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Italija Remia Ispanijos 
Fašistų Sukilėlių Gaujas.

FRANCUZAI SUGAVO 
JOS ORLAIVI SU GIN

KLAIS.

Francuzijos piliečiams duo
ta laisvė eiti Ispanijos res

publikai į pagelbą.
Pereitą sąvaitę Italija bu

vo sugauta remiant fašistų 
sukilimą prieš Ispanijos res
publikos valdžią. Dideli še
ši Italijos orlaiviai, kiekvie-i fašistams.

sutiktų pasirašyti neitralu- 
mo sutartį, tai ji negalėtų tų 

i orlaivių Ispanijos juoda- 
šimčiams pristatyti.

Vėliausios žinios sako, 
kad Italija ir Anglija jau 
sutikusios tokią sutartį pasi
rašyti. Iš Vokietijos atsaky
mo d a nėra. Telegramos sa
ko, kad hitlerininkų karo 
laivas jau padeda Ispanijos

nas varomas trimi motorais, 
skrido Ispanijos Morokon,

Visa Europa sėdi kaip ant 
žarijų ir niekas nežino kaip

kurią dabar turi užėmę su- • ilgai šitokia padėtis tęsis ir 
kilę Ispanijos militaristai. kuo ji pasibaigs.
Vienas tų orlaivių nukrito ■---------------
francuzų kolonijoj Afriko
je ir sudužo. Keturi italai 
užsimušė vietoj, o du buvo1 
sunkiai sužeisti ir franeuzai 
nugabeno juos ligoninėn.'
Antras italų orlaivis buvo 
priverstas nusileisti francu-

KAKAS NETOLI, 
SAKO MASKVA.
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zų teritorijoj pristigęs gazo
lino. Keturi likusieji gi nu
skrido ispanų Morokon. Iš 
tų dviejų, kurie pateko į 
francuzų rankas, paaiškėjo, 
kad orlaiviai nešė ginklus ir 
amuniciją Ispanijos fašis
tams Morokoj. Sudužusia

Vokietija, Japonija, Italiia 
ir Lenkija—didžiausis tai

kos pavojus.
Maskva įspėja pasaulį, 

kad karas jau nebetoli. So
vietų spauda pašvenčia il
giausius straipsnius tuo 
klausimu. “Pravda” rašo: 
“Karas nebetoli ir pasiruo
šimai jam nekuomet nebu
vo tokie atviri, spartus ir

Ispanija Konfiskavo 
Gelžkelius ir Viešas 

Įmones.
Fordo ir General Motors fa

brikai taipgi nusavinti.
Ispanijos valdžia uždavė 

skaudų smūgį savo kapita- 
lirtems, kurie remia fašistų 
sukilimą. Ji konfiskavo vi
sus geležinkelius, visas vie
šas Įmones ir daugelį fabri
kų, visiškai išmesdama iš jų 
buvusius privatinius savi
ninkus. Bažnyčių turtai bu
vo konfiskuoti da prieš tai 
už fašistų rėmimą. Žinios 
sako, kad Barcelonos mies
te, kurį dabar valdo anar
chistai su sindikalistais, ta
po konfiskuoti ir du auto
mobilių fabrikai, kurie pri
klausė Amerikos kapitalis
tams — vienas Fordui, o an
tras General Motors korpo
racijai. Tų fabrikų vedėjai 
jau prisiuntė dėl to skundą 
Washingtonan, bet Wash- 
ingtono valdžia kol kas nie
ko nesako.

Maskva Sveikina
Ispanijos Liaudį.
Iš Maskvos pranešama, 

kad po visą Sovietų Sąjun
gą darbininkai yra ragina-

Karo Stovis Idaho 
Valstijoj.

Kompanijos pasamdyti gal
važudžiai pašovė 4 strei- 

kierius.
na^aVbT^snariif)111’--' Idah? .vals!P°j’ c]ear<a' Pennsylvanijos Be- u.uou pagalbą Ispanijos kai- ter apskrity, sį panedėlį bu- - - - - -- --

Ispanija Ugnyje, Dega 
Dideli Miestai ir Kaimai

me orlaivy rasta prikrauta provokuojantys. Italija, Vo- 
kulkasvaidžių, o antrasis | kietija ir Japonija aiškiai
vežė prietaisas bomboms 
mėtyt iš oro. Kai šitaip, tai 
kairieji atstovai Francuzi
jos parlamente tuojaus pa
reikalavo, ka$d Francuzija 
duotų ginklų ir amunicijos 
Ispanijos valdžiai. Dešinie
ji, žinoma, stojo prieš tai 
piestu. Jie pradėjo rėkti, 
kad toks žingsnis tikrai už
degsiąs tarptautinį karą.

Paaiškėjus šitam skanda
lui, kad itališkas fašizmas Anfiliifi 
duoda ginklų Ispanijos res-
publikai griauti, Paryžiuje M.JOS r OSIZUIO.
tuoj buvo sušauktas Tepa- Fašist j deris siulo Musso. 
prastas ministerių kabineto • f isrian;;os

eina prieš Angliją, kuri nu
sigandusi pradėjo painiotis 
ir karščiuotis tarptautiniuo
se dalykuose.

Japonija ir Vokietija su
daro visa karo pagrindą,

Hitlerio Karo Laivas
Padeda Fašistams.
Šią sąvaitę Ameri kos 

dienraščiai' stambiomis rai
dėmis paskelbė pirmuose 
puslapiuose žinią, kad Vo
kietijos nacių karo laivas 
“Deutschland” teikia pa
galbą Ispanijos fašistams. 
Londonas sako, kad šį pa
nedėlį patys fašistai pasigy
rė per radio iš Morokos, kad 
šitas nacių šarvuotis iškėlė 
Ceutos uoste (Morokoj) sa-

sako “Izviestija. Lenkija v0 karininkus ir jurininkus, 
taipgi pavojus taikai, nes iš Londono “Daily Tele- 

sraph” korespondentas Sirjos elgesio aiškiai matosi, 
kad ji turi padariusi su Hit
leriu slaptą karo sutartį.

liniui Ispanijos kolonijas.
Anglijos buržuazija iš- 

pradžių džiaugėsi, kad Is
panijos fašistai pakėlė pek
lą prieš kairiąją valdžią. 
Londono lordai manė, kad 
tuo budu bus sumažintas 
“raudonas pavojus” Ispani
joj. Bet dabar jie pamatė, 
kad fašizmas jiems yra 
daug didesnis pavojus, ne
gu “raudonos” idėjos. Štai,

posėdis. Posėdžiui pasibai- 
bus buvo paskelbta, kad 
Francuzijos vyriausybė pa
silieka Ispanijos klausimu 
neitrali, tačiau Francuzijos 
piliečiai, kurie nori savo no
ru eiti Ispanijos demokrati
jai į pagalbą, gali eiti ir mu
šti fašistus, tik negali tam 
tikslui Francuzijoj ginkluo
tis. Be to, jie privalo turėti
“paprastus pasus” sienai v ,
pereiti. įisejo aikštėn, kad Ispanijos

Diplomatai tuoj išaiški- fašistų vadas Franco siūlo 
no, kad šitas pasų patvarky- Mussoliniui Ceutos uostą įs- 
mas esąs padarytas dėl to, Pany Morokoj ir Mmorkos 
kad Francuzijos fašistai ne- salą uz pagelbėjimą įsteigti 
galėtu eiti Ispanijos fašis- Ispanijoje fašistinę diktatu- 
tams į talką. Pasai busią ra- Jei£u Italija gautų šitas 
duodami tik tokiems žmo- Ispanijos kolonijas, tai An- 
nėms, kuriais valdžia pasi- Huai butų naujas peilis po 
tiki. Tuo budu franeuziš- ®onu; Todėl sakoma, kad 
kiems fašistams kelias Ispa- Londono ponai jau pakeitė 
nijon bus uždarytas. savo nuomonę apie Ispam-

Tuo pačiu laikuFrancuzi- jos Įvykius ir labai bijosi,
jot ,a! Ižia padarė pasiūly
mą Anglijai, Vokietijai ir 
Italijai pasirašyti su Fran
cuzija sutartį, kad nei viena 
tų keturių valstybių nekištų 
savo rankų į naminį Ispani-

kad
tų.

fašistai tenai nelaimė-

1 lesiems. _ Raudonoj Ma>k ,V() apskelbtas karo stovis ir 
vos aikštėj pereitą nedel-: kareiviai užėmė
dieni įvyko masinis mitin-,p0Įjcjjos vietą. Mėnuo atgal 
gas, kuriame dalyvavo 120.- lenai fustreikavo 2,000 me- 
000 žmonių. Kalbėjo unijų j^io apdirbimo darbininkų, 
centralimo komiteto Pirm Į’reikalaudami geresnio atly- 
ninkas Michailas Sverni- ■gjnirno U2 darbą, sveikesnių 
kas. Ispanijos generolai. į gyvenimo jr darbo sąlygų.

1 Kompanija tuoj prisisamdė

Percival Phillips telegra
fuoja iš Gibraltaro, kad šį 
panedėlį Ispanijos valdžios 
karo laivas “Jaime 1” bom
bardavo fašistų drutvietę 
Tarifa Point, o paskui nu
plaukė bombarduot Ceutos 
uostą. Bet tenai prieš jį atsi
stojo Hitlerio nusiųstas šar
vuotis “Deutschland.” Ispa
nijos laivas negalėjo šaudyt

darbių Armija Ne
rimauja.

Keleivy” buVo jau rašy-

VISAIS FRONTAIS SIAU
ČIA ATKAKLUS MŪŠIAI.

kurie paskandino savo 
kraujuose, dirba ranka ran
kon su Vokietijos Hitleriu," 
pasakė jisai.

Mitinge buvo išstatyti 
milžiniški plakatai su to
kiais užrašais: “Sveiki, Is
panijos Gynėjai!” “Ispani
jos Kova—Musų Kova!” 
“Kelkite Tarptautinės Pro
letariato Vienybės Vėlia
vą!” Mitingas priėmė šito
kio turinio rezoliuciją:

“Suviršum 120,000 Mask
vos darbininkų, susirinkę 
Raudonoj Aikštėj, kreipiasi 
į visus Sovietų Sąjungos 
dirbančius gyventojus ir ra
gina rinkti pinigus kad pa
gelbėjus Ispanijos didvyriš
kiems kovotojams sumušti 
kruvinąjį fašizmą.”

Kita rezoliucija buvo nu
siųsta Ispanijos preziden
tui Azanai, išreiškiant bro
lišką užuojautą ir solidaru
mą Ispanijos liaudžiai.

streiklaužių, o jiems saugot 
pastatė ginkluotus sargus. 
Pereitą subatą streikieriai 
nenorėjo streiklaužių pra
leisti, tai sargai pradėjo šau
dyt ir pašovė 4 streikierius. 
Sakoma, kad buvo apmušti 
ir 5 streiklaužiai. Žinios sa
ko. kad ryšium su tais įvy
kiais 10 žmonių pereitą ne
dėldienį buvo areštuota, 
bet kuriai pusei jie priklau
so, tas nutylėta. Bijodamie
si darbininkų keršto, vietos 
valdininkai su kompanijos 
bernais pareikalavo, kad 
gubernatorius prisiųstų šį 
panedėlį miliciją, ką tas 
tuojaus ir padarė.

Dideli Japonų Lai
vyno Manievrai.

Šį panedėlį Kinijos pa
krašty japonai pradėjo di
džiuosius jūrių manievrus, 
kurie tęsis 3 mėnesius ir ku
riuose dalyvaus 150 karo 
laivų. Pirmučiausia operaci
jos prasidės siauram juros 
ruože, tarp Formozos salos 
ir Pietų Kinijos pakraščio. 
Manoma, kad ši rietą buvo 
parinkta tuo tikslu, kad nu
gąsdinus Pietų Kiniją, kuri 
būtinai reikalauja šluoti iš

per vokiečių karo laivą ir!Kinijos visą japonų įmpe- 
apsisukęs nuplaukė atgal, rializmą. Sakoma, kad ši- 

-------------- ' tuose manievruose dalyvaus
Alberta Mokės Pilie-£ Japonijos karalius.v. n |Tai busianti didžiausia ju-
Ciams I O į Me- iros ginklų demonstracija, 

nz>ę/ kokią tik yra kada turėję.
~ Gali būt, kad šiuo žygiu no- 

Iš Edmontono praneša- rimą ir Sovietams Įvaryti 
ma, kad Sočiai Credit parti- baimės.
jos valdžia Albertos pro
vincijoj (Kanadoje) ruo
šiasi jau vykinti savo pro
gramą gyvenimam Ji mo
kėsianti visiems savo pilie
čiams po $25 į mėnesį “so- 
cialio kredito.” Bet tai ne

Vyskupas Su Miliū
nais Areštuotas.

Madrido valdžios radio 
praneša, kad pereitą sava i-

Pirmutinė Ameri
kiečių Auka Ispa

nams.
Siuvėjų
$5.000

RUSAI RUOŠIASI 10,000
MYLIŲ SKRIDIMUI.
Du rusai lakūnai, Leva- 

jos karą ir nesiųstų ginklų, nevskij ir Levčenko, kurie 
Jeigu šitas pasiūlymas ne- dabar randasi Californijoj, 
bus tuojaus pasirašytas, tai šią sąvaitę žada pradėti sa- 
Francuzija pasilieka sau vo planuojamą 10,000 my- 
pilną teisę remti ginklais ir lių skridimą per šiaurės plo 
amunicija Ispanijos kairiu- tus. Jų skridimo kelias nu- 
jų valdžią. statytas taip: iš Califorai-

Žinios tuo tarpu skelbia, jos skristi Pacifiko pakraš 
kad Ispanijos fašistai užsa- čiu aukštyn iki Alaskos, o iš 
kė Italijos karo orlaivių už tenai per Beringo sąsiaurą į 
20,000,000 frankų (apie Sibirą ir šiaurės pakraščiu, 
$1,320,000). Jeigu Italija per Krasnojarską į Maskvą.'

Fašistų lizdus atakuoja res
publikos armija, laivynas 

ir orlaiviai.
Šią sąvaitę Ispanijos res

publikos gynėjai pradėjo 
smarkų ofensyvą prieš fa
šistų drutvietes. Laivynas 
nuo jūrių, o lėktuvai iš oro 
ėmė bombarduoti visas 
svarbesnes priešo pozicijas. 
Piliečių milicija tuo tarpu 
atakuoja monarchistus nuo 
sausžemio. Daug miestų ir 
kaimų dega.

Valdžios lėktuvai buvo 
nuskridę ir Majorkos salon, 

dalykas, gėda parlamenta- i kurią turi užėmę fašistiški 
rinei tvarkai, kad minia!militaristai. Palmos uostas 
diktuotų įstatymus! Bet tenai buvo beveik visiškai 
rimtesni atstovai stojo už-'sudaužytas bombomis iš
tai, kad paskirti nors $45,- į oro. Gazo ir elektros stotys 
000,000 alkaniems žmo-' užsidegė ir susiliejo į vieną 
nėms maitinti. Pennsylvani- ugnies jurą. Tuo pačiu žy- 
joj esą apie 500,000 bedar- giu valdžios orlaiviai iš- 
bių, kurie dabar negauna sprogdė tenai fašistų karei- 
jokios pašalpos, nes išsibai-; rines ir jų amunicijos san- 
gė tam tikslui skirti pinigai, dėliai išlėkė į padanges. 
Todėl bedarbiai ir sujudo Orlaiviai taip pat bom-< 
reikalauti, kad butų paskir- bardavo Segoriją ir VaFa- 
ta da 100 milionų. Kai poli- dolidą, fašistų drutvietes 
tikieriai legislaturoj ginei- sausžemy. čia buvo iš
josi, tai bedarbiai iš galeri- sprogdinti du traukiniai su 
jų pradėjo šaukti: “Nepoli- fašistų amunicija, 
tikuokit, bet skirkit pinigus, Oyarzumo miestas buvo 
nes musų šeimynos neturi visiškai sulygintas su žeme.
k° valgyt!________ j Dabar didžiausias pastan-

. 4 n vaklžia deda ZaragozaiLewis Kaltina A. D. paimti, nes tai stiprus punk-
Federacijos Vadus.
Amerikos Darbo Federa- nant prie to miesto, prisiei- 

cijos prezidentas Green su na imti kiekvieną pėdą že- 
savo šalininkais kaltina mės per atkakliausį mūšį— 
angliakasių vadą Lewisą ir taip stipriai fašistai tenai 
11 kitų unijų viršininkų, įsikasę. Einant prie Zarago- 
kam jie užsispyrė organi- zos, valdžios žmonėms ant 
zuoti plieno pramonės dar- kelio stovėjo Pinos mieste- 
bininkus industrinio unijiz- lis. Per tą miestelį jie nega- 
mo pagrindais. Greenas pa- Įėjo kitaip pereiti, tai turėjo 
traukė Lewisą net Federa- visiškai sumaišyti j’į su že- 
cijos pildomos tarybos teis- me. .Sakoma, tenai neliko 
man. Bet vietoj teisintis, nei vieno triobėsio—viskas 
Lewis apkaltino patį Gree- artilerijos ugnimi suardyta 
ną ir jo sėbrus. Jis sako, Fe- ir sudeginta. Gyventojai 
deracijos konvencija Atlan- taipgi beveik visi žuvo. Fa- 
tic City yra nutarusi organi- šistai laikėsi tenai taip at- 
zuoti plieno darbininkus ir kakliai, kad ir iš liepsnų 
pavedusi šitą darbą pildo- bėgdami ris dar šaudė į res- 
majai tarybai, bet taryba publikos gynėjus, 
šito nutarimo netik pati ne- Sakoma, kad fašistų ar- 
pildo, bet kitiems nori truk- mija, kuri pereitą sąvaitę 
dyti. Taigi ji pati turėtų būt gyrėsi jau už dienos-kitos 
teisiama ir baudžiama, o ne paimsianti Madridą, dabar 
tie, kurie konvencijos nuta- buvo atšaukta atgal į šiaurę 
rimus pildo. ginti savo pozicijas Zarago-

Tai yra gerai užpelnytas zoj. Darbininkai Zaragozoj 
antausis reakcininkui Gree- priešingi fašistams ir ap-

ta, kad Pennsylvanijos sos- 
tinėn Harrisburgan susirin- 
<o tūkstančiai bedarbių ir 
apgulė legislaturos rumus 
reikalaudami, kad legisla- 
tura paskirtų $100,000,000 
šelpimo tikslams. Legisla- 
turoj dėl to kilo smarkus 
ginčai. Reakcinio nusistaty
mo atstovai pradėjo reika
lauti, kad bedarbius išvai
kytų policija arba kariuo
menė. Tai negirdėtas esąs

unijos nusiuntė 
Ispanijos darbi
ninkams.

Iš New Yorkę pranešama, 
kad amalgameitų ir mote
riškų rūbų siuvėjų unijos 
nusiuntė Ispanijos Liaudies 
Frontui S5,000 auką, kad 
nusipirktų daugiau ginklų 
ir amunicijos kovai su fašiz
mo slibinu.

Anglijos Darbo Partija 
pasižadėjo sukelti Ispani
jos darbininkų pagalbai net 
$5,000,000.

Darbo unijų Internacio
nalo pirmininkas Citrine iš
leido iš Paryžiaus atsišauki
mą Į viso pasaulio darbinin
kus, ragindamas rinkti pini
gus ir remti Ispanijos liaudį.

busią gatavi pinigai, o tam buvo areštuotas Jaeno 
tikri čekiai, už kuriuos gali-. vyskupas, kuns rėmė fasis- 
ma busią nupirkti $25 ver-,^4 sukilimą pnes Ispanijos 
tės prekių. Prekės tačiau. respubliką. Vyskupas buvo 
turi būt perkamos tiktai Al- suimtas savo puošniuose 
bertoje gamintos. Tuo tiks-.rūmuose, kuriuose jis gyve- 
lu esanti jau padaryta su no kaip karalius. Jo rumuo- 
krautuvninkais tam tikra se rasta 9,000,000 pesatų. 
sutartis. Tuo budu manoma Pinigai konfiskuoti. Vysku- 
pakelti provincijos prekybą P3S ir keli jo giminės fasis- 
ir pramonę. t31 buvo Įkalinti katedroj ir

_________ tenai laikomi belaisviais.
VOKIEČIAI STATOSI----------------
LAIVYNO PAPĖDĘ HE- NUSIŽUDĖ XKCARPI° 

LIGOLANDE. SĖBRAS.
Heligolando saloj, kuri St. Paul kalėjime pereitą 

randasi tarp Vokietijos ir sąvaitę nusinuodijo kidna- 
Anglijos, paskutinėmis die- peris John Pfeifer, kuris 
nomis vokiečiai pradėjo sta- kartu su Albinu Karpium 
tyti savo karo laivynui pa- buvo “nukidnapinę” milio-

Meksikoj Areštuota 
500 Žmonių.

Telegrama iš Meksikos 
sako, kad Monterey mieste 
pereitą sąvaitę įvyko tarp 
komunistų ir fašistų smar
kios muštynės, per kurias 3 
žmonės buvo užmušti, 8 su
žeisti ir 500 areštuoti. Kas 
muštynes pradėjo, kas buvo 
užmuštas ir kurios pusės ša
lininkai buvo areštuoti, ži
nia nepasako.

nui ir jo sėbrams. skelbė generalį streiką. Mie
ste nėra nei elektros, nei 
vandens. Išmušti iš pozicijųMASKVOS “PRAVDA”

ARF^TAvn 7Mnni APIE ISPANIJOS FAŠIS- fašistai palieka daug savo 
įSn rikiavo P a Ai a TŲ PASIUTIMĄ. lavonų. Jų tarpe randama
w „ d Maskvos “Pravda” rašo, nemaža kunigų ir jėzuitų.
\Vestport, Conn. Fe- kad Ispanijos fašistų pašėli- Popiežiaus agentai beveik 

įeitą nedeldienį čia buvo mag buvo organizuotas su visi išėjo su fašistais res- 
arestuotas neyyorkietis Ho-iRomQS įr Berlyno patarimu. publikos griauti. Užtai gi 
rowitz užtai, kad pabučiavo pučistu lvderis Franco tas Ispanijos valdžia konfiska- savo pačią. Mat, jis žmonių budelį ™ bažnyčias ir visus
ne pasimyluoti vaziuoda- nebutų turėjęs drąsos už- kunigų lobius, 
mas per miestą automobi- jt: ‘resnublikos valdžia Tarp kritusių maištinin- 
lium ir tik per plauką nesu- jęjgy jj nebūtų prie to pa- kų kovos laukuose randama 
>ikulė su kita mašina. kurstę ir pastūmėję Musso- taipgi daug dvarininkų ir

I Ar amac DACV a m linis su Hitleriu. , kitų didžiūnų. Visi jie ginaURAGANAS PASKAN- , _________ ! savo dvarus.
DINO LAIVĄ. 1 Anglijos užsienio reikalų į 

Siautęs Floridos pakrašty ministeris Eden pranešė
uraganas pereitą sąvaitę parlamentui, kad jo valdžia 

i paskandino laivą “Minnie jau užbaigusi visus reikalus

AUSTRIJOJ AREŠTUO
TA 600 NACIŲ.

Katalikiški fašistai Aust-
pėdę. Po karo vokiečiams nierių Hammą. Už šitą dar- Lee.” Be to, jūrių pakrašty dėl Italijos-Etiopijos karo ir rijoj areštavo ir sugrudo į 
i ..- j toje ^loje bą Pfeiferis dabar buvo nu- buvo sugriauta ir apdrasky- daugiau tuo klausimu ne- i kalėjimus 600 protestonfš-buvo uždrausta
stiprintis. teistas 30 metų kalėjimo. ta keliolika vasarnamių. kalbėsianti. !kų fašistų (hitlerininkų).
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KATALIKŲ SUSIVIENI- . Apie savo peticiją Roose- 
J1MAS SMARKIAI veltui Stilsonas aiškina taip: 

SMUNKA.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

“Mano peticija buvo parem
ta tik vienu dėsniu, būtent: 
kad buvau neteisingai nuteis
tas, kad kaltė neįrodyta, kad 

! net du aukščiausiojo teisme, 
nariai palaikė mano pusę. ir 
kad ir dabar, nors jau suimtas 
ir įkalintas esu. aš vis tiek pa
kartoju tą. ką sakiau teisme— 
kad man antmesta kaltė man 
nepriklauso. Kam ji priklauso 
—nežinau ir ne mano daly
kas.”

Kai kas yra nuomonės, 
jog revoliucionieriams ne
pridera peticijomis jieškoti 
sau laisvės. Stilsonas su tuo 
nesutinka. Jisai nurodo, 
kad ir Tom Mooney yra ra
šęs peticijas, tik C'aliforni- 
jos gubernatoriai jas igno
ruoja.

“Garso” 30-tame numen 
katalikų Susivienijimas nu
pieštas labai tamsiais da
žais. Senas tos organizaci 
jos narys sako:

“Laike Jubilėjinio Seimo u 
po jo daugelis mūsiškių krykš
tavo kad štai, va, musu didžio
ji organizacija sulaukė ir gra
žiai praleido savo jubilejų.

“Linkėdamas kuo geriausit 
pasisekimo, aš. tačiau, senas 
Susivienijimo narys, kiek tik 
yra jėgų mano krūtinėj, visu 
savo balsu šaukiu: VYRAI.
SUSTOKITE IR RIMTAI PA 
GALVOKITE!

“Kaip tai galėjo atsitikti, 
kad svarbiausieji ir gyvinusie
ji musų Susivienijimo reikalai 
Seime liko netik neišrišti, o 
net rimtai ir neapsvarstyti?”

Tarp tų svarbiausių rei
kalų esąs ir tas, kad katali
kų Susivienijimas daugely
valstijų da nėra registruo- . .. .r ,
tas, vadinasi, veikia tenai tą* praneša iš Kauno, kaa 
nelegaliai ir bet kam liežu- J1?. tei?ai. Lietuvoje labai 
vį pakišus gali but nubaus- džiaugiasi Amerikos Lietu- 
tas. Antras svarbus klausi- VH Kongreso nutarimais, 
mas, tai deficitas, i kuri Sako:
LRKSA. lenda kas metai 
vis gilyn. !

Straipsnio autorius stato

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šis vaizdelis parodo tris atskirus dalykus, būtent: (1) Amerikos angliakasių unijos preziden
tas Lewis, kuris pakėlė “maištą” prieš Amerikos Darbo Federaciją ir atsisakė stoti jos teis
man. (2) Vokiečių kareiviai sėda į traukinį ir važiuoja į Dancigą. (3) Tovnsendiečių lyde
riai Cievelando konvencijoj gieda himną. Pats Townsendas matosi vidury, su akiniais.

sandariečių mitingėlį, kuriam nioj Carter Hotelio salėj po- 
vadovavo ordinuotas kavalie- sėdžiavo Amerikos Lietu- 
rius Karpius ir Gegužis. vių Kongresas, atstovauda-

• Juokis ir voliokis! Mums, mas 71,000 organizuotų lie- 
amerikiečiams, tas mitingėlis tuvių, tačiau mažutės “El- 
buvęs nebuvęs, o ten Kaune, tos” akys to milžiniško su
lipusia didelis burbulas. A- važiavimo nepamatė. 
fui‘ Anot tos Krylovo pasa-

Reikia da pastebėti, kad kos, stebėjosi vėpla iš vaba- 
tuo pačiu laiku, kai Cleve- lo> ° sloniaus ir neįsižiurėjo. 
lando lietuvių saliukėj buvo ^am r°dės, kad tai kalnas, 

„r.. .. .. , , . . susirinkęs tas mizernas tau- Lygiai tokio vėplos vietoj
. . - r., timnkų mitmgehs, tai puoš- pasistato save ir Elta.sutartinai pavyko jums Cleve- s r r

LIETUVOJ DŽIAUGĖSI 
AMERIKOS LIETUVIU 

KONGRESU.
‘Naujienų” koresponden-

ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ 
DEKLARACIJA IR JOS KILME.

Žmogaus ir piliečio teisių ' §15. Visuomenė turi teisę
deklaracija buvo formuluo- reikalauti iš valdžios orga-

Karo Teismas Teis 
Da 36 Ūkininkus.

“Lietuvos Naujienos” nr. 
157 rašo, kad rugsėjo 28 d. 
esanti paskirta spręsti ka
riuomenės teisme Veiverių 
ūkininkų neramumų byla.

Kaip žinoma, pernai rug
piučio mėn. 27—29 d. Vei
veriuose, Šilavote, Prienų

ta (parašyta) 1789 m.— 
Francuzų Didžiosios Revo
liucijos metu, kada nuo sos
to buvo nuverstas Francuzi
jos karalius Liudvikas XVI, 
o vyriausia šalies valdžia ati 
teko tautos atstovų susirin
kimui. Nors jau praėjo nuo 
to paskelbimo arti 150 me
tų, tačiau daugelis paskelb
tų toje deklaracijoje minčių 
iki šių dienų nenustoja savo 
aktualumo.

Charakteringesnes mintis 
čia ištisai pacituojame. Į- 
žanga deklaracijos taip 
skamba:

‘‘Francuzų tautos atsto
vai, sudarą Tautos susirinki
mą, imdami dėmesin, kad 
žmogaus teisių nežinojimas, 
pamiršimas ar niekinimas 
yra vienintelė viešųjų nelai
mių ir valdžios pakrikimo 
priežastis, nusprendė iškil
mingoj deklaracijoje išdės
tyti žmogaus Įgimtas, ne
atimamas ir šventas teises, 
kad ši deklaracija nuolatos 
rodytų ir primintų visuome
nės nariams jų teises ir jų 
pareigas.”

Toliau deklaracija yra 
suskirstyta paragrafais.

Charakteringesnius para
grafus paduodame ištisai.

nų viešos atskaitomybės vi
suose jų darbuose.

Ką mes matome, skaity
dami šią prieš 150 metų pa
rašytą žmogaus ir piliečio 
teisių deklaraciją? Joje yra 
ypatingai pabrėžta tai, kart 
vyriausia šalies valdžia pri
klauso visai tautai, bet ne 
vienam ar keliems asme
nims. Anksčiau prieš Pran
cūzų Didžiąją Revoliuciją, 
valdovai skelbė, kad jie turi 
valdžią iš paties Dievo ir 
žmonės daru didžiausi nusi
kaltimą, norėdami paveržti 
iš jų aukščiausią šalies val
džią.

Šiandien jau kiti laikai. 
Francuzų Didžiosios Revo
liucijos iškeltas dėsnis, kad 
valdžia priklauso tautai, yra 
Įsigalėjęs vykdomas daugu
mos kuituringų tautų.

Visiems laikams pasilieka 
Įsidėmėtinas pasakymas a- 
pie laisvę būtent: laisvė yra 
galėjimas daryti visą tai, 
kas nekenkia kitiems, kas 
neprieštarauja plačiųjų liau
dies masių gerovei.

Ar reikia taip pat geres
nio pasakymo, nors tai buvo 
pasakyta ir parašyta jau 
prieš 150 metų: laisvas min-

katalikams pavyzdžiu “lais
vamaniškai - socialistišką” Į 
SLA. Girdi:

“Musų kaimynas SLA. tu
rėjo savo lėšų fondą geram 
sstovv ir dėlto galėjo įsiregist
ruoti ir Massachusetts valsti
joj ir kitur. Ir jis gali aukoti 
pagal savo nuožiūrą šimtus do
lerių įvairiems tautos reika
lams. Ir kada tie musų kairieji 
kaimynai gali sau legaliai vei
kti ir ugdyti savo organizaciją 
ir juoktis bei tyčiotis iš musų. 
mes tuo tarpu galime tik tė
myti nuolat smunkantį musų 
narių skaičių.”

Ir toliau skaitlinėmis pa
rodyta. kaip tirpsta katali
kų Susivienijimo narių skai
čius. Dešimts metų atgal 
LRKSA. turėjo da 14,962 
narių, o dabar beturi vos tik 
10,832. Massachusetts vals

landė tikrai svarbius reikalus 
aptarti. Pradžia gera. Pasise
kimais visuomet tie darbai ly
dimi. kucmet aiškiai žinoma, 
ko siekiama, kur einama. Aiš
kus šūkiai, tikrai suprasti tik
slai, nuoširdus norai, ryžtingi 
ketėjimai visuomet gimdo, 
skatina energingai siekti užsi
motų darbų, drąsiai eiti užsi
brėžtais keliais. Turėsim vil
ties, kad sutartina pradžia ir 
toliau nepairs.

"Dabar mes džiaugiamės 
kiekvienas paskirai, kas sau

KAIP REIKIA SUPRASTI LAISVŲ.
Rodos, nėra pasauly žmo- kratija, o kaip tiktai demo- 

gui nieko brangesnio už gy- kratijai priešingos santvar- 
vybę. Tačiau, Įsižiūrėjus Į ikos — visokio plauko dikta- 
žmogaus gyvenimą, geriau i turos. Diktatūroje neribota 
pažinus ji istorijos šviesoje, j laisve naudojasi tik diktato- 
tenka susidurti su daugybe riai. Diktatūrose nedidelė
pavyzdžių, kada žmogus 
lengvai atiduoda savo gyvy
bę už laisvę.

dalelė valdančiųjų turi pla
čiausią laisvę daryti ir kal
bėti, kaip ir ką tik nori. Gali

Bet kasgi yra laisvė? At-paisvai kalbėti ir rašyti savo 
rodo, kad ši sąvoka visiems laikraščiuose, kas tik Į galvą
turėtų būti aiški ir gerai su- pareina. ~ 
prantama. Tačiau, deja, toli .^r tokia ^sv.® yra nau- 
gražu taip nėra. Šiandien dingą? Ne. Tokia “laisvė 
laisvės sąvoka taip nevieno- Yra kenksminga, 
dai visų suprantama ir taip Demokratinėj santvarkoj 
Įvairiai aiškinama, jog no- “neribotos ’ laisvės nėra, nes 
roms nenoroms tenka ir čia ten laisvę tun lygiai visi pi

dę posėdžiavo Amerikos ties ja kiek ilgiau stabtelti ir liečiai. O ten, kur laisvę turi 
Lietuviu Kongresas, tai pamėginti išaiškinti teisingą visi, jau negali būti laisves
Kauno gatvėse tautininkų laisvės sąvokos prasmę. vieniems daryti ką tik non
diktatūra šaudė i darbinin- Pirmą kartą laisvės sąvo- su kitų laisve. Demokratijos 

tijoi, kur tiek daug yra lie- kų laidotuves, tai ir buvo ka buvo fcrm’uluota pe?Di-
tuvių ir tiek daug lietuviškų tas “karštis,’ apie kuri čia džiają Francuzų Revoliuci- .velėjimu da™tigJi<« rat
parapijų, katalikų Susivie- mini “Naujienų” korespon- ją 1789 metais. Tais metais as
njjimas savo vaikų skyriuje dentas.
turi vos tik 7 narius. --------------

Pennsylvanijoj per dešim- SU ŠAUTUVAIS PRIEŠ
tj metu iš 7,900 narių beliko DIDĮJĮ ALTORIŲ, 
tik 5,926; Illinojuje — iš __ » , . >
1,772 vos tik 1,265: India- Hearsto geltonlapių ko
poj — iš 139 vos tik 74. Ii
taip toliaus.

Pasirodo, kad kur

inaiiJU.TU VICU UUB, ūrczv gi ratciS i? ni-
ti laikai. Net tikrai nuošir
džiai jus pasveikinti neteko. 
Bet kaip tik tas dienas mes 
didžiausią karštį gyvenom...” 

Tuo laiku, kai Clevelan-

Įvykusc f’ ancuzų Tautos norju laisvai ir nevaržomai
Susirinkimo (nepaprasto reikšti jsitikinimus, tu

riu pripažinti tą pačią teisęseimo) priimtoj Žmogaus* ir 
Piliečio Teisių ir Pareigų 
Deklaracijoj 4 paragrafe a- 
pie laisvę pasakyta taip:

, - „ .. - -- i “Laisvė yra galėjimas dary-cker 29 liepos praneša iš Is- ti visa ui kas nekenkia ki- 
nėra PamJos miesto Burgos, ku- tiems.”

kovos, tenai nėra ir gyveni- ris yra fašistų rankose, ši- ^rikia
mo. Tenai tik stagnacija ir tokią žinią: teisingesnio laisvės sąvokos ....

“šiandien mes stebėjome išaiškinimo! Nuo to laiko, Taigi, išvada —— laisvė, 
jaunus monarchistus karei- kai buvo -parašyta ir pa- Francuzų Deklaracijos for- 
vius nusiimant savo raudonas skelbta Deklaracija, praslin- mule ribota laisvė yra ne tik 
kepuraites ir klaupiant kated- ko jau • pusantro šimtmečio, nekenksminga, bet juo jos 
roję su savo šautuvais prieš bet jos ketvirtas paragrafas daugiau, juo geriau, nes lai- 
didijį altorių, kai kunigai lai- ir šiandien palieka visiškai sv® stumia gyvenimą pir- 
mino juos ir jų ginklus.” aiškia ir nesugriaunama tie- myn ir daro jį gražesni, pra- 

— ga smingesnį. P. K.
Ar mes nesakėm, kad po- Teisybė, laisvės priešinin

mirtis..'_________
KĄ RAŠO APIE SAVE 

STILSONAS.

geltonlapių
respondentas Knickerbo-

ir kitam. Toks yra teisingas 
laisvės sąvokos supratimas 
ir aiškinimas.

Reikia pasakyti, kad dau
gumas žmonių senai šią tie- 

. . są suprato ir jau senai dėl
geresnio n tokios laisvės kovoja.

§1. Žmonės gimsta ir yra čių ir nuomonių reiškimas 
valsčiuose, Šaltupio slėny ir laisvi ir lygus savo teisėmis, yra viena brangiausių žmo- 
kitose Suvalkijos vietovėse Socialiniai suskirstymai gali gaus teisių.
Įvyko stambus ūkininkų ne būti paremti tik bendra nau- Tikrai prabėga ne 150 
ramumai nukreipti prieš da. bet tūkstančiai metų, o
\ aidžią. Lkminkai paskelbė §2. Kiekvieno politinio Francuzijos Didžiosios Re* 
btieiką nevezti piodūktų į susijungimo tikslas yra pa- voliucijos metu daugelis iš- 
Kauną, trukdė nepnsidėju- laikyti žmogaus Įgimtas, ne- keltų žmogaus ir piliečio tei
siems- prie streiko važiuoti atimamas teises, šios teisės 5j„ deklaracijoje minčių bus 
su pienu n kitais gaminiais yra laisvė, nuosavybė, sau- nuolatos kartojamos, už ju 
į Kauną, platino atsisauki- gumas, pasipriešinimas prie- pilną įgyvendinimą eis at
muš prieš valdžią ir tt. spaudai. _ kakli kova, jis rodys kelią

Ir dėl to, kad ūkininkai §3; Visa valdžia iš esmės žmonijai i gražesni rytojų, 
kovojo už savo būklės page- gludi vien tautoje; joks luo- j ya^norag
rinimą, tautininkų policija ma^ J°ks asmuo negali nau- ______________________
užpuolė juos ir pradėjo šau- dotis valdžia, kuri jam tie-
dvt. Veiveriuose 3 ukinin- sioginiai nepriklauso.

§4. Laisvė yra galėjimas 
daryti visa tai, kas nekenkia 
kitiems; tuo budu kiekvie
nas žmogaus naudojimasis 
Įgimtomis teisėmis turi tik

kns policija nušovė ant vie
tos, o daug kitų sužeidė.

Negana to, kad policija Į- 
taisė nekaltu žmonių sker- 
dynę. praliejo ūkininkų j-įj^as, kurios laiduoja ki- 
krauia, ūkininkams buvo tįems visuomenės nariams 
dar įskelta byla. Ne policija galėjimą naudotis tokiomis 
buvo areštuojama uz šitą *at teisėmis. šias ribas gali

KIEK PASAULIS 
ATSIGAVO PO DE

PRESIJOS.

žmogžudyste, bet ūkinin
kai buvo suimti ir sugrusti 
kalėjiman. Žvalgybininkas 
Navickas surašė visiems su
imtiems
perdavė 
prokuratūrai, kad ii atiduo
tų tuos ūkininkus karo teis
mui, tartum
bės priešus.

Įdomi Tautų Lygos statis
tika.

Tautų Lygos yra leidžia
mas Ženevoj mėnesinis biu- 
letinis, kuris kartais paduo
da labai Įdomių apžvalgų. 
Štai, šių metų gegužės mė-

Mes jau minėjome “Ke
leivyje,” kad prezidentas 
Rooseveltas liepė paleisti 
Juozą Stilsoną-Butkų, kuris
buvo suimtas dėl neatliktos piežius meluoja, kuomet jis kaį Mėgsta sakvti *kadHlais- 
senos bausmės už priešini- skelbia savo organe “Ro- vS esanti žmonėms kenks- 
mąsi karui. Dabar Stilsonas mano Osservatore, kad Is- minga kad neribota vienų 
‘Naujoj Gadynėj dėkoja pamjos kontr-revoliucijoj laisve varžanti kitų laisvę ir 
visoms organizacijoms ir jo bažnyčia visai nemtere- panašiai. Tokie pasakymai 
pavieniams asmenims, ku- suota. vra gryniausia nesąmonė.
ne rapmosi jo palmosavi-, Da niekas Ispanijoj ne- Visu pirma, niekas nereika- ________
mu, ir aiškina kaip jis buvo matė, kad kunigai laimintų lauja nerįbotos laisvės. An- nos laivų kompanijos virei- 
pahuosuotas. Tarp kitko jis darbininkus, kūne gina res-*traj laisvė Deklaracijos nu- ninkas (John B. Leonard) 
sako: i publiką nuo kruvino fašiz- statytose ribose nėra ir ne- sako, kad Sovietai yra nusi-

mo’ igali būti niekam kenksmin- statę pakelti savo gyvento
įga. Paimkim kad ir žodžio jų skaičių iki 300,000,000. 

MAŽOS AKYS TIK MA- Jaisvę. Kam gali ką pakenk- Tuo tikslu pradėta rūpintis.
ti, jei aš kalbu, ką noriu ir kąd šeimynos butų stiprios

Sovietai Nori Pasiek
ti 300 Milionų Gy

ventojų.
Sugryžęs iš Rusijos vie

nustatyti tik Įstatymas.
§5. Įstatymas turi teisę 

drausti tik visuomenei kenk-
apkaltinimą” ir smingus veiksmus. Negali- nėšio laidoje randame sta- 
ji kariuomenės ma kliudyti daryti tai, kas Į- tistikos duomenų, kuris pa

statymo nėra draudžiama ir rodo, kiek kuri šalis yra. at-
_______ _ __ niekas negali būti verčia- sigavus po depresijos. Pasi-
kokius valsty- m^s daryti tai, ko Įstatymas rodo, kad daugiausia pra- 

neįsako................ ;monė yra pakilusi JaponK
a t,Voltai,, §6. Visi piliečiai asmeniš- ’ įoj, o daugiausia atsilikusiApkaltintų via 36 ukinin- kaj ar per savo atstovus turi Lenkijoj, 

ai -m-m nnpsa v nvi p- teisę ir priyal() dalyvauti Į-; Statistikai imama 1929 
statymų leidime. metų gamyba kaip 100 nuo-

§7. Žmogus gali būti kai- šimčių ir palyginama su šių 
tinamas, sulaikomas ar su- metų gamyba. Skirtumas 

Byla truksianti nemažiau imamas tik Įstatyme numa- pasirodo šitoks: 
kaip 3—4 dienas. Iki teismo tytais atsitikimais ir jame ...
beveik visi kaltinamieji ūki- nustatyta tvarka. Tie, kurie i Japomjoi ..................  ljo
ninkai yra paleisti po kauci- reikalauja, vykdo ir duoda Suomijoj ............... 130
ja. Jie buvo susitarę su ad- sauvališkus parėdymus, pri- Cui respublikoj ......  125
vokatais M. Šleževičium, Valo būti baudžiami.
Liuda Purėniene ir Jokubu §io. Niekas negali būti 
Zimanu, kad _ juos gintų- trukdomas dėl savo Įsitiki- 
Bet advokatė Purėnienė nimų, net ir religinių, jei jų 
(socialdemokrate) dabar vykdymas neardo viešosios 
buvo tautininkų diktatūros tvarkos Įstatyme nustatytos 
suimta ir ištremta užtai, tvarkos.
kad dalyvavo žuvusio dar-’ Laisvas minčių ir
bininko laidotuvėse. Todėl nuomonių reiškimas yra vie- 
ukininkams dabar teks jieš- nu brangiausių žmogaus tei- 
kotis kurio nors kito gynėjo. sįų. Kiekvienas pilietis gali 
Jų byla prasidės 28 rugsėjo, laisvai kalbėti, rašyti ir

kų, kurių priešaky stovi Pe 
tras Sakalauskas, Antanas 
Rutkauskas ir Kazys Var- 
kala.
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“Ačiū laikraščių redakcijom: ‘Naujosios Gadynės,’‘Naujienų,’ ‘Keleivio,’ ‘Work- ers Age,’ ‘Socialįst Call,” ‘Jus- tice,’ ‘Advance’ ir kitom, už talką mano išlaisvinimo komitetui.
“Ačiū Brooklyno lietuvių 

pažangiajai publikai, kuri pir
mutinė išgirdo mano gynimo 
komiteto balsą ir davė finansi
nės ir moralės paramos. Ačiū 
visoms lietuvių organizaci
joms, teikusioms man tolygią 
pagelto*/’ _____ ___ ___

ŽUS DAIKTUS TEMATO.
“Naujoji Gadynė” rašo: kaip noriu. ir gausios. Divorsai apsun-

Demokratijos priešai mėg- kinti. Moterys stengiamasi 
“Lietuvos žinių agentija^sta tvirtinti, kad demokrati- paliuosuoti iš pramonės ir 

‘Elta’ paskelbė didelę naujie ja esą ir esanti bloga dėlto, raginti jas prie šeimyniško 
— ” ‘ • kad jį leidžianti neribotą gyvenimo. Sovietų Rusija

laisvę. Neribota laisvė tikrai esanti pasiryžusi tapti di 
yra blogas ir kenksmingas džiausią ir galingiausia valines seimas, kuriame dalyve- reiškinys, tik čia dar mažas stybe visame pasauly. Ji jau vę visi ‘tautiškos minties vei- nesusipratimas, kurį mažai pradėjo ir laivynus statyti, 

kėjai.’ kas pastebi. Būtent, neribo- kad užviešpatauti netik
“Eina kalba apie mizemą tą laisvę toleruoja ne demo- sausžemj, bet ir jūres.

na. Ji tokia:“Clevelande, Jungtinėse Valstijose, įvykęs ‘istorinės reikš-

Amerikos Lietuvių Kong- spausdmU, atsakydamas uz ^eka <^akiJ°J ........... 74
reso Vykdomas Komitetas :tos laisvės nbų peržengimą 'rancuzijoj ..............
turėtų nusiųsti tiems ūki- tik Įstatyme numatytais atsi-
ninkams pasveikinimą teis- ūkimais. .
mo dienoj, o valdžiai pro-! §T2. Viešoji valdžia turi 
testą.

Olandijoj ........ ......... 70
Lenkijoj ....................... 68
Tai reiškia, kad Japoni-

rupintis visais žmonių reika- jos pramonė šiandien stovi 
lais, bet ne savo siaurais as- 35 nuošimčius aukščiau, ne- 
meniškais interesais. gru buvo 1929 metais, o Len-

§13. Mokesčiai turi būti kijos yra 32 nuošimčiu nu- 
paskirstyti lygiai visiems pi- kritus" žemiau. įdomu, kad 
liečiams, atsižiūrint vien tik'ir Jungtinių Valstijų biznis 

dar toli nėra pasiekęs 1929 
aukštumos. Todėl 

Herald-Tribu-

ŽYDŲ IR ARABŲ KOVO 
SE UŽMUŠTA 190 ŽMO

NIŲ.
Iš Jeruzalės pranešama, Į Į j'ų turtingumą, 

kad nuo to laiko, kai Pales-Į §14. Pilietis turi teisę pats, metų 
tino j prasidėjo arabų kova ar per savo išrinktus atsto- New Yorko 
prieš žydus, per 15 sąvaičių vus spręsti mokesčių reika- ne,” rodydamas pirštu į ši- 
buvo užmušta jau 190 žmo- lingumą, nustatyti jų dydį, tas skaitlines, ir sako, kad• 1 • • • _ i • . .  - _ ?   * . - _ _ * . z znių iš abiejų pusių. Tai vis paskirstymą, ėmimą ir pn- 
patriotizmo vaisiai. įžiūrėti jų naudojimą.

Roosevelto “new deal” ne
daug Amerikai tepadėjo.
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f A t

4
4



No. 32. Rugpiučio 5 1936 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Trečias Puslapis.
KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
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LIETUVIŲ KOLONIJĄ.
Tačiau D-ro Šliupo prakal

bų klausėsi 600 žmonių.
Buvo paskelbta laikraš

čiuose, kad 2b birželio Dr. 
Jonas Šliupas kalbės Scran- 
tone. Na, ir kalbėio. Musų 
miesto nekurie “dievobai
mingi” žmoneliai net pasi- 
sliepe, kad kas nepamatytų 
juos einant į D-ro J. Šliupo 
prakalbas! Neiti gi vėla nei 
šis nei tas. Taigi geriau pra
sišalinti iš akių. Labiausia 
.nekurie musų biznieriai tu
rėjo tokios baimės, kad J. 
Šliupas čia atvažiuoja kai 
bėti. Žinoma, tokie biznie
riai stato save dideliais Lie
tuvos “patriotais.” nei ne
kalbėk! Bet kaip reikėjo 
parodyti patriotizmą, tai 
pasislėpė. Iš tokiu patriotu 
nei Lietuvai, nei velniui 
naudos.

Kada kilo klausimas, kas 
surengs Dr. J. Šliupui pra
kalbas, visi nutilo. Buvo 
manyta, kad SLA. 30 kuopa 
surengs, nes D-ras Šliupas 
yra juk SLA. įkūrėjas: be 
to, jis yra čia gyvenęs per 
30 metų ir buvęs tos kuopos 
narys, o dabar jau SLA. 
garbės narys. Ale kur tau 
čia rengs! Ką tada pasakys 
jiems kunigas J. Kuras? Ir 
taip SLA. kuopa nusiplovė 
rankas. Tad buvo manyta, 
kad musų didžiulis politiš
kas kliubas surengs. Bet ir 
Čia labai apsivilta. Čia “va
dai” da daugiau bijo kuni
go ir jo klapčių, negu SLA. 
kuopoj, čia jau netik kad 
nerengė, ale ir kalbėti apie 
tai nenorėjo. O vėliau, ka
da buvo pareikalauta Šliu
po prakalboms salės, tai at
sirado net tokių, kad ir sa
lės nenorėjo duoti. Matyt, 
prasti iš ju katalikai, jeigu 
jie bijosi, kad Šliupas nenu
veiktų jų Dievo.

Kaip anksčiau sakiau, 
SLA. 30-ta kuopa privalėjo 
parengti Dr. J. Šliupui pra
kalbas, tačiau neparengė, 
nes kuopai vadovauja nela
bai kultūrinei žmonės. Pa
vyzdžiui. į SLA. seimą Cle
velande buvo išrinkti 5 de
legatai, tarp tų ir viena mer
gina Ona Zorskaitė. iš pro
fesijos mokytoja, labai rim-

na. Ji yra išrinkta mokyto
jų komitetan paruošimui ge- į 
resnių knygų mokyklon. 
Rodos, kiekvienas lietuvis 
turėtų tuo didžiuotis ir vis
kuo jai padėti. Bet mūsiš
kiai fašistai, kurie skaito 
save geriausiais lietuvybės 
rėmėjais, norėtų šitai lietu
vaitei darbą atimti. Ir jeigu 
tai butų jų galioje, jie atim
tų. Tai ve, ko verti tie gai
valai. Taigi nestebėtina, 
kad jie ir Šliupui buvo prie
šingi. Tai yra juodžiausios 
dūšios reakcionieriai. Jie 
mielai duotų ir savo kailį 
kam išlupti, kad tik paro
džius, jog jie garbina smur
tą ir nekenčia laisvės.

Apie Lackawannos Ap-

Amerikos “Šrainerių” Suvažiavimus.

šiomis dienomis Seattle mieste įvyky Amerikos “šraineri:;" organizacijos suvažiavimas. 
Šiame vaizdely parodytas jų paradas, “šraineriai” rūpinasi Įvairių istorinių vietų palaikymu, 
prieglaudų steigimu, ligonių užlaikymu ir kitokiais labdaringa:- darbais.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

TRUMPAI APIE VISKĄ IS MUSŲ 
PUIKAUS MIESTO.

GARY, IND.
Gary miestas stovi ant 

baltų smėlių prie Michiga- 
no ežero. 3 mylias į rytus , 
nuo Gary, yra gražus byčiai 
ir parkas. Garyje yra dide
lės plieno išdirbvstės, ku
rios priklauso U. S. Steel 
korporacijai. Lietuvių čio
nai gyvena suvirs 5,000. Di- 

įdžiuma turi nuosavus na
melius ir gyvena jau dauge
lį metų. Didžiuma musų lie
tuvių yra laisvų pažiūrų 
žmonės. Turime laisvų or
ganizacijų. Viena iš di-

nėms. Visi šaukė: “šalin 
Smetona su fašistais nuo 
Lietuvos žmonių, lai gyvuo
ja Lietuvoje laisva demo-

džiausiu, Lietuvių Darbinin- jo draugyste 
kų Pašelpinė Draugystė. Y- 
ra SLA. 284 kp., Amerikos

Pirmininkas padėkojo vi
siems už pasižadėjimą pa
gelbėt Lietuvai.

Lietuvių nelaimės.
Adolfą Kuldą sunkiai su

žeidė automobilių nelaimė
je ir po dviejų dienų ligoni
nėje mirė. Prigulėjo Lie
tuvių Darbininkų pašelpi- 
nės draugystei. Artimų gi
minių čia neturėjo, palaido-

. Lietuvių Politiškas ir Pašal
iuos Kliubas, L. D. S. 81 kp., 
;West Side Lietuvių Politi
kos ir Pašelpos Kliubas, 
Šviesios žvaigždės Moterų

. ....... . ... . toj Draugystė, Lietuvių Demo-
Sitas smūgis paliečia ir ki- Į tų duoklėmis. J. Buivydas, kratų Lvga. Tikintieji lietu- 

tas organizacijas. i Pildomosios Tarybos sekre- yįaį priklauso ir lenku para-

BROOKLYNO PILIEČIŲ KLIUBAS 
NETEKO LAISNIO.

skričio Lietuvių Politinį yra puikiausi salė ir galy- 
Kliubą galima pasakyti tą bė kambarių jaunimui susi- 
patį, ką ir apie SLA. 30 kp. rinkti. Bet vadai neprilei- 
Kliubo valdyboj yra beveik džia, kad, kaip sakiau, ne- 
tie patys žmonės, ką ir kuo- oasidarytų kompeticija ku- 
poj. Jei katrie nėra tiesiog nigui J. Kurui.
Kliubo valdyboje, tai jų .. ... , ,
draugai vra, taip kad ta pa- pradžių sis kliubas bū
ti klika valdo ir kliubą, ir iš vo įkurtas vieniems.tik vy- !čių u
tų žmonių nieko gero laukti i-ams. Vėliau p. Živatiznė pardavinėti a ų ir degtinę ' sekamam susirinki 
negalima. Kas visuomenei nuorganizavo pne jo ir mo- Kliubas yra labai . ?'arbi: me. pa-iuržsi r j_ Buj.
yra naudinga, tai jiems nu- u skyrių, kuris uzsibreze i Brooklyno organizacija, tu- pareiškim^ bus įšpii 
sispiaut. Pabandykit ką sau gražių darbų programą. I ri nuosavą namą ant kampo dvta<‘ 
nors jiems patarti, ką pada- Bet kliubo “lyderiams” ne- Stagg st. ir Union avė. Prie Kie‘k tUQ da} Ru kriaučiai 
ryti, kas butų visuomenei patiko, kad moterys nepri-.namo tun pn dėjusios savo §neR bedele-
naudinga, tai jie priešinsis gub prie kun Kuro parapi-j pinigų sv Jurgio draugija n ?ataudamas labai nusigyve. 
visom keturiom. Paimkim Jos. Erne galvoti, kaip is-. lietuvių kriaučių lokalas. nQ Ro(J buvo ,
kad ir šitokį faktą. Buvo stumti p. Žiyatienę is mote- Mat, Brooklvno kriaučiai ne vaiki ne
agituojama per keliatą me- rų vadovybes. Bet atėjus tokie, kaip kitų miestų. Jie H n? kazirninkas
tų, kad organizuoti prie rinkimams, ji vėl buvo is-icia turi nemažai turto? .n ;is galėj0 prieiti prie to, tai 
kliubo chorą. Ar manote, rinkta beveik vienbalsiai i $15.000 yra paskolinę> Lie- BroJoklvno lietuviai stė- 
kad tam nebuvo priešingų? moterų prezidente. ! tuviu Amerikos Piliečių bigi
Tie patįs “lyderiai” buvo ir Tuomet kliubo politikie-’
yra priešingi. O žinot, dėl rjai pradėjo varinėti viso-
ko? Ogi kad kunigui neda- kjas intrigas prieš p. Živa-
ryti kompetencijos. Girdi, tienę. Matydama tiek ne- J . ..... „

vadovy-

Lietuviu Amerikos Pilie-i1“™* Padarė pareiškimą, pijoj.
Kliubas neteko leidimo įad .f,h„ Jankaičio dalykas 

bus ištirtas ir raportas bus

chorą turėdamas Kliubas švarios politikos, 
rengs koncertus ar ką pana- traukė iš moterų 
saus, o kunigas irgi rengs: bės. Tuomet jos vietą už- 

ir bus kunįoTiį kompeti- Zmn \7i Irt/M’i i o TonnčoitiAnri------*- - ▼ m vvi i ja u aiiuoaivivnv^
Tada kunigas supyks moteris visai menko išsila-icija.

Kliubui ant pirmo morgi- 
čiaus. Jurgio draugija irgi 
aDie tiek. Dabar, kuomet 
Kliubui atėmė leidimą biz
nio dalyt, tai susirūpino vi
sos trys organizacijos. Biz
nis suparaližiuotas, Kliubas 
atrodo kaip po kokio sukrė-
timo, visi nusiminę, nuliūdę. jia”’.’kįtas

ir “pradės Kliubą keikti.” vinimo, bet politikieriaus i Kas kaltas dėl laisnių pra-

Tiesa, Ch. Jankaitis savo 
pažiūromis, artimas komu
nistams. Paskutiniu laiku 
prie jų partijos neprigulėjo, 
bet visur save skaitė komu
nistu, o komunistai jį saviš
kiu. Mes nesmerkiame ko
munistu UŽ t-ai- kari iu

narys sutirpsta

Antanas Krikščiūnas, be
darbis, nusižudė. Jis gyve
no daug metų Thomas, W. 
Va. ir dirbo pas Milkintą 
ant ūkės.

Mirė Petras Bariša. Velio
nis prigulėjo prie SLA. ir 
vietinės kuopos nariai paly
dėjo savo draugą į amžiną 
tėvyne; paliko nubudime 
motelį.

Ale k. Rūkas, jaunas Garv 
lietuvis, vos 29 metų, mirė 
nuo karščio. Buvo mus mie
sto politikierius, labai ga
bus ir nuoširdus žmogus. Jis 
nukeliavo i amžina karaly
stę. iš kurios nei vienas ne
grįžta. Paliko tėvelius, žmo
ną su vaikučiu, brolius ir se
seris. Velionį į kapus paly
dėjo daugybė žmonių. Lie
tuviu West Side Kliubas, už 
suteikimą velioniui paskuti
nio patarnavimo, taria vi
siems nuoširdų ačiū.
Kaip Gary s lietuviai links

minasi.
Draugystės ir kliubai ren

gia piknikus, išvažiavimus; 
visi į juos važiuoja, seni 
jauni, merginos ir vaikinai. 
Atvažiuoja pas mus ir iš ki
tų miestų lietuviai, puikiai 
linksminamės, pasikalba

me. Visur gražu, malonu, vi
sur gražus medžiai, žaliuo
ja žolynai, lengva kvėpuoti. 
Pasitaiko ir keistenybių. 
Viename piknike matau di
delį būrį vaikų, galo nema
tyt, prasideda smarkus riks
mas, “fire! fire!” Mat, vai
kai padegė didele krūva po- 
pierų. Man atėjo galvon, 
kad čia gera proga ištirt šv. 
Agotos duonos galybę ir sa
kau savo draugui: “Reikia 
važiuot pas kunigą gaut 
Agotos duonos.” Bet šalę 
musų sėdinti moteris-senu- 
kė sako man: “Jeigu Ago
tos duona butų tokia galin
ga, tai nereikėtų Gary mies
tui laikyti 270 fajermonu:”

Šįmet da turėsime du di
deliu išvažiavimu. Rugpių- 
čio 15 d. SLA. 284 kuopa 
rengia naktinį pikniką, pra
sidės 3 vai. po pietų ir tęsis 
iki ryto. Bus Black Oak 
Grove, skersai gatvės nuo 
Gary radio stoties.

Antras išvažiavimas bus 
rugpiučio 30 d., tai Lietuvių
Darbininkų pašelpinės dr- 

stės, ant Black Oak Spring 
parko, žada but labai skait
lingas. Atvažiuosią daug 
lietuvių iš Chicagos, India
na Harbor, Hamondo. Mes 
visi svečių lauksime.

J. A. Grakey.

Šv. Kazimiero parapijoj 
streikas jau pasibaigė. Tę
sėsi per 2 metu, parapi jonai 
streiką laimėjo — išvijo du 
kunigu iš Gary. Kun. J. J. 
Vincius atvažiavo į Gary ir 
pradėjo vartoti visokius 
burtus ant šv. Kazimiero pa- 
rapijonų. Jis net su polic- 
manais išvarė iš bažnyčios 
žmones ir “numarino” ir pa
laidojo gvvus parapijos ko
mitetus. Protaujantiems pa- 
rapijonams atidarė akis ir 
jie nedavė pinigų ir nėjo į 
bažnyčią. Dabar čia yra 
kun. J. Draugelis: parapijo
nai sako, kad jis geras.

Keliautojai apie pasaulį.
Į Gary buvo atvykę du 

keliautojai apie pasaulį, VI. 
Verbavičius ir Stepas Juod
valkis. Musų lietuviai turė- 
o progą susipažinti su jais. 
Lietuvių Darbininkų Pašėl
tos Draugystės susirinkime 
tirmininkas pakvietė juodu 
<ad pasakytų savo tikslus. 
Jie paaiškino, kad keliau
dami aplink pasaulį nori su
sipažinti su įvairių kraštų 
cultura ir žmonėmis, papro
čiais ir jų gyvenimo sąlygo
mis, o sugrįžęs į Lietuvą ga- 
ės savo broliams papasako
ji viską teisingai. Lietuvių 
Darbininkų Pašelpos Drau
gystė apdovanojo savo tau- 
iečius su $13.20. Pirminin- 
<as judviem pastebėjo, kad 
pasirūpintų daugiau susipa
žinti su laisve ir demokrati
ja. Ir paprašė, kuomet su
grįš jie į Lietuvą, pasakyti, 
kad mes neleisime musų 
brolių žudyti Smetonai, 
kaip dabar yra žudomi. Mu
sų kantrybė pasibaigė ir 
mes surasime budus pada
ryt Smetonos tautininkų 
diktatūrai galą.

prieš dolerį it vaškinis ark
liukas prieš ugnį. Tokių silp
nadvasių visur pasitaiko. 
Mes. socialistai, tokius su
gavę neglostome. Pažiūrė
sime. ką darys komunistai. 

Sklokininkų prakalbos.
Liepos 24 d. Paradais sve

tainėje buvo sklokininkų 
prakalbos. Vyriausiu kalbė
toju buvo Stilsonas. Publi
kos buvo gana daug. Stilso-

Vadinasi, jeigu kunigas už- pati. Dabar moterų kliubas radino? \ ieni kaltina Kliu- 
simanytų, kad mes jam ne- visai apmirė. Pirma susi- bo gaspadorių, o gaspado- 
naudingi, tai mes turėtume rinkdavo po 200 moterų, o rius kaltina visą svietą, kad 
visai išnykti. Ir taip galvo- dabar sueina vos apie tuzi- ji įskundė kokie tai žmonės 
ja politiško kliubo “lydė- nas. Visos veiklesnės ir in- A. B. C. Boardui. Bet visas 

nėra kaltas: dau
giausia kalti ar nebus tik

_ . x , . .. oatvs kliubiečiai. Visur vraTai tokie vadai šian
dien nori vadovauti Scran
tono lietuvius. Nors jie ir 
buvo priešingi D-ro Šliupo

ta mergina, gera SLA. vei-.čiai atkalbinėja vaikinus, prakalboms, tačiau žmonių atkreipė valdžios akį: pada- nąs* reikia pasakyti, pasa-
kėja, kuopos organizatorė i kad neitų prie choro. Mer- susirinko apie 600 ir prakal- tvrinėjimą ir surado, kad gerą prakalbą. Žinoma,

buvusi kuo-! ginos jų neklauso ir ateina, b°s pavyko gerai. buvo parduodamas alus ir daugiausia akėjo komurųs-
Scrantone Gyvenąs. de«tinė “wholesale” kaino- tus 'r JU taktiką. Sako, jie
--------------- mis ir nežinoio laiko, kada pridarė darbininkų klasėje

užsidaryti. Dėlto Kliubas buržuazijos, kad turėtų su 
neteko laisniu ir dabar de- -KU0 kariauti. Publika vieto

mis turėjo gardaus juoko. 
Kalbos apie A. Bimbą. 
Brooklyno komunistai pa

sakoja gana keistą istoriją 
apie A. Bimbą. Esą, 1931

nai.” Tai tokie žmonės nori teligentiškesnės motervs pa- svietas 
vadovauti Scrantono lietu- gjtraukė. 
vių gyvenimą. Bet nežiū
rint jų priešginumo, choras 
pradėjo organizuotis. Tie
sa, darbas eina sunkiai, nes 
tie kliubo viršininkai sta-

kokia nors tvarka, bet Kliu
be jos nebuvo. Ar leistina ai 
ne, Kliubas buvo atdaras 
visokiems elementams. Tas

ir ilgus metus
pos sekretoriaus pagelbi-įbet vaikinų trūksta. Tačiau 
ninke. Delegatus kaip rin- tikimasi, kad laikui bėgant 

turėsime gerą chorą. Moko, tai ir ją neva rinko, ale 
tuo pačiu tarpu varė agita
cija prieš ją. Nors ją ir iš
rinko delegate, bet jei ii no
ri važiuoti, tai lai važiuoja 
savo lėšom. Žinoma, ji vis- 
tiek nuvažiavo. Bet kai ap
mokėti delegatai iš seimo 
parvažiavo ir raportavo 
kuopos mitinge, kad ši mer
gina seime nebalsavo už fa
šistus, bet už pažangiuosius, 
tai mūsiškės kuopos “lyde
riai” pakėlė tok) triukšmą, 
kad rodos, jog ši mergina 
padarė kuopai kąžin kokią 
skriaudą. Ir tie oegėdžiai 
nuėjo taip toli, kad pradėjo

TERRYVILLE, CONN.
Čia buvo atvykęs misijo- 

mokytoją ir pianistą dykai nierius ir .išrėžė* smarkų pa- 
—tik eik ir mokvkis. Ir mo- mokslą, kuris į tikinčiuosius 
kvtojas labai geras. Netik smarkiai paveikė. Tuojaus
kad mokina dainuoti, bet P° graudaus pamokslo kars-__________  ___ _
mokina kaip tikrai muziką tųs fanatikai pradėjo atlai- Bubnys pranešė, kad jau ne- ' • DP1^i^kvrus su sklo-
suprasti. Kas prie to mokv- dus apvaikščioti. Jurgis Sil- kurios lietuviškos dirbtuvėsjR Ameri
tojo pasimokys metus laiko, dirba, o kitos tuojaus pra- |k*'į' prak a,b°ų pem^tu.
tas tikrai jau turės gerą su- nes ir Kelias Ponkas alaus ir dės dirbti. Bevažinėiant do miestus ir
pratimą apie muziką. Taigi keliavo namon past.pnnt, Delegatei iš Amerikos miesteliJa
musų jaunimui patartina <lvasią Kitas jo araugas, Lietuvių Kongreso davė ra- q]nini{p^ Rimbai
griebtis visom keturiom ir Krau-lis, fanatikų genero- nortus pažymėdami kad , vgrieous visom KeLurmm nrnaknlin ir P/^ymeuami, ha į prenumeratų uzprigulėti prie choro. Tiesa, seKe JI is užpakalio, ir kongrese buvo didelis entu- cčaitv
čia yra du bažnytiniu cho- kuomet tas atėjo į tamsesnę ziazmas ir pasiryžimas ko- -ol]] vard„c ir ad
ru, ale tie chorai visuome- dasivijo ir smogė Voti prieš Lietuvos fašistini nrįdave8 bet
nei netarnauja. Kada buvo tebūna’ rėžtim«'.Socia,Iistai ir kJmu‘ pinigu‘negalėjęs sutekėti.
16 vasario apvaiksciojimas, J° sauKt ne savo oaisu pa- nistai —~ ----- —   

kėt į chorą nieko nereikia, 
o federalė valdžia duoda ir juoja.

Kriaučių naujienos.
Liepos 22 buvo kriaučių 

susirinkimas. Delegatas A.

tame kongrese buvo
pinigų
Sakoma, jog Centro Biurasnet grąsinti atimsią iš jos __ --------_r---------- .------,

darbą. Girdi, “ji turi žmo- tai kas pasirodė? Nebuvo gelbos. vieningi ir jeigu jie taip lai- nutarė kad a Bimba' po
nių taksom apmokamą dar- kam nei tautišką himną su- Pasekmės to viso buvo to- kysis toliau, tai Lietuvos T ' ęnma kaš osvaite to- 
bą ir ji drįsta balsuoti netik giedoti. Tai matot, kaip kios: Krau-lis už pramuši- J valstiečiai ir darbininkaiimokėtn ‘‘Laisvei.” Bet arti- 
•už socialistus, ale ir už bol-' Scrantono lietuviai nusigy- mą galvos savo draugui tu- gaus geros paramos iš Ame- ird '..įl.dsvės” žmonės tvirti- 
ševikus.” Na, tai matot ko-! veno! O kadaise čia buvo rėjo užsimokėt $10 bausmės rikos fašizmo nuvertimui a Rimhn tu niniou
kių elementų esama! Jiems net du chorai, kol kitoniški ir 30 dienų belangės. ,Lietuvoje. -I dar npe.upražineą
rodos, kad jei kas turi “tak-’ žmonės vedė lietuviškus rei- “Keleivio” Dr-gas. 1 Tokis pranešimas pasitik- ‘ ‘
som apmokamą darbą,” tai kalus. Netik kad pats Scran 
tas jau turi balsuoti už fa- i tonas tada išgirsdavo ir pa
kistus! Jie visai užmiršta,1 matydavo lietuviškų opere- 
kad Amerika yra demokra- čių ir koncertų, bet ir aplin- 
tinė šalis, o ne fašistiška kiniai . miestai kviesdavo 
diktatūra. Pagaliau, kodėl musų dainininkus, 
šitie žmonės stoja už fašiz-

:ta dideliu entuziazmu. Ra- i nes “Laisvės” sąskaitose to-
-- .. Ikiu pribuvimų nerandama.
Kas Mums Rašoma. KKStf R„u!\ger-^' ,Dats d5-oaismi prisidėti su pen-uais A Rimha §ltą dalyką paaiš

kintų, tuomet nereikėtų 
pastovaus k]au^vt:s pašalinių kalbų,

doleriais prie Clevelande 
lietuvių išrinko

mą? Nejaugi jų kailis tiek

Iš Philadelphijos prane
šama, kad kun. Zitas para- j komiteto ir užgirti visi kon- 

O kiek čia puikaus jauni- šęs kun. Valadkai laišką,' greso planai, 
mo! Kad butų kam tą jau- siūlydamas jam suvienyti I Iškėlė eiliniai

visas lietuvių tautines baž
nyčias į krūvą, o paskui su- 

išsirinkti

rambus, kad jam būtinai nimą paraginti ką nors vei- 
reikia fašistiškų lazdų? Jie kti, ale kas tau! dar atkal- 
turėtų pagalvoti, ar ne žiop- bina. Ir kokios dabar geros Į šaukti sinodą ir 
lai jie elgiasi. aplinkybės tam jaunimui tautinį vyskupą, kuris netu-

Kaip sakiau, p-lė Zors- veikti! Tas pats kliubas tu- -retų nieko bendra su Romos 
kaitė yra labai rimta mergi- ri savo globoj didelį namą; popiežium.

kuriu teisingumo negalima
patikrinti. Jurgis.

DEGA MONTANOS 
MIŠKAI.

Little Rocky kalnuose, 
Montanos valstijoj, dega

kriaučiai
klausimą apie buvusį kriau
čių delegatą Ch. Jankaitį, 
kad jis * bebūdamas delega
tu prisiskolinęs iš kontrak-H 
torių pinigų ir pridaręs vi-' miškai ir šimtai žmonių ne- 
sokių netikslumų su uniiis-įgali ugnies sulaikyti.

Kaip Gary# lietuviai priėmė 
Kongreso raportą.

Lietuvių Demokratų Ly
gos delegatas Antanas Ste
ponaitis sugrįžęs iš Cieve
lando Kongreso išdavė savo 
raportą. Jis savo raporte iš
aiškino, kad Amerikos Lie
tuvių Kongresas padarė di
delį ir gerą darbą Lietuvos 
žmonėms. Tokio skaitlingo 
ir vieningo suvažiavimo A- 
merikos lietuviai nebuvo tu
rėję. Visi delegatai kaip 
vienas pasisakė, kad reikia 
Lietuvos žmonėms rimtos ir 
skubotos pagelbos.

Bet Kongresu viskas ne
pasibaigė, dabar visi kaip 
vienas Amerikos lietuviai 
turime gelbėt savo broliams 
ir seserims Lietuvoje pasi- 
liuosuot iš tautininkų žmog
žudžių diktatūros.

Visi lietuviai raportą pri
ėmė dideliu delnų plojimu 
ir pasižadėjo kiek kuris ga
lės gelbėti Lietuvos žmo-

KALĖJIME SUKILO 700 
KALINIŲ-

Salemo kalėjime, Orego
no valstijoj, pereitą pėtny- 
čią sukilo 700 kalinių ir pra
dėjo laužtis i laisvę. Bet sar
gai tuoj pradėjo šaudyt, 
vieną kalinį ant vietos už
mušdami, o du sužeisdami. 
Tuomet kiti pasitraukė ir 
pakėlė baisų riksmą. Per 
dvi naktis ir vieną dieną ka
liniai taip rėkė, kad drebė- 
j’o visas kalėjimas. Nedėlio
ję kaliniai nusiramino, nes 
per visą tą laiką jiems buvo 
atimtas maistas ir vanduo.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LAISVĖ, LYGYBĖ, BROLYBE.

—Sveikas gyvas, tėve!
—Šarap!
—O kodėl taip?
—Tai ką tu čia mane svei

kini, Maike, kada aš vos pa
eiti galiu?

—O kas pasidarė?
—Nefylinu, ir dac oi.
—Turbut karštas oras ta

ve paveikė, tėve. Tokiuose 
karščiuose nereikia mėsos 
perdaug valgyt.

—Nevesk mane Į zlastį, 
Maike! Ar tu žinai, kad aš 
dėl to tik ir apsirgau, kad 
nenorėjau perdaug mėsos 
valgyt? Jei bučiau užordi- 
nęs šolderi, tai viskas butų 
gerai: ale paklausiau dur
nos rodos iš gazietų, kad 
karščiuose mėsos nereikia 
valgyt, ir liepiau gaspadinei 
išvirti zupės.

—Ir nuo to apsirgai?
—Šiur, Maike. Netik ap

sirgau, ale kitas gaspadinės 
burdingierius da reikalau
ja, kad aš jam nupirkčiau 
porą nauju pančekų.

—Aš šito nesuprantu,
tėve.

—Čia, Maike, ilga istori 
ja, ale tau pasakysiu ją 
trumpai. Pereitą subatą aš 
parėjau namo truputį links
mas, ba buvo mano kūmo 
imenynos. Kai parėjau, tai 
gaspadinė jau gulėjo, ale, 
sako, zupės puodą rasi ant 
pečiaus. Sako, zupė gera, su 
blėkais, tai nepersivalgyk. 
O aš. Maike, blėkus myliu. 
Taigi pasistačiau visą puo
dą ant stalo ir davai šveist. 
Smokas buvo neblogas, tik 
vienas blėkas buvo labai 
kietas ir nesupiaustytas. 
Taigi aš susiradęs žirkles jį 
sukarpiau ir beveik visą su

(Ištrauka iš teisininko Jono Gocentr 
knygos “Žmogaus ir Piliečio Teisių 

Evoliucija."

Senų senovėje žmogus bu
vo skerdžiamas puotai. Ka
rai buvo vedami žmogienai 
medžioti. Paskui atsiranda 
vergija. Vergiją pakeičia 
valdantiesiems pelningesnė 
ir valdomiesiems priimtines
nė išnaudojimo lytis—bau
džiava. Vergas buvo daik
tas, o baudžiauninkas jau 
asmenybė. Tačiau baudžiau
ninkai teisės dar neturėjo 
vystyti savo dvasios ir proto 
gabumus, nes ir pilvui te
tekdavo tiktai tai, kas likda
vo ar netikdavo ponų stalui. 
Po baudžiavos seka luominė 
nelygybė. Luominėj valsty
bėj kiekvienas gali vystyti 
savo gabumus tiktai tiek, 
kiek leidžia jo luomo teisės.

Ir tiktai po ilgų, kruvinų, 
žiaurių, sunkių ir tamsių 
amžių didelėmis aukomis ir 
nepalaužiama ištverme bei 
pasiryžimu žmonės Įkūrė pi
liečių valstybę.

Bet ir piliečių valstybę į- 
kurus dar pasiliko turto ne
lygybė, jau nekalbant apie 
kūno ir dvasios nelygybę pa
čios gamtos dalijamą, ta
čiau ir turtams išlygint žmo- 

. nijos taurios sielos nerimsta 
jam naujas pancekas pirkti, ir šviesus protai dirba. Su- 
ar jis turėtų man užmokėti prantama. jog ekonominėj 
už mano zupės pnpaškudi- nelygybėj blanksta ir politi- 
jimą. Gal tu, Maike, gale- np lygybė.

oti man rodą. ką as get jr medžiaginių gėry- 
turėčiau daryli? į jų paskirstyme daug jau

Čia, tėve, jus kalti visi: žmonijos pasiekta, nors ir 
kalta tavo šeimininkė, kad čia daug drąsių užsimojimų 
neprižiūrėjo tavo vakarie- nepavyksta, tačiau toli gra- 
nės: kaltas yra ir tas Įnamis, žu jokios nelaimės, sukrėti- 
kad savo kojines kabino mai ir karai pažangos nesu- 
virš puodo: ir kaltas tu stabdo, dargi kaip žaibai 
pats, tėve, kad nematei, jog praskrodę sutemas, nušvie- 
pančeką valgai. Kadangi čia pirmyneigai kelią; su-

Tai taip bajorų pasauly, o 
mužikų...

Labrieras (Labruy ėre) 
pasakoja, kad dvaruose 
esama šimtai laukinių žvė
rių vyriškosios ir moteriško
sios lyties. Jie turį žmogaus

visi trys lygiai kalti, tai pa- snudimą išblaško, paskatina 
duokit sau rankas ir susitai- gėrybes perkainuoti ir gai-
kinkit.

—Jes, Maike, ale kaip 
tau patiktų, jeigu tu žino
tum, kad vakar tu suvalgei 
svetimą pančeką? Aš, Mai
ke, stačiai sergu, net gyvent 
nesinori...

—Aš čia nekaltas, tėve.

KAIP GYVENIMĄ GRAŽESNĮ PA
DARYTI?

Daugelis iš musų yra skaitę apie šven- 
veidus, naktį gyveną landy- tuosius. Kokias jie kančias iškentėjo, ko- 
nėse ir mintą duona bei van- kius vargus pernešė, vis tai dėl to, kad su- 
deniu. Tai mužikai. valdytų šėtoną ir dūšiai išganymą suteik-

Karalius “Saulė” — Liud- tų. Ne vienas iš jų pačiuose jaunystės me- 
vikas XIV — kartą paklausė tuose ej° Hyt'us. bėgo nuo svieto linksmy- 
vieno vyskupo apie žmonių bių, mito šaknelėmis ir gėrė tyrą šaltinio 
gyvenimą. Šisai atsakė: vandenėlį.

Kai pasižiūri šiandien į musų dvasiškus 
tėvelius, tai toli gražu jie nebeseka tuo 
šventųjų pavyzdžiu. Jie negraužia sausos

res patikrinti bei pačioms 
idėjoms meilės ugningos į- 
žiebia.

Žmonijos kultūra raida, 
kaip upė be atvangos ver 
žiasi pirmyn. Tiesa, sutikusi 
kliūtis, kartais didelius vin
gius daro, bet niekada nesu- 

Pažangai užstoję kestoja.___
—Ale kaip tu rokuoii, varžtai anksčiau ar ve 

liau lūžta ir dar su didesniu 
triukšmu ir įsisiūbavimu 
triuškina kliūtis ir ritasi pir- 
mvn.

Maike. ar aš neturėčiau už 
tai gauti kokios nors na- 
grados?

—Jeigu tu tikrai sirgtum, 
tėve, ir prigulėtum prie ku- 
lios nors pašalppinės drau
gijos, tai galėtum gauti pa
šalpą ligoje. O dabar tu nie-

“Žmonės ėda žolę, kaip avi
nai, ir stimpa, kaip musės.”

“Saulės” kancleris, kardi
nolas Rišeljė (Richelieu), 
teigė: “Duodant asilui avi
žų, žiūrėk, kad jis per daug 
nenusipenėtų.
nėjęs
dytis ir pridarysiąs 
numų. Asilu jis čia vadino 
darbininką.

Todėl suprantama, kodėl 
tie “asilai” taip suriko per 
Didžiąją Francuzų Revoliu
ciją (1789), jog visas sena
sis pasaulis suaižėjo; ne tik
tai majestotiškojo karaliaus 
sostas nugriuvo, bet ir ponų 
bajorų bei klero pilys suby
rėjo.

Francuzu liaudis, nume-

Beje, žiūrint į praeitį, y 
pač viduramžius, vieni ją 
vaizduoja gražiomis, saulė

kur nepriguli, tai kas gi tau tomis spalvomis, tuo tarpu 
gali ką nors duoti? kai kiti vien laukinį siaubi-

—.Jeigu taip, Maike, tai m.a temato. Kieno gi teisy 
eisiu nors snapsą su pini- bė? Ogi abiejų. Žiūrint nuo 
rais išgerti. Gal geriau fv- bajoriškojo pedestalo, pei 
linsiu. poniškuosius akinius — ko-

■ kia rožava, svajinga tu, rite-
. _ riškoji senovė! Tačiau iš

ThOfTlClS Prispyrė mužiko kertės verčiau visai

vo sprandą, jei mylėsi ne tik savo brolį, 
bet dargi ir priešus ir skriaudėjus, tai li
tavęs ten rojaus laimė laukia. Jei tu neno
rėsi geresnių maisto, kaip duona su grynu 
vandenėliu, ir geresnio guolio, kaip kietos 
lentos, jei tik melsies, bažnyčiai ir kuni
gams nieko negailėsi, tai jau tavo gyveni
mas bus tikrai panašus į šventųjų gyveni
mą”...

Klauso žmoneliai tų gražių pamokslų 
net išsižioję. Tačiau kitas, žiūrėk, ima ir 
galvoti pradeda. Kodėl tik aš vienas turiu 
kentėti ir skursti, o kiti iš mano prakaito 
gyvena? Kodėl tie patys, kurie mums čia 
siūlo vargti, jie stengiasi įsitaisyti kaipduonos plutos ir neguli ant kietų lentų, ne-

„ ,, . darvdavo. Bet tas jiems nei kiek nekliudo /n • „„i.,:sipenetų. Mat, nusipe- apakinėti šventinu žvp-in^ ir natarti tikin- 11 tikiujų, sekti šventųjų gyvenimais , ko geto, imsies spar- anš"ublrluSStotfTu ieknv šiandien visai ir n<'betlnka- šventieji sten-
ir pridarysiąs nemalo- 2.T panaS,U bUdU JleSkoU sau lsganj gėsi gyventi kuo skurdžiau, kuo vargin-mo.

Čia ir kyla didelė abejonė, kodėl kuni
gėliai siūlo mums gyventi tokį gyvenimą, 
kokio jie patys ir iš tolo kratosi?

Patys gražiai apsirėdę ir nutukę, dvasiš
ki tėveliai mums sako: “Štai. šventieji ne 
okius vargus pakėlė, jie įkaitintose gele

žinėse lovose buvo kepami, juos mėtė į 
liūtų urvus, badė jiešmais, bet jie nemur- 
mėjo nei prieš tikėjimą, nei prieš karalių... 
Jie net duonos su pelais neturėjo, šaknelė-

giau. O mes jau ir taip varguose ligi ausų 
paskendę, kad toliau tik prigerti begalim. 
Mums reikia visomis išgalėmis siekti, kad 
gyvenimas nors kiek pagerėtų. Jei mes to 
nedarysime, tai busime didžiausi nusikal
tėliai, nes paliksime save skurdui ir elge- 
tvstei. Mes turime rūpintis, kad musų grį- 
čios butų’švaresnės, ir kad drabužiai butų 
geresni. Net ir vyžomis mums nebetinka 
avėti. Juk mes esame žmonės, o ne kokie

... ........... . . ... vergai ar gy vuliai. Mes pasauliui uždir-mis mito, bet nesisiause prieš ponus. Kaip ba* duon^ir išaudžiam drabužius, tai ko .
gi tu, niekingas žmogau, žemes vabale, dė, mums*tuti nuogiems ir alkaniems? Ar 
diųsti praverti savo purviną burną rūgo- tiR dėl to? Rad kokįam nofs genovės gven_ 

viešpats užmiršo, kad ta- toliui įiįedav0 į galvą keista mintis dėvė- 
i. -- ude.... Viešpats, uždeda- tj butiniais marškiniais arba išbūti kur

gaus ir Piliečio teisiu Evan- mas 13v kr^z^V’ tik gerą teuokšta, jis nori nors t uojos atsistojus, kaip gandrui, ant 
gaus ir rmeuo ieisiųn\an tave lsbandytl ir išvaduoti iš peklos za- viPnn« lenini Ar tai'UI m kad k-nks nore gelijos tiesos griausmingai t,,,, v.JnL-ino ir ekrian uenOb Rojos. Ai tai dėl to. Kad koks norsnuaidėio visu pasauliu ste- ,)an^' auo tave zemeje kankina ir sknau atsiskyrėlis mito šaknelėmis, mes jau irgi
nuaiuejo vuu pašaunu su? d tuo dldesnes linksmybes tavęs numi- Tliri * h]iri nPraii,P9 Ml ’ iaili,;u^ 
buklus darydamos. Toje sa- iailkia Kas žemėi naskutinis tai dan- 71™16 butl Pei?1RČ-. Musų laukuose belvie su mažomis pertrauko- 'U- la . ia-. as z^?}e7 pa-kuums, tą1 rtan darbo neauga nei tokiu šaknelių, nei tokių

mažomis peniauno pirmutinis. Užtat tu ir esi laimingiau- - . ,* • ’ fllc « ‘
mis, ir šiandien garsiai teb?- J-: t ffaliunus ir Donus nes 20 -llų’ ,ku,H9 ?aletume būti sotus Mes
skamba- Libertė-Ėeatitė- ?ia" u?.'.1/u"-SX ,°- £allunus “ PonP?’ “.s turime uždirbti duona ne vien sau, bet ir SKamoa._ ciDene-tgaure tu auksciausią laimę paregėsi... Žiūrėk, tiemg kllrip ‘j npi nįai,na

~ Laisve-Lygy- šyentiejį dar ne tokias kančias pakėlė, bet bet ™lgo

y Viešpaties v eidą per amžius regės. Nei vjenog mums daromos skriaudos ty-
Jad lini praleist mes neprivalom. Jei mes ty

tusi jungą, krykštaudama iš 
džiaugsmo, paskelbė Žmo- damas^ kad tave
galis ir Piliečio teisių Dėklą- ve ponaj nuskriaudė?... Viešpats, uždėda- 
raciją. Šios gražiausios Žmo- - •

Literatūros 
tas Maskvoje.

— . . . .... . . • » • • , • 1 i Į71 M1V 111VO UV UI 1 t U1V111, V X JA -V-C' V yInstltll- tu elsl» kaip jautis, nulenkęs sa-dėsime, kaip avinai, nuleidę galvas stove-1
rme, tai susilauksime tokios gadynės, ka-

LAIŠKAS MYLIMAI.
Nesenai= Maskvoje Įsteig

tas Maksimo Gorkio varde 
pasaulinės literatūros insti
tutas.

Institutas jungs visų So
vietų Rusijos tautų žymiuo
sius rešytojus ir literatūros 
žinovus, rinks knygas, rank 
raščius, periodinius leidinius 
ne tik tų tautų, bet ir visų 
kulturingujų kraštų kalbo
mis; jis rinks paveikslų, sta
tulų, portretų, piešinių, gra
viūrų, litografijų, iliustruo
jančių pasaulio literatūros 
kurinius, kolekcijas. Ištisi 
literatūros muziejai ir archy
vai įeis kaip sudėtinės dalys 
į šį didžiausią pasaulyje kul
tūros brangenybių lobyną.

Institute bus M. Gorkio ka
binetas, kur renkami visi 
originalus jo raštai ir jų ver
timai kitomis kalbomis, vi
sa rašytojo ikonografija. 
Jau dabar į institutą įėjo vi
sas MORP muziejus. Netru
kus į jį įeis ir caro cenzūros, 
tos ištikimosios literatūros 
“palydovės,” archyvas. In
stitutas plačiu mastu leis pa
saulio ir ypač Sovietų tau
tų klasikus.

Šitiems nepaprastiems sa
vo mastu siekiniams įgy
vendinti bus pastatytas išti
sas grandiozinių pastatų

-ana rf-k 1 a 1 1 Z~k 111CV čt Z/čilietis unz-aib uujvjvio,Nuvyto
su rūtomis, bijūnais ir daina 
Verki, mieloji, viltį prarymojus, 
verki, kad palikai viena.
Nekaltas aš, jei tau raudoti teko: 
aptemo tėviškė sustingusia naktim— 
todėl širdis griausmų aidais prašneko, 
todėl ir žvanginu kiečiausia geležim...
Su broliais aš vargų pusnynus grioviau— 
audrų dainose maudėsi dangus.
Į ateitį skaidrias viltis sukroviau, 
nors kelias mano—varganas, grubus.
Neverk, mieloji, širdgėloj uždusus: 
iau naktį skrodžia brėkštanti diena.— 
Prarijo mylimą kalėjimo autobusas, 
tai ir likai viena.

Kazys Malinauskas.

Landonn Prie Sienas ^Paž™1^1 — Per d a u g LdMUOną r tie dienos krauj0 prakait0, aimanų ir
Norman Thomas, Ameri- ašarų jo senovėj.

kęs Socialistų Partijos kan- Taig laiRaig buvo Relios
didatas i prezidentus, pn- tautos: Ponu bajorų, klero ir
spyrė prie sienos republiko- žmonių

dorojau. Ant rytojaus kitaskandidatą Landoną ir Garsus viduramžiai ne 
burdingierius atsikėlė ir rei . JaPJ.a’ ka” S1S. pasakv - vden įvairaus plauko truba- 
pradėjo kelti lermą, kad jo ^ų aiškiai savo poziciją dar- durajs po mylimosios langu 
pančekas kažin kas pavogė, 'bmmku klausimu. serenadas dainuojančiais ir
Sako, eidamas gulti išskal- Pasakyk, girdi, kaip tu žiuri skambinančiais. Ne. Ponai.
bęs ir pakabinęs ant virvės -1. kompanijų unijas. ku- tada mėgo kautis, toli gražu kombinatas: vuzas, biblio 
virš pečiaus, o dabar nėra. nas kontroliuoja kapitalis- ne vjen medžioti, baliavoti i teka, rankraščių, iliustraci- 
Prikibo prie manęs. O aš pastatyti šnipai: ar tu girtuokliauti ir kekšauti. i jų namai, tipografija, eks- 
jau nefylinau. Eik, sakau, į J°™? pritari, ar ne. Kovės orus bajorai su visais perimentinis teatras, retų
peklą nuo manęs; man tavo' , ooseyeltą socialistu kan- dgj ko, 0 ypa£ jų šveit-iknygų muziejus, mokslo 
pančekų nereikia. didatas irgi pastatė į karstą gjnk]aj skardžiai žvan-

—Na, ir kaip buvo to- skauradą. bako. tamsta, gėjo ir žaižaravo dėl darnu 
bau9 Roosevelte, nori kad darbi- jr unanfc

—Toliau, Maike, gaspa- ninkm už tamstą balsuotų: Vienas didžiai taurus irL'irL' L'Oin tnmetn

ATEITIES DAINIUS.
Mūzos paklausė dainiaus jaunuolio,
Kas jam patinka, ko jis norėtų:
Liauną vainiko, meilės skaistuolių,
Ar su vargdieniais žengt malonėtų?
Dainius netroško liauną vainiko.
Dainius netroško meilės skaistuolių.
Jis tenorėjo trečio dalyko:
Žengt su varguoliais, būt prie varguolių.
Mūzos jam davė lyrą auksinę,
Dėjo į ranką kardą liepsnuotą,
Liejo tvirtumą jam į krutinę,
Siuntė pasaulin taip pašarvotą.
Lyra jam buvo taiką garsinti,
Meilę skaisčiausią, laimę garsinti; 
Kardas, kad visą blogą kapojus;
Narsa, kad žengus nieko netbojus.

Janonis.

darbininkam? bendrabutis 
ir tt. Aštuoniolikoje hekta
rų žemės išaugsiąs ištisas

__ _____ _____ naujas puikus literatūros
dinė norėjo likusia zupę su- ,.e^ pasakyk, kaip tamsta garbingas ritierių riteris ir miestas.

ziun ą Arkansus ir lutas poetas (beje> rašyti nem0.t

MUSŲ KELIONĖ.
Tvirti mus irklai, tvirtas musų laivas 
(r plieninės rankos, plieno muskulai.
Ir dėl to mus kelias—tiesus, o ne kreivas. 
Bet ar gali būti kreivi mus keliai?

da kiekvienas kvailys ant musų galvos 
kuolus tašys. Reikia mums būti drąsiems 
ir nesileisti, kad mus kas mindžiotų ar nie
kintų. Kas bijosi už savo teises kovoti, tas 
niekados jų ir neturės. Visą gyvenimą jis 
bus ujamas ir stumdomas, kaip tas šunelis, 
kuris pastogės neturi. Kiekvienas, kurs 
nori, kad gyvenimas šviesesniu rodytųsi, 
turi liautis apie dangaus migdolus galvo
jęs, bet privalo kovoti su visomis negero
vėmis.

Yra daug žmonių, kurie kitaip gyveni
mo keliu keliavo. Deja! Tai nebuvo šven
tieji. Daugelį iš jų bažnyčia prakeikė ir 
kunigai ant laužų degino už tatai, kad jie 
nešė šviesą ir skelbė mokslą, kuris tik vie
nas tegali išvesti žmoniją iš skurdo. Jie 
skelbė sąžinės laisvę, nes tai pirmas žings
nis vergijai sugriauti. Kol sąžinė paverg
ta, kol ji neišsiliuosavo iš prietarų kalėji
mo, tol apie kitokią laisvę ir galvoti neten
ka. Kaip vergas sutraukys savo pančius, 
jei pavergtoji mintis dar prieštarauja lais
vės jausmui, dar šaukia vergiškai lenkti 
galvą prieš visokius skriaudėjus? Kaip jis 
neteisybę sutrupins ir naštą nuo kupros 
numes, jei neišdrįsta galvoti, kad tą naštą 
jam žmonės uždėjo, ir kad tos naštos nu
metimas jo dūšios nepražudys, o nešioji
mas neišganys?

Šitie žmonės, kurie troško sugriauti ver
giją ir visomis išgalėmis ją griovė; mums 
kaip tik ir duoda gražiausių pavyzdžių, 
kaip reikia savo gyvenimas tvarkyti.

Rūpinkimės, kad kiekvienas musų žing
snis neštų kuo didžiausią naudą, kad mu
sų rankos kurtų vis naujas gėrybes. Žiūrė
kime, kad lūšnelės stogas*po eilės metų pa
sidarytų gražesnis ir siauri pirkelės langai 
butų praplėsti. Dabokime, kad musu tėvai 
ir broliai nebūtų išbadėję, kad džiova ir 
kitokios ligos nenuvarytų jų be laiko į ka
pus. Suteikime jiems mokslo, kad jie ne
klaidžiotų patamsiuose, ir auklėkim jų šir
dyse dorus jausmus. O šitą kaip tik pa
siekti tegalėsime kovodami su visomis ne
teisybėmis ir negerovėmis. Jei mes duosi- 
mės kitų skriaudžiami, mindžiojami, tai 
busime tik galiūnų pastumdėliai; bet jei

pilti į bliudą ir rado įkritu- Z1U,7 ^rRans^ ” ,
šią pančeką, ale tik viena, medMlnes kai aliukų \aldo- kėjo — tą juodą darbą at- MOROKOS KAREIVIAI
kitos jau nebuvo. Tada aš, mas valstijas, kur daugiau- nkdavo jo sekretorius), UI- NEPATENKINTI. , „ .
vaike, supratau, kad kitą sia išnaudojami darbininkaj rjcb von Lichtenstein, stojo Francuzų žiniomis, Ispa- Kad galingas tvirtas savo uostą ras. 
aš suvalgiau. Pradėjau ki- neprileidziami net balsuot. prįeš kiekvieną dvikovon, nijos kareiviai Morokoj, ku- Taįp. Qai but nevienas gelmes išmatuos,

Mus nebaido jura, nei klastingos bangos, mylėsime laisvę, kovosime su tais, kurie ją 
Plieno rankos tvirtos nugali audras. mindžioja, tai ir busimos kartos brangins 
Aš manau, draugai, mieli mano, brangus, tai, ką mes iškovosime, ir sieks naujų lai

mėjimų.

kas nesutikdavo jo širdies rią dabar turi užėmę fašis- jr gaj but nevienas pailsės krantuos, 
damos, Merano hercogienės, tai, esą labai nepatenkinti, get ar gab vvras nusigąst mirties, 
pripažinti gražiausia pašau- nes nuo to laiko, kai prasi- Nusilenkti jurai vidury nakties.

kint ant gaspadinės, kad | v a n Ano i ^iaii^ia nemato, ką zupėj išverda. O ( KANADOJ SIAUČIA 
burdingierius tuoj prie ma- ivhskv v*aokai.
nęs: sako, tu mano pančeką Iš Kanados pranešama, ly; ir dar didesnei tos bobų- dėjo kontr-revoliucija prieš 
suėdei, tai dabar turi nu- kad Albertos provincijoj lės garbei, jai išsiplukius, respublikos valdžią, jie ne- Plaka bangos laivą, debesys grūmoja;

Jei tik šituo keliu mes visi eitume, tai is 
tikrųjų nebeatrodytų pasaka tie laikai, ka
da nebus nei saujalės prabangoj skęstan
čių, nei milionų badaujančių. Vi.a tai, 
ępie ką mes dabar, vargų naštos kimuo- 
ami, tik svajoti tegalime, virs tada tikre-

pirkti naują porą. Bet aš, siaučia didelis miškų gaiš- gėrė pasigardžiuodamas pa- gauna algų. Pirma respubli- Dangus, jura, žaibas bus po musų kojom. nybe. Musų širdyse jau dabar tuii užaugti 
Maike, pegaliu išfigeriuot, ras. Ugnis einanti 5 mylių mazgas, tuo tarpu kai kiti kos valdžia jiems mokėda- Musų milijonai—mes ne du, ne vienas; Jidelė rūstybė, prieš vi^a, kasjieteisinga, 
kaip čia išeina pagal Ame- frontu ir naikinanti gražiau- bajorai tiktai vyną gerdavo vo, - J-1-----------
rikos- zakonus, ar aš turiu sius medžius. iš savo damos batuko. ka

o fašistai dabar nemo- Musų rankos tvirto?.—geležis ir plienas, nestik neteisybei sugriuvus ims viespa- 
nieko. O. Berent*s. tf.uti meilė. P. Kalnietis “Jaunime.”
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Įvairios Žinios.
Kas Beliko Po Skėrių.

ispanuos fašistai ap- Bažnyčių Jau Ne-GINKLUOTI VOKIEČIŲ • ** *
IR ANGLŲ GINKLAIS.
“New York Times” ko- 

resDondentas Langelaan, 
kuris yra prie fašistų gene
rolo Molos štabo, 28 liepos 
iš Burgos miesto telegrafa
vo:

“Šiapus Ispanijos fronto 
išrodo, kad sukilėliai paims 
viršų. Per dvi paskutines 
dienas Madridas skelbė per 
radio apie gen. Molos spėkų 
pasitraukimą, bet žiūrint iš 
čia, tokio pasitraukimo ne
matyt. Mūšio frontas dabar 
yra tik už 45 mylių nuo Ma
drido. Sukilėliai sako, kad 
Somošieros kelias, kuris ve
da per kalnus j Madridą, 
esąs jau jų rankose. Madri
do vandentiekis gali būt nu
kirstas bet kurią valandą. 
Generolas Molą šiandien 
pasakė: ‘Mes tikimės įneiti 
Madridan šios (reiškia, pe
reitos.—Red.) sąvaitės pa
baigoje. Mes nevartosime 
nei artilerijos, nei oro bom 
bų, nes nenorime pridaryt 
daug nuostolių ir nenorime, 
kad žūtų nekalti žmonės. 
Bet mes apsupsime jį ir pri
versime pasiduoti.’

“Žiūrint į padėti is sios 
fronto pusės, išrodo, kad 
gen. Molą ištiki-ujų gali taip 
padalyti. Jo šiaurės armi
joj yra tarp 40,000 ir 50.000 
kareivių. Jie yra apginkluo
ti angliškais ir vokiškais 
šautuvais ir dėvi vokiškas 
plieno kepures.”

Bažnyčios yra ginkluotų 
fašistų lizdai

bešaudys į Darbi
ninkus.

Ispanijos valdžia visas jas • 
konfiskavo ir duris užra

kino.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

valdžia, pasiremdama res
publikos konstitucija, pa
skelbė. kad visos bažnyčios, 
vienuolynai, su visais trio- 
pėsiais ir kitais savo turtais, 
yra konfiskuojami. Taip pat 
yra konfiskuojami visi reli
ginių organizacijų turtai ir 
visos jų įstaigos uždaromos.

Respublikos konstitucija 
sako. kad kiekviena organi
zacija, kuri sukils nrieš val
stybę, turi būt uždaryta ir 
visas jos turtas konfiskuo
tas.

Kadangi Romos katalikų 
Kunigai pasiėmė ginklus ir 
kartu su kitais kontr-r?vo- 
liucionieriais užpuolė vals
tybę, tai tas konstitucijos 
punktas ir buvo jiems pri
taikytas.

Valdžios paskirti žmonės 
dabar užrakino visas baž
nyčias ir vienuolynus, kad 
fašistai negalėtų iš ju bokš
tu ir per langus šaudyt į iš
tikimus respublikai darbi
ninkus. Kai kuriose baž- 
nvčių vaminvčiose ras*a 
pristatytų kulkasvaidžių ii 
kitokių ginklų.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

I Ispanijos Kairieji i 
Į Tikisi Laimėti. 1

Ispanijos kairieji tikisi 
fašistus nugalėti, nors prisi- 

I pažįsta, kad ims dar laiko, 
i kol Ispanija bus visiškai ap- 
i valyta ir pilna tvarka at- 
j steigta. Socialistų vadas 
Julio Alvarez dėl Vayo pa
reiškė: “Mes prisipažįstam, 
kad maištui kilus, mes bu
vom užklupti gana pavojin
goj padėty. Nuo to laiko, ta
kiau, įvyko didelė permai
na. Daugelis regimentų ar-' 
ba pabėgo iš po fašistų ka-, 
įininkų vadovybės, arba 
tuos karininkus areštavo ir, 
perėjo musų pusėn.” Tas 
pats atsitiko ir su karo lai
vynu. Kai viršininkai nore- j 
jo atiduoti laivus fašistams,, 
tai jurininkai juos areštavo 
ir arba sumetė į jūres, arba 
.-urakino ir laiko nelaisvėj. 
Tik vienas ar du didesni lai
vai perėjo fašistų pusėn. Iš
tikimas respublikai laivy
nas dabar bombarduoja fa
šistų kontroliuojamus uos- ( 
tus Afrikoj ir neleidžia jiem Į 
iš tenai siųsti sustiprinimų 
fašistiškoms gaujoms did- 
žemy.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau JONO KAZLAUSKO 

giminių, ypač sesers. Jo motina paei
na iš Suvalkų, kiek man žinoma, tė
vai yra mirę, tiktai sesuo gyvena. Jis 
mirė apie metai laiko, jis gimė So. 
Bostone ir yra buvęs Amerikos ka
reivis. Yra labai svarbus reikalas. 
Kas žinote jos adresų, malonėkite 
praneštL (4)

Mrs. A. Luėiauskas 
311 N. Marshall st., Philade:phia,Pa.

■

‘ a ■’

Vidurinių valstijų farmerius šįmet užgriuvo visokios nelai
mės. Ko neišdegino saulė per dideles kaitras, tai sunaikino skė
riai, kurie užėjo kaip kokie debesiai, šioje vietoje, kur klupo 
šis farmerys, buvo neblogas kornų laukas. Iš vakaro nusileido 
debesis skėrių. Sekantį rytą žmogus rado tik kur-ne-kur nu
graužto korno stuobrį bestuksant.

PASVEIKINIMAS KANA
DOS LIETUVIŲ KON

GRESUI.
Pereitą subatą Montreale 

turėjo įvykti Kanados Lie
tuvių Kongresas Lietuvos 
Liaudžiai ginti. Iš Bostono I

KARDAŽUVIES KOVA 
SU BANGINIU.

Kapitonas James ShuteANGLŲ ORLAIVIAI IR jam
TANKAI MUŠA ARABUS, matyti Maine’o pakrašty

Ties Nablus’o miesteliu, “baisią” kardažuvies kovą
Toliau tas pats korespon-1 Palestinoj, pereitą sąvaitę su banginiu. Banginis galė- 

, . .Ii • livvko tarp anglu policijos ir io būti apie oO pėdų ilgio irdentas savo telegramoj «*- L;uios arabų susišaudymas, jam sunku buvo vartytis ne-
Mnla nridna per kuri krito 3 arabai ir po- giliam vandeny, todėl grei- Generolas Molą pnupa-1 šerifag> Arabų skai. tu laiku jisai rovė tolyn nuo

nakra-šrun ir isnvkn Atlanto

DĖL SAUSROS STIMPA 
ŽUVYS

Massachusetts
teko vakaruose paskutinėmis die

BLUE RIBBON 
MALT

f Pajieškau dėdės TAMOŠIAUS 
•KAVALIAUSKO, Kalnynų kaimo, 
į Gudelių parapijos; gyveno Miners- 
’ville, Pa. Prašau atsišaukti, kurie ži- 
• note kur jis randasi malonėsite pri
siųsti jo adresų. Oi.a Tamulyniutė, 
po vyru Balsis, iš Balbieriškio. (3 

Mrs. Anna Balsis, 25 Sullivan st., 
Toronto, Ont., Canada.

APSIVEDIMAI.
| Noriu susipažinti su blaiviais vai- 

*1 kinais, nuo 38 iki 45 m. kuri - mylėtų 
gražų ir ramų šeimynos gyvenimų, j Geistina kad turėtų pinigų ir mokė- 

j tų bučeriaus darbų arba išmoktų. 
Prašau atsiliepti ir su pirmu laišku 

’prisiųskite savo- paveikslų ir paštos 
ženklelį, ir pažymėkite ar vaikinas, 
ar našlys, ar gyvanašlis. Paveikslus 

j grųžinsiu, be reikalo nerašinėkite. Iš į Kanados nerašykit. J. Li-ita (2
į 5304 Turney Rd., Cleveland, Ohio.

- Pajieškau merginos arba našlės 
dėl apsivedimo, nuo 30 iki 42 metų; 
jokio turto nereikalauju bo aš turiu 
gerų darbų ir pinigų. Jdėkite savo 
paveikslų su pirmu laišku. i (3) 

Jos Urbon
J 721 Mt. Elliott avė., Detroit, Mich.

_ L ' Parsiduoda Gera Farm a.
WARRENAS NUŽUDY- ■ žemė lygi, be kalnų, su dideliu pu- 

TAS ELEKTROS KĖDĖJ. Į šynu, pačiam miestely, arti dirbtu- 
įį.. ... i vės, mokyklos ir bažnyčios; viskasTexas valstijos kalėjime arti. Labai paranku su šeimyna. Gy-

hlivn nilŽU-•vent Kalin?a iš pieno- 46 akeriai t*' pareitą .ąvaitę DU\O IIUZU .mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
! dytas elektfSs kėdėj Glenn melžiamų karvių, bulius ir kitos au-

įnirk npreitais mp. ^amos; yra žųsų ir turkių, vištų, vvairen, KUllS pei eitais ine kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
tais užmušė žmogų.

Parsiduoda Gas Steišinas

prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 

3 karų garadžius, 1 šeimynos stu- 'sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
ruimų, *" * ‘ ------ 1 1 e’ —■ 1 -pas\eikinimų kongiesui nu- ha g ruimų, 17 metų kaip statyta. ; medžių. Geras pirkinys kurie nori 

siuntė “Keleivio” redakcija Gas steišinas—6 metai kaip da'rau i gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
ir adv. F. J. Bagočius. Žinių S-“SSiLi e- 

keliai.
f s. iš kongreso kol kas da nega- dabar pro steišiną tiesia didelį naujų

, .. o v rimt- steito kelių. Graži vieta gyvent ir
S VaiStlJOS ' ome. j kaip padarys naujų kelių, tai ir biz-

maža šeimvna. Kreipkitės pas (33) 
V. KAVALIAUSKAS,

Nashua Street, Shirley, Mas*.

Reikalingas Darbininkas

žįsta, kad jo laisvanoriut-,_____j_.
(suprask: fašistus.—Red.) F1?5 augti ir pasie

nelengva esą suvaldyt, bet aPie r.^9. zmor}ĮŲ- Tuo- 
lie esą atkaklus kovotojai. m.et !r PohciIa Pas!s?uke 
Katedra (bažnyčia) visilo.pt'p.inimų. Tankai ir oriai- 
met yra jai, prisikimius fa,, viai pradėjo atakuoti arabų 
pinai. Pilnai apsiginklavę P?2“!)3?- Arabai pasitrau- 
jie meldžiasi tenai dieną irlke I " ’A
nakty.

‘Sprendžiant iš’to, ką aš

gelmėse. Kova buvusi tokia 
atkakli, kad kartais tiedu 
juros milžinai visiškai iš
šokdavo iš vandens, turbut 
stengdamiesi užduoti vie

ke į kalnus, palikdami 20 nas kitam mirtiną smūgį ar- 
lavonu. Vėliau arabai pa- ba priešo smūgių vengda- 
degė didelius medžio san- mi. Banginis, kiek žinoma.

mačiau npiltramp fronte įdėlius žydų mieste Tel Avi- nėra tinkamai gamtos ap- V1.??,1— neilgame fronte, su- . U2-nag.esįaį pradėio ginkluotas ir jam sunku ko-kileliai yra gerai aprūpinti Pe: Kai ugnagesiai pi auejo 5 kardažnvU turi
artiUriia ač čio cncUoimott gaisrą gesinti, arabai pra- votį, bet Karaazuvis turi

As Cia 7^ -1C1on dėio i juos šaudyt Ugni« baisų iiešmą, lvg kokį ilgą
34 dideles armotas ir 20 I aeJ° J JU?b VgnU’Varda ičanoTiei i5 savopadare apie Slo0,000 nuos- Kaiaą įsaugusj iš savo snu-

tolių. kio, ir gali juo perverti ne-
Šita arabų kova prieš žy- tiktai banginį, bet kartais ir 

dus eina jau ketvirtą mene- laivą perskrodžia kiaurai, 
sį. Arabai reikalauja, kad
anglų valdžia žydų imigra
ciją Palestinon sustabdytų 
ir uždraustų jiems • pirktis

34 dideles armotas ir 20 
bombanešių orlaivių. Kiek
vienas orlaivis turėjo 20 
bombų po 160 svarų.

“Užmuštų nėra tiek daug. 
kiek vra skelbiama, nes sun
kioji artilerija ir didelės oro 
bombos mažai tevartoja
mos. Valdžios orlaiviai, ma- . , 
tyt, bombų visai neturi, nes |tenai zemę- 
skraidydami pro čia jie mė
to rankines granatas.

“Bet paimti belaisviai žu
domi gausiai. Ir šįryt čia 
buvo sušaudyti du komunis
tai.”

MEKSIKOS DARBININ
KAI LAIMĖJO STREIKĄ.

Meksikoje buvo sustrei
kavę elektros darbininkai, 
reikalaudami didesnio atly
ginimo, trumpesnių darbo 
valandų ir unijos pripažini
mo. Sustojus elektros įmo- 

agentura nėmš, turėjo užsidaryti 3,- 
ku-

“BAISŲS” DALYKAI 
BARCELONOJ.

Hearsto geltonlapis “Bo-

ISAKĖ VISIEMS KOMU
NISTAMS NUKAPOTI 

GALVAS.
Reuterio žinių

praneša, kad Ispanijos fa- 200 visokių dirbtuvių, 
šistų “generalinis štabas” į- rios vartoja elektros pajėsrą 
sakęs saviškiams “nukirsti mašinoms sukti. Apie 60,- 
galvą kiekvienam komunis- 000 darbininkų tuo budu 
Itui,” kuris

niui bus geresnė vieta. Gera proga 1 
kuris interesuoja tokiu bizniu. Kaina ANT FARMOS, 40—50 metų arn- 
prieinama, parduosiu greit, nes su žiaus, pavienis, mokantis visus ūkio 

Daugiau infor- darbus ir melžti karves; pageidauti-
Reikalingas Darbininkas
ANT ŪKĖS. Tarpe 20 ir 40 metų, I šeima nesusitaikau. _

kuris nevartoja svaiginančių gėrimų, macijų duosiu per laiškų, o kam neto- ' na, jei mokėtų ir automobiliu važiuot.

nomis pradėjo stipti žuvys.
Quaboago ir kitose upėse
galima matyt pluduriuojant Darbas daugiausia_prie vištų."'Geram n
dancrvhp orsi-zin Ivdplni ha- darbinir»kui gera vieta dirbti, darbas aaUgyDę glHZlŲ Od ant visados. Darbininkas, kuris atsi-
sų,- ešerių, upėtakų ir kito- šaukė į musų skelbimų “Keleivyje,” 
kių aukštos Susies žuvų. Vie- ^ba’^jlS0reikia Tntro.1*
tomis jų yra suneštos dide- išdirbęs nors metus ant vienos vietos 
lės, krūvos pakraščiais. Ži- lai neatsišaukia- Užmokestis 30 dole- 

novai tvirtina, kad žuvys
stimpa dėl stokos lietaus.
Nors upėse ię ežeruose van
dens yra, bet/kai lietus ilgai 
nelija, tai vandeny išsise-

rių menes}.
JOHN STKVENŠOn 

208 High st., Randolph, Mass.

matykit ypatiškai.
KAZYS KUCHAUSKAS

866 Highland avė., Waterbury, Conn.

Parsiduoda Vištų Farmos.
Galima pirkti su visai mažu kapi

talu pačiame centre vištininkystės 
(4) Vineland, New Jersey. Tai yra antro- 

: Ji didžiausia Su V. V Sr't. V IrrvS 
mui vištų ir žmonės čia daro sau po-

(2) Tokiam darbininkui gera mokestis ir 
darbas pastovus; atsiliepkit greitai.

MRS. M. SUSLA (3
R. F. D. 4, MONTROSE, PA.

Reikalingas Bekeris
Prie dtuginių ir Baltų duonų. Turi 

būt gerai patyręs tų darbų. Geram 
vnancruj ere rast diArbaK ir tzpras atĮvcri- 
nima<. Atsišaukite į “Keleivio” o"fi-

REIKALINGAS PART
NERIS I BARBERNĘ.

Geras biznis, vienam sunku apsi-
mia oksigėnas, be kurio žu- dirbt,iIXr,eA^i^s: _____  (2)i LIETUV IsK^vys užtrokšta.

NEDORA KARVĖ.
Netoli nuo Trovaus mies-

TŠKA BARBERNĖ, 
3312A Maihington street,

Jamaica Plain, Mass.

ŠVIEŽUS MEDUS

niškų pragyvenimų užsiaugindami po ' sų, 253 Broadway, So. Boston, Mass. 
kelius tūkstančius vištų be jokio var- , 
go. Kiaušinius suima trokas tiesiog iš 
ramų: marketas Nevv Yorke užtikrin- ' 
tas. Rašykite: (7/ '

M. SUPRUN
P. O. Box 146, Milmay, N. J. 1

vt -.r i ..... Labai gardaus dobilų kvapo, nau- . su„nvs oarto, New Yorko valstijoj, Vie- jai išimtas ir švariai perkoštas. Ge- stopaj blokiniai.
farmerys pardavė ki- ?na^IOS-™?^-. 5 svar» Yrukas

tik bus paimtas pasiliko be darbo. Kad pri 
ston American” rašo: “Nuo Į nelaisvėn. Reuterio korės- vertus elektros kompaniją 
francuzu revoliucijos laikų Į pondentas priduria, kad La su savo darbininkais taiky 
da niekas Europoje nebuvo ĮLinea mieste jis matęs apie tis, unijos nutarė skelbti ge- 
matęs tokios valdžios, ko- 100 suimtų ir uždarytų už nerali streiką. Tuomet įsiki- 
kia dabar yra Barcelonoj ii grotų komunistų. Vienas fa- šo Meksikos prezidentas 
kituose svasbiuose Ispani- šisrif lyderis jam pasakęs: Cardenas ir privertė elekt 
jos miestuose. Dabar tenai “Iki seredos jau nebus nei ros kompanija darbininkų 
viešpatau ja darbininkai ir I vieno iš jų gyvo.” reikalavimus išpildyti. Tuo
valstiečiai, kurių niekas ne- Fašistai jau prisipažįsta, budu streikas buvo laimėtas 
kontroliuoja.” ka(l Pe nesitiki greitai lai- ir visi gryžo darban.

Tai ve, kas Amerikos mėti, nes Ispanijos didžiu- ----------- ;—
džingu karaliui yra baisu_  raa eina prieš juos. Kad pa- TEBEUŽD ARINĖJ A LIE-
kad niekas nekontroliuoja kirtus darbininkų ūpą, fa-
darbo žmonių. Ir jie tenai pistai griebiasi žiauraus te-
puikiai apsieina be juoda-k.oro- Suim^u.s darbininkus _ ___ ____ _ ______ _
šimtiškų Hearsto geltonla- Į ii_e stato būriais miestų aikš- Vilniaus-Trakų apskrities
pių! J’.ėse ir šaudo. Storasta Nedzveckis sulai-

—------------------- I- - - - —__ _ _ kė lietuvių ūkio draugijos
NUŠOVĖ ŽEMĖN KORĖS- DAR 7 LEGIJONO ŽMOG- skyriaus veikimą Galčiu-

PONDENTO ORLAIVĮ. ZUDYSTES. nuošė (Gervėčių valse.). Po
Pereitą sąvaitę Ispanijos Tyrinėjant “juodojo legi- keliatos dienų iš to paties 

fašistai nušovė žemėn Pary- ;ono” patriotų žmogžudys- Storastos gautas raštas, kad 
žiaus laikraščio korespon- tęs Michigano valstijoj pa- tas skyrius jau uždarytas, 
dentą Guy Demzierres’ą, aiškėjo, kad tie galvažu- Matyt, Vilnijoj da yra lie- 
kuris skrido orlaiviu virš jų džiai yra nuzudy dar septy- tuviškų draugijų, kad len-

Sizicijų pietinėj Ispanijoj, nis žmones. Vienas jų prisi- kai jas uždarinėja. Kauni- 
rlaivis krisdamas sudužo pažino, kad tų septynių joj jau nebėra kas nei užda- 
l:oi espondentas užsimu- pmonių lavonai esą sumesti rinėti, nes tautininkų dikta

te. į prūdą netoli nuo Pickney. turą jau visas išsmaugė.

nas
tam farmeriui karvę. Po 10 
dienų ji pastipo. Pirkėja 
pareikalavo, kad pardavė- Duonkepykla ir Nuosavybė 
jas sugrąžintų jam pinigus.
Šis atsisakė. Dalvkas atsi
dūrė teisman. Mokytas tei
sėjas apsvarstė dalyką ir 
padare tokį sprendimą:
“Nedora yra tokia karvė, 
kuri parduota ima ir už 10 
dienų pastimpa. Tačiau par
davėjas čia nekaltas ir ne
galima reikalauti, kad jis 
grąžintų pinigus.”
“KELEIVIO” DRAUGAI!
Pasiūlykite “Keleivį” kiek- 

vieriam savo draugui. Tik $2
metams.

Prisiuntimų užmoku. ’ (2) 
JOS. MIKALAVAGE 

R. D. 2. PINE GROVE, PA.

Parsiduoda.
Noriu parduot greitai. Biznis veda

mas per daug metų. Yra daug lietu
vių. Kepame baltas ir Rugienes duo
nas ir keikus. (2)

FELIX GR1ŠKĖNAS 
P. O. Box 345, Rumford, Me.

I
• Telefonas: Yark 3165

DAKTARAS

A L. Graičunas
Physician and Surgeon

Valandos: 8 iki 11 ryto,
6 iki 9 po pietų.

3.310 SO. HALSTED STREET, 
j CHICAGO, ILL. »

lio, 5 blokai iki ežero, 2 mylios į mie
stų. G. M. KANTON (3) ,
R. F. D. 3, Richfield Springs, N. Y. i

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
<• Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
ciu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Ksnadų 

GEO.
BEN POKAITIS 
520 Wil*on S»- 

Waterbury, Conn.

PARSIDUODA PIGIAI
MAŽA FARM A, 4 akeriai geros 

žemės, 8 kambarių namas, skiepas, 
malkinyčia, šulinys prie durų, o ant
ras šulinys daržams, tvartas 35x30, 

nauji, prie gero ke-

TUVIŲ DRAUGIJAS.
“Vilniaus Rytojus” pra

neša. kad šiomis dienomis

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuviu Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S 
ALE

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

BROCKERT’S ELYJE.
TĄ GERUMA ATRAS

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 

CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distrib.
Telcphone: DEPham 1731.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kttfis turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir t«n- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kuit M. Valadka.

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

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

V



KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 32. Rugpiučio 5 d., 1936 m.teitas Puslapi*.

LIETUVIŲ DRAUGIJŲ REIKALAI.
MONTREAL, KANADA. I vaduoti” nebus galima: ma

žiausia reikės da septynių. 
Tada tik “skrisim ir kaip 
tikri karžygiai mušim, dau- 
\vsim didžiausius priešus— 
bolševikus.”

Iš šalies žiūrint, gaila 
biednų darbininkų, kurie 
tame Šlykščiame jomarke -----------
dalyvavo. Gudrus klerika- Kaip per 100 metų gyvento- D-ras To\vnsendas nuo teis
iai ukrainiečius darbininkus ių skaičius pakilo nuo 500 mo pabėgo ir atsisėdęs su 
naudoja savo biauriems tik- iki 1,200.000. Vien lietuvių savo žmona į brangų auto-

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Liepos 12 d. įvyko Mont 
įealo Sūnų ir Dukterų pa- 
šelpinės draugijos susirin
kimas.

Visų pirma buvo gvilde
namas Kanados Lietuvių 
Kongreso reikalas. Po trum
pų pasiaiškinimų visas susi
rinkimas kongreso reikalą 
uževrė.

Toliau sekė draugijos rei
kalai. Revizijos komisija 
patiekė savo raportą, iš ku
rio paaiškėjo, kad draugija 
turi 407 narius ir ižde pini
gų $1,984.36. Per paskutini 
pusmeti i draugiią įstojo 31 
narys. Ekonomiškai draugi
ja nukentėjo, nes turėjo 
daug ligonių.

Iš revizijos komisijos ra
portų paaiškėjo nekuriu 
valdybos narių daug netiks
lumų. būtent, iždininko 
kaucija neatsakominga.

Protokolų raštininko pro
tokolai užrašyti ne taip, 
kaip draugija nutarusi, bet 
pervilkti sulyg jo politinio 
kurpalio.

Revizijos komisijos pa
stabas susirinkimas priėmė 
vienbalsiai. Valdyba bandė 
aiškintis ir norėjo revizijos 
komisijai primest neteisin
gumą, bet neišdegė. Susi
rinkimas komisiją randa 
teisinga ir dar kartą jos ra
portą užgiria vienbalsiai, 
išskyrus 7-nis politinius val
dybos šalininkus. Valdyba 
palikus be užtarimo, rezig
navo. Dabar vėl turėsime 
keturiems mėnesiams rinkt 
naują valdybą.

‘‘Keleivis” visiems pagei
daujamas.

29 “Keleivio” 
stebėjome 
Kanados žinių skyrius. Mes, 
Kanados pažangieji, karš
iai šį sumanymą sveikina
me. Montrealas yra Kana 
dos didmiestis; yra čia 
daug lietuvių ir čia ateina 
'•isokių laikraščių, bet “Ke- 
eivis” montrealiečių tarpe 

yra mylimiausis. Įvedus Ka
nados žinių skyrių, jis mum 
bus da reikalingesnis. Tie 
sa, mes turime ir Kanadoje 
lietuvišką laikraštį, bet lie
tuviai iuomi ko tai nepaten
kinti. Gal dėlto, kad jis kal
ba daugiau svetimais, negu 
savais reikalais.

Dabar mes, Kanados lie
tuviai, parodykime daugiau 
veiklumo. Duokime “Kelei
viui” daugiau žinių iš Ka
nados lietuvių gyvenimo.

Dabar į Montrealą yra at
siųstas iš Suv. Valstijų A- 
malgameitų kriaučių unijos 
organizatorius Jankauskas. 

Jo užduotis — suorganizuo
ti visus rūbų darbininkus j 
uniją, kad ši galėtų iškovoti 
teisingesnį užmokestį už 
darbą. Jau girdėjome, kad 
keliatas dirbtuvių priėmė 
uniją, ir kelios skebšapės iš
vesta į streiką. Linkime siu
vėjam rimtai kovoti už ge
resnę ateitį, turint priešaky 
lietuvi organizatorių Jan
kauską.

Šlykšti agitacija.
Liepos 26 d. buvo atskri

dęs iš Suv. Valstijų Į Mont
realą Belmont Parkan uk
rainiečių lakūnas, pulkinin
kas šapovala. Jam ukrai; 
niečių klerikalai sukolekta- 
vo apie $20,000 ir nupirko 
orlaivį kaipo “didvyriui,” 
“Ukrainos vaduotojui.” Jį 
pasitikti buvo surengtos di
delės iškilmės, buvo būrys 
uniformuotų ukrainų karei
vių.

Ir ar žinot, ką ta didelė
«

O kodėl ne lenkus? Juk 
lenkų fašistai daugiau 
skriaudžia ukrainiečius už 
bolševikus. Mat, ukrainie
čių klerikalams lenkiški fa
šistai artimesni, todėl apie 
uos nei neprisiminė.

numery pa-i---1 :_ ~nau įveliama

slams, o tie nepajiegia su
prasti.

Jeigu ukrainiečiai darbi
ninkai gerai suprastų savo 

•reikalus, tai vytų savo fašis
tus velniop. Kanadoje žemė 
pigi ir gera. Už $100 galima

šiandien yra 20.000.
Liepos 22 dieną Clevelan

do miestas iškilmingai mi
nėjo dvi gimimo dienas. 
Viena, tai 140 metų nuo Mo
zės Clevelando apsigyveni
mo šioj kolonijoj, o antra, 
tai 100 metų nuo Clevelannupirkti apie 200 akerių. 

budėjus tiek pinigų, jie ga- miesto inkorporavimo 
lėtų Įtaisyt puikią koloniją Reiškia. apvaliota dvejos 
Kanadoje. Jiems nereikėtų sukaktuvės. Miestas buvo 
žudyt kitų darbininkų ir ga? ^„0^ vėliavom, gatvė- 
.etų sau puikiai ir laisvai mįs vaikščiojo paradai, 
<?yvent Kanadoje. griežė muzika. Dvyliktą va-

P. Gelbinas. landą pradėjo švilpti fabri
kų sirenos. Buvo visa eilė 
kalbėtojų, kurie aiškino 
Clevelande nuveiktus dar
bus per tą 140 metų laiko-

-------------- tarpį. Šimtas metų atgal,
Keliatas pastabų apie Tys- sų tautą kelia į padanges! kada Clevelandas liko in
dą vą, Rasteni, Laukaitį ir Bet mano pažystamas kai- korporuotas, tai gyventojų 
“Vienybės” “karalaitę.” mvnas kapt man už lanko- turėjo tik apie 500,* o šian- 
Pas mus, Baltimorėj, bu- \ės — “Kur eini?” “Ogi no- diena jau siekia 1,200,000. 

o plačiai skelbiama, kad r?u SJ? tąuttmnkų lakunu su- žiūrint į visą progresą, kas 
’6 liepos čia ivvksiąs bai- ^oazinti, sakau as jam. yra nuveikta ir kiek žmonių 

“Nebūk durnas! jis man čia apsigyveno, tai 140 me- 
rako. “Tai ne lakūnas, ale tų nuo pirmutinio žmogaus 
musų baltimoriečio Gri- čia apsigyvenimo yra visai 
niaus brolis, Jonas Grinius trumpas laikas. Šiandien 

“karalaitė,” tautininkų la--š Pbiladelphiios. Lakūnas Clevelandas lygus su kitais 
kūnas, kuns darysiąs “tre-!(1-a neatlėkė. Sako, orlaivis didmiesčiais, lygus išdirbvs- 
čią skridimą,” busią daugy- nekįla.” temis ir visokiais paranku-
bė jaunimo ir kitokių įdo- žiuriu ir netikiu. Ką jie mais. Clevelandas yra svar- 
mybių. čia. juokus iš manęs daro, bus pramonės centras. Is

Na, jeigu jau tiek daug ar ką? Ir pradėjau kiaušy- daugelio miestų produktai 
visko bus, tai reikia, sakau, tis jų kalbos. Nagi apie vra pristatomi į Clevelandą 
nueiti ir man. Išsiprosinąu j SLA. kalbasi. Baltagalvis laivais, o iš čia gelžkeliu ga- 
švarką ir—marš! Diena bu- • džentelmonas Rasteniui sa- benami į kitus miestus, čia 
vo labai graži, tai maniau, ko: “Džiaugiatės laimėji- Pą įvairių išdirbysčių, taip- 
kad tenai bus susirinkusi vi- mu. tai kodėl Bagočiui ir gi garsios Fisher Body Co. 
-a Baltimorės Lietuva. Atei
nu, o publikos visai mažai.

KAIP AŠ SUCĖDIJAU PENKINE 
“VIENYBĖS" PIKNIKE BALTIMORĖJ

dai didelis “Vienybės” pik
nikas su da didesne progra
ma. Žadėjo būti visa tauti
ninkų smetona, “Vienybės”

Nematyt nei tų garsių tau
tiečių, kaip p. Česna, Kablis 
ir daugybė kitu. O jaunimo 
visai nėra, tarsi iššluota, ar
ba po žemės drebėjimo. 
Muzikantai sėdi ir laukia... 
laukia šokėjų. Komitetas 
aiškina, kad jaunimas mau
dosi ir pasimaudęs sugar
mės čia būriais, gal net ir 
-uolų pritruksią. Gerai, lau
kiam. Jau vakaras artinasi 
;r naktis ateina, o jaunimo 
vis nėra. O pas mus Balti
morėj jo tiek daug visokio 
kalibro! — kažin kodėl į 
“Vienybės” plačiai išgar
sintą pikniką neina?

Teisėjas Laukaitis vaikš
čioja apsivilkęs tais pačiais 
baltais trynyčiais, kuriuos

Gusriui padidinot algas?- dr M hite Motor Co. Miestą: 
Turbut iie užsitarnavę vir- vra pasižymėjęs švarumu 
šininkai.” Rastenis atsako: Čia yra daugiau skirtingų

asaba” savo kalboje pa
reiškė savo tautiečiams. Jis 
padėkojo už tą orlaivį, bet 
kartu ir nusiskundė, kad su 
vienu orlaiviu Ukrainos “at-

mobilį leidosi į Pennsylva 
nija. Bet Clevelando polici
ja jį pasivijo, areštavo ir 
oristatė į teismą. Atskaito
mybės iš tų pinigų reikalau- 
ia patys kai kurie Towns?n- 
lc organizacijos nariai. Jų 
pasamdytas advokatas Sa
charoj- teisme tvirtino, kad 
Townsendas esąs surinkęs 
iau daugiau kaip $1,000,000 
:š tų lengvatikių, kurie tiki 
o planui. Townsendo ad- 
okatai prašė teisėjo, kad 
eistų jų klientui išvažiuoti 

iš Ohio valstijos atlikti pra
kalbų maršrutą, o paskui jis 
sugrįšiąs ir atsakysiąs į vi
sus daromus jam užmeti
mus. Tie užmetimai esą be 
pagrindo, tik politiški trik- 
sai prieš rinkimus, daugiau 
nieko. Ir teismas atidėjo 
Townsendo bylos tardymą 
ant toliau.

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

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00
Laagvas Buda* Išmokti Angliškai.—

Rankius reikaluigiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų Si Knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas sr«li greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėu. pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antrs 
padidinta ir paderinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95............... 35c

“Tai, mat, mes susimaišėm, tautų, negu daugely kitų 
miestų. Lietuvių čia gyvena 
apie 20,000. Iš to skaičiaus 

nebus. Bet užtai laimėjom >Ta ir labai gražiai gyve- 
ateinantį seimą Scrantone. nančių. Yra daug įvairių
Bagočius neturėjo rašinėt ■ biznierių. Yra lietuvių nuo- 
laiškų ir prašvt ji remt. Taip sava svetainė, beturiu ban- 
nedaroma.” ‘ O‘baltagalvis,kas, dvi bažnyčios, trįs
saKo: "as nuo nasiemo r,
gavau laišką prašant jį rem- šalpinės draugijos. Daugė
ti, bet nuo Bagočiaus—ne. I iš buvusiu jų jau prany-
Jeigu jus tokios pludančios Į ko blogiems laikams užėjus, 
taktikos laikysitės, Bago-: Taipgi yra ir laikraštis. Tu- 
čius vėl bus išrinktas, jeigu i rime nemažą skaičių ir pro- 
tik jisai kandidatuos.” Ras- fesijonalų, , daktarų, advo- 
tenis klausia: “Tai ką da- katu, inžinierių ir kitokių 
ryt ' Tai galime pasidžiaugti

‘ Čia draugas vėl mane už-į^ ir lietuviai Clevelande 
kalbino ir man neteko gir- uzima gana z>mią vietą.
dėt tolimesnę jų kalbą; bet --------

Clevelando seime dėvėjo, ir dabar aš jau įsitikinau, kad Kaip buvo areštuotas D-ras
o veidas labai apsiniaukęs. 

Paskui jį, lyg vuodega. se
kioja Tysliava, taip pat be 
ūpo. Žiuriu, ateina ir adv. 
Rastenis su savo leiduke. 
Susenęs, veidas jo raukšlė
tas, leidukė irgi susisukus. 
Mano draugas į pašonę 
baksnodamas ir sako: “Ma
tai, SLA. išsprūdo iš jų ran
kų, tai ir susitraukė gero 
kąsnio netekę.”

Aš vis vaikščioju ir dai- 
■ausi to “garsaus” tautinin
kų lakūno iš Brooklyno at- 
’ekiant (taip jie garsino). 
Sakau, kad jau lėksiu, tai 
lėksiu su juo—net Jaras iš 
šalies žiūrėdamas pavydės!

Šliburis kokias ten dai
nuškas dainuoja tarp mote
rų sėdėdamas. O Jaras, na
bagėlis, iš šalies pasižiūri, 
dantis sukanda, nusispiau- 
na ir vėl alų geria. Jam taip 
pat norėtųsi šalę “ponų ’ 
tautininkų stalo sėdėt, bet 
tas nelabasis Šliburis tenai 
sėdi. Tysliava. kaip sena 
katė žaidžia su pele, vis 
kartas nuo karto akį užmes
damas ant Šliburio, kad tik 
tasai kartais nepasprūstų 
“Naujienų” link. Pagailo 
man jo, bet nieko pagelbėt 
negalėjau.

Pamačiau sėdi ir kalbasi 
su Rasteniu ir Tysliava vi
dutinio ūgio ir balta galva 
džentelmonas. Aš jau ištolo 
kepurę nusiimu, išsitraukiu 
iš kišeniaus penkinę ir einu 
tiesiai prie to džentelmono. 
Sakau, tai čia bus tas tauti
ninkų lakūnas. Daviau pen
kinę Vaitkaus skridimui, tai 
duosiu ir šitam—tegul mu-

negirdėjom atskaitų, užtai 
taip išėjo. Dabar jau taip

Kun. Coughlin taipgi 
įkišo koją.

Townsendo konvencijoj 
<albėjo ir garsusis Detroito 
radio pamokslininkas kun. 
Coughlin, kuris savo kalbo- 
le visaip plūdo ir niekino 
dabartinį prezidentą Roo- 
seveltą. Išvadino jį stačiai 
apgaviku, suviliotoju ir me- 
agium. Sako, mums nebe
reikia nei republikonu, nei 
demokratų partijos, bet ne
reikia nei komunizmo. 
Mums reikia naujos parti- 
os, kuri galėtų žmones iš
gelbėti iš didžiojo skurdo, 
titaip sakant, jis organi
zuoja trečią politišką parti- 
ą. Kažin, ką jam pasakytų 

Smetona, jeigu jis nuvažia
vęs į Lietuvą pradėtų šauk
ti, kad Smetonos valdžia 
susideda iš vagių? Roose- 
veltas tam kunigui nieko 
neatsakė, bet kiti ant jo už
puolė įr jis turėjo savo keik
smus atšaukti.

Jonas Jarus.

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

parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių i 
tautas, veisles arba rases Y ra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667. Popieros vir
šeliais .............................................. $3.00
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

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

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra-

’Jetuv*« Respublikos Istorija ir Žem-
lapi*.—Šitas veikalas parodo, kaip 

įuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
Ižią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii 
:os paliuosuota iš po caro valdžius jr 
kaip ji buvo apskelbia respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
:>arodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos nutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne Knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ____$10f
Drūtais audeklo apdarais .... $15<
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus gaiėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano 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. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku

ziai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai i na ........................................................ 25c.
apdaryta............................ ................ $2 50 '
................ _ _ o ' Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-
InkMZicija. Paraše N. Gusev. Puiki | ralius. Knyga tik ką apleido spau-

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago. Iii. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.......................$1.50
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš prcletariškos fi.osofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greiiicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilis

Su? Aiškiai išguldyti pilietyatė* 
įstatymai au reikalingais klausimais ti 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbaus 
Antra peržiūrėt* ir pagerinta 
laida .................................................. $••
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos fę- 

nės. Daugiau juokų, r.egu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta

25c.ibius. puat.

Townsendas.
D-ras Tovnsendas

čia ne lakūno butą. Įsidėjau 
penkinę i kišenių ir prade-.
lova diskusijas su draugu. u‘ra?. 17'nsendas yra 
Abudu vienbalsiai nutarė- pagarsėjęs Amerikoj savo 
va: arba to tautiško lakūno agitacija.^ kad visiems 60 
orlaivis labai prastas, arba: metų amžiaus žmonėms bu- 
oats lakūnas da neišmoki- "“karna P° |.200 ™eae 
tas, kad iš Brooklyno Į Bal- £.!nes Pensijos. Jis tun pla 
timorę lėkė. lėkė ir paklvdo. Ci^ •?av? salininkų organi
Tai klip jisai valės nulėkt j aacl«',.! kun? na.rla‘ ™ka 
Lietuva? tam tikrą mokesti. Tūli sa

Kažin kas man pirštu pa- į?’ ,-taČ Tounsendas kito 
-odė i “karalaitę,” kuri per k.!° “k? ? . lr netmųs, kaip 
“Vienybės” 50 metų jubilė- uk ™k‘>.tVos mokesčius ir 
ių buvo išrinkta. O, Jėzusė- "audot.s Jals\ Taigi Šiomis 
Įiau:... Pagailo man. Galva dleP“m1?: kada totvnsendie- 
kaip katės iš miltu maišo iš- P31 tureJ° Clevelande savo 
lindus. Jaunimo visai nėra. ■ ko?ve™«' ™ 1-vd('r's buY.° 
o seniai nedrįsta kalbint °?sSuktas..t€įsman Pa^Ia's- 
“karalaitės,” tai taip ji ir sė- k?ntl.- M Jis daro su tais pi 
dėjo kaip Egipto mumija su nl«als- ku™,°? ^ka. *? 
plačiais miltuotais skruos- sa'° nalla Ohio valstijoje, 
tais.

Jeigu pasakyt tikrą teisy- “UNARAVAS” VYRAS, 
bę, tai baltimoriečių didžiu- 

” ma dabartine “Vienybe” la
bai nepatenkinti, dėlto ir 
rengimų jos naudai nepai
so. Jaunimas nemėgsta, kad 
Tysliava kitus puola, jų gra
žius darbus niekina ir abel- 
nai lietuvybei kliudo. Tai 
kas, ką vienybiečiai įsikibę* 
į Laukaičio skvernus laiko
si? Juk jisai ne visa Balti- 
morė. Kad ir tasai Baltimo
rės numeris, kurį išleido 
“Vienybė,” tai buvo ne Bal
timorės, bet Laukaičio nu
meris. Laukaitis dar nese
nai pas mus pasirodė, o lie
tuviai jau didelius darbus ^es apygardos teisėjas Yanko 
yra nuveikę. Todėl lietuviai vich, kuris atsisakė priimti ka 
dabar ir sako: “Tegul ‘Vie- ro veterano bonusą. Sako, yra 
nybės’ piknikus Laukaitis dau& veteranę, kuriems bonu 
rengia ir tegul pats juos lan- 3418 labai reikalingas, aš gi galiu 
ko.” K K. apsieiti ir be jo.

Štai čia parodytas Los Ange

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50
Švento Antano Stebuklas, žžviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
. .v. , 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo-

Vejo Vergui.   AČIŪ UŽ Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
prisiŲStUS juokus, bet toji Socializmas ir Religija. Labai įdomi

citrark cvoi-hairi lrlnnsimnanekdotą apie “šventųjų 
atjauninimą jau yra “Kelei
vy

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali- 

. kas ir socialistas. Parašė E. Vander- buvus, todėl jos nedėsi- veide, vertė Vardunas. So. Boston,
Mass., 1915 m., pusi. 24................10c.me.

Old Timeriui. — Kadan- 
ąi draugas Rytiečio paduo

to. S. S.” arba šlinbinė Iškilmė^- 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
tų faktų netik neužginčiji, I žemaitė9 Karįs Metn Uetuvc, 
bet dar patvirtini, kad SO- į šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 
cialistas majoras ištikrujų £ paveikslų’ 126
pavyzdingai Bridgeporto i 
miestą tvarko, tai polemi-1 
zuoti šituo klausimu nėra 
jokio reikalo ir dėl to drau
go korespondencijos nedė
sime.

Susirupin u * i a i. — Tas
“blogas paprotys,” apie ku
rį tamsta savo laiške kalbi, 
tarp jaunų žmonių yra labai 
plačiai praktikuoj a m a s.1 
Kaip jis veikia žmogaus 
sveikatą ir dvasią, tamsta 
rasi geriausių paaiškinimų 
knygoje “Teisingas Pata
rėjas.” Laikrašty kalbėti 
apie tai neparanku. Tą kny
gą tamsta gali gauti “Kelei
vio” knygyne; jos kaina —
2 doleriai.
LIETUVIŲ LAISVES MY

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — nirmininkaa,

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

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

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

720 Vine Place, Waukegan, UI.
K. Vaitiekūnas — kusieriua,

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkas:

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

dienį koino mėnesio. 1:00 ▼. po pietų, 
Liuosvbės Svetainėje, karap. 8th ir 
Adams Sta, Waukegiuų I1L

50c.

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina .............................................. $2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
ve j- Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkiny* 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00

Piršlys Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 yyr~i ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ............................ 25c.
Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?

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

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boaton, Mas*.

KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

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

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

Keleivio” Administ.«

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

Kerštingas Aleksan-Voldemaras Gavo 6
drijos Davatkų 

Vadas.

VYŠNIŲ KARALAITĖ.

P-lė Ardis Mannev, 17 metų 
amžiaus juodaplaukė, šią vasa
rą buvo išrinkta Vyšnių šventės 
•‘karalaite” Traverse City, 
Mich.

ANTRĄ KARTA GIMUSIŲ” PASb , ^^£}nkv ma- 
TARIMAS KAUNE. riampoliu neturi

DARBO.

NELAIMĖ ARDANT MA- 
RIAMPOLĖS TILTĄ.
Liepos 9 d. prie geležin-

Paskutiniuoju laiku 
tai ir tūkstančiai Anglijos 
gyventojų sugalvojo, k-J 
jie jau yra gyvenę prie: 
daug šimtų metų ir dabai 
gyvena antrą kartą, šitokit 
žmonės pasakoja įvairiau
sius atsitikimus iš pirmoje

Mirė Perkūno Gar
bintojas.

la” nenorėjo nusileisti ant
ram, tai tarp judviejų kilo
smarkus ginčai su visokiais ____ ___________
Įrodinėjimais. Tuo tarpu vi-bėgy gauna darbo prie 
siems kitiems buvo aišku, statybos ar kitur kokią vie- 
kad vienas iš susiginčijusių ną-antrą dieną. Tad nenuo- 
yra tikrai “samozvancas.” stabu, kad žinia, jog prie 
vadinasi, pasisavinęs sveti- geležinkelio tilto ir pylimo 

gyvenimo ir stengias įtikinti mą vardą ir garbę. O ka- darbų reikės per 200 žmo- 
abejojančius, kad mirę žr: daugi galėjo atsirasti ir nį^ Mariampolės darbinin- 
nės neina nei į pragarą daugiau tokių samozvancų, kijoj buvo sutikta dideliu 

dangų, bet vėl įsikūnija gyvenusiųjų asmenų nu- susidomėjimu. Darbininkai 
naujai gimusiuose vaiku**- -atvti tapatybe yra labai kolektyviai įteikė prašymą 
se. Šio keisto judėjimo pa- sunku, todėl susirinkusieji su 115 parašų geležinkelių 
sekėjų atsirado ir Lietuve- nieko rimto nenutarę išsi- valdybai, prašydami darbų 
je. skirstė. “Senovės Vaidyla,” neatiduoti rangovui, o pra

šančių gyventojas Zig- Zigmas M-skas, sako, kad į vesti ūkio budu; paskui siu- 
mas M-skas jau kuris laika.- sekantį pasitarimą jis kvie- iė atitinkamiems organams 
visiems pasakoja, kad jis siąs tik “gerai ištirtus asme- raštu sąlygas, kuriose nu- 
pirmą kartą esąs gyvenę.- ni_s;” Girdi, kitas gal seno- statė žemiausį savo darbo 
dar Gedimino laikais ir bu- vėje buvęs paprastu bau- jėgos įvertinimą. Šita pro- 
vęs Lietuvos kunigaikštijos' džiauninku ar vergu, o da-*cedura truko visą parą. Iš

Nors dabar Mariampolėj kelio tilto ardymo darbų į-
kaip tik pats darbų sezonas, 
mieste yra per 300 žmonių, 
kurie tik retkarčiais sąvai-

vyko skaudi nelaimė. Bear- 
dydamgs tiltą, staiga pa
sprūdo ir nukrito Antanas 
Buitelė, dar gana jaunas 
vyrukas, sunkiai susižeisda- 
mas keliose vietose galvą, 
susilaužydamas koją ir susi
trenkdamas. Nelaimingasis 
tuojau paguldytas apskri
ties ligoninėn. Jo gyvybė 
pavojuje.

DU-BARYSA PRIGĖRĖ 
BYSOJ.

Aikščių kaime, Čekiškės 
parapijoj, pas ūkininką Ba
cevičių dirbo 20 metų am
žiaus darbininkas Barysa. 
Esant labai šiltam orui, Ba- 
rysa nujojo su Bacevičiaus 
arkliais į Dubysos upę išsi
maudyti pats iš išmaudyti

Metus 'Priedo,9 Bet...
Šiomis dienomis vadina-

------ — . . mujų “apeliacinių rūmų” j
Minint andai Aleksandri- teismas Kaune sprendė ant- 

jos miestely kariuomenės ru kartu seną Voldemaro 
šventę, vietos klebonas kun. bylą dėl nusižengimo cen- 
J. Butkus ėmė kibti prie mo- ,zurai. Keliatas metų atgal, 
kytojo A. Tarvydo kalbos, kai smetoniniai fašistai iš- 
norėdamas pateisinti kry- stūmė iš valdžios savo kon- ’ 
žiuočių veržimąsi j musų kūrentą Voldemarą, tai jis 
kraštą ir lenkų apaštalavi- parašė i “Tautos Kelią” 
mą Lietuvoje, tačiau pritini- piktą straipsnį prieš smeto- 
ko istorinių argumentų, ku- nininkus. Smetonin inkų 
riuos mokytojas ne tik jam, cenzūra tą straipsnį išbrau- 
bet ir kitiems pasiūlė pasi- kė. Tuomet Voldemaras da- 
skaitvti. Tą pačią dieną mo- ,ė tą straipsnį išversti vo- 
kyklos salėj mokytojas Tar- kiepių kalbon ir paskelbė jį 
vydas priminė vyskupo Ka ' Prūsuose leidžiamam hitle- 
revičiaus pasakytus žodžius, -ininkų laikrašty. Už šito- 
butent: “Jei ir visą katiliu- <ią “išdavystę” smetoni- 
ką švento vandens suversite ninkai patraukė Voldemarą
į kapą, nieko negelbės, jei- .eisman, Priris nubaudė Vol- Šviesus kunigaikštis Jonas 
gu mirusis to nevertas bus, demarą keliais mėnesiais J°n° Sūnūs Gediminas Ber- 
o jeigu jis gerą gvvenimą kalėjimo. Tuo sprendimu žanskis Klausutis ir tt. 
bus vedęs, tai ir be jokių nepasitenkinta ir apeliuota Tas unaravas Lietuvos 
šlakstymų jis laimingas į vyriausi tribunolą. Šis tą bajoras, kuris turėjo apie 
bus. ’ Kun. J. Butkus tuoj -prendimą oanaikino ir grą- tuziną vardų ir pavardžių ir 
šokosi užginčvt, kad taip žino jį atgal apeliacijų teis- nei vienos nenorėjo per tvo- 
vyskupas negalėjęs kalbėti, mui. Dabar apeliacijų teis- rą išmesti, jau mirė. Jis pa 
Tačiau salėje atsirado daug mas susideda jau iš kitų tei- sirašydavo: “Šviesus Lietu- 
liudininkų, kurie atsiminė] sėjų ir jie davė Voldemarui vos kunigaikštis Jonas, Jo- 
vyskupo žodžius ir patvirti-; 3 metus “priedo.” Bet tuo no sūnūs, Gediminas-Ber- 
no, kad mokytojas A. Tar- pačiu laiku jie pripažino, žanskis-Klausutis,” ir prie 
vydas tiesą sako. Tuo tarpu kad šis fašistiškas mučel- to da prikerkdavo savo her- 
kunigas nebegalėdamas at- ninkas savo “pakutą” jau bo pavadinimą. Velionis 
remti liudininkų trenkė atliko sėdėdamas už kitus laikėsi da senovės lietuvių 
kumštimi į stalą, sakyda- “griekus,” todėl daugiau jį tikybos, Perkūno ir ugnies 
mas: “Laisvamaniai tiktai bausti jau negalima. garbinimo, todėl mirdamas
taip gali kalbėti.” ir išbėgo Voldemaras sėdi kalėji- paliko reikalavimą, kad jo 
iš salės sukeldamas visiems me ir dabar, bet tai už gink- kūnas butų sudegintas ug- 
juoko. Kad viskas juoku bu- luotą sukilimą, per kurį jisiny, kaip darydavo senovės 
tų pasibaigę, butų nieko, mėgino nuversti Smetoną lietuviai, 

su Tubeliu.

vyriausias krivis—Lizdeika, bar, norėdamas pasigirti, jų buvo paimtas jų pasiuly* arklius. Prijojęs prie Vitkų 
•Jis esąs Gediminui išaiški- kunigaikščiu statosi. J Mums mas, pasakyta, kad yra ki- nų kaimo buvusio malūno 
nęs sapną ir pataręs jam i-
steigti Vilniaus miestą. Zig- nov 
mas M-skas pasakoja daug 
visokių istorijų iš Gedimino 
gyvenimo laikų. Jis smul
kiai atvaizduoja Gedimino 
artimųjų budo savybes ir tų 
laikų Lietuvos luomų gyve
nimo sąlygas.

M-sko pasakojimais dau
gelis šančiškių 
prisiminė,

pi
mės.—Red.) Tsb ta atsakymą duoti sekančią ;lią vietą ir prigėrė. Nors 

dieną. Kitą dieną išgirdo, Į tuojau buvo išgriebtas, bet 
jog darbininkai “peraukš- j gyvybės sugrąžinti nepavy
tai” įvertino savo darbo jė-! ko.
gą, todėl teko rašyti naujas'---------------------- —----—
pasiūlymas, sutinkant be-

bet kunigas, pats būdamas 
kaitas, net skundą padavė 
Kretingos apskričio koman- 
dantui prieš mokytoją Tar
vydą. Tikras žvalgybinin
kas!

rPerkunija Pridaro 
Daug N uostinių.

SKRIAUDŽIA DARBININ
KUS PRIE CUKRAUS 

FABRIKO.
Mariampolės cukraus fa

brike dabar eina statybos 
darbai. Statomas naujas 
sandėlis cukrui, dedamas 
pusės hektaro

Liepos 2 dieną per Pilviš
kių miestelį praėjo tamsus 
debesys su lietum ir perkū
nija, kurios metu buvo ne-

Audros Nuostoliai 
Jau Suskaityti.

Sugriauta 250 triobesių, pa
liesta 600 ūkių, nuostoliai 

siekia 1,000,000 litų.
Šiaulių apskr. agronomai runkeliams pilti _ ir kitokie

, jau apskaičiavo liepos mė- dalykai. Darbai atiduoti 
nėšio pradžioje siautusios rangovui, kurių žinioje dir- 
audros padarytus nuosto- ba apie 50 žmonių. Darbi- 
lius. * ninkai skundžiasi, kad ran-

Labiausiai nukentėjusia- govai jiems už darbą nemo-

SUIMTAS AGITACINIŲ 
DAINŲ PLATINTOJAS.
Kauno “Žinios” praneša, 

kad vokiški tautininkai Lie- - , ,. ...
tuvoje platinę kurstančias xel^ uz dyką dirbti.

susižavėję; dainas prieš Lietuvos vals- APlF PBivvcn
kad jie taip pat tybę. Klaipėdos krašte esąs ČEKIŠKE FKlVYNU

antrą kartą gyvena šiame suimtas tūlas Paul Gervvien, , yAUlŲ. 
pasaulyje.” Andai tie “an- kuris tas dainas platinęs. Paskutiniu laiku Čekiškės 
trą kart gimusieji” susirin- Kai kurios tų dainų stačiai miestely įvyksta daug smui
ko pasitarti M-sko bute. Ii agituojančios vokiškus pa- vagysčių, tarp kurių pa
ko čia tame susiėjime nebu- triotus užtaisyti šautuvus ir sitaiko ir stambesnių. Taip, 
vo: senovės “kunigaikščių,” šaudyt Lietuvos pasienio nesenai tapo nuo kiemo pa- 
“grafų,” “vaidvlų,” “Petro sargus. Patriotai visi tokie. vo£ti Garberio ratai, Laz-
Didžiojo patarėjų,” buvo-------------- dano iš daržinės dviratis,
net “Lenkijos karalius Pa- ŪKININKAS PASIKORĖ. Bartkaus nuo namo, iš pa- 
niatovskis,” “Napoleono . TT, stogės lašiniai ir kitkas. Bet
karių” ir kitų “garsenybių.” U^no£ labiausia Čekiškę sujaudino
Pasitarime turėjo būti nu- išplėšimas H. Vigderovo re-
tarta savo teisėms ginti 1- 
steigti “atgimusių žmonių” 
kliubą ar sąjungą...

Bet pirma, negu prieita 
prie konkrečių nutarimų, 
kiekvienas protenduojąs i

pasikorė ūkininkas 
šerepėka.

Pranas

mindinvdDraeiti turėJ° Paskaikvti ar- 
= 1=, nanssakoti ką nors kon- j

pirmykščio :

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sijfarsinimus, kaip tai: pajieško
jimus apsivedimų, įvairius prane-

storano, kur buvo išvogta 
degtinė, saldainiai, papiro- 
rai ir pinigai. Restoraną iš
vogusį vagį sugavo.

kretaus iš savo “ 
gyvenimo.” Gal būt šis pir- • 
mas “antrą kaitą gyvenan
čių” pasitarimas butų pasi
baigęs labai gerai, jei ne , 
vienas nelemtas įvykis. Mat, 
“atgimusiam Vytauto laikų

Sltnns. įmiki,...,
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 paješkoįimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c.

Urngnay’ans Ijetavią Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paragpav No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

D&bar Lą tik išėjo ii po apaudos

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

mitra Biblijos colius, tori 382
poslapius ir 379 pavcikalėliaa. 2>abai 
>4omi ir naudinga kiekiienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šia Biblija ir te
mpdamos i paveikslėlius, (korte per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sas savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kia kniga įgijo, jam bes trumpi žie- 
mos vakarai. _ įi

KAINA TIK Sl.CHt
Norinti gaat šia Biblija, pinigus 

•iuskit Espreso ar Pačio Money Orde
rio- arba registruotame laiške adresu:

L
“KELEIVIS” 

255 Broadway, 
So. Boston. Mass

gyvai nutrenkta laukuose me jonįškio rajone (Joniš- ka įstatyme numatytos nor-
besigananti vienmetė tely- ųj0 jr Kriukų valse.) audra mos: už 10 darbo valandų,, . ... „ „ —------ - --------------- -čia. Teko girdėt ir daugiau ,)alietė g vjX 390 ūkių, iš gauna tik 3.5 lt, kaituo 1 »"'»»
nutrenktų gyvulių plačios ;.is0 padarant ūkininkams'pu turi gauti 5 litus. Darbi-lkuns dabar dirba Daurastu .
apylinkės kaimuose. nuostolių už 803,900 litų. ninkai skųstųsi darbo in-, , , , ...

Vilkaviškio aps. Labušiš- Trobesių sugriauta 113, ku- spektoriui, bet tas dabarI^^^aiku” ir^raiDaS-
kių kaime, pas naujai besi- rių vertė 63,600 litų. Trys atostogose. Jį pavaduojąs P j. Jį kadmis esąs “tas^ats 
kurianti ūkininką, Bronių ketvirtadaliai visų nuken- Vilkaviškio darbo inspek-|ilik-y 
Eidikį, prie trobų statybos tėjusių Joniškio rajone nu- torius esąs per toli. | Jo.| ^.į 51;
dirbo samdytas darbiniu- Kentėjo visu ,100 nuosimctų. B1R. kylamu ir vėliau su Zig-

ŽŲ MIŠKE. mantų,” staiga atsistoju
Šių metų 1 liepos Biržų metalo fabriko šaltkalvis ir 

urėdijos miške kilo gaisras. I demonstratyviai pareiškė,

kas L. Vilius. Liepos 2 d. Šiaulių valsčiuje nuken- 
užėjo tamsus debesys su tėjo 129 ūkių, padarant nuo- 
perkunija. Pradėjus lyti, L. stolių 35,465 litus. Trobesių 
Vilius užsisupęs apdangalu čia sugriauta 86, jų nuosto- 
nuėjo pažiūrėti, ar lietus ne- lių suma—17,200 litų. 
sugadino tik ką nukrėstą iš Padubysio valsčiuje su-
žvyriaus su cementų pama- griauta 50 trobesių 38 u- . v swTn<«u u,
tą, kuris buvo daromas gy- i kiuose, nuostolių suma— valio ir Biržų uznągesiai pa- sus bvytngana
venamam namui. Jam prisi- 28,525 litai. Javai šiame ra- dedant apylinkių žmonėms. Į ^g1 pirmasis
artinus prie pamato, žybte- jone nukentejo labai ne- £ai-srą sustabdė. Per keliatą
Įėjo žaibas, sugriaudė griau- daug ir nuostoliai laukuose valandų^ išdegė apie. 5 ha
stinis ir L. Vilius krito vie- beveik visai nežymus. miško. Is ko gaisras kilo ne-
toje beveik visai negyvas^ Bendrai, audra Šiaulių žinoma.
Subėgę aplinkiniai žmonės apskrity padarė nuostolių 
rado jį sukniubusį skersai 948,000 litų.
per padirbtą pamatą dar su --------------
mažais gyvybės ženklais, ZARASŲ APSKRITY IŠ- 
bet atgaivinti nepasisekė. DŽIŪVO VASAROJUS.

Didelei sausrai esant, be-1 ^d. skaitantysis> savo “atsi- 
matant įsiliepsnojo didelis! J1111!1111115 begėdiškai me- 
miško plotas. Atvykę Pas-Hu.°Ja’ nes? gjfdi, ‘kunigaik-
------ 1stis Švytngaila as esu. Ka-

“Švytrigai-

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

rie tori užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

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

K E L E I V F S 
253 BROADWAf 

SOUTH BOSTON, MASS.

NEBŪK ŽILAS

-------------- Antalieptė, Zarasų apsk.
KEISTAS SKUNDAS. šioj apylinkėj labai mažai 
Gegužės 24 d. vienas gim- palyja. Dėl sausros išdžiuvo 

nazij’os mokytojų p. K. pra- vasarojus, kad ir palijus 
nešė policijai, kad pas jį ap- vargu ar pasitaisys. Žmo- 
sistojo iš Kauno atvykęs p. nęs labai laukia lietaus, nes 
Gintautas, kuris ryšuly turįs bijo, kad ir bulvės neišdžiu- 
Lapėno afera prišmugeliuo- hi
tus pinigus, kurių pas jį da- _ Dėl sausros Krinčino vals- 
lintis atvyksią iš Kauno dar čiuje priviso labai daug va- 
keli asmens. balų dirvose. Ypač daug y-

Policijos tyrimu nustaty-; ra taip vadinamų “spragių.” 
ta, kad tariamam ryšuly bu- Jei ko saulė neišdegino, tai_  ___ -1 i i A

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 šią dienu MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitu 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. Lithuama.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslą. 223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

suėdė. . į
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimą. Plankų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen-Į 

' ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos j 
žilus plaukus koki bu-

i. . , . ». . . vo, bet nėra dažai. Nėra nieko užl
RlO apskrity, Šį pavasarį la- jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai' 

komedija aiškinama bai žydėjo sodai ir dabar suPa?‘nd.inj!n"l pasiūlome didelį $2.00 
mokytojo noru nusikratyti matyti daug užsimezgusių sutaupyk dolerį. Jeigu nešusiu pilnai 
skola. UŽ tai mokytojui K. vaisių, todėl šįmet ulunin- patenkintas jums pinigai bus sugrą-

kai laukia irero sodo vaisiu z,nt’- Re,kalauJame a^entų-Kai įauKia gero sooo vaisių valortone herb co., d^l «, 
derliaus. Box 305, clinton, Indiana.

vo... žmonos kaldra, o ne pi
nigai ir p. Gintautas atva
žiavo pas mokvtoją p. K. 
skolos reikalu, kuriam mo
kytojo K. žmona yra skolin
ga per 1,000 litų.

Ši

spragės

ROKIŠKIO APSKRITY 
GERAI IŠRODO SODAI.
Jūžintų apylinkėj, Rokiš- ati £jso

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

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25,
Kiekvienas tnrėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

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

apylinkės teisme 
iškelta byla.

policijos
“KELEIVIS”

253 BROADWA Y, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
REIKALAUJA STERILI
ZACIJOS ĮSTATYMO.

Bet tai pavojingas Įrankis 
politikierių rankose.

Belcherto\vno miestelyje 
yra Massachusetts valstijos 
prieglauda viisokiems proto 
iškrypėliams. Vietų jiems 
tenai yra 1250, o Įnamių 
prigrūsta jau 131*3. Todėl 
tos Įstaigos globėjai pasiūlė 
legislaturai sumanymą, kad 
butų išleistas sterilizacijos 
įstatymas tokiems nelaimin
giems sterilizuoti. Kitaip, 
girdi, silpnapročių skaičius 
augs ir augs.

Taigi šis sumanymas bu
vo anądien svarstomas le- 
gislaturos rūmuose viešai.
Pasirodė, kryd sterilizacijai 
yra daug priešininkų. Dis
kusijose buvo nurodyta, kad 
dveji metai atgal Massachu
setts legislaturon toks bilius 
buvo jau Įneštas, tačiau bu
vo atmestas kone vienbal
siai. Eugenikos žvilgsniu, 
sterilizacija gali būt geras 
būdas žmonių' veislei gerin
ti, bet ji yra priešinga krikš
čionybės ‘mokslui, aiškino 
vienas politikieris, kuris no
ri Romos katalikų balsų at
einančiais rinkimais.

Kitas aiškino šį dalyką 
daug rimčiau. Sako, kad 
silpnapročių veisimasis yra 
žalingas daiktas jiems pa
tiems ir visuomenei, tai gin
čų negali būti: bet kad ste
rilizacijos keliu butų gali
ma veisimąsi sulaikyti, 
tai niekas da neįrodė. Jeigu 
toj prieglaudoj, sako, musų 
silpnapročiai jau nesutelpa, 
tai reikėtų tiems nelaimin 
giems pastatyti didesnę 
prieglaudą, o ne sterilizaci 
jos griebtis.

Įdomu tačiau, kad teolo
gijos mokytojas kun. Vau- 
ghan iš Bostono Universite
to agitavo už sterilizaciją 
Jisai karštai stojo už hitle
rišką metodą kovai su silp
napročiais.

Rimtesni Bostono laikraš
čiai sterilizacijai neprita
ria. “Boston Herald” sako:
“Žmonija priešinga neskau
smingam žudymui pasenu
sių žmonių, kurie ligų kan
kinami kenčia ir patys ir ki
tus vargina, tai kaip galima 
sutikti, kad jauni butų steri
lizuojami?”

Bet tai d a ne viskas. Ste
rilizacijos Įstatymas turi ir 
kitų blogu nusių. Visuome
nėj, kur didžiausi sukčiai ir 
grafteriai gali būti guber
natoriais, sterilizacija gale- RADIO PROGRAMA, 
tų būt vartojama kaip Įran- Rugpiučio 9 d., ateinanti 
kis politiniams oponentams nedėldieni, nuo 9:30 ryto, 
bausti. Štai, Vokietijoj jau Bostono lietuvių radio pro- 
simtai tūkstančių žmonių 2-rama, vadovaujama p 
sterilizuota, bet pats Hitle- inkaus, bus sekama: 
ris, kuns turėtų būt sterili-! j Don Russen orkestrą iš 
žuotas visų pirma, iki šiol Montellos' 
da vaikščioja sveikas. 2. Ignas Kubiliūnas, dai-

Taigi neišrodo, kad Mas- nįninka? iš So. Bostono, 
sachusetts valstijoj sterili- 3 ^^5 choro vyrų gru- 
zacijos salininkai galėtų sa- vadovaujant Elenai žu
vo planą pravesti. kauskaitei iš So Bostono.

_ .. . Klausvtina ant 830 kilo-
Saliune nuogos merginos. ciklių
Kad patraukus daugiau 

kostumerių, vienas Wal- 
tham’o hotelis pasisamdė 
gražių merginų, kurios va
karais visiškai nuogos pa
duodavo alų prie stalų.
Žmonės pradėjo Į tą saliu- 
ną jau nebetilpti. Tačiau ne
ilgai tas biznis tęsėsi. Kažin 
kas pakišo liežuvį, ir Lais- 
nių Taryba suspendavo tam 
saliunui laisnį vienam mė
nesiui.

Taip, Dainis buvo lietuvis.
Užpereitame ‘‘Keleivio” 

numery buvo paduotas pra
tesimas, kad Tauntono upei 
prigėrė George Dainis iš 
Middleboro. ir buvo pridur
ta, kad tai lietuviška pavar
dė. Dabar pasirodo, kad 
Jurgis Dainis ištikrujų buvo 
lietuvis. Vos dvi dienos 
prieš tai jo namuose buvo 
niręs Juozas Pavilonis, 47 
metų amžiaus vyras. Taigi 
oer dvi dienas dvejos šer
menys.

su-

Ir vėl naujenybė.
Bus nepaprastas piknikas 

visų Dorchesterio lietuvių. 
Čia susiorganizavo lietuvių 
sąjunga (kliubas) ir rengia 
ateinantį nedėldieni, rug
piučio 9 d. ką tokio nepa
prasto. Rengėjai dirba suši
lę, kad netik sutraukti žmo
nes į šį parengimą, bet kad 
visus patenkinti. Alaus bus 
visokio, kokį kas mylės. Bet 
bus ir nepaprastų užkan
džių. Aš patariu, kad visi 
dalyvautumėt su dorcheste- 
riečiais ir smagiai laiką pra 
leistumėm. Aš tai tikrai bu
siu. Reporteris.

Adv. Višniauskas-We»L ----------------
Charles West-Višniauskas STAR BRAVORAS PAD1-

IŠVAŽIAVO FLO- 
RIDON.

Lowelly pasirodė karštinė.1
Paskutinėmis dienomis 

Lovvellio mieste pasirodė 
karštinės liga. Buvo jau ke- 
liasdešimts susirgimų; vie
noj tik našlaičių prieglau
doj susirgo apie 20 vaikų. 
Daktarai stengiasi surasti 
ligos šaltinį.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers,

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda 4 puikios farmos su vi- 

ais patogumais už mažai pinigų. įsi
gijus vienų tų farmų jums nereikės 
daugiau rūpintis apie depresijų. Jus 
turėsit visam amžiui užtikrintų pra
gyvenimų. Klauskit informacijų pas 

KILIAM A. AMSIE (3
24 So. Monroe Terraee. Dorchester, 
Mas*. Tel. GENeva 3719.

LIETUVIŠKA

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Aventadiei iaia 
nno 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Cent r: d aks.

CAMBRIDGE. MAS..

BARBERNĖ
vyrams ir mote.

Užmokėjo $20, kad 
radus $10.

Quincy mieste, netoli nuo 
Bostono, tūla Mrs. Barrotvs 
kažin kaip Įmetė savo pini
ginę srutų duobėn. Keli mie
to darbininkai dirbo visą 

oopieti ir viršlaiki, pakol 
ios “paketbuką” surado. Už 
šitą darbą miestas jiems tu- 
ėjo užmokėti $20, o pinigi

nėj buvo tik $10.

šįmet baigė Floridos uni
versitete teisių mokslą ir 
šiomis dienomis buvo atva
žiavęs Bostonan aplankyti 
savo tėvelių, Antaną ir Oną 
Yišniauskus, kurie gyvena 
Dorchesteryje. Paviešėjęs 
keliatą savaičių, jaunas Viš- 
niauskas vėl išvyko Flori- 
don, kur jis praktikuos ad
vokatūrą. Floridoj gyvena 
ir jo sesuo, Onytė Višniaus- 
kaitė, ištekėjusi už turtingo 
biznieriaus.

DINTAS.
Prileidžia 6.090 keisų i 

bonkas.
Star Brewing kompanija 

įrengė didelę patalpą, ku
rioje kasdieną prileidžiama 
6,000 keisų alaus į bonkas. 
Grupė pardavėjų palydima 
laikraščių reporterių, ap
garsinimų agentų ir kompa
nijos atstovų apžiūrėję 
sus įrengimus pareiškė, kad 
tai vienas geriausias ir

Kerpam plaukus 
rims sulyg vėliausių madų ir kaip kas 
myli.

Plaukų kirpimas 35c. Vyrasms ar 
moterims. Vaikams 25c. (1)

Paul’s Barber Shop
710 E. BKOADM AY. palei L St., 

SOUTH BOSTON. MASS.

Buvo užsidegę Blue Hills 
miškai.

Pereitą nedėldieni iš Blue 
Hills miškų pradėjo rūkti 
durnai ir neužilgo pradėjo 
šauti viršun liepsnos. Ugnis 
įpėmė Chickata\vbut kalną, 
tukščiausią Blue Hills vie
tą. Ugnagesiai buvo su
šaukti iš Miltono, Quincv ir 
Randolpho. Be to, kovoti su 
liepsnomis buvo suvaryta 
200 vyrų iš CCC stovyklų. 
Gaisras buvo užgesintas, 
bet anie 75 akiną plotas vis
tiek išdegė.

Bostoną apnyko musės.
Pereitą nedėldieni ir ši 

oanedėli tamsus debesiai 
užtemdė bostoniečiams sau
lę. Vėliau pasirodė, kad bu
vo ne debesiai, bet didelių 
musių spiečiai, b- tos musės 
buvo tokios alkanos ir pik
tos, kad žmonėms sunku bu
vo nuo jų apsiginti. Iš kur 
jos atsirado, net mokyti mū
rių ekspertai negali išaiš
kinti.

Šoka nuogi vyrai ir mergi
nos byriuose.

Senyvi žmonės, kurie gy
vena apie Wollastono pajū
rį ir kuriems “šio svieto 
mamastys” jau neberupi, 
padavė policijai skundą, 
kad vakarais tenai susiren
ka maudytis jauni vyrai su 
moterimis ii' maudosi visiš
kai nuogi. Netik ką maudo
si, bet išeina krantan ir su
sikabinę poromis nuogi ant 
smėlio šoka “džiazus.” Y- 
pač smarkiai prieš tai pro
testuoja Mrs. Amrion Wil- 
son. jau senyva leidė, kuri 
šitokiuose šokiuose nemato 
jokių “fonių,” tik “ištvirki
mą.” Policija žadėjo prižiū
rėti, kad tie šokikai, jos dau
giau nepiktintų.

Automobiliai vis skerdžia.
Nors Goodwinas nesenai 

gyrėsi, kad jo Įvesti patvar
kymai sumažino automobi
lių nelaimes Massachusetts 
valstijoj, pereitą sąvaitę vėl 
buvo užmušta 16 žmonių — 
lygiai tiek pat. kiek ir per
nai šiuom laiku buvo už
mušta. Pasirodo, kad Good- 
wino patvarkymai nieko ne
reiškia.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro viens legalias dokumento* 317 E STREET 

(Kampas Broadvay)
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonas: South Bo««on 2732 
Namų: Talbot 2474.

\dr. j. landžius]
Lietuvis Gydytojas.

♦ Valandos- Nuo 9 iki 10;
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

} TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. }
• Telefonas: ŠOU Bo.ton 2712 J

534 E. BROADWAY.'
J SO. BOSTON, MASS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO- 
• TUS, KEIPUS, MAFFIE.
Pigiau negu pirktumėt mieste.

Priimam priežiūrai (.torage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.

1854 DORCHESTER AVĖ., 
Arti Ashmont Stoties 

I)Ok< HESTFR. M kSS.
Tel. TAI.bot 52«>8.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Perkėlė savo biznį į nuosavą 
namą ir Įrengė didžiausią ir mo- j 
derniškiausią geležies daiktų 

vj_ krautuvę So. Bostone.
Taipgi užlaiko visokių pentų, 

o-ra. ; sieninių popierų, plumbingų ir 
ziausias Įrengimas visoj ša- visokiausių geležinių daiktų, 
ly. Minėtas bravoras buvo: Pristatom tavorą į namus. Da- 
Įrengtas 1895 ir buvo pla- bar. galėsime patarnaut visiems 
Čiai žinomas savo produktu geriausiai ir prieinamiausią kai- 
da prieš prohibiciją. Bet na- Prašome visus užeiti reika- 
pastaruoju laiku pasirodė lui esant ir persitikrint. kad mu- 
didelis reikalavimas bonko- S1# tavoras geriausias visame 
mis ir dabar Star alaus jau Bostone. Adresas:
galima gaut pas visus par- FLOOD SQUARE HARD- 
davėjus bonkose. Bonkos y- WARE,
ra keliariopo didumo iki 628 Broadway, prie I street, 
pilnos kvortos. So. Bostone. Tel. S. B. 4148

L St.' Liųuor Store
'.’arduodam geriausius įvairių rūšių

TONIKA. DEGTINE. ALŲ Ir VYN'.į 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ii 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ii 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm*. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kaino- 
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.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADMAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vtkare.
107 SUMMER STREET, 

LAVRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Rocti 22 

BOSTON Telef. Lafayettt 237’ 
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. l.asdioe 
NedSliora, nuo 10 ryt. iki i

~ 1TeL So. Boetor 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1ST AS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. pc pietų 

tik aus .arua.

Seredomia iki 12 dierą.
Ofisas “Keleivio” narse.

Iii BROADWAY, tarp C It D et, 
SO. BOSTON, MAS;.

Pirmas PIKNIKAS
Dorchesterio Lietuvių Sąjungos (Kliubo)

Nedėlioj, Rugpiučio-August 9 d., 1936 
Romuvos Parke, Montello, Mass.

Grieš Al. Stevens orchestra visokius naujus šokius 
dėl jaunimo. Bus Įvairių valgymų ir gėrimų. Taip-

_ ♦

m visnkilr linksmvhinC?“-------r--------_
Visus nuoširdžiai kviečia atsilankvti.

RENGĖJAI.
Bušai išeis 12:00 vai. dieną nuo Lietuvių svetai
nės, So. Bostone.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 25 nuošimčius. 

Apdraudžiame namus nuo ugnies 
W. E. LINDSEY. (-)

755 Boylston St.. Boston. Mass 
Tel. KEN-more 1645.

Pietai*

Populiariškumas 
pats be nieko,
uždirbti.
PICKWICK
sau tvirtą 
Naujosios

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY MARKET

295 BROADMAY, SO. BOSTON

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

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

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

PASIPIRK KEISĄ ALAUS J NA
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE 
CROFT PALE ALE 

LION ALE—PILSNER 
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Keisas $2.^0

Dykai Pristatymas.
le.. SOUth Boston 9772 

295 BROADWAY, SO. BOSTON'.

neateina 
jį reikia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 
Sekmadieniais: II

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

-IX

'1

užsidirbo
poziciją 

Anglijos 
iausias Elius.

kaipo
myli-

'"t i-: *

Reikalauk kad jums Elių įleistų 
iš oficialio PICKWICK krano!

Bonkomis pas vietos pardavėjus 
2 už 25c. (tik alus) Didžiajam Bostone.

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 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwea)th 4570.

T TF'TTTVVC1

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis a;.tiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvvay, So. Boston, M-

Tel. Vaivorai t y S466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIS! t 
VALANDOS: S-6 Ir 7-0.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVT5RO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

DR. GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

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

Telepbote 

So. Boston
105.3

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pig os.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic BrekaLs.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trolcus visokių išdirbysčių.

327 TREMONT 
BOSTON.

Valandos: Utar., Ket, Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė
liom nuo 10—12 ryte.

ST.
Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkui.

Taisvmo ir demonstravim- 
1 HAMLIN STRE u. C 
Kamp. East Eighti* St. 
SO. BOSTON, MaSS.

.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią >atar-
navimą. Adresas: (

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

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Ma

c V




