui’,že^*!rI^™dž!l^; 
spauda skelbia sensacingo- kad Filipinai vra turtingiausia vienas fėras į Bostoną. Parduoda pats
mis antraštėmis, bet susnai- žeme visame pasauly, nes me- paSitlarvt pra^eni------ . . . ...

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

81 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER, MASS.

REV.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:

M. VALADKA, 156 Garden St., Lawrence, Mass.

ko nuo bet kokiu ilgesniu iš- kur nesą tiek daug aukso, kiek m»- Pamatykite, v. Bartkus. <7> 
j*. •• * • Trenton Rd.. Readville. Mass.vedžiojimų. tenai. Telefonas Hyde Park 1005 i

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS
CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distrib. 

f: DEDham 1731.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
į 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Puslapis. KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 26. Birželio 24 d., 1936 m.

1$ PIETŲ AMERIKOS.
Kaip Argentinoj eikvojami! URUGVAJUJE ŽUVO 2 

Lietuvos žmonių pinigai fa- LIETUVIAI.
šistinei propagandai. ! ‘‘A. L. B.” koresponden- (

T. , .... , - - tas iš Urugvajaus miesto!Lietuvos valdžia skina Monlevideo’.aši,. 
nemaža pinigų fašistinei .|

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

žvynas lietuviškai angliško* ir ang-Į Lieto vo« R republi ko* Istorija ir žeaa- 
liškai lietuviškos kalbu. Sutaisė A i lapi*.—Šitas veikalas parodo, kaip

Labs. Abi dalįs vienoje knygoje- I nuo 1:>U5 metu revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00spėkos veda kovu su caro valdžia, ir 

i , _ ... ... . .... . i kaip tuo pačiu laiku kunigai ta val-
. i džiu rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

retluhnffiausiu zodz-.ų ir į liucija r-iemė viri kaįp Lietuva Ii- 
pasikalbėjimų Si knyga sutaisyta taip; kos paliuosuota iš * 0 CJO vaWžio, įr 
lengvai ir suprantama, kad k^kvie-,kal ‘“j; buvo a reapublika
nas gah greitai išmokt kalbėt anglis- , ££jvuoUs £m!api8
xai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, I dabartinės Lietuvos rubežius
bet čieu sakiniai, paa.kalaej.ma. dar- ir kal vra da; j k j.
no jręskant. važiuojant kur nors. nu-i ius_ Taj yra ^natinė knyga, kuri pa. 
ėjus krautuve,l pas daktarą, pas bar- rodc kai jmė Lietuvo* Re;,publika 
^askutį pas kriaučių .r it Su fone- ,r kai „ j avaf
tiku ištarimu .r gramatika. Antra Į ,^nj dokumentai:’ Steigiamojo Sei- 

padidiata ir pagerinta laida Sutaisė | ,n0 BoUrimai. taikos sutartis su bol- 
St Michelsonas Pus!. 95.............. 35c šc-vikaia, r u tartis su latviais

Keturios Gimė Sykiu.

čia parėdytos keturios Morley sesutės, kurios gimė sykiu ir 
isos sveik s auga. Jos gyvena Lansinge, Mich..

KOKILS KUR MATUS VARTOJA.

Gerb. “Keleivio” redakci
ja. — Aš gavau nuo genero
lo paviestką, kad turiu su- 
mokėt 3 kanadeiskus rub
lius ant provos, kur vyčių 
generolas stos su visu savo j 

Sme- 
genero-: 

3 rub-
ius nupirkt gerą galąstuvą 
r išpustyk gerai savo šoblę 
r elgkis su visais tavo fren- 
o priešais taip, kaip Smeto- 
įos kariuomenės teismai su 
Lietuvos valstiečiais, visiem 
įukapok galvas kaip tikras 
lidvyris. Taipgi neužmiršk i 
reneroliška didybė atsilan- 
ųvt ir pas mus i Montrealą, 
įes ir čia visokie nedaver- 
;os bilizuoja vaiską prieš 
avo frento Smetonos na- 
•alstvą ir rugpiučio mėnesy 

ir 2 d. pasakys svietui Ka
nados lietuviai, kad Smeto- 
įa yra brolių lietuvių galva- 
iezas ir jis turės už pralietą 
ietuvių kraują atkaputavot.

K. Am-s&s.

užlaikomi Lietuvos valstie 
čių mokesčiais, kad garbin
tų Smetoną ir “tautišką val
džią.” Tie pinigai siunčiami 
per p. Skipičio vadovauja
mą “DULK.” Todėl pasi 
klausykite, ką apie tai rašo 
20 gegužes laidoj “Argenti
nos Lietuvių Balsas:’* 

“DULK” kontroli u o j a 
Lietuvos valdžios skiriamas 
pašalpas “suvargusiems už
sienių lietuviams.” Tas pa
šalpas ji turėtų atiduot Lie
tuvos varguoliams, o ne sių
sti jas užsienin, kurios čia 
tik meškos patarnavimą da
ro, — kartojame: išskiriant 
pašalpas mokykloms, jokių 
kitų medžiaginių pašalpų 
užsienių lietuviams siųsti 
nereikia, nes jomis skriau
džiami Lietuvos gyventojai, 
skriaudžiamas Lietuvos kra
štas ir sėjama demoralizaci
ja užsienių lietuviuose.

bininkas Jonas Repčikas, 
34 metų amžiaus. Velionis 
gyveno Montevideo prie
miestyje. Vilią dėl Cerro.

•Vos tik tapo supiltas ne- 
’aimingo lietuvio darbinin
ko kapas, gegužės 11d. žu 
.o ir kitas lietuvis darbinin
kas, Augustas Bimbiras, 30 
metų amžiaus. Pastaiasai 
buvo vedęs. Bet kerštauda
mas vienas vengras pavydu- 
iavo ir laike darbo keturiais 
evolverio šūviais Bimbirą 
įužudė vietoje.

Abudu tragingai žuvę lie- 
uviai buvo dori ir rimti 
įmonės.

su latvius, apra-
Etnologija arba istorija apie žemės symas visų mūšių su lenkais ir tt. 

tautas Pagal Dr. H. Haberiand*. Xra Ul re sryga, bet tiesiog žibinto-
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- vas> Kuris apšviečia vi«ą Lietuvę 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių ljj lauko ir iš vidaus Kairia .... $1.W 
tautas, veisles arba rases Yra didelei “nittis audeklo apdarais .... $16t 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-I
cago, 11!., pusi. 667, Popieros vir- I 
sėliais ............................................ $3.00'
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra-

Ar Buvo \ isuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus gaiėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
' na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
J Kaip jis gaiėjo tuos gyvūnus prastoj

DAR TRIS LIETUVIUS 
DEPORTUOJA IŠ BRA

ZILUOS.
‘“Lietuvių Aidas Brazili- 

oje” skelbia žinutę iš “Es- 
ado, kurioje sakoma, kad 

prezidentas Vargas pasira-- siunčiamos is Lietuvos le- dekr deportavimui Jo- 
s°s Brazilijos hetuvių urpe šįmutaX, Albeno 
šukele tikrą Sodomą ir Go- rrf . jr p E io
morą. Argentinoje taip pat
sukėlė neramumų. Suskir
stymas Lietuvos išeivių Į 
‘“sūnūs ir posūnius” niekuo
met negali išeit lietuvių tau
tos naudon.

Kad perplačiai neįsileist Į 
šią skaudžią temą, norime 
pabrėžti, kad “DULR” vi
siškai bereikalo siunčia to
kias stambias sumas Pietų 
Amerikoje gastroliuojan
tiems lietuviškiems Romos 
trusto agentams. Jeigu jie 
per 6—7 metus nesukūrė

AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA KLAIPĖ

DOJE.
Išplaukusi iš New Yorko ge- 

nižės 29 d. lietuvių ekskursija i J

Varstai, mylios ir kilometrai' daug ir buvo iki sekančios 
Prieš karą lietuviai buvo Į sodybos prerijoje.

pripratę prie rusiškų sieks- kiIo?etro vietą užima 
“karvės bliovimas”.

Čeponio?).

nių ir varstų, o Amerikon at
vykę susipažino su angliško- 

i mis myliomis.
Dabar Lietuvoje varstų ir 

--iA t "in; mvlių jau nebėra, nes tapo Jas P° Indiją (Uoitt) rašo,
rJaipėda. š\ edų A menkos Lini- - metrinė sistema kad daugelis Vidurinės In-
— laivu Gripsholm. birželio 10. X-, - sistema. ... & ..Sieksnio vietą užėmė met

ras, o varsto—kilometras.

Bet yra ir dar keistesnių 
ilgio matų. Vienas keliauto- 

Indiją (Poitt)

PADEGĖ MALŪNĄ.
Mariampolė. Skęstabalių 

baime šiomis dienomis su- 
legė Adomaičio vėjo malū
nas. Adomaitis malūną ne
senai buvo pirkęs iš Petro 
Staigio ir tikėjosi, jog ji pa
sistatydinęs, galės konku- 
uoti su greta esamais Gei- 
leliuose Starkausko ir Ig
liaukoje Ruvelio malūnai 
nes, imdamas už centnerio 
umalimą 20. centų (anie

jos
12 vai. dieną sėkmingai pasiekė 
Klaipėdą. Visi keleiviai paten
kinti kelione tą pačią dieną iš- 
•yko i skirtingas vietas Lietuvo-

Kilometras nedaug ką
, mažesnis už buvusi varstą, 

e. Laivas Gripsholm turėjo pa- i jįg n^ra naujas išradi-
iekii Klaipėdą 1 vai. po pietų, 

bet esant patogiom oro aplinky
bėm laivas pribuvo Į Klaipėdą 
valandą anksčiau, negu. kad bu
vo skirta.

Ekskursiją iškilmingai sutiko 
atatinkamas komitetas, pasaky- 
a eilė kalbų ir sveikinimų. Se

kanti ekskursija į Lietuvą tuc

imas; franeuzai jį išgalvojo 
apie 130 metų atgal. Jie pa- 

i dalijo žemės meridijaną ant 
į 40,000,000 dalių ir vieną to
kią dalelę pavadino metru, 

jo iš 3,000 metrų padarė ki
lometrą.

Pirmąjį metrą franeuzai 
padarė iš labai brangaus

javo arkoj sutaipinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vanaeus, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano jjodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku

ziai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, III 1902, pusi. 432. Drūtai na .................................... ................. 25c.
apdaryta ........................................ $2 50

.... „ „ .. . Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-
Inkviziciįa. Paraše N. Gusev. Puiki ralius. Knyga tik kę apleido* spau- 

naudinga knyga, aprašyta, katalikų Nauja knyga užpildyta vien re- 
bažr.yčios siautimas ir pradžia refor- CCp,aįSi aiškiausi nurodymai kokius 
mos. Su daugenu pulsiu paveikslų. vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 u j^ygą įsigyti visiems, nes Na- 
Gsntos Istorija. Pagal P. Bert vertė Daktaras yra viena iš retkalin-

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu f1?“8’* k?yKV he‘uv’ul-
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių? ak- tuoj. Didele knyga, drūtais
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- įdarais, apie 300 pulsapių
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- Kalna ............................................. $2.50
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo- i.. . - .■ c
se audimo apdaruose......................$1.50 Ko‘uu* D**’“8 Garbino Seno-

vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
Materiališkas Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta

Lapeliai iš prcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai

žiu 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. Anua pagerinta 
laida. So. Boston, 1014 m.............. 25c.

dijos tautelių, kur ypatin
gai kaip šventąjį gyvulį gar
bina karvę, ilgiui išreikšti 
vartoja karvės bliovimą. La
bai keistas dalykas, bet tai 
tikra teisybė.

Tinsti bovoit- vici mataLJei nori žinol» kaa gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
įtrnji ucvctr, v lsi iiim.hi įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie

šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- -------
kainuojama. Medega imta iš Greilichc.

paeina nuo karvės. Pats ma
žiausias ilgio matas yra __ _______
“karvės ausis”. Didesniems i Parašė*' Z. Aleksa. Šo. Boston,

parapijų, re.sk.3 jie čia ne- • Jo , -tjk'žjosi
reikalingi. O jeigu jie sako- oatra’įįį į ^ve.
si, kad tun parapijas, tat jos
gali savo kunigus ir išsilai
kyti. Bet mokėt, pavyzdžiui,
-Argentinoje uliojančiam ku
nigui iš Lietuvos lėšų algą,
mokėt čia jo surinktomis ąu- kuriosYt^dėT Gu-
komis įsirengtą neva koply- j j H ’ma]unininko 
<ną, vargonininkui, ehorve-1 ,ko *vaną
< IZIUI, Si2,VIkili pRSHipHS, i _______________

švaistyt Lietuvos lėšas kuni- • jvedAMI GELEŽINKE- 
gų pasivažinėjimams, zo- LiUOSE 1,000 KILOME- 
dziu — remt antivalstybi- TRŲ BILIETAI, 
nius ir provokatoriškus Ro- jęuo birželio 1 geležinke- 
mos trusto agentus, JaiJau ijuose Įvedami 1,000 kilo

metrų bilietai. Šie bilietai 
keleiviams bus tuo patogus, 

- - ' kad su jais galės važinėt ge-
i lemonstravimas. Pagalios, Cinkeliais tarp bet kurių 
je!gu DLLR yra dvasi- stočių. Kartą už tokį bilietą 
ninku rėmimui, tai lai tokia užsimokėjęs — 50 litų 3 kla- 
ir pasiskelbia, būtent, kad sės ir 75 lt 2 klasės — ke- 
:emia netik Romos agentus, Deivis galės juo važinėtis vi- 
bet ir rabinus, popus, pašto- £Ur g mėnesius iš kur ir i kur 
nūs ir kitus dykaduonius, norėdamas. Važiuojant te- 
Tuomet DLLR elgesyje reįkės tik bilietą patiekti iš
būtų daugiau logikos ir mes vykstamoje stotyje reikia- 
uzsienių lietuviai aiškiai zi

nėra netik jokis “DULR” 
nepartyviškumas, bet ir la
bai menkas valstybingumo

notume,
kala...

su kuo turime rei-

RISTIKUI KOMARUI GE
RAI SEKASI ARGEN

TINOJE.
Šiomis dienomis Juozas 

Komaras, gerai žinomas A- 
merikos lietuvių ristikas, ri
tosi Buenos Aires mieste su 
anglų milžinu Corveriu Doo- 
ne’u.

Anglas dar nesenai atvy
ko Argentinon ir savo gele
žiniais muskulais laužė visus 
ristikus. Sporto sekėjai spė
jo, kad dabar Komaras tai 
jau tikrai pralaimės. Prisi
kimšo pilnas Luna Parkas 
publikos. Susitiko. Anglas 
brutališkai griebė Komarą, 
bet musų Juozas persivertė 
kai vijurkas ir savo kojomis 
sugriebęs anglą taip “pačiu
pinėjo,” kad po 11 minučių 
kovos anglas jau negalėjo 
ištrukti iš lietuvio glėbio.

Komarui publika iškėlė 
dideles ovacijas ir visas Lu- 
lia Parkas šaukė:

—Viva ei Centauro litua- 
no, viva Jose Komar!

Taip rašo “Argentinos L. 
Balsas.”

in vi lt veJV ▼ AAVJ nnoin ni^Lroisiiuvjv įiivrimc

įes gegužės 9 j 10 naktį ma
lūnas suliepsnojo ir sudegė 
Spėjama buvus padegimą 
nes nuo malūno rasta arklio

miems pažymėjimams Įtrau
kti. Šio bilieto kaina yra dar 
papiginta. Bet mažiausias 
važiavimas šiuo bilietu nu
statomas 25 kilometių.

Bilieto laikytojas laiko
mas savininku.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
MORCESTĖR. MASS.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITO)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St.. W«rcest«r. Mana.

pačiu laivu išplauks liepos 1 d. . .....
Vadovaus p. Vladas P. Mučins- ytietalo —— p.atinos iridijO
kas. Kurie norite suspėti į šią kuri;I

I
mažiausia keičiasi nuo

ekskursiją neatidėliojant kreip- vemperatuios peimainų, ir 
kitės į het kuri lietuvi laivąkor. .saugoja jį kaip didžiausi 

arba i š. A. L. ofi- mokslo turtą.ciu agentą, 
sus. Liet. Report.

atstumams matuoti vartoja-' Kaip Tapti Suvienytą Vairtiją Pilto
mas “karvės bliovimas”. Tai i Aiškiai išguldyti. vįstatymai tu reikalingai* klausimais ur61SKl<i atstumu, per kurį! atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
girdisi karvės balsas, kai ji1 peržiūrėta ir pagerinta
ima bliaut. Tai yra maždaug

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fę- 
nės. Daugiau juokų, negu Aroeri- 

toks indas nori išreikšti ke- k°j mur.šaino. Šioje knygoje telpa net 
‘ ”2 ‘‘Džian Bambos spyčiai , eilės,

apie puse kilometro. Jeigu 
išreikšti 

atstumą.

kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Brutuose audimo apdaruose .... $1.25
ŽinyM*. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveika’ą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392

pasikalbėjimai, humoristiški straips- Popieros viršeliais ................... $2.00
niuksi ir iuoksi

lių kilometių 
au 

ir t.t.
sako: karves

Jisui;—..:
UIIOVI-

Paryžiuj, Mokslo Akade
mijos rūmuose, yra vienas 
slaptas rūsys. į kurį per me
tų metus neįžeingia jokia j 
žmogaus koja. Vieną rūsio j

GREITAS PERPLAUKI- 
MAS SU “QUEEN MARY”

The Cunard ir \Vhite Star Li- .
nijos gavo kablegramą iš jų Li- c‘urV raktą saugoja Mokslo
verpool'io ofiso, kad keleiviai, 
kurie išplaukė iš New Yorko ant 
Queen Mary birželio 5. atvyko Į 
Kauną birželio 12 anksti ryto, 
padarydami visą kelionę į ma
žiau kaip 7 dienas iš New Yor
ko. Visi pareiškė savo patenki
nimą tos kelionės parankumais,

Akademijos direktorius, an 
trą valdo tuometinis Res
publikos Prezidentas. Šita-

laida. 128 pusi................................... 25c. piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Gs- Kitose vietose, vieton “kar- Tr“n\R? Senobės Istorija .Pagal prof na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 

R. vipper vertė iš rusų kalbos D. su moterys ir 5 vyrai.
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Koroe- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin-

gaidžio giedojimas” ir t .t. ; Chicag0' Gražiuose apdaruose .. $2 50 gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr-i ir
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

mai

vės bliovimo”, yra vartoja- 
“vištos karkimas”mas ar

Vietoj mylios, “kol puodas 
užverda”.

2 moterys, 
knygutėje.

Abu veikalėliai vienoje 
Kaina............................25c.

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

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 spėkųŠiaurinėj Mandžurijos da-j

me slaptame rusvje, įdėtas i >-vJe ,©?’«na. ęT^'Bk*,RSffl,£STvS!: k'“’ Mk?.
elnio odą, yra laikomas pir.![auteie juKagirai, Kurie, ga , veide, verte \ardunas so. Boston, , Kodel jam riebaiu? Si 
minis metrS matas. hma sakyti, apie ilgio matus '<»». »«». p«t 24..........»e. ™ - *“

taip pat mažai ką tesupran-, -o. s. s." art. siiauaė tsitt.ė.— 
ta. Jie nueitą kelią ir kitus 
atstumus matuoja- laiku, bet
• i • z v j v Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuves
11" tai gana keistu budu, bu- šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 
tent: laiką, per kurį šaltas i^s paveiksiu, 126 pusūpUi, kai-

Metriniai matai šiandien 
yra vartojami beveik visoj 

Rep. Europoj. Jie yra labai pa-
--------------  rankųs darant visokius

ATVYKSTA Iš LIETUVOS skaitliavimus. nes dauginasi
švedų Amerikos Linijos laivu ir mažinąs i visuomet. apskri- 

Kungshclm atplaukia į Ameriką skaičiais — dešimtimis, 
sekanti lietuviai: .šimtais, tuksiančiais ir t.t.

Kun. Vincas Rudžinskas. j Bet yra da ir šiandien 
Chicagą, tautelių, kurios ne tik apie

Motiejus Kalanta, Tottenvil- metrus nieko nežino, bet ir 
le. N. Y.. apskritai apie matus menkai

Juozas ir Nelė Gudeliauskai, tenusimano.
Auburn. Pa.

Petrė Palubinskas, Chicago. 
Jonas žičkus. Waukegan, IIL 
Margareta Mernikaitė, Great

Neck, N. Y.
Petras Šaltenis, i New Yorką.

Tumi-tumi-tumi, tai trijų 
dienų kelionė.

Keliautojas Nordenskjold, 
kuriam teko susidurti se
iliaus su Amerikos indijo-

vanduo užverda. Sakysime, 
jei nuo vienos vietos iki ki
tos yra 20 kilometrų, tai ju- 
kagiras pasakys, kad atstu
mas yra “aštuonis syk tiek,1 
kol puodas užvirs”. Jukagi- 
.ams, žinoma, tokie matai 
atrodo gana patogus ir jie 
vieni kitus labai gerai su
pranta.

50c.

tuos klausinius suprasi tikt&i iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................ ................. 15c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

Motorlaivis Kungsholm at- nais, paklausė vieno indijo- 
plauks Į New Yorką birželio 27. nų viršininko, kiek gali būti 

vi. p. Mučinskas. nuo šios vietos iki tolimes-
---------- ------------- __ nės gyvenamos sodybos

.prerijose, tai jam buvę at
sakyta — tumi, tumi, tumi. 
Žinoma, tokį atsakymą ke
liautojas Nordenskjold’as 
nevisai galėjo suprasti.Tuo- 
met indėnas ėmęs aiškinti 
šitaip:^pažiūrėjęs saulėn ir 
apibrėžęs su ranka lanką, 
paskui padėjęs užmerkto
mis akimis galvą ant rankų. 
(Nordenskjold’as, be abejo, 
suprato, kad indėnas norė
jo išreikšti dieną ir naktį). 
Padaręs tai pasakė “tumi”, 
reiškia, vienos dienos ke
lionė. Tą patį jis pakartojo 
tris karuts. Ir Nordensk
jold’as suprato, kad “tumiD-rė Catherine Macfarland, reiškia kelią, kurį žmogus kuri gyvena Philadelphijoj, bu- per vieną dieną nueina, o moterų “tumi, tumi, tumi” — trijų 

i dienų keloinė. Tiek maž-

ŽY.MI GYDYTOJA.

vo išrinkta Amerikos gydytojų draugijos pirmininke. | dienų keloinė. Tiek

PABĖGO 16 BEPROČIŲ.
Minnesotos valstijoj pe

reitą subatą pabėgo iš be
protnamio 16 bepročių kri
minalistų. Po 24 valandų 
medžioklės, penki buvo su
gauti, o kiti dar laisvėj. Jie 
esą labai pavojingi.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Tos. Mačiulis — Dirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan. IU.
T. Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Waukegsn, IIL 
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, IIL 
Kasoa Globėjai:

Turgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

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

iienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir | 
Adams SU., Waukegan, DL

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

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

“Keleivio” Adminut.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 1
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

SENIAUSIAS ŽMOGUS LIETUVOJE.Žieminiai Javai Lie
tuvoj Išrodo Prastai. ,. . . ,

UT . tti • • i »» v ^*9 vasario mene-i žtr. ma. palyginti, dar geraiLietuvos L kininko ben-;viename anglu laikraštvje 
dradarbis rašo:

Didelė Traukinio Nelaimė Jonavoje.
12 vagonų visai sudaužyta, 

17 sugadinta.
Gegužės 27, 4 vai. ryte Jo

navoj įvyko didelė trauki
nių katastrofa. Prekinis 
traukinys, atėjęs iš Kauno 
stovėjo Jonavos stoty ir lau
kė prasilenkt su antru preki
niu traukiniu, ateinančiu 
nuo Radviliškio. Atėjusiam 
i Jonavos stotį traukiniui 
buvo per klaidą atidaryti tie 
bėgiai, ant kurių stovėjo 
kauniškis traukinys. Radvi
liškio traukinio mašinistas, 
privažiavęs artyn, pamatė, 
kad traukiniai susiduria ir 
katastrofa neišvengiama, 
bet traukinį sustabdyti buvo 
jau per vėlu.

Pats mašinistas spėjo iš
šokti ir nuo miities išsigel
bėjo. Po kelių sekundžių į- 
vyko didžiulis trenksmas — 
traukiniai susidūrė.

Katastrofos metu 12 va
gonų visiškai sudaužyta, 17 
vagonų smarkiai sugadinti.

Prekiniuose vagonuose 
buvo bekonai žarnos, oda, 
cementas ir kitos prekės. Ir 
viskas susimaišė į didžiulę 
padriką masę—vagonų ske
veldros ir prekės.

Žmonių aukų nėra.
Gegužės 27 iš Kauno į Jo

navą išvyko teismo tardyto
jas Kriaučeliunas ir polici
jos valdininkai katastrofos 
priežasčių tirti.

Stoties budėtojas ir jieš- 
mininkas areštuoti.

Kaip atrodo traukinių ka
tastrofos vieta.

Sužinojus, kad Jonavoje 
įvyko didelė traukinių ka
tastrofa, “Liet. Žinių” ben
dradarbis specialiai nuvyko 
i katastrofos vieta, norėda
mas pilniau ir tiksliau šią 
katastrofą ir jos padarinius 
atvaizduoti.

Pirmiausia pora žodžių 
apie tai, kaip katastrofa Įvy
ko ir kodėl mašinistas trau
kinio nesustabdė.

Traukinys, atėjęs nuo 
Šiaulių, Įvažiuodamas Į sto
ti pradėjo sustoti ir prava
žiavęs semaforą ėjęs 10—12 
kilometrų greičiu. Bet prie 
Jonavos stoties yra didelis 
pasisukimas, taip kad bėgių 
prijungimą pamato tik pri
važiavus visai arti

- atrodi
i buvo perspausdinta iš lietu- žiaus 

Pastaruoju laiku man te įviškų laikraščių žinutė, kad Ku'-on
ko plačiau pavažinėti viso- Lietuvoje dar yra nemaž.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
LAUKUVOS VALSČIUJE.

Kikonių kaime. Laukuvos 
turi 53 metus am- valsčiuje, buvo žiauri žmog-

Perkunas Užmušė 
Tėvą ir Dukterį.
Papilė. Kerežių kaime,

Mus domina, kaip žudystė. Išvykus kitiems na- gegužės 21 rytą, rodos, ne- 
s -niaukė tokio ilge miškiams bažnyčion, ūki- smarkus buvo griaustinis,

• n ziaa- kaip jis gyveno ir ninkas Rusteika šėręs gyvu- bet vis tik dvi aukas nunešė 
Senukas gana ii- liūs. Tvartuose jį užpuolę 2 —P. Noreikį 37 metų am-

- aiškino, kad jaunvstės vyrai ir geležim bei basliais žiaus ir jo dukterį Valę No- 
oienemis jis gyvenęs labai užmušė. Piktadariai jiesko- reikaitę 16 metų amžiaus.
ic . Maitindavęsis juoda mi, bet nesurasti. Užmuši- Abudu buvo kambaryje. P. 

rupia duona, mėsos neval- mas, spėjama, įvykdytas iš Noreikis, ką tik šėręs ark- 
keršto. liūs, įėjo į kambarį, atsisė-

Reikia pastebėti, kad šio- dęs prie pečiaus, o duktė 
je apylinkėje įvyko neišaiš- taisiusi tame kambaryje lo- 
kinama antra žmogžudystė, vą. Metė žaibas, ir abudu 
1935 metų pavasarį greti- buvo elektros kibirkšties už- 
mame Degučių kaime buvo degti. Valei Noreikaitei bu- 
peršautas keliais šūviais (vo uždegti viršutiniai rūbai,

j e Lietuvoje, išskyrus Suval
kų kraštą. Žieminiai javai 
niekur nedžiugina. Žemaiti
joj, Šiaulių ir Biržų apskri
tyse rugiai blogi ir daugelį 
plotų reiktų užarti ir apsėv 
vasarojum. Kėdainių, Pane- 

Utenos ii 
Zarasų apskrityse užtinka
ma gerų rugių, bet vyrauja 
vidutiniai ir blogi. Taip kad 
ir čia vidutiniai derliai grei
čiau bus žemiau vidutinio.

turi
daugiau gerų rugių kaip blo
gy-

Kviečiai visur geresni už 
rugius. Bet ir jų plotuose 
daug išnykusių, juoduojan
čių vietų arba geltonuojan
čių, salietros reikalaujan 
čių. Bendrai paėmus, jų der
lius bus apie vidutinis. Ge
riausius kviečius teko maty
ti Ukmergės apskrity.

Daugiausia šių metų žie
miniams javams pakenkė 
praėjusi žiema su nenorma 
liais krituliais, nepastovia

ėiuojami, bet tikrai nenusta
tyti. Per katastrofą sudau
žytas ir vienas Sovietų Rusi
jos vagonas, už kurį teksią 
sumokėti 5,000 litų. Garve
žių remontas atsieisiąs apie ... „ , .
10,000 litų. Paskui eina va- vezl°’ Rok!sklo> 
zonai sudaužyti, visai apga
dinti, dalinai, kuriuos dar 
galima bus pataisyti. Ši po
zicija sieksianti apie 90,000 
litų. Be to. nukentejo dalis i'i?u uu\ »"
prekių. Už tai esanti atsa- 1 kmel«e3 apskritis
kinga irgi geležinkelių vai
dyba. J. Kr.

imtamečių senelių. Anglai 
uo susidomėjo ir viena Di
džiosios Britanijos filmu 
gaminimo bendrovė, “Vni- 
zerse Film Service,” parašė 
aišką Lietuvos kino kroni
kų gamintojams, kad jie nu- 
ilmuotų seniausi Lietu. - 

7 m ogu. Jo ilgai reikėjo jieš
koti. Tačiau gegužės 10 die 
ną buvo sužinota, kad vie- j buvusi. Kursonis 
nas seniausių Lietuvos žmo- mėgdavęs pieną.

ges. nes jos neturėjęs, tik 
retkarčiais per didžiausias 
<ventf- '< gaudavęs para
gauti gabaliuką lašinių, ta
čiau mėsa jam nelabai skani 

labiausiai 
o vpač rū

NUBAUDĖ ŽIAURIĄ MO
TINĄ.

Panevėžio apygardos tei
smas išvažiuojamoj sesijoj 
Zarasuose nagrinėjo Zarasų 
arešto namų kalinės Kamb- 
levičiutės bylą.

Kamblevičiutė buvo kalti- Į 
narna tuo, kad 1935 m. rug
sėjo 1 d. Zarasų arešto na
muose atlikdama bausmę
nužudė savo pusantrų metų temperatūra ir pavasario
dukterį. (saulės per stiprus spinduliai,

Nusikaltimo aplinkybės nuo kurių dienomis dirva
tokios: kadangi kalinė prie 
savęs vaikų laikyti negali,

gana giliai atšildavo, o nak
timis vėl Įšaldavo. Bet ne-

kalėjimo administracija pra-, menkai kaltas buvo ir sėjos 
nešė Kamblevičiutei, kad iš t laikas rudeni. Daugumas 
ios kūdikį paims ir atiduos ūkininkų sėją suvėlavo: dė 
Kauno “Lopšelio” vaikų šlapios dirvos, nesuspėjimo 
prieglaudai. Kamblevičiutė arba dėl sėklos neturėjimo
dukterį aprengė ir prieš ati 
davimą pastarąją bevalgy- 
dindama sunervavo ir ke-

Pradėjus garinėmis mašino
mis javus kulti, daugelis su 
vėluoja juos pasėti, nes sun-

liais su pienu buvusios bon- ku kartais sulaukti eilės ir 
kos smūgiais dukterį mirti- išsikulti javus. Vėlai ruden 
nai užmušė. Tą padarė ke- sėti javai visur blogesni už 
lioms kalinėms su ja kartu ankstyvuosius. Tokias pasta- 
sėdint. bas girdėjau iš daugelio ūki

Teisme Kambleviči u t ė 
kalta prisipažino ir pareiš
kė, kad tai padariusi dėl di
delio susinervavimo, nes 
vienas jos kūdikis paminė- 
toj prieglaudoj jau buvo mi
ręs.

Teismas, išžiūrėjęs bylą, 
Kamblevičiutę nubaudė 6 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo. Nusikaltimo metu at
liko 3 m. sunkiųjų darbų ka
lėjimo bausmę už vagystes.

PERKUNO AUKOS APIE 
MARIAMPOLĘ.

Mariampolė. Gegužės 12 
dieną Leidsiškių kaime per
kūnas trenkė į Mašalaičių 
gyvenamąjį namą ir užmušė 

stoties Javus valyti atvykusį Skęs- 
kaimorumu ' kaimo gyventoją

Visa katastforos nelaimė Morkevičių 21 metų
yra tame,, kad jiešmininkas
bėgius įjungė ne į tą liniją 
ir budėtojas nepatikrino. 
Tai įvykę per klaidą. Budė
tojas ir jiešmininkas gydy
tojo apžiūrėti ir rasti blai
vus ir normalus.

Kadangi blogos valios ne
pastebėta, tai atvykus tar
dytojui ir kriminalinės poli
cijos valdininkams, budėto
jas ir jiešmininkas paleisti. 

Katastrofos vaizdas toks:
Nuo susidūrimo labiau 

nukentėjo nuo Šiaulių atėjęs 
traukinys, tik to traukinių 
garvežys mažai tenukentė- 
jo ir tuoj po katastrofos ga
lėjo but paimtas darban. 
Pasirodo, kad iš šiauliškio 
traukinio mašinisto padėjė
jas iššoko ir susižeidė, o ma
šinistas paliko garvežy ir jis 
išliko sveikutėlis. Kauniškio 
traukinio sąstate buvo apie 
50 vagonų, o šiauliškio 63.

Į Kauną buvo vežama 2,- 
800 kilogramų žarnų. Žarnų 
1 kilogramas kainuojąs 5 li
tus. Sudužus vagonams, tos 
žarnos per dieną kepė prieš 
saulę perone; cemento sta
tinaitės suiro. Buvo vežami 
baldai, kurie taip pat sudau
žyti. Buvo vežami bekonai 
ir arkliai; taip pat važiavo 
ir žmonių, bet, stebėtinai, 
visi išliko sveiki.

Nuostoliai įvairiai apskai-

amziaus. Taip pat pritrenk 
ta ir kojos apdegintos tame 
pat kambaryje buvusiai O. 
Mašalaitytei. Pastaroji pa
sveiksianti. Buvę tame pat 
kambaryje dar keli asmenys 
nenukentėjo. Namas, nors ir 
buvo pradėjęs degti, bet bu
vo užgesintas.

nių gyvena netoli Kauno. 
Jonavos valsčiuje. Netrukus 
‘Talkos” spaudos biuro ko- 
espondentas su Lietuvos ki

no kronikų gamintoju J. Li- 
nartu nuvyko į Jonavos vais
ių, Varšuvėlės kaimą.

ninku.
Bendrai noriu pridurti 

kad anksti rudenį sėti žiem 
kenčiai javai dažniau geres
ni, negu vėlyvieji. Ypač kur 
liesokos, lengvos dirvos. Tos 
tiesos ūkininkas turėtų ne
pamiršti ir rugius pradėti 
sėti maždaug pabaigoj rug
piučio mėnesio. Dobilai, 
nors šalčių apretinti, orui at
šilus, jei drėgmės užteks, ga
lės būti geri, o kaip pasiseks 
juos į prėsmus sukrauti—pa
rodyt ateitis.

už GĖLES PAŠOVĖ 
VAIKĄ

Šiauliai. Pagyžių gatvėje 
126 nr. į Motuzo sodelį įlin 
do 18 metų amžiaus vaiki 
nas L. Varnas, pasiskinti 
alyvų. Motuzas į vaikiną šo
vė iš revolverio, pataikė Į 
koją ir sunkiai sužeidė, su
triuškindamas kojos kaulą. 
Vaikinas nugabentas į mies
to ligoninę. Manoma, kadi 
jam teks koją nupjauti. Mo
tuzai surašytas protokolas. 
Motuzas aiškinasi palaikęs 

įvaikiną piktadariu.

DIDELĖ EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Dideliu ir populiariu garlaiviu

1TATENDAM
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21, 1936
I KLAIPĖDA (Per Rotterdamą)

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE 

Norėdami informacijų kreipUtėt j:
“NAUJIENOS”

lTjė'So. Halrted Sc^Chaeago, IIL
I SFKYS

4 5 5 St.. Hartford, Conn.
A. S. TREČIOKAS

197 Adra. Su, Nevmfc, N. J.
A. \ AKA1IUS

1200 Car»on St.,
S-S-Pūuburgh, Pa.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
195 Gnmd St.. Breoklyn. N. Y.

C. J. TTASHNER
1921 Canon St.'

S^. Hnabui-ch. Pa.

HOLLAND-AMERICA LINE

COSMOPOLITAN TRAVEL
SFRVTCF

Frof. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St- Brookfyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Varnon St., VVormtrr, Maaa.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Mam St.. Montello, Maaa.

"DIRVA”
- 6820 Snprrior Arr.. Cleveland. O. 

P. MOLIS
17 50—24th St., Drtroit, Mich.

“Atvykę

gusi su smetona. Baudžia
vos laikais ir vėliau pienas ir 
kiaušiniai buvę pagrindi
nis kaimiečiu maistas. Kur
sonis su pasididžiavimu kal
ba, kad jis prieš 102—103 
metus vieną kartą paraga-

praneša Tsb. koresponden- 
:as, “įšokome pas ūkininką 
Kursoni. Iš jauno berniuko 
sužinojome, kad jis esąs 
šimtamečio Kursonio sūnūs. 
?o kelių minučių tas berniu
kas surado ir senai j ieškomą 
žmogų. Priėjęs prie musų 
tasai antrą amžių gyveną? 
žmogus, ėmė rodyt į savo 
ausis. Jo giminės mums pa
aiškino, kad senukas visiš
kai kurčias.. Kursonio žmo
na ir vaikai visada senukui 
nadeda susikalbėti su atvy
kusiais svečiais. Gerai pri
pratę rodyti pirštais, vaikai 
greit išaiškino senukui mu
sų klausimus.

“Pirmiausia pradėjome 
aiškinti senuko kilmę, o 
svarbiausia—jo amžių. Lie
tuviškas pasas jąu gerokai 
sutrintas, tačiau dar buvo 
galima išskaityti, kad Kur
sonis yra tik 93- metų. Kai 
senukui jo vaikai paaiškino, 
kad jieškome Kursonio 117 
metų, tai senukas storu rė
žiančiu balsu atkirto, kad 
lietuviškas pasas išduotas 
oap-al vokiška, kuriame bu-
X O ■ C 7----------------------------------------------  - —

vo sumažintas jo amžius 25 
metais. Kursonas šypsoda
masis sako:

“ ‘Juk mano duktė dabar 
yra 92 metų amžiaus, o sū
nūs 90 metus baigia. Jau
niausias pirmosios žmonos 
sūnūs dabar turi jau 53 me
tus. Gyvena tame pačiame 
Varšuvėlės vienkiemy.

“ ‘Esu jan antrą kartą ve
dęs’, kalbėjo Kursonis. ‘Jau 
daug mačiau, daug pergyve-

vienkiemi.”‘ves arielkos, tačiau ji buvu-

Rimkus.

tokia neskani, kad dau
giau jos i burną niekados 
Tenorėjęs imti. Kiti jo drau
gai. mėgę degtinę, jau senai 
mirę. o jo sūnus irgi iau se-

I

.smarkiai apdegino veidą ir 
'pryšakinę kūno dalį. P. No-
reikis irgi buvo apdegintas. 

Tuoj buvo parvežtas iš
Raitininkai, Merkinės vai-t?PU.ės bet išgel

o-oonvL mėnoe; čio. beti jau juos vilties nebuvo.
Elektros kibirkštis pateko 

pro dumtraukį.
Šioje apylinkėje pro dūm

trauki nutrenkė jau tris au

MELDŽIASI IR RUGIUS 
VOLIOJA.

sciaus, gegužes menes}, šia
me kaime (dviejose vieto
se) vakarais žmonės susi
renka pasimelsti. Sueina ir 
daug kaimo jaunimo. Jau
nieji pasimeldę pasiima po 
merginą ir eina pasivaikš
čioti. Iš ryto ūkininkai ran-

lėliai, bet sunkiai gali dirb- išvoliotus savo rugius ir 
i. Kursonis sakosi, kad ru- dobilus. Tai ve, kokia nauda 

kvti nėra kenksminga, ta
čiau tik naminį tabaką ir ne
daug. Jis pradėjęs rūkyti, 
kai sulaukęs 60 metų am
žiaus. Dabar senukas iau 57 
metai vis po truputį užkuria 
oypkę ir tas jam teikia ne
maža malonumo. Pagaliau,
117 metu senukas pasisakė, 
kad jis dar gali šį tą dirbti.
Netrukus Kursonis pasikin
kė arklį ir arė savo ūkyje, 
lis dar pridėjo, kad dar ir 
dabar kai kada pėsčias nu
eina į Jonavos bažnyčią, ku
ri nuo jo ūkio yra už kelių 
kilometru.

įS “mojavų.”

“Išėjus į laukus, sekėme 
visus jo judesius. Figūra dar 
Tėra taip smarkiai sulinkusi, 
tačiau plika, žila galva, 
raukšlėtas veidas, išlindu
sios ant rankų gįslos, mums 
liudijo, kad turime reikalo 
su žmogum, kuris 17 metų 
iau Įkabinęs į antrąjį šimt
meti.

“Filmininkas tą žmogų 
nufilmavo keliose pozose ir 
filmą jau išsiųsta į Londoną. 
Tos filmos vėliau bus rodo-] 
mos kino teatruose.”

Tsb.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokias rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško. 
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. 
“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 dran
gų skaitome tik po lc nž žodį.

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

DAUGIAU BUS KARI
NINKŲ.

Karo mokyklą šiemet pa
baigė 103 kariūnai, kurie 
pakelti į leitenanto laipsnį. 
Vadinas, ūkininkams turės 
but pakelti mokesčiai, kad 
tiem ponaičiukam butų iš kc 
algas užmokėt.

Šiauliuose, Varpo gatvėje 
rasta pasmaugta senutė Liu
dvika Stackevičienė. Ji pa
smaugta plėšimo tikslais.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
— J uodtralviaf. rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
ėiu į visas dalis 
Suvienyti} Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilson St- 

Waterbury. Conn.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Nnniaii Ranaa”
——--j-

Išeina du kartu per mėnesi. 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.

DIDELIS GAISRAS UŽU- 
B ALIUOSE.

_ _ _ Vžubaliai, Pabiržės vals. Į
nau, visokių svieto mamas-', šių metų gegužės 1 d. Užu- 
čių, ir galiu jums pasakyti, baliuose sudegė Rosniaus 
kad jeigu tie žmonės, su ku- ;visi triobesiai ir juose buvę 
riais aš gyvenau prieš 100 ūkio padargai. Nuostoliai 
metų, šiandien pamatytųdideli. Nors buvo iš Biržų 
automobilius, lėktuvus, tai atvykus gaisrininkų koman-; 
tikrai pasakytų, kad jau 'da. bet gaisro likviduoti ne
svieto pabaiga atėjo.’ 

“Kursonio antroji žmona
taip pat jau turi du vaiku: 
vienas 14, o antras 10 metų.

pavyko, nes viskas jau buvo 
paskendę liepsnoje. Apsau
gojo tik kitus arti esančius 
trobesius.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

spalvuotu puikiu paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

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

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*. 
KAINA TIK S1.00.apdarais $1.25.

K
ų papuošti »avo knygynų minėta knyga, 

tų knygą pasidžiaugs. Pinigus 
Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra 

konverte, bet .reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad 
ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

na

“KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.

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
3 LIEPOS KALBĖS 

D-RAS ŠLIUPAS.
Bendras draugijų piknikas

12 liepos atšaukiamas.
Kelios sąvaitės šioje vie

toje buvo pranešta, kad Ben
dras Draugijų Komitetas 
rengia pikniką Baltic Viliū
ge parke 12 liepos. Dabar gi 
pranešama, kad tas pikni
kas yra atšaukiamas, nes pa
aiškėjo, kad tai pačiai die
nai yra jau paskelbusios sa
vo pikniką trys mums drau
giškos organizacijos Cam- 
bridge'uje. Nenorėdamas 
joms pakenkti, Bendras 
Draugijų Komitetas nutarė 
savo pikniką atidėti vėles
niam laikui. Vieta ir diena 
bus paskelbta vėliau.

Tuo tarpu Bendras Drau
gijų Komitetas ruošia D-rui 
Jonui Šliupui priėmimą 3 
liepos vakarą South Bosto
no Lietuviu salėj.

Svečias bus Bostono apy
linkėj iš viso tik 3 dienas: 1 
liepos jis kalbės Worceste- 
ry. 2 liepos — Montelloj, o 
3 liepos — South Bostone 
Rvtoiaus dieną svečias jau 
išvažiuoia į Connecticut val
stiją, o iš tenai Į New Yorką 
ir atgal Lietuvon.

South Bostone D-rui šliu
pui pagerbti bus koncertinė 
programa. Gerbiamas sve
čias atvažiuoja pas mus su 
savo jauna žmona ir šune
liu. Taigi išgirsime netiktai 
io prakalbą apie Lietuvą, 
bet turėsime progos ir su io 
šeimyna susipažinti. Buki
me todėl visi, nes daugiau 
turbut iau nebeteks mums ta 
dideli laisvosios minties ve
teraną išgirsti.

Įžanga bus 25 centai lė
šoms padengti.

Bendras Draugijų K-tas.

Aplankykit dr-gę Misevi
čienę.

Mass. General Hospitaly 
po sunkios operacijos guli 
draugo Stanislovo Misevi-

~ — čiaus žmona iš Gardnerio.
puikios išleistuvės Ligonė ir Misevičius vra pa- 
delegatams. žangus žmonės, bet Bostone

Birželio 17 So. Bostone daug pažįstamų neturi. Ži- 
Lietuvių salėje buvo paren- note, kaip sunku ligoniui 
girnas išleisti šios apielin- gulėt per dienas ir naktis li
kęs delegatus i Lietuviu goninej. Todėl, kuriems lai- 
Kongresa Clevelande. Pub- kas leidžia ypatingai mote-

Buvo

L A. seime, kaip SLA. kuo
pų delegatai, o kiti išvažia
vo vien tik Į kongresą.

Be to. po keliatą i kongre
są išvažiavo iš Montellos, 
Sfcoughtono, Norvvoodo, Ha- 
verhillio, Lowelio, Lawren- 
ce’o, AVorcesterio ir kitų ko
lonijų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir i to

limas vietas,
priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADUAY,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

Saugi
Sunkiai susižeidė lietuvis.

Pereitą sąvaitę savo krau
tuvėje, kan.pas 8-tos ir Dor-

L St. Liųuor Store
Parduodam <eriau*iua įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

GYDYTOJŲ ADRESAI
Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomia ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVAR1) STREET
kamp. inman at. arti Central ak*. 

CAMBRIDGE. MASS.

likos lankėsi skaitlingai ir 9$, nuvažiuokite aplankyt chester gatvių, nupuolė skle
buvo rinktinė. Fašisti- J4- Ligonė eina geryn, 
pastumdėlių nesimatė kime greit pasveikti.

visa 
nių
nei vieno. Nepasirodė nei 
fašistų agentų galva, kuris 
dūlėsi Smetonai už jo gal
vos sargą. Bet dabar jis ga
vo boną iš Amerikos val- 
Ižios, tai Smetona tą džiabą 
talėtų pasiūlyt kam nors ki
tam. Beje, jis valkiojasi po 
ietuvių Įstaigas su savo kro- 

meliu, todėl lietuviai jam tu
rėtų parodyt kur jis priklau
so. Rep.

Jaunuolis prisipažino 37 
kartus Įsilaužęs Į storus

ir apvogęs.
John Rapolas, 18 metų 

imžiaus, gyvenąs 70 Shavv- 
mut avė.. Bostone, prisipaži
no, kad bėgyje trijų mėne- 
dų jis Įsilaužęs Į 37 krautu
ves. Pirm to ji buvo sulai
kęs kitas policmanas, bet 
tad jis buvo kaltinamas tik 
už išmušimą lango, tai teisė
jas jo pasigailėjo ir nebau
dė.

Rapolą nuteisė šešiems 
mėnesiams i pataisos namus 
už 3 Įsilaužimus. Jo frentas 
Richard Assad, vaikėzas 
bus teisiamas vėliau, kaip 
Kapolos pagelbininkas. Jis 
prisipažino policijai, kuo
met Rapolą areštavo išmu- 
šant krautuvės langą, jis pa
bėgo. Įsilaužė Į svetimą au
tomobili ir nuvažiavo surast 
pinigų išpirkt savo draugą.

Bus puikus piknikas.
Birželio 28, So. Bostono 

trįs didžiulės draugijos ren 
gia labai dideli ir puikų pik
niką Montelloje, Romuvos 
parke. Bus visokių išlaimė- 
jimų ir linksmybių neap- 
skaftomai. Bušai išeis iš So. 
Bostono nuo Lietuvių salės, 
kampas E ir Silver gatvių, 
11:30 ryte. Kiti išeis kiek 
vėliau. Kaina labai pigi. Ne- 
sivėluokite. Visi važiuokite 
Į didžiuli savo draugijų pik
niką. Jaunimas ypatingai 
turėtų šiame piknike daly- 
vaut, nes galės daug visko 
išlaimėt. Rep.

RADIO PROGRAMA.
Ateinanti nedėldieni. bir

želio 28 d. Bostono lietuvių 
radio programa bus tokia:

1. Grieš Jono Dirvelio or
kestrą iš Worcesterio:

2. Elena Enzeliutė-Chenis, 
iš VVorcesterio dainuos:

3. Ignas Kubiliūnas, dai
nininkas iš So. Bostono.

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

Lin-

L. J. lankytojas.

pan St. Grublinskas ir labai 
smarkiai susižeidė. Nuvež
tas i miesto ligoninę. Krau
tuvėje yra laiptai nulipt i 
skiepą, kurie užsidaro duri
mis. Pasitaikė, kad durįs

[DR. J. LANDŽIUSI
Lietuvis Gydytojas.

Bostono delegacija Ameri 
kos Lietuvių Kongrese.
t t v__kažin kaip pasiliko atidarosi j..,-U Ck etendir Gr«bUfc(». nepatėmijęs1

Tit? “a"™ nuo Soutfi 
Bostono ir apylinkės organi-|P 
zacijų šie delegatai:

D-ras D. Pilka,
M. Andreliunienė,
J. Virbickas,
K. Barčiuvienė,
K. Treinavičius,
V. Kvetkauskienė,
V. Aniesta,
Zabitis,
Beliauskas,
Adv. F. J. Bagočius ir 
S. Michelsonas.
Vieni jų dalyvauja ir S.

sklepan.
Vytauto dr stės So. 

stone.
Bo-

J Valandos: Nuo 9 iki 10;
Nuo 2-4 po pietų,

» Nuo 7-9 vakare.
{ TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 

I J

Dorchesterio Lietuvių Są
jungos susirinkimas.

Sekantis organizacijos su
sirinkimas bus liepo 2 die
ną, 8 vai. vakare 01d Timers 
salėj, 1436 Dorchester avė. 
Nariai ir kurie da nepriguli
te, prašomi atsilankyti, nes 
turėsime daug reikalų ap
tarti. Taipgi ir pikniko rei
kalu. P. Brazaitis, lašt.

3 Liepos,

Telefoną*: SOU-Bo»ton 2712534 E. BROADWAY,SO. BOSTON, MASS.

| A. J. N AM AUSY
• Real Estate & Insurance

414 W. BROADVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Telefonas 21224 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nac 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Martin Walulis
FURR1ER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*. 

1854 DORCHESTER AVĖ.,
Arti Ashmont Stoties 

IMIRCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčią.)
CAMBRIDGE, MASS.

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

Gyvenimo: TRObridge 6434

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somenet 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų Ir 
Nervų Ligų.

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

ROSS
Pėtnyčios 

Vakar a
SO. BOSTONO LIETUVIŲ SALĖJ

MOTOR 
PARTS CO.

j Visos dalys automobiliam j
• ir trokams visokių išdirbysčių 
’ gaunamo* pas mu* žema kaina.

UŽDEDAME BRAKE BANDS 
Tires—Tubes—Batteries »

laba\ nupigintum kainom.
Tel. SOUth Boston 3735 ir 9620 J

. 280 Broadway, So.Boston!
} Persitikrinkit, patarnavimas geras t

TeL So. Boston 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisus “Keleivio" name.

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

D-ras
KALBĖS 

v

Lietuviui pasidarė “per 
ankšta*' gyvent.

Pereitą sąvaitę vienas lie
tuvis gyvenąs po num. 265 
8-tos gatvės, So. Bostone, 
gavo veteranų boną. Kaip 
žmonės pasakoja, jis pasi
daręs toks didelis žmogus, 
kad jam pasidarė “per ankš
ta*’ gyvent. Jis pradėjo kal
bėtis net su kitu svietu. Iš
metė bonus per langą, pra
dėjo daužyt rakandus ir pa
stvėręs skustuvą išvaikė na
miškius ir jau žadėjo atsi
sveikint su šiuo pasauliu. 
Buvo pašaukta policija, kuri 
nuvežė ji Į belangę. Čia jam 
buvo dar ankščiau. Jis su
daužė celėj “toiletą.” Pas
kui pasišaukė advokatą ir 
norėjo suprovot policiją. 
Bet teisėjas vistiek liepė už
mokėt S10 už “plumbingą** 
policijai. Dabar, sakoma, 
kad jam viskas esą O. K.

Rep.

rrcir- įu
PRADŽIA 8 VAL. 

VISUS KVIEČIA

ŠLIUPAS
SDLLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY M ARK ET

DUS
A

DA
ir*
IK

iz,NunuEn i ao.
ĮŽANGA 25 CENTAI.

BENDRAS DRAUGIJŲ KOMITETAS.

295 BROADVAY, SO. BOSTON

Narragansett ........ $1.09
90 Proof Degtinė. pilr.a kvorta 
Pusė gal. $1.95. Pilnas gal. $3.90

PROSPERITY VINNER
TIKRA RUGINĖ . $1.25
100 Proof veik metų sena kvorta

Chelsea’je pastipo Searso 
karvė, kurią buvo apriejęs 
pasiutęs šuo. Nežiūrint gy
dymo, karvė pasiuto, pradė
jo “loti’’ beveik šunies bal
su, blaškytis ir galų gale pa
stipo. t

PUIKIAUSIS METINIS

PIKNIK Ą S!
3-jų Didžiulių So. Bostono Draugijų: Lietuvių Bal
so, Liet. Dukterų ir Sūnų ir D. L. K. Vytauto Įvyks 

NEDĖLIOJĘ
28 BIRŽELIO-JUNE, 1936
Romuvos Parke, MonteUo, Mass.

Prasidės nuo 11 vai. ryto.
Grieš Al Stevens Radio Orchestra. Bus puiki Pro
grama. Taipgi bus gardžių gėrimų ir valgių.
Visus prašome šiame piknike dalyvauti.
____  DRAUGIJŲ KOMITETAS.
BUŠAI Iš So. Bostono išeis 11 vai. ryto, nuo Lietu
vių Piliečių Salės, kampas E ir Silver sts. ir Broad- 
way. Tikietas i abi puses tik 60c.

Pasitikėkite Pardavėju 
kuris inleidžia 
jums Elių 
iš šito krano

PICKWICK ALE
3 ’ o w p d H v S'NCF

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

PASIPIRK KEISĄ ALAUS I NA
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE 
CROFT PALE ALE 

LION ALE—PILSNER 
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Reisas $2.00

Dykai Pristatymas.
le.. SOUth Boston 9772 

295 BROADVAY, SO. BOSTON

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 1S—2; 
Sekmadieniais: 19 -12.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HL'NTINGTON AVE^ 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonsealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

Tel. Unlvaraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTR 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(FRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

BAY VIEVY 
MOTOR SERVICE

DR. GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

Taip parodo rekordai iš jo gydymo, 
jis turi sumanumą, žinojimą, patyri- j 
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.

Valando*: Utar., K et., Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė-

J liom nuo 10—12 ryte.

Telephone 

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 K a počiunas — savininkai.

Taisymo ir demonatravim- -’-ta: 1 HAML1N STRlt l Kamp. East Eightd St SO. BOSTON, MASS.
—t

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. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
g Telefonas SOUth Boston 4486.

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