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Ispanijoj Susiorganizavo 
Nauja Karo Vyriausybė

] baskai turi
'apkasus, sustiprinę juos ce- gal. Paskui baskai* atkreipė, -

PREMJERAS CABALLE
RO PASITRAUKĖ.
. “T? 'mentu ir geležimi. Kartu su savo artileriją prieš fašistų:''A

Naujas kabinetas, paskelbė savo vyrais stovi šituose ap- pozicijas kalnuose, apie 10 / 'J
obalsį:_ Laimėti karą ir iš- kasuose ir baskų moterys mylių nuo Bilbao, ir per iš-|| 

gelbėt demokratiją.” su šautuvais. Jų apsigynimo i tisas " 4 valandas jas bom 
Paskutinėmis dienomis linija esanti apie 120 mylių, bardavo. Po to baskų pėsti 

Ispanijos lojalistų tarpe į- j ilgioJr atsiremia abiem ga-
vyko keliatas nesmagių reiš- lais į jurą. Tarp tos linijos ir 
kinių. Vienas iš įkiriausių juros pakraščio stovi Bilbao 
dalykų, tai fašistų užsispy- miestas. Fašistai, kurie sten- 
rimas būtinai paimti baskų giasi tą liniją pralaužti, turi 
sostinę Bilbao. Italų ir vo- apie 75,000 kareivių, kurių 
kiečių padedami, jie tenai pusė susideda iš italų ir vo- 
sprogdina orlaiviais mies- kiečių. Baskai kareivių turi 
tus, naikina žmonių namus daugiau, bet jie neturi tokių 
ir žudo beginklius žmones, gei'ų ginklų, kokiais vokie- 

Antras dieglys lojalistų čiai ir italai yra apginklavę 
pašonėj buvo anarchistų su- fašistus. Ypač baskams stin- 
kilimas Barcelonoj ir kituo- ga orlaivių. Ar naujoji Ispa- 
se Katalonijos miestuose, nijos vyriausybė suspės 
Jiems malšinti vyriausybė jiems pagalbą pristatyti, tai 
turėjo atimti iš fronto kai parodys ateitis.
kurias kariuomenės dalis.

BASKAI ATMUŠ 
FAŠISTUS.

Telegrama iš Bilbao sako, 
kad šį panedėlj per smark

• muši baskų lojalistai sulai 
ikė fašistų ofensyvą prie; 

įsikasę stiprius Bilbao ir nugrūdo priešą a

Plieno Pramonėj Vėl
Gręsia Streikas.

Kovoj su savo darbinin
kais pereitą sąvaitę buvo su
mušta da viena stambi plie
no firma, tai Jonės and 
Laughlin Steel Corporation 
Pittsburghe. Visų pirma, ji

i buvo priveista priimti atgal 
7 darbininkus, kuriuos buvo 
prašalinus dėl unijos orga
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So. Boston 3071 METAI XXXII

“Aš Tik Dabar Pradėsiu 
Kovą,“ Sako Rooseveltas
Žydų Pogromai Len

kijoje.
Lietuvos Brastos mieste, 

kurį lenkai dabar vadina;
nizavimo. Wagnerio Įstaty- Brzescio vardu, pereitą są- 

- vaitę kilo žydų pogromas '

NEBUSIĄ JOKIO NUSI
LEIDIMO REAKCIJAI.
Vyriausis Teismas busiąs 
pakeistas ir darbininkų 
gyvenimas pagerintas.
Prezidentas Rooseveltas

mas jai čia nulaužė ragus. ' buvo įšvažiavęs porai sąvai-
ninkai puolė vieną kalnąo karaliaus “Hindenburgo” kuorBet atsisakė pripažinti Juodašimčių gaujos prade-,žuvaut Te^g valstijos 
durtuvais. Nežiūrint atkakę J.0- Džl.«> *2 ge- Jti iu S Kur WaŠh-

fašistų pnesimmosi,roblio dabar vra pristatyta sar, vguzes SUStreikavojOs27,000 <rintk tjnai in^nan saulės apdegintas
tsburgho fa- Svuai mėgino ginus, ienai . Das;i:;pips ant :urju o„_ 
dvieju dienų gryžęs ji patyrė keturius

lauš
baskai pasiekė kalno viršu-astrofoj žuvo‘.35 asmenys; 33 sud

------------------- brikuose. Už------------------- , . ,.

POLEMIKA
r1-

Va nrinnžiniitai Hidrinii TTnit- arba Sunaikinta UZ 500,000 • J pticoinv,ra pnpazinusi aiazioji unit- » . J0 sumanymui reformuoti

»ed States Steel korporacija, uoierių. ........................ VvriairoKuri samdo 225,000 darbi- .Pogromas kilo is to, kad R į g ._
cijose, nes nuo kalno baskai 106-tame “Vienybės” nu- Jnnkų, o paskui ir keliatas vienas žydas mėsininkas su- ’ paskirti šelnimo rei- 
galės juos lengvai bombar- meiy prikrovė apie pusant- ^mažesnių pripažino darbi- sirėmė su lenku policininku kaĮamg tiktai $1000 000- ’ • ros špaltos savo išminties 4inkų organizaciją be jokio £ perdūrė pastarąjį peiliu. į į vietojiprezidento rei-

--------------- po antgalviu “Dabar.” Per- /streiko. Kai tas policininkas ligom- P antr0 biliono
Leivistone Laimė io skaičiau tą mali-malienę ir' Bet dvi plieno firmos da nemirė,po visą miestą juo- , J i

7, , n ! pamaniau sau: koks snapas, Nepasiduoda unijai, tai Re- dasimciai pradėjo saukti: 3 butas ne-C. I. 0. Unija. , toks ir baisa, į public Steel Co Ar Youngs- žydas ęo-
and Tube Co., Atkersykim zy- tine agentura.

Tautininkai tuoj ėmė pla- Kad, sakant

nę, kur prasidėjo kova dur
tuvais. Fašistai buvo nuga-; 
lėti ir jų sustiprintas pozici-į 
jas ant kalno užėmė baskai. 
Lojalistų vadai sako, kad 
užėmus baskams šitą kalną, 
fašistams dabar bus sunku 
išsilaikyti aplinkinėse pozi-

KAIP GIMSTA RIETE
NOS SPAUDOJE.

Kaž-koks Antanas Tulys 
nu-

duoti,

kuo pasinaudodami fašistai Harvardas Siųs Am-j
tuoj puolė tas vietas ir už
ėmė keliatą susilipnintų po
zicijų į šiaurę nuo Madrido.

Trečias sukrėtimas, tai 
vyriausybės permaina. Iki

buliansą I sparu jos Me _ Pereitą Matyt, vyrukas siaurų
Lojalistams. subatą trijose čeverykų pažium, mažai visuomenės

Harvardo universitete su-i dirbtuvėse čia buvo suruoš-sąjudy dalyvavęs, o jeigu ii 
- . . dnnranizavn iš <r,iHenrn tas streikuojantiems darbi-«aiyvavęs, tai gal tik kaip

šiol buvęs premjeras sociali- • Drofesorįu komitetas ku- i ninkams balsavimas. Klau-koks “na prišleikie” asmuo, 
stas Caballero pasitraukė su risPnutarė sukelti $1,500 darnas buvo pastatytas: “Arir imasi rašyti apie dalykus, 

o ,nn , „ nn.nn vo . nusiųstį Jg. j pntan C. L O. Unijai, |PĮe klinUOS
panijos lojalistams ambu- 
liansą ligoniams vežioti. Dr.

savo kabinetu, o naują vai 
džią sudarė Dr. Juan Neg- 
rin, taip pat socialistai Kaip 
praneša “New York Times” 
korespondentas, tai vyriau
sybė buvusi perorganizuota 
tuo tikslu, kad sumažinus 
joje Katalonijos anarchistų 
atstovybę. Caballero vy
riausybė susidėjo iš 19 na-

B. Cannon, fiziologijos pro
fesorius, yra komiteto pir
mininkas, o studentas Tu- 
cker Dean—iždininkas, Ko- 
mitetan Ineina pagarsėjęs 
teisės profesorius Felix 

i Frankfurter, teologijos prof.r.ų o naujam kabinete yra , g Bj , h. da kitu 
tik 9 ministeriai. Jo sąstatas *
toks:

Užsienio reikalų ministe
ris. Jose Girai, kairysis re
publikonas.

Krašto gynimo ministeris, 
Indalcio Priesto, socialistas.

Teisingumo ministeris, 
Manuel Irujo, baskų nacio
nalistas.

Vidaus reikalų, Julian 
Zagazagoita, socialistas.

Švietimo ir sveikatos, Je- 
sus Hernandez, komunistas.

Žemės ūkio, Vincent Uri- 
be, komunistas.

Viešųjų darbų ir susisie
kimo, Bernardo Giner de los 
Rios, unijos republikonas.

Darbo ir socialės pagal
bos, Jaime Ayguade, kairy
sis Katalonijos republiko
nas.

Premjeras Negrin prista
tė naują kabinetą preziden
tui Azanai, kuris tuoj jį pri
ėmė ir užgyrė.

Iš šio sąrašo matome, kad 
naujoj Ispanijos vyriausy
bėj bus atstovaujamos visos 
partijos, kurios sudaro Liau
dies Frontą, išskyrus sindi- 
kalistus ir anarchistus.

Naujasis premjeras, Dr. 
Juan Negrin, esąs “stipriau- 
sis žmogus Ispanijoj.” Jis 
mokslą ėjęs Vokietijoj ir 
baigęs tenai 3 universitetus, 
Berlyno, Leipcigo ir Kielio. 
Vokietijoj studentaudamas 

jisai ir socialistu tapo. Jis 
gerai kalba angliškai, fran- 
cuziškai ir vokiškai, neskai
tant jo prigimtos ispanų 
kalbos.

Sakoma, kad jo vadovau 
jamoji> vyriausybė stengsis 
tuojaus siųsti pagalbą spau
džiamiems baskams, kurie 
jau paskutiniuose apkasuo
se ginasi nuo užpuolikų. Už 
špšių myliu aplink Bilbao

Komitetas pavadintas: 
Harvard Committee of the 
Medical Bureau to aid Spa- 
nish Democracy.

Anglų Laivas Patai
kė Ant Minos.

Pereitą sąvaitę Ispanijos 
pakrašty smarkus sprogi
mas vandeny sugadino ang
lų karo laivą “Hunterį.” Is
panijos valdžia tvirtina, 
kad anglų laivą atakavęs 
vokiečių submarinas, bet 
patys anglai nusprendė, kad 
tai buvusi palaida mina, ku
rią įleidę jūron Ispanijos fa
šistai. Anglų laive 8 karei
viai buvo užmušti ir 14 su
žeista, nes sprogimas išplė
šė didelę skylę laivo šone. 
Laivas tačiau nenuskendo.

Nušovė Sovietų Ar
mijos Karininką.

Žinia iš Maskvos sako. 
kad tūlas Kanakatovas, 18 
metų amžiaus vaikinas, ku
ris saugojo orlaivių patalpą, 
šovė ir užmušė Sovietų ar
mijos komendantą Pavlovą- 
Silvanskį. Kaip rodos, ko
mendantas norėjo tą vaiką 
mušti, kam jis laikė patal
pos duris neuždarytas. Vai
kas nusigandęs ir šovęs.

town Sheet 
kurios samdo apie 77,000 
darbininkų. Šį panedėlį jos 
pareiškė, kad jeigu C. I. O. 
unija apskelbs jų dirbtuvė
se streiką, tai jos uždary

C. I. O. unijai, aripie kuriuos jis nieko kita
ne?- Streikieriai beveik PhiladdphlįO] foitė 
vienbalsiai pasisakė prita
rtą. Tai buvo antausis fabri
kų savininkams ir vietos 
valdžiai. Tie reakcininkai 

du mėnesiu terorizavoper

D-ras Klimas.
Jonas V. Grinius praneša 

mums iš Philadelphijos, kad 
11 gegužės ryto 1:38 valan

streikuojančius darbininkus i dą mirė D-ras E. G. Klimas,
ir areštavo streiko vadus, 
sakydami, kad tik atvykę iš 
kitur agitatoriai agituoja už 
uniją; darbininkai, esą, ne
nori jokios unijos, o ypač jie 
esą priešingi C. I. O. unijai. 
Dabar gi šitie ponai turės 
užsičiaupti. Lewistone ir 
Auburne streikavo 19 dirb
tuvių. Kitos da nebalsavo.

AIRIAI SUSPROGDĖ AN
GLIJOS KARALIAUS 

PAMINKLĄ.
Airijos sostinėj Dubline 

13 gegužės bomba sunaiki
no Anglijos karaliaus Jur
gio II-jo paminklą, kuris 
stovėjo Stephens Green Par
ke. Sprogimas buvo toks 
smarkus, kad visi langai 
aplinkui išbirėjo, bet iš 
žmonių niekas nenukentėjo.

Albanijoj Sukilimas 
Nuslopintas.

Pietų Albanijoj', Graiki
jos pasieny, pereitos sąvai
tės pabaigoje buvo prasidė
jęs sukilimas prieš karaliu
ko Zogo valdžią. Sukilėliai 
buvo jau užėmę kai kuriuos 
miestus, tačiau vėliausios 
žinios sako, kad kariuome
nė juos nugalėjo ir sukili
mas tuo pasibaigęs. Valdžia 
skelbia, kad sukilimas bu
vęs “bolševikų” suruoštas. 
Bet tai yra paprastas visų 
reakcinių valdžių melas. 
Sukilimo vadas buvo buvęs 
Albanijos užsienio reikalų 
ministeris Efen Toto, kuris 
nieko bendra su bolševikais 
neturi. v
DANGUS YRA TIK SVA
JONĖ, SAKO MOKSLI

NINKAS.
Tokios vietos, kaip “dan

gaus karalystė,” niekur pa
sauly nėra. Dangus yra nie
kas daugiau, kaip tik svajo
nė gimusi žmogaus galvoje 
ir perduodama vieno kitam 
Šitaip išaiškino dangų pro
to specialistų (psichiatrų) 
suvažiavime Pittsburghe 
Dr. Gregory Zilboorg iš 
New Yorko.

buvęs kitąsyk SLA. dakta
ras kvotėjas ir šiaip plačiai 
žinomas lietuvių gydytojas. 
Laidotuvės buvo pereitą su
batą, 15 gegužės. Šermenų 
apeigomis rūpinosi Masonų 
Draugijos vietinis skyrius.

Paliko žmona Elena Gri
gaitė, sūnūs Enochas, brolis 
Aleksandras ir keliatas toli
mesnių giminių. Velionis 
gyveno su šeimyna prie 
2538 East Allegheny ave.

JUROJ RADO LAKŪNĖS 
KŪNĄ

Anglijos pakrašty iš juros 
buvo iškeltas moteriškės la 
vonas lakūnės kostiume. Jos 
asmenybė neišaiškinta.

vienu žo
džiu, Kongresas pradeda 
šiauštis prieš visas prezi
dento reformas.

Paklaustas spaudos atsto
vų, ar jis Kongresui nusi
leis, Rooseveltas atsakė: 

išdaužyta ir krautuvių iš- dabar' nus^e^"no*

vot.”

tinti kurstančius atsišauki
mus ir kituose Lenkijos mie
stuose, kad reikia mušti žy-

siančios visus savo fabrikus dus. Žydų krautuvės visur 
neribotam laikui. Unijos va- užsidaro, langai užkalami
dai sako, kad streikas bus 
neišvengiamas.

lentomis. Daug langų esą

CHICAGOJE MIRĖ PIR
MUTINIS LIETUVIS 

BIZNIERIUS.
Pereito nedėldienio naktį 

Chicagoje mirė Liudvikas 
Narmontas. išsirgęs beveik 
du metu laiko. Jis sirgo pa
ralyžium. kuris įsimetė jo 
organizman po to, kai jis 
buvo sunkiai sužeistas auto
mobiliaus nelaimėj. Velio
nis buvo jau nebe jaunas 
žmogus, arti 75 metų am
žiaus, ir buvo skaitomas pir
mutiniu lietuviu biznierium 
Chcagoje.

Nusišovė Vokiečių
Laivo Kapitonas.
Ties Floridos pakraščiu 

pereitą sąvaitę užėjo ant 
uolų vokiečių prekių laivas 
Wiegand.” Kadangi atsi

tiko gražiam ore, tai kapito
nas Liebert iš tos sarmatos 
nusišovė. Jo lavoną Ameri
kos pakraščių sargai atvežė 
į Miami miestą. “Wiegand” 
nusėdęs už 35 mylių į pietus 
nuo Miami.

BROOKLYNE NUŠOVĖ 
SALIUN1NINKĄ.

Pereitą nedėldienį Brook 
lyne buvo rastas nušautas 
saliuno ir restorano savinin
kas Morris Fruchtbaum. Po
licija spėja, kad tai esąs plė 

laikų darbai

Etiopijos Karas Kai
navo 12,000,000,000 

Lirų.
Italijos finansų ministe

ris pereitą subatą pranešė 
fašistiškam parlamentui, 
<ad Etiopijos pavergimas 
Kainavo Italijai apie 12,- 
>00,000,000 lirų. Iš jo rapor
to paaiškėjo, kad šitam kru
vinam banditizmui fašistiš
ka Italija pradėjo ruoštis 
jau nuo 1934 metų. Ji ruo
šėsi ištisus metus ir tas pasi
ruošimas kainavo apie 400,- 
000,000 lirų. Užpuolimas 
ant Etiopijos prasidėjo 1935 
metų 31 liepos ir iki 1936 
metų 30 birželio karui išlei
sta 11,350,000,000 lirų. Ta
čiau karas Etiopijoj nėra 
pasibaigęs da ir dabar. Da 
nelabai senai Addis Ababoj 
buvo sušaudyta apie 2,000 
etiopų. Armijos užlaikymas 
ir gyventojų malšinimas rei
kalauja iš Italijos ir toliau 
bilionų lirų.

Nors Etiopija yra katali-

.plėšta Terespolės, Kobry- 
nės, Černovicų ir Baltstogės 
miestuose. Kai kurie žydų 
namai visai suardyti.

pradėsiu ko-

Sugryžęs į Baltuosius Ru
mus, Rooseveltas tuoj pra
dėjo konferencijas ir pasi
tarimus su savo partijos va
dais Kongrese.

Po tų konferencijų pa- 
kad nežiūrint ki-

Snoivdenas Mirė.
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

mirė Philip Snowden, buvęs aiškėjo, 
kitąsyk žymus anglų Darbo lančios o.pozicijos iš reakci- 
Partijos vadas. Kai 1924 m. ninkų pusės, Rooseveltas 
darbiečiai paėmė Anglijos būtinai reikalaus pravesti 
valdžią į savo rankas, Snow- sekamas reformas: 
denas užėmė finansų minis- 1. Reorganizuoti Vyriausi 
terio vietą ir pasižymėjo ne- Teismą, 
paprastais finansiniais ga- 2. Paskirti $1,500,000,000 
bumais. Užtai Anglijos ka- šelpimo reikalams šiems me
relius pakėlė jį į lordus. Bet tams. 
kai vėliau darbiečiai rinki- 3. Nustatyti pramonės 
mus pralaimėjo, Snowdenas darbininkams algų minimu- 
su MacDonaldu pasiliko vai- mą ir darbo valandų maksi- 
džioje bendradarbiauti su mumą. 
buržuazija. Jo santikiai su 4. Uždrausti vaikų darbą 
Darbo Partija nutruko, ir pramonėj, 
kartu užgeso jo politinė 5. Palengvinti Taimerių 
žvaigždė. Snowdenas mirė nuomininkų būklę, 
su lordo titulu, bet visų už- i 6. Priimti toli siekiantį 
mirštąs ir apleistas. plana elektros energijai ga-• J • 1 • * 1 1

G. M. STREIKAS CLEVE
LANDE SULAIKYTAS.
Pereitą sąvaitę Clevelan- 

kų šalis, tačiau jos žmonių /e buvo sustreikavę 6,300 
skerdimą, nnniežins užjrvrė Genei ai Motors dai bininkųskerdimą popiežius užgyrė, 
nes Etiopijos katalikai pir
ma nemokėjo popiežiaus 
dvarui mokesčių. Dabar jau; 
jie turės mokėti.

Raudonas Kryžius
Neturi Pinigų Is

panijai.
Amerikos Raud o n o j o 

Kryžiaus vadovybė Wash- 
ingtone praneša, kad ji ne
begalinti daugiau teikti Is
panijos žmonėms pagalbos,

Fisher Body dirbtuvėje. 
Darbininkai metė darbą ir 
susėdo. Tai buvo protestas 
prieš kompaniją, kuri pra- 

į dėjo greitinti darbą ir tuo 
pačiu laiku atleidinėti dar- 

[bininkus. Bet dieną pastrei- 
i kavus, padalyta laikina su- 
į tartis ir darbininkai žadėjo 
šį utarninką pradėt darbą iš 
naujo.

VALDŽIOS SKOLA JAU 
PRAŠOKO $35,000,000,000

Washingtono žiniomis, fe-
nes neturinti pinigų. Tarp- deralės valdžios skola jau 
tautinis Raudonas Kryžius į prašoko 35 bilionus dolerių.
esąs surinkęs Ispanijai šelp 
ti jau $160,000 ir prie tos 
sumos pridėjęs $25,000 A- 
merikos Raudonas Kryžius. 
Šitų organizacijų siunčiama 
pagalba esanti teikiama be-

Pereitą seredą ji pasiekė 
jau $35,039,956,335.49.

Gegužės 17 japonų laive 
ekspliodavo katilas, 70 žmo
nių užmušta. Kiti nuvežti i 

veik lygiai abiem pusėm Is-1 ligoninę. Laivas ruošėsi va- 
panijoj. ’žiuot i Pietų Ameriką.

minti, potviniams kontro
liuoti ir gamtos turtų ap
saugai.

Vienu žodžiu, Roosevel
tas yra nusistatęs siekti sa
vo New Deal tikslų be jokių 
kompromisų. Jis davė vi
siems suprasti, kad jis nėra 
išsižadėjęs savo nusistaty
mo pagerinti darbininkų są
lygas dirbtuvėse, farmerių 
gyvenimą fanuose, ir kartu 
rūpintis tais, kurie negali 
gauti darbo.

Už visus tuos dalykus pre
zidentas sakosi tiktai prade
dąs kovoti.

ST. LOUISO VIEŠBUČIŲ 
STREIKAS PASIBAIGĖ.
St. Louiso mieste buvo 

sustreikavę viešbučių tar
nautojai, reikalaudami uni
jos pripažinimo. Jie streika
vo tik vieną dieną ir streiką 
laimėjo.

Clevelande pereitą sąvai
tę tūla Dorota Bolek, ma
tyt, lenkė, pagimdė automo- 
hiliuie dvynukus.
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PATARIA IMTI AMERI- išsigerti ir kortomis palošti.
KIEČIŲ DOLERI UŽ 10 

LITŲ.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad “Užsienio Lietu
viams Remti Draugijos” pir
mininkas, adv. R. Skipitis, 
pataria mokėti Amerikos 
lietuviams, už 1 dolerį po 10 
litų.

Jis aiškinąs taip:
"Amerikos lietuviai, kurie 

nori šią vasarą atvykti Lietu
von, kelia valiutinį klausimą. 
Jie siūlo, kad atvažiavus Lie
tuvon jiems už dolerį butų mo
kama ne pasai dabartinį jo 
kursą, bet po 10 litų. Mane 
nuomone toks jų pasiūlymas 
praktikuotinas. Tai butų savo
tiškos reiremarkės — kelionli- 
čiai Jei tas jų pasiūlymas bu
tų įgy vendintas, tai Amerikos 
lietuviams butų suteikta proga 
pigiau Lietuvoje pagyventi, o 
be to, atvažiuotų žymiai dau
giau ekskursantų. Lietuva nuo 
to nenukentėtų, bet laimėtų. 
Reikia skatinti, kad užsienyje 
gyvenantieji lietuviai daugiau 
lankytu savo kraštą. Buvo lai
kų, kada atvažiuodavo ligi 10, 
000. o dabar atvyksta tik ligi 
1,000 užsieniečių lietuvių. Man 
atrodo, kad tinkamai sutvar
kius santykius su užsieniečiais 
lietuviais, jiems teikiant kai 
kurių lengvatų, kasmet jų tu
rėtų atvažiuoti apie 5,000. Ta
da Lietuva turėtų šiokią tokią
finansinę paramą, o užsienio 
lietuviams butų suteikta pro
ga arčiau susipažinti su Lietu-

Ir tam tikslui išleista 1,270,- 
000 litų!

O Lietuvos ūkininkai, iš 
kurių tie 1,270,000 litų buvo 
paimti, neturi šiaudų savo 
kiauriems stogams užlopyt. 
Štai ką reiškia tautininkų 
viešpatavimas!

Vokiečių Puikybė Eina Su Durnais.

NORĖTŲ KVIESTI AME
RIKON CHORĄ IŠ LIE

TUVOS.

Kažin koks “Worcesterio
Lietuvių Moterų Kliubas” j 
prisiuntė mums spausdintą 
atsišaukimą, kuriame tarp 
kitko sakoma:

“VVorcesterio Lietuvių Mo- j 
terų Kliubas ir kitos organi-, 
zaeijos paduoda sumanymą 
užkviesti Lietuvos Saulių Są
jungos Chorą koncertuoti A- 
merikoj, ir šiuomi kreipiasi į 
lietuvių visuomenę atsiklau- 
siant nuomonės musų veikėjų 
ir spaudos dėl šio sumanymo 
užgyrimo.

“Kas pastaruoju laiku lan- o ,
kėši Lietuvoje ir kam teko iš- ..Stnlau .znį"nes d?mfJ 
(tiršti minimo choro koncer- zituomts is Rusijos, lauk 
tus, tas jau tino. kad šauliu Į™ kas naujo 1S ten
Sąjungos choras yra musu įg ^ka’5 ko
dainos meno tikra pažiba ir Kia l.ei} DHS Ko
jam lygaus niekur nėra. sio pagenmmai. Ir beveik i 
choro pasirodymas Amerikoj Šviesesnio proto žmones 1 
patarnautų mums ir Lietuvai
daugeliu atžvilgių, nes paro
dytų amerikonams, kaip lietu
viai aukštai stovi dainos meno 
srityje.”

Toliau nurodoma ir dai
vos atkutimu, jos kultūra, eko-lnos, kurias tas choras dai- 
nomišku gyvenimu ir pana-jnuoja, būtent: “Amžinatil- 
šiai.” j sis,” “Mesijošius,” “Mišios”

lir keliatas kitų.
-.iii. , Šito keisto sumanymo au- 

ty uz 1 dolerį butų daug «akosi nOrėtų išgirsti,
naudingesrns dalykas, negu apįe mano Amerikos 
sportininkų Amerikon siun- hįetuviu visuomenė ir spau- 
timas ir kitos rasistines gas- da *
tr°lės. J Taigi pasakysime, kaip

Bet tai da ne viskas, ko mes į tai žiūrime. Mums ro-
Amenkos lietuviai pagei- doSj kad šis sumanymas vi
dau ja. Demokratines tvar-l^ nėra Worcesterio “mo
kos Lietuvoje atpigimas te kliubo” iniciatyva, bet 
mums rupi daug daugiau, Smetonos leitenaneiuku 
negu_ dolerio kursas “skymas” paskleisti dau
„ ?.e1^ butų pa- fašistinės propagandos
salinto fašistine tautininkų Amerikos iiet£vių. Mes
diktatūra ir leista gyvento-1 tokios propagandos ne- 
jams laisvai įssinnkti tokią Į t r r ° 
valdžią, kokios jie nori, tai] 0 ^igu nebutų Uetu.
kiekvienas Amerikos lietu- vos valdžios pinigais finan-
vis norėtų parvoziuoti.savo. ama propaganaa, U1 
teviskes pažiūrėti, nežiurau: ,ė£ a7tokį ch
kiek litų jis tenai nz doleri į-kelionės lėšas
gaus. - apmokėti9Taigi, jei tautininkams iš- PE ^os pusės
tikro rupi amerikiečiu lietu-gįg sumanymas vra ne
viu ir Lietuvosvalstybes lą- tikį ir nepriilįtinas; 
bas, tai jie turėtų kuo grei-’ *
ciausia pasitraukti iš val
džios, kurią jie smurtu turi' 
pasigrobę.

AUKSUOTI RŪMAI IR 
KIAURI STOGAI.

‘Lietuvos Žinios” šių me-

PATARIA NEUŽGAULIO- 
TI KATALIKŲ.

“Laisvės” redaktorius sa
vo “Krisluose” rašo:

“Susimildami, draugai, liau
kitės rašę ir pasikalbėjimuose

tų 91 numery praneša apie Į vartoję, kalbant apie katali- 
naujus Lietuvos karininkų 
rumus, kuriuos pastatyti 
Kaune kainavo 1,270,000 
litų. Sako:

“Didingieji naujieji Ramo
vės rūmai iškilmingai atidary
ti. Aukštalubė. marmuro kolo
nomis ir paauksuotais langu 
rėmais papuošta erdvi salė bu
vo pilna iškilmių dalyvių—ka
rininkų ir kviestų svečių. Prieš 
atidarant buvo progos apžiū
rėti kitas patalpas, kurių tarpe 
mažoji salė su 6 kunigaikščių 
dideliais P. Kalpoko paveiks
lais, gotiškame stiliuje įrengta 
Vytauto Didžiojo seklyčia, P.
Prezidento svetainė, viename 
salionėly V. Didžioko piešti 
Lietuvos provincijos vaizdų 
paveikslai (R. Prezidento do
vana) ir k. moderniškai ir dai
liai įrengtos patalpos.”

kus, tokius išsireiškimus, kaip 
‘davatkinlai,’ ‘davatkos,’ ‘kle
rikalai,’ ‘šventakupriai.’ Pa
prastų katalikų negalima va
dinti klerikalais. Klerikalai yra 
politikieriai kunigai ir jų kole
gos. Tokiais pavadinimais mes 
įžeidžiame darbininkus, ku
riuos norime laimėti kovai 
prieš kapitalizmą.”

Mums rodos, kad tai svei 
ka pastaba. Darbininkai, 
kurie dar klauso kunigų, y- 
ra nesusipratę žmonės. O 
užgauliojimu nesusipratėlį 
juk neišmokysi.

Aukštalubė salė, marmu
ro kolonos, auksuoti langų 
rėmai, gotika ir moderniz
mas!

Ir kam?
Ogi vien tam, kad kari- 

nifitati turėtų gražią vietą

AR ŽINOTE, KAD-
Didžiausi pasaulio uostai 

yra šie:
1. New Yorkas.
2. Londonas.
3. Hamburgas.
4. Antverpas.
5. Rotterdamas.
6. Laverpoolis.
7. Marseilles.
8. Kobe (Japonijoj).
9. Šanchajus (Kinijoj).

KELEIVIS, 9a BOSTON.

Vaizdelis parodo, kaip de 
skridęs Amerikon 11-tą s;

AMERIKOS LIETUVIŲ LAISVAMA
NIŲ DRAUGIJOS REIKALU.

Atsišaukimas. Tai
Gal

!goj ir vieną Detroite).
..... • i labai mažai nuveikta,Lietuvių Laisvamanių Eti-j j gayma kiek kai-

nes Kultūros Draugijos 2 kp . ; . Ce”0 Komitetą bet
susirinkime, laikytame šių ......................... - -
metų 23 balandžio, Draugi
jų svetainėje, Detroite, ap
svarsčius laisvamanybės rei
kalus, tapo užgirtos sekan
tis atsišaukimas;

Visi, kurie tik sekame pa 
žangių lietuvių judėjimą, 
matome, kad dėl stokos lie
tuvių laisvamanių draugijos 
Amerikoj, daug nukenčia 
a beinąs progresy viskas lais
vamaniškas lietuvių judėji
mas, o iš to nemažai pasi
naudoja juodasis klerika
lizmas. Per 10 pastarųjų 
metų pas mumis laisvama
nybės darbas buvo visai už
mirštas ir nieko nebuvo tuo 
klausimu veikta. Tas duoda 
klerikalams progos be jo
kių kliūčių varyti tamsini- 
mo darbą tarpe darbininkų. 
Mes matome, kaip kunigija 
šaukia, vieną po kito, spe
cialius suvažiavimus, ku
riuose verbuoja davatkas i

šaukė: -Mama! Aš noriu kryžiaus k?.r« Prieš. P.ro?re- 
mamos! Kur mano mama? ?'vlsk,iS veiklą ir pnes visus 
Vesk mane pas mamą!” tao?: ku,rle nepasiduoda ku- 

šitokio reginio korespon- nigijos komandai. . Semaus 
dentas jau negalėjęs pakęs- varapijonai turėjo 

- kelis metus
laukti

ti. “Niekas nežino, kokį aš metus misijonieriaus, 
turėjau širdies skausmą, re- 0 (!a^ar nusijonieriai

kėjo revoliucionieriams 1 
mėt, nes tai reiškė lais' 
Rusijos liaudžiai. Šiandi 
vėl viso pasaulio pažangi 
liaudis labai užinteresuo1 
Ispanijos likimu, ir žmon 
gaudyte gaudo žinias iš ’ 
panijos karo lauko. Kas 
naujo? Kas laimi? Visok 
įsitikinimų žmonės turi 
vų troškimų. Kad tik m; 
troškimai išsipildytų, o 
kito, ir tt.

Bet mažai kas pagalvoj 
kad tokie pageidavimai yra 
aliejaus pilstymas į degan 
čią ugnį.

Skaitant anglų laikraš
čius apie Ispanijos reikalus, 
motosi įvairiausių minčių 
net demokratijos klausimu. 
Net keista, kad tokios lais
vos šalies žmonės, ir da pa
mokinti, taip daug skiriasi 
vienas nuo kito demokrati
jos supratimu. Tačiau nepa
stebėjau nei vieno laikraš
čio, kuris drįstų agituoti 
žmones prieš teisėtą Ispani
jos valdžią.

Kiek laiko atgal gavau 
nuo vieno gero draugo kelis 
pundus lietuviškų laikraš
čių. Čia jau visai kas kita. 
Juose matyt daug pagėžos 
Ispanijos liaudžiai, o jos žu
dytojams fašistams rodoma 
aiški simpatija. Nekuriu iš
sireiškimai tiesiog sakyte 
sako, kad darbininkai, ku
rie. gina savo laisvę, yra vil
kai avies kaily, kurie trokš
ta žmogaus kraujo.

Pavyzdžiui, pasiskaitykit
Tėvynėj” širviduko “Mu

sų Dienų Pasaulis.” Jis ten 
prisidengęs neva demokra
tijos meile, kaip vilkas avies 
kailiu, ir šaukia, kad visos 
demokratiškos šalįs turėtų 
susivienyt prieš “vieną ben 
drą priešą — bolševizmą,” 
kad apsaugojus demokrati
ją. J tų demokratiškų šalių 
skaičių šaukiama ir fašisti 
nė Italija gelbėt demokrati
ją. O visi juk žinom, kokia 
demokratija yra Italijoj.

“Tėvynės” bendradarbis 
čia pats duria sau nykščiu j 
panosę, parodydamas, kad 
jis nieko nesupranta, kas 
yra demokratija. O jeigu jis 
supranta kas demokratija 
yra, ir tai suprasdamas ši
taip kalba, tai jisai parodo, 
kad jis yra tas vilkas avies 
kaily. Kartu tas parodo, kad 
ir “Tėvynės” redaktorius 
vra toks pat vilkas avies kai
liu prisidengęs, jeigu be jo
kios pastabos tokius rašy
mus talpina ir “T.” skaityto
jus klaidina.

Katalikiškuose lietuvių 
laikraščiuose maniau ką

daugiausia kalti kolonijų 
laisvamaniai, kad nepasirū
pina suorganizuot savo ko
lonijose kuopų.

Draugai laisvamaniai! 
Taip toliaus neturėtų būti, 
nes toks apsileidimas nepa
teisinamas. Visose didesnė
se kolonijose būtinai pasi- 
stengkite suorganizuoti po 
L. L. E. K. Draugijos kuopą. 
Dėl informacijų kreipkitės 
pas Centro sekretorių šiuo 
antrašu: Dr. A. L. Graičiu- 
nas, 3310 So. Halsted Street, 
Chicago, 111.

Gi detroitiečiai ir artimes
nių mieštų draugai, norėda
mi gauti informacijų arba 
jagalbos iš 2-ros kuopos, 
reipkitės šiuo adresu: A. 

M. Metelionis. 7747 Navy 
avė., Detroit, Mich.

Dabar visiems reikia 
stengtis naujas kuopas kur
ti, kad apie ateinantį rudenį 
butų galima jau sušaukti 
laisvamanių suvažiavimą ir 
tinkamai sutvarkyti dr-ją. 
Todėl, draugai ir draugės 

laisvamaniai, į darbą orga
nizuot laisvamanių kuopas!

L. L. E. K. D-jos 2 kuopos 
valdyba:

A. M. Metelionis, pirm. 
M. J. Kemešienė, sekr. 
M. J. Massys, iždin.

gedamas šituos kūdikėlius. nP°lati>s keliauja po lietu- 
Atsigaves nuo šito skausmo, YN parapijas, ir po kelis sy- 
perdavęs šituos kūdikėlius I raetuį baugina para- 
ligoninei, pats išvažiavau WonPs nebūtais daiktais, 
namo,” sako jisai. įaugina, o paskui kisemus

Ir akyvaizdoj šitokių ži- Jie2Ps išvalo. ....
nių, mūsiškiai farizėjai, de- ^^^^^Polenilka IT Kritika.
magogai, ar, geriau sakant, P.rotus n,esen?i
vilkai avies kaily, drįsta va- ' ienas tyskupas, o da- par žodij bro|iui vitaičiui.
dintis demokratijos šalinin- bar vėl tuo pačiu tikslu at- pastebzjau “Tėwnės” 17 

Kristaus mokslo važiuoja kitas. . I Pastebėjau Ievyne? 17-
tame numery, kad brolis Vi-

skelbėjais, ir tuo pačiu lai- Mes, Amerikos pažangus kitfe vėl aiškina SLA. kon- 
ku agituoti ir remti kudi-lietuviai, tą b ogą matyda- Ltituciją Girdi -n,.kurios 

. . k'ązudytojuĮ.0 Kristus juk mi negalime lipaus ramiai SLA. įUOpos kaltais pertoli
nuamete avies saukė kūdikėlius pne savęs, sėdėti ir tylėti, kuomet ku- nueįna veikimu imda- 

nuo savęs ir ėmė dras- sakydamas: “Eikit prie ma- nigija, paįal popiežiaus ko- miesi tokiu darbų< kuriems 
kyt Ispaniją. Netik patys ge- nęs mažutėliai! O šitie, su mandą, deda pastangas vėl ne vįsi nariai pritaria Tai 
ria liaudies ir jos kūdikių kryžium ant krutinės lieja grąžinti inkvizicijos laikus. Lau negerai Tai priešinga 
kraują, bet pasikvietė da ir jų nekaltą kraują. Kiekvienas iš musų, kuris I konstitucijai ” 1
Hitlerį su Mussoliniu į tą Ir mus tautiečiai kartu su tik mylime tikrą ‘mokslą, aš ni1n»i hrnlini Vitaiėhri 
kruviną puotą! Jie nori kunigais drįsta šituos žmog- pažangą ir kultūrą, tarime L ieimi nir-
nrievarta pasiimti valdžia žudžius vadinti “demokra- stoti į darbą ir rodyti darbi-1_. _.otc

tijos gynėjais!” Tuo jie pa- ninkams nedorus klerikaliz-praktikuok JVė° 
rodo, kad jei yra tokie pat mo tikslus. Bet kol mes bu- L ‘ -V- pn , Tarvho« 
sutvėrimai, kaip ir tie kudi- sime neorganizuoti, išsi- na«zi-tn '
kėlių žudytojai. Progai pa- sklaidę, tai to padaryti ne- p
sitaikius jie taip pat dras- galėsime. ‘ Tačiau jis pats taip neda-

anglu laikraščiuose ką jis į kilų savo tautos kūną ir Todėl mums, pažangiems t o, kaip kitus mokina. Pa
matė būdamas pas fašistus, gertų jo kraują. Tik visa bė- Amerikos lietuviams, taip vyzdžiui, jis “Tėvynėj” už
tai plaukai šiaušiasi. Kuni- da mūsiškiams, kad šios ša- darbininkams kaip ir profe- gaulioja pažangiuo sius
gai pasigavę tokius žmones, lies žmonės demokratiją su- sionalams bei biznieriams. SLA. narius, o ar visi SLA.
kurie pritaria liaudies iš- pranta geriaus ir neduoda būtinai yra reikalinga lais- nariai tam pritaria? .
rinktai valdžiai, žiauriai jiems progos. vamanių kultūros draugija, pri-ps nqt
kankina ir net gyvus degi- Tik pamislyk, skaityto- kuri mus visus (apart fašis- L, iįc “TėA’no”
na. Kada jis parėjo pas lo- jau, kas butų atsitikę Ame- tų ir jų simpatikų), jungtų į L m 1 Dažantiems ‘ na- 
įaustus, jis pastebėjo, kad ir nkoj po pereitu rinkimų, bendrą kultūros darbą ir ri9mę JaiiLma? tam-“Tik
šitie tuo pačiu atsimoka. Ta- jeigu Amerikos žmonės bu- kova su klerikalizmu. bolševikai nežiūrint kaip

Jankiai mes įaptnmėt į
nemėto bombą ant nekaltą kiečiai ir kunigai ! Kada di- “. kad mikado? So neatsitiks, tik

w te zkurioų;:™bk^
klebonijomis. Turint laisva-pat- ^a, ar šitam jo įssiso-

SSudktika lSdLL- musą 't’autfečią ir kSiigą bu«'r"™ Prtor\vfei nariai?
žilam ant krutinės, o elgiasi protu, šitie pastarieji turėjo ma ^aUfir ato blosro Datai vi * _ — —<
kaip kokie alkani vilkai, sukelt brolžudystę, kaip Is-
bombas daugiausia mėto panijoj. Bet republikonai 
ant ramių gyventojų, dras- pralaimėję rinkimus visgi 
kydami jų namelius, užmuš- nekėlė maišto ir nesišaukė

prievarta pasiimti valdžią 
į savo rankas, kad galėtų iš
naudoti žmones savo labui.

Kaip vienas korespon
dentas, kuris buvo Ispanijoj 
abejose pusėse, dabar rašo

ma daug šito blogo pataisy-i Ar nariai pritarė Su. 
ti. Be to, per šitą draugiją Įsb.jenjjįmo ajbumo leidimui 
mes galėtume paremti mu- k. „fab .• darvmui ? 
sų idėją brolius ir Lietuvoj. Ar pavieniai nana,

žodžiu sakant, ši draugi-[sutiko, kad Centras uždėtų 
dami tėvus, motinas ir vai-1 Hitlerio ar Mussolinio į tai- ja mums reikalinga. Nei vie- jiems didesnį mokesnį į 

nai iš esančių progresyvių “centrinę kuopą,” iš kurios 
draugijų ji nepakenks, tik jie negauna jokio patama-

kus. Būdamas Madrido mie- ką, bet pasakė: tai mums 
ste, tik po vieno fašistų or-J lekcija; turim mokytis ir 
laivių užpuolimo korespon- taisvt savas klaidas, o ne ki- 
dentas suskaitė apie 40 ma- tus kaltint: turim rengtis ki- 
žų kūdikėlių, kurių vien: I tiems rinkimams. Ve, kur 
šliaužė gatvėmis su nu-1 demokratiškumas! Tą pati 
trauktom kojom, bet da pu- Į galėjo ir Ispanijos fašistai 
siau gyvi ir šaukdami: Į padaryt, palaukti kitų rinki- 
“Mama, mama.” Kiti vaikš-lmų. Bet plėšrūnui įstatymų 
tinėjo atsimušdami j sienas, J nėra.
nes jau be akučių ir taip pat I Taigi, broliai, saugokitės 
šaukdami: “Mama, mama Į vilkų avies kaily. O jų po 
eik šen, mama!” O kiti dai “Tėvynės” ir “Vienybės” 
nesužeisti, bet jų motinos stogais yra da daug.

dirbs tą darbą, kurio iki šio- vimo? 
liai niekas nedirbo. 0 to| Ir ar visi nariai pritaria,

gulėjo ant gatvės jau už
muštos. šitie dviejų-trijų 
metu kūdikėliai kėlė savo 
motinas ir šaukė: “Mama. 
kelk, aš noriu valgyt!”

Surinkęs tuos kūdikėlius, 
korespondentas sakosi nu
nešęs į šantę ir

W. G. Lasky.

FEDERALINĖ VALDŽIA
TURI 829.190 TAR

NAUTOJŲ.
Washingtono pranešimu, 

šių metų 1 balandžio dieną 
nupirkęs J federalinės valdžios tamau- 

maisto bandė juos nors bis-J toju skaičius pasiekė 829 
kį sustiprinti; bet jiems mo-Jl93 žmonių. Į tą skaičių da 
tinos meilė buvo branges- neįeina Kongresas, teismai, 
nė; jie neėmė maisto, bet armija ir laivynas.

darbo yra daug, ir toliau jo 
palikti, kaip buvo iki šiol, 
negalima.

Reikia pasakyti, kad mes 
jau turime tokią draugiją, 
tik reikia steigti jos skyrius. 
Tai Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugija 
Lietuvoje. Šitos draugijos 
1-ma kuopa buvo įsteigta 
Chicagoj (Roselande) prieš 
du metu ir gerai darbuojasi 
Gi pereitą vasarą, po Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Clevelande, laisvamaniai 
turėjo savo sesiją ir išrinko 
šitai draugijai centro komi
tetą, kad vestų čia draugi
jos reikalus, tvertu naujas 
kuopas ir tam panašiai. Iki 
šiol turime jau keturias vei
kiančias kuopas (tris Chica-

kad Širvydukas naudotų 
Tėvynę” dykai savo skel

bimams ir žvejotų dolerius 
iš SLA. narių savo asmeni
nei naudai?

Jeigu šitas sauvaliavimas 
ir nuolatinis narių kiršini
mas per “Tėvynę” nesiliaus, 
tai Susivienijimas galės su
silaukti d a prastesnių pa
sekmių, negu dabar matom. 
Galės prieiti prie to, kad 
naują narį ir už pinigus ne
bus galima nusipirkti. Vie
toj augti, musų organizaci
joj iš apie 20,000 narių pa
liko tik apie 13,000. Ne
gelbsti nieko nei radio rek
lamos, nei auksiniai vajai. 
Tai vis ačiū tiems konstitu
cijos “žinovams.”

W. G. Lasky.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS

Saugoja “Hindenburgo” Šonkaulius.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

WORCESTER1O LIETUVIŲ ŽINIOS.

Apie kai kuriuos lietuvius.
Juozas Blaskevičius eina 

i alaus biznį ežerų parodoj. 
J. Mučiulis sako, kad jo di
džiulis automobilius vežąs

Daugelis nemoka ir nega- j 
Ii mokėti nekilnojamo turto 
mokesčių. Clevelande ran
dasi apie 400,000 sklypų že
mės, už kuriuos taksai ne- į 
mokami. Taigi visa taksųtik šešias mylias ant galiono,^ b an, nugaros tų>. 

gazolino. Stasys Ceiauta a... tčw.ii
sušilęs dilba, kad SLA. 136 
kuopos piknikas išeitų ge
rai. Niekas netikėjo, kad 
adv. Chesnulis liks naujo 
laikraščio redaktorium, bei 
taip išėjo. Viename paren
gime Karpius* negalėjo su
rasti Tysliavos, kad spyčių 
pasakytų. J. Brazauskas la
bai susirūpinęs apie miesto 

kai

kurie dar išgali užsimokėti. 
Išviso užsivilkusių taksų vra 
$87,276,584. Tai yra $5,- 
000,000 daugiau, negu buvo 
pereitais metais. Todėl Cu- 
yahoga apskričio taksų mo
kėtojų lyga reikalauja tak
ai sumažinimo, kad visi ga-: 
lėtų užsimokėti. Ir jeigu visi 
mokėtų, tai ir taksai galėtų 
būti daug pigesni, ir miestui

politika, odai labiau, netruktu,
nupirko nauja automobilų / "
J. N. sako kad abu Cleve-j išėjo įsakymas, 
landė leidžiami laikraščiai • J
ilgai negyvuos, nes

kad visi,
kurie tik gyvena iš pašalpos, 

x ie' i butų iš naujonas ju visuomenei nenau- BĮa^os
nei

Štai kas beliko iš vokiečių oro karaliaus “Hindenburgo,” kuomet nusileidžiant jam New 
Jersey valstijoj 6 gegužės Įvyko sprogimas. Sudegė visas apsiuvimas, liko tik vieni me
taliniai šonkauliai. Prie to groblio dabar yra pristatyta sargyba, pakol nebus pabaigtas 
tyrimas. “Hindenburgo” katastrofoj žuvo 35 asmenys; 33 sudegė vietoj, o 2 mirė vėliau.

lau ja $10,000 iš lietuvio 
daktaro C. Zekus, buk jis 
savo žodžio neišpildęs.

Dykaduoniai nusigando 
darbininkų šventės.

J I
Gegužės 1 dieną komuni

stai čia surengė prakalbas 
prie Salem skvero. Kalbėjo 
Martin Austin ir Otis Ar
cher Hood, abudu iš Bosto
no. Komunistų susirinko gal 
apie 200, o policmanų pri
marmėjo apie 50. Prie to da, 
leidime nebuvo pažymėta, 
kad kalbėtojai gali naudo
tis esama tenai platfoimėle. 
todėl policija ir neleido nuo 
tos platformėlės kalbėti. 
Kalbėtojai turėjo kalbėti 
užsilipę ant atvežto stalo. 
Buvo matyti dykaduonių 
pasiryžimas trukdyti ir var
žyti darbininkų šventės ap- 
vaikščiojimą visokiais bu
dais. Net koktu buvo žiūrė 
ti, kuomet Į ramų darbinin
kų susirinkimą sumarmėjo 
pusė šimto ginkluotų polic
manų. Išrodo, kad sąžinė 
dykaduoniams neduoda ra
mybės: jiems vis vaizduoja
si, kad darbininkai pasiren
gę jiems keršyti už savo 
“t-riaud^.

Gegužės 12 d. du broliai 
nuėjo ant gelžkelio pasi
rinkti anglių, bet artinantis 
garvežiui automatiškas svi- 
čius keitė bėgius ir suspau
dė tarp relių 11 metų vaiko 
koją. Nors brolis išgelbėjo 
jj nuo mirties, bet koją turė
jo nupiauti.

Nuo praeito rudenio jau 
netekom šešių gerų darbi
ninkų organizacijų veikėjų 
ir rėmėjų.

Gegužės 10 d. Palaido
jom Povilą Trasikį, o gegu
žės 12 d. — Juozą Bačiaus- 
ką. Visi buvo palaidoti be 
bažnytinių burtų, tik Juozą 
Bačiauską giminės nuvežė 
bažnyčion, nors gyvas jis 
niekados netikėjo į tokius 
burtus. Lai būna jiems rami 
šaltoji žemelė.

Vargo Sūnūs.

suregistruoti, 
visiems jau išeiun- 
Valdžia spėja, kad 
jau gavo darbus,

dingas. Izidorius Šamas sa 
ko, kad laikai daug pagerė
jo, nes žmonės (.augiau dei- paša|pą vis (jar įma Taj 
mantų perka, kaip Įvyksta gj jį nori tokiems p.lša!ua 
koks parengimas, tai visi - - r *
vaikščioja ir jieško, kur yra
musų profesionalai, kad 
niekur nesimato. Naujam 
šerifui užėmus vietą Simo
nas Lauchus likos paliuo- 
suotas, bet kiek vėliau gavo 
gėrimų inspektoriaus tar
nybą. Bronė Rašiliutė pui- 
kiai scenoj atrodo, bet jos
malonus halsas dar daugiau Adv F,.ank R Jaffa ku 
publiką žavi.

tinėtos.
daugelis

gi ji nori
sulaikyti.

Lake Erie Chemical kom
panijos dirbtuvėj ištiko ne
laimė, kada ugnis pasiekė 
verdančius chemikalus. Vie
nas darbininkas mirtinai1

“Broliai Lietuviai, j 
Prašau Jūsų Pagal

bos.”

POLEMIKA IK KRITIKA.

vėl

r. , . .1 Toks atsišaukimas
i- ° kfe 1 lk° lenffvlaU’“Keleivio” num. 18,

ižės 5, šių metų.
T .. , ' Šaukiasi pagelbosJaffa, 1”’ 1 - -

KAIP GIMSTA RIETE
NOS SPAUDOJE.

tilpo Kaž-koks Antanas Tulys 
gegu- 106-tame “Vienybės” nu

mery prikrovė apie pusant- 
‘nelai-' ros špaltos savo išminties 

Per 
ir

nė savo kailj su kiekvie; 
vėju ir kuris nežino, kuo 
bus ry to j ? Ar gali kitus m 
kyti doros toks tipas, kui 
paliko Lietuvoje žmoną, 
Amerikoje jieško atsisl 
mo nuo jos?

Tegul p. Tulys apie. , x , -j mingas” Jonas “Šalčius,”; po antgalviu “Dabar.’ x,
______ buvo nuteistas ant dvide- įet j0 tikroji pavardė yra J.' skaičiau tą mali-maiienę « , .

šalta žiema oraslinko ir -T ™neS"į,‘ST I Žiugžda. Jis turi brolį ir dvi| pamaniau Jau: koks snapas. PaSalv<*!- ____
šalta žiema praslinko ir išeikvojimą Slo8,000 sveti-' aris _ Žemaitiene ir ie. Lt. i. baisa. Jauna. Dtemedelseseris — Žemaitienę ir Le-, toks ir balsas.gražus pavasaris atėjo. mų pinįgų iik0 paleistas ant onavičiene*Rochester N Y i~ ™ Z ? ,

Atgijo ir suvargę žmones, parojio. Jis prižadėjo būti . Y ’. ! Matyt, vyrukas siaurų
Visi džiaugiasi, kad vėl gali 
išvažiuoti i laukus ir kvė
puoti tyru oru. Kai kas va
žiuoja net i Lietuvą, kad va
saros laiką savo gimtame

"geras" ii* daugiau svetimų ^š esu tikras, kad jis gau- pažiūrų, mažai visuomenės 
pinigų nesisavinti. pagelbą nuo savųjų, jei-;sąjūdy dalyvavęs, o jeigu ii

gu toji pagelba jam reika-! dalyvavęs, tai gal tik kaip

PITTSTON, PA.
Nesusipratimai kasy 

dėl 7 valandų dienos.
Nuo 1 gegužės kietu; 

ir imasi rašyti apie dalykus, anglių kasyklose Įnėjo g; 
apie kuriuos jis nieko kita lion 7 valandų darbo dien 
negali pasakyti, kaip tik iš- dėl to kai kuriose kasyki 
reikšti “gerą širdį.” Jis pa- čia Įvyko nesusipratim 

savo numylėtą Juozą Ewen Colliery, kun iki ši

Streikuojant apie tukstan-'bnga butų. O antra, kodėl koks “na prišleikie” asmuo 
čiui darbininkų J. C. Virden ^as. “nelaimingasis” nesi- ir imasi rašvti anU Halvkns 

krašte praleisti. Nuvažiuoja ęo. dirbtuvėj, iškilo riaušės kreipia čia Norwoode prie
ir filmuotoji}, kurie nutrau- tarpe streikienų ir skebų. ivail'ių lietuvių draugijų, 
kia Lietuvos vaizdus ir su- Susirinko ' apie 900 darbi- Prie katalikiškų arba prie 
grįžę rodo juos Amerikos ninku ir bandė sulaikyti progresyviskų, jos jį tik-
lietuviams. Bet maža .iš to skebus nuo darbo. Bet pri- ra* sušelps, jei jam pašelpa Tysliavą ir giria jį, giria, dirbdavo ant trijų perma 
naudos, nes ne tas parodo- buvo policija ir gazinėm, tikrai yra reikalinga. lyg tas lekajus savo poną. nų, keisdavo darbininkus
ma, kuo žmonės įdomauja, bombom visus laikinai iš-į Bet mes žinome, kad tau Niekas, žinoma, tų pagyri- valandą ryto, 3 valandą p 
Bažnyčios ir kareiviai, tai vaikė. Tačiau darbininkų davė tinkąmus ir gerai ap- mu nepavydi, bet toks ver- pietų ir 11 valandą vakar 
da ne visa Lietuva. Ir ne vi- ūpas geras ir jie mano strei- mokamus darbus vietiniai giškas garbinimas ir saldlie- Maineriai dabar norėjo ti 
siems tas Įdomu. Lietuvoj }<a laimėti. dirbtuvių valdytojai. Bet ar žuvavimas žmogui, kuris valandas pakeisti, bet kon
randasi gražių gamtiškų * ______ ilgai tu juos dirbai? Prisi- niekuo ypatingu nėra pasi- panija tam pasipriešino >
vietų, kurių filmose neparo- Buvo sušauktas mass mi- Kardavai, bosus išplusdavai, žymėjęs nei nuveikęs, sklei- neįleido jų į kasyklą. G 
doma. Amerikos lietuviai tingas miesto auditorijoj Is- *r viliugingai ligoniu apsi- džia labai nejaukų kvapą ir Broadwell anglinėj kilo n< 
nori matyti ir Lietuvos liau- panijos klausimu. Kalbėto- vesdavai, kad tik išsisukus patį laikrašti paverčia į streikas. Šitiems nesusiprž 
dies gyvenimą. Filmos at- įaį nušvietė kokį vargą da- nuo darbo. mazgotę. timams išaiškinti buvo si
vežtos, iš Lietuvos parodo į>ar kenčia ispanų tauta dėl Žinome ir tai, kad pasida- Tulys garbina Tysliavą šaukta unijos ir kasyklų a 
vien tik dykaduonišką Lie-šio karo. Taipgi nurodė ii rei gerokai pinigų pardavi- kaip .“geriausi kalbėtoją.” stovų konferencija Phib 
tuvos pusę. Parodo didės- kas šiam viskam yra kaltas, nedarnas visokias šakneles. Matyt, jis nėra gerų ka’lbė- delphijoj. Rašant šiuos ž 
nius namus, valdiškas Įstai- Demokratijai ginti surinkta Bet af iJ^ai tie. pinigai tave tojų girdėjęs, jei Tysliava džius, konferencijos nutar 
gas ir pačius valdininkus. O aukų arti keturių šimtų do- ^elb®j°- Kolei turėjai tai jam išrodo toks auksabur- mas da nebuvo žinomas. ' 
biednuomenės gyvenimo vi- Įeriu. 'kasdien po dešimkę smuklė- nis. Man teko girdėti Tys-
sai nesimato. Taigi patarti- ‘ ______ se pragėrei. Vietos lietu- liavą kalbant Brooklyne
na filmininkam. kad nu- Gazolino stočių darbinin-1 Y.iam.s’.s? .kuriais.tik pasipa- net kelis kartus. Ir beveik 

žinojai įsikyrėjai kaipo lie- kiekviena svki jis kartojo 
I žuvininkas. Tau daug pa- vis tą pačią pasaką, kaip jis 

B. St-kas, velionis palikęs Lietuvoje 8 hektarų

ima

BALTIMORE, MD-_________
Pajieškom Darbininko

Ant farmos, darbas paprastas suį- 
arkliais. Dabar mokestis $20 į mene- į 
sį, darbas ant visados. Kreipkitės: ;
Joe Pundin, R. 6, Charlotte, Mich. j

Reikalingas Kriaučius
Prie taisymo drapanų, patyrimas- 

nereikalingas. Prašau atsisaukt šiuo 
adresu: F. TKUCHAN

4021 Industrial avė., Flint, Mich.

GEZO STEIŠINAS
Parsiduoda pigiai, prie U. S. Route 

20, pusantro akerio žemės, 7 ruimų, 
stuba, maudynė, elektriką, gezas vi-: 
rimui, dideli porčiai. 4 akeriai geros 
žemės, 8 kambarių namas, tvartai di
deli prie kito kelio. Klauskite: (1)

G. M. Kanton,
R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

Parsiduoda Gera Farma. j.
104 akeriai žemės, beveik pusė dir-j 

batuos, stuba 7 ruimų, barnė gera, 
dvi ganyklos, daug miško, virš šimto 
vaisinių medžių, yra vištų; 14 mel
žiamų karvių, 1 bulius, du arkliai, 
Ford trokas, yra visos mašinos, ko
kios tik reikalingos prie farmos. že
mė gera ir viskas gerai auga. Farma 
randasi tik ketvirtadalis mylios nuo 
šteitavo kelio, 6 mylios nuo Nashmj' 
miesto ir dvi ir pusė nuo Hollis, N.H. 
Kurie manote pirkti farmą, nepra
leiskite geros progos. (0)

S. KANTAROVICH 
P. O. Box 86, Hollis, N. H.

_______ jtočių darbinin-
trauktų tikrą Lietuvos ūki- kai rengiasi streikan, jeigu 
ninku ir biednu miestelie- iiem algos nebus pakeltos., „ .
čių gyvenimą. Visi žinome, Viso apielinkė j dirba apie'£elbeJ° , v x . .. >-—.-------- .------------ .
kad dykaduonių klasė kož- au tūkstančiai darbininku Pov- Ba‘las’ bet ir Jie ne£a‘ ūkį, seną savo motina ir iš- 

nrie gazolino nardavinėii- Įėjo tavo elgesio pakęsti ir keliavęs į pasauli vėjų gau- 
turėjo pravaryti.

noj šaly gerai ir gražiai gy
vena. Bet mums įdomu pa
matyti ir vargdienių gyve- _
nimą. Tokios filmos teisin- Atsiranda
gai nušvies Lietuvą ir musų dirbtuvėlių.

pru 
m o.

right on, keeping foods alvays 
» i- i • e FE. That's what Plūs Power roeans!Angl.aka.ioSunUiiousao<iswholiiveowDedtnechinic>1

rigerators are now replacing with tbe 
«r Kelvioator. Ve think rre can shov 

in for a demonstration.
DETROIT, MICH.

keliavęs į pasauli vėjų gau
r - dyt Bet sugaudyt jis jų ne- - . , ,. . , .

Bet ir dabar esi aprupin- gali, nes tie vėjai švilpauja Pram°nes darbininkai pat 
keliatas tokių 'tas. Gauni iš šalpos biuro jo galvoje.
kurios nori iš-'restorane valgį ir apmoka Logikos, nuosakumo Tys- v^jiutij ...

Packardo automobilių fab wh>- Stop . ,
rikuosc laimėjo C. I. O. ~ «n — bu’1 ^Pow<7,<*± 

ulor for as 1 ietie as 9O<f a weekCotne 
Unija. today and arrange for immedinte

Wagnerio įstatymas repery, 
kalauja, kad kiekvieni

jaunimui. Dabar gi paklausk vengti streiko ir leidžia sa- už kambarį. Teisybė, pinigų liavos kalboje visai nėra 
kurio jaunuolio,^ ką jis mano vo darbininkam rašytis prie! į rankas negauni, tai negali, kalba gali patikti tik to-
apie Lietuvą iš filmos, jis unijų, bet nemoka unijos 
atsako, kad mes nieko dau- nustatytų algų. Jos sako sa- 
giau nematėm, kaip tik vo darbininkams: jeigu no- 
bažnyčias ir valdžią. O to- rite darbą palaikyti, tai sa-’ “Keleivio 
kiais dalykais jaunieji visai Rykite, kad gaunate unijos 
nesunteresuoja. algą. Šiomis dienomis buvo

------;— aikštėn iškelta keliatas to-
Gegužės 2 dieną pas mus kių vietų, ir jų savininkai 

koncertavo Antanas Vana- patraukti teisman už laužy- 
gaitis ir Antanas Kvederas mą įstatymų.
su savo moterimis. Jie šulo- " ---------
šė trumpą komedijėle ir da- Tūlas laikas atgal Cleve- 
vė dainų programą. Dalyva- landė buvo rasta keliatas 
vo ir vietiniai dainininkai, lavonų be galvų. Jie buvo 
Jonas Urbonas, Bronė Rasi- taip sumėsinėti, kad nei pa- 
liutė ir Luizai. žinti nebuvo galima. Taigi

policijos viršininkai išsiun-

j0 kompanija, nrmutims s 
rūšies balsavimas buvo su-. 
ruoštas čia Packardo auto-! pradėjopragerti. Atsišaukimas tavo kiems pat vėjavaikiams, 1UU?^ f 'įpraoejo organizuotis, t;

į Brolius Lietuvius, neteisin- kaip ir jis pats. Ne rusti gy- f1 °blhų f^nk^£Q^P^* dirbtuvių prade;
gas. Todėl'šiuemi paaiškinu venimo tikrovė, bet “poe- pra?a5? nedirbti pilno laiko, tai yr

geros širdies 
skaitytojams, kad tau pa
gelba nėra reikalinga.

Norvroodietis.

FOREST CITY, PA.

Merginos sustreikavo antru 
kartu.

tiška” fantazija: Mėnulis, 
karvutė, Madridas, grikių 
košė, Paryžiaus panelė, Lie
tuvos kaimo ožkelė—tai vi
sa Tysliavos dvasios “di-

revoliucinė C. I. 0. unija 
bus atmesta. Bet išėjo kaip 
tik priešingai. Už C. L O. 
uniją pasisakė 11,588 Pack
ardo darbininkų, o jai prie
šingų buvo vos tik 2,665.

40 vai. Į sąvaitę.

yjeimi iau kalbėti bešalis- Vadinasi, 80 procentų dar- 
jeigu jau Kaioeu Desaiis- TinitoH Anfomn.

kai apie kalbėtoms, tai visi bininku už United Automo 
bile Workers unija, kuri y- 
ra susirišusi su C. I. 0.

A. Katoržis. 
Nuo redakcijos: Bostono

Teko sužinoti, kad bandi- tinėjo laiškus įvairiom įstai- 
tai buvo užpuolę fotografą gom ir šiaip piliečiams, pra- 
Naunčiką, atėmė iš jo laik- šydami. kad visi padėtų su- 
rodėlį ir kiek pinigų. Jis no- rasti, kas tokius nežmoniš- 
rėjęs juos šauti, bet pišta- kus darbus atlieka.
lietas buvęs namie paliktas. --------

----------  Gegužės 9 dieną lietuvių
Reiškiu užuojautos pp. salėj įvyko koncertas ir ba- 

Adomaičiams jų močiutei liūs aušros vartų vilos nau- 
mirus. Nors ji mirė iš senat- dai. Buvo suvaidinta pora

Worcesterio vakarinį ai 
glų dienraštį “Post” nupii 
ko audinyčių savininka: 
darbininkų aršus išnaudoti 
jas ir atžagareivis republ* 
konas W. A. Schuster. II 
šiol tas laikraštis buvo de 
mokratų, Roose* velto šal 
ninku rankose. Nors daba 
sakosi busiąs neprigulmir, 
gas, bet darbininkams yr: 
gerai žinomas jo savininkas 

vietą užėnr

PRASYMAS
Broliai ir sesča lietuviai! 

pagelbėt man padėt sunkų darba. JU 
pasiryžau išleist NAUDINGĄ KNY
GĄ. kurios daugelis senai laukia. Ta 
knyga tikrai teiks sveikatą ligtmiaaM 
arba pagalbą sergantiems. KajriCOS 
turinys — Gydymas visokių ligų šak
nimis, augmenimis, žievėmis, žiedųia, 
lapais ir sėklomis. Toj knygoj yra 
rašyta 311 skirtingų augmenų, karte 
turi didelę gydymo vertę. Kurie pri
sius $1.00 tie gaus tą knygą greMai 
apdarytą ir jų vardas bus atsj 
dintas knygoje. Kurie norės tą 
gą įsigyt vėliau, jos kaina bus $1.1 
popieros viršeliais. Pinigus prašau 
siųst man, žemiau nurodytu adresu. 
Knyga jau paduota spaudau

PAULUS MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth Street.

SOUTH BOSTON, MASS.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, * '■

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Krista, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl 
žinoti kaip mytai apie Kristų st 
rė. Žinosite kaip krikščionys pi 
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabur 
krikščionys vadina pagonis bediei' 
viais. Atrasite kad net Biblija neši
no kada Kristus gimė, mirė ir kata 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen^ 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise a»- 
ba pas T. J. KUČINSKĄ

3561 So. Union avė.. CHICAGO, IlX

juk pripažins, kad geriausis 
Čia yra moteriškų dresių lietuvių kalbėtojas yra adv. 

dirbtuvė, kurią valdo žydiš- Bagočius ir ne viena koloni- 
ka firma, Borgenicht and ja yra mokėjusi jam už pra-
Spiro. Merginos dirba joje kalbą po 100 dolerių. Jis gatvinė spauda irgi plačiai
ilgas valandas ir labai pras- pažįsta musų žmonių psi- rašė apie Packardo darbi-
tai apmokamos. Kelios są- chologiją, žfno jų vargus, ninku balsavimą, kai jis Bedaktonaus
vaitės atgal 100 merginų su- žino gerai istoriją, žino mu- prasidėjo. Bet kaip tas bal-!^ Bostono Traveleno W
streikavo ir pastatė savo sų liaudies kovas už laisvę savimaš pasibaigė, ji ne- yaYin: Darbininkams i 
reikalavimus. Darbdaviai ir už duoną, ir todėl žino ką pranešė nei žodžio. Vadina- tntni 
sutiko reikalavimus išpildyt pasakyt. si, nesmagi buvo plutokra-
ir merginos vėl grįžo dar- Būti geru kalbėtojum, rei- tams žinia.
ban. Bet praėjo pora sąvai- kia netiktai daug žinoti, bet

tokių laikraščių naudos nė 
ra.

vės, vienok yra sunku su mo- komedijų, taipgi buvo mu- streiką antru kartu.

čiu laiko, o darbdaviai savo reikia turėti ir pastovų cha- Portland, Me. — Pereitą 
prižado nepildo. Todėl aną- rakterį, reikia turėti aiškią nedėldienį čia pasikorė sa- 
dien merginos paskelbė liniją gyvenime. ... vo skiepe March C. Ander-

čiute persiskirti. zikos. Jonas Jarus.
Ar gali būt geras kalbėto- son, 79 metų amžiaus žmo-
m motAnglialcMio Sūnūs, jas toks žmogus, kuns mai- gus

Ii lietuvių daktaro mergini 
reikalauja $10,000.

Bėda, kai žmogus prade® 
da turėti pinigų. Worceste 
rio “Sunday Telegram” pra 
nešimu, viena panelė reika

Važiuojantiems į < 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ Į KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties PO KAIRĖS 
PIRMAS NAMAS bus viešbutis 
AMERIKA. Savininkas viešbučio 
amerikietis. Tai pirma ir geriau
sia proga KAUNE po kelionės 
PAILSĖTI PAS AMERIKIETĮ. 
Visame bus Jums mandagiai ir 
nuoširdžiai patarnaujama. KAM
BARIAI ŠVARUS, Kaina priei
nama. Jausitės tikrai kaip savo 
namuose.

Taigi, atvažiavę į Kauną, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.
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ŽMONĖS, KURIE NESIRŪPINA SA
VO RYTOJUM.

! per šv. Petrą vienas taboras 
, išsirinko sau karalių čigoną 
Petrą Mikalauską. Jis gyve- 
nąs Kaune, turįs dvejus na-

------------- i mus, 6,000 litų pinigais (Ne-
Arba kaip gyvena Lietuvos duoda parsinešti namo 340 turtingas, paprastai kara- 

čigonai. -litų grynais pinigais, auksi-įlium nerenkamas). Karalius
Manau, kad neatsiras nei nl žiedą, auksinį laikrodu-• kasmet po pora kartų ap- 

ką, du auksinius apyran-] lanko savo taborą, jame 
kius, ridikulį. Atiduodama ] kiekvieną kartą pagyvena 
dar pridėjo: i po mėnesį laiko kartu su vi-

Sveikatos Skyrius
Sj skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

vieno Lietuvos gyventojo, 
kuris nebūtų matęs šitų 
juosvaodžių tautos žmonių. 
Ypatingai nemažas jų skai
čius yra Rytų Aukštaičiuo
se. Bet tačiau dėl savo ne- 
gausumo čigonai yra, tary
tum, kokia retenybė, kurių 
pasirodymas sukelia dauge
lio smalsumą.

Kaip ten bebūtų, čigonus

P1RMOS DIENOS MOKSLO.

—Kai laimėsiu, aš tau,įsais čigonais, vietoj prižiu-
gausiai atsi- rėti, kaip jo pavaldiniai 

tvarkosi. Valdžia jam ski
rianti 300 litų metinės ai 
gos.

ky. kada atvažiuodavo ligi 10,- 
000. o dabar atvyksta tik ligi 
1,000 užsieniečių lietuvių. Man 
atrodo, kad tinkamai sutvar
kius santykius su užsieniečiais 
lietuviais, jiems teikiant kai 
kurių lengvatų, kasmet j u tu
rėtų atvažiuoti apie 5,000. Ta
da Lietuva turėtų šiokią tokią 
finansinę paramą, o užsienio 
lietuviams butų suteikta pro
ga arčiau susipažinti su Lietu
vos atkutimu, jos kultūra, eko
nomišku gyvenimu ir pana
šiai.”

Nėra abejonės, kad 10 li
tų už 1 dolerį butų daug 
naudingesnis dalykai negu 
sportininkų Amerikon siun
timas ir kitos fašistinės gas
trolės.

Bet tai da ne viskas, ko 
Amerikos lietuviai pagei
dauja. Demokratinės tvar
kos Lietuvoje atsteigimas 
mums rupi daug daugiau, 
negu dolerio kursas.

Jeigu Lietuvoje butų pa
šalinta fašistinė tautininkų 
diktatūra ir leista gyvento
jams laisvai išsirinkti tokią 
valdžią, kokios jie nori, tai 
kiekvienas Amerikos lietu
vis norėtų parvožiuoti savo 
tėviškės pažiūrėti, nežiūrint 
kiek litų jis tenai už dolerį 
gaus.

Taigi, jei tautininkams iš- 
tikro rupi amerikiečiu lietu
vių ir Lietuvos valstybės la
bas, tai jie turėtų kuo grei
čiausia pasitraukti iš val
džios, kurią jie smurtu turi 
pasigrobę.

girsti minimo choro koncer
tus, tas jau žino, kad šaulių 
Sąjungos choras yra musų 
dainos meno tikra pažiba ir 
jam lygaus niekur nėra. šio 
choro pasirodymas Amerikoj 
patarnautų mums ir Lietuvai 
daugeliu atžvilgių, nes paro
dytų amerikonams, kaip lietu
viai aukštai stovi dainos meno 
srityje.”

Toliau nurodoma ir dai
nos, kurias tas choras dai
nuoja, būtent: “Amžinatil
sis,” “Mesijošius,” “Mišios” 
ir keliatas kitų.

Šito keisto sumanymo au
toriai sakosi norėtų išgirsti, 
ką apie tai mano Amerikos 
lietuvių visuomenė ir spau
da.

Taigi pasakysime, kaip 
mes į tai žiūrime. Mums ro
dos, kad šis sumanymas vi
sai nėra Worcesterio “mo
terų kliubo” iniciatyva, bet 
Smetonos leitenančiukų 
“skymas” paskleisti dau
giau fašistinės propagandos 
tarp Amerikos lietuvių. Mes 
gi tokios propagandos ne

geroji čigone 
mokėsiu.

Tarnaitė taip pat panoro 
laimėti 6,000 litų, kad turė
tų pasogos už gero vyrelio 
ištekėti. Šioji irgi atidavė 

1 “užburti” 26 litus, ridikulį, 
tenka laikyti nebedažnais 3 šilkines sukneles. Po kurio 
______ , kurie vis dar at- |laiko Ponial pradėjo lįsti
kakliai tebesilaiko savo kla- galvon įvairus abejojimai.; jo suardymą pagal čigonų 
joklišku papročiu ir tradici- Kaitą susitikusi čigonę už- I papročius, bausmės gana 
jų. Čigonas paklaustas, kiek klausė, kur tie daiktai esą. 'griežtos: uždraudžiama ver
tulių turįs, vis dar su pasi- čigone atsakė, kad jie visi Ištiš mainikavimu, burimu 
didžiavimu ir saviškų origi- dar tebėra būrimo stadijoj iki visiško pašalinimo iš ta- 
nalumu atsako: ir jų iš ten išimti negalima, boro. Susituokti kiekvienas

__O. je, pane! Musų lau- nes kitaip loterijoj nieko čigonas gali bažnytiniu ar
kai, musų miškai, musų die- nelaimės. Aišku, dėl visu tų ba šeimyniniu budu, kaip

Ina, musų naktis. daiktų poniai ir tarnaitei su kam patinka, bet tiktai vie-
Toji aplinkybė, kad čigo- čigone prisiėjo pasimatyti šai, apie bendrą gyvenimą 

nai Lietuvoje yra negausus, ne prie kolektoriaus laimiu- pranešdamas visiems. Už 
be to, dar skirtingai nuo vi- gojo langelio, bet teismo sa- slaptą meilę niekam apie tai
su kitu tautu gyvena, gau-Uė j. ............... ; nepranešant, baudžiama
bia juos lyg kokia ypatinga —Prisipažįsti pavogusi aukščiau minėtomis baus- 
paslaptingumo ir originalu- mjnėtus daiktus? — klausia mėmis. Panašios rūšies bau- 
mo skraiste, kurią ne vienas teisė jas čigonę teismo salėj, smių, visiškai pašalinant iš 
norėtų pakelti.. . I —Ne, pone teisėjau, aš ju taboro, Kaune, rodosi, yra

Nors čigonai ir vargingai nevogiau ir, neėmiau, juos poi a atsitikimų. Ir sis 
"gyvena. nuskurę, dažnai ir pOnĮa man pati atidavė, kad nP0Statas liečia tiktai mer

ksi Jiedavalgiusiems tenka pa- užburčiau... Ir rezultate, ne "inas-
būti. bet savo būkles jie kei- tiek bausmės buvo, kiek ska-! Čigonai daugiausia tuo- 

naus juoko, kad laikanti sa- i kiasi šeimyniniu budu. Pa- 
ve inteligente ponia, taip vyzdžiui, iš viso Ukmergės 
lengvai leidosi neraštingai taboro 140 vedusių šeimų

sti nenori.
page —Laisvės, sako, — mes ir 
svies^ dvarus nemainytume. Ir 

_J° Įdomu, kad čigonų, ypatin- 
pet,.gai jaunuomenę kaž kokie 
—^turtai ar didelės pinigų su- 
'.el Vnos net ir nevilioja. Bile tik 
liau0"akaktų šiai dienai, rytdie-

ai — ir gerai. “Mes gyve- J Čigonų vidaus gyvenimo 
dėl

čigonei mulkinti.
Nemažiau varijantų būna

įsu paparčio žiedais, Qvel
nio varymais” ir tt.

Ispa
&au?nam dabartim, dėl ateities 
PanĮ<laug galvos nekvaršinam:
?^B?pragyvenam šiandien, pra- 

gyvensim ir lytoj, gerai 
va 5?šiandien, nebus blogiau ir 
tarytoj.”
lat®» Linksmiausiai ir laisviau-, T. . . o
, ®€siai čigonas, žinoma, gvve- Jt'ietm°^e-j1 j .
kad.na varara. kuomet jis; gali fe™8 ^eda is 140 seimų. 
.. J plačiai siausti po miskus ir
C1%vP° P^vas. Žiemą tenka gy 

^^venti sėslų gyvenimą, susi
C1US rasti kambarį, arkliui paša- 
nett<ro Pas^rupinti.
Net Kuo čigonai verčiasi

tvarka ir papročiai.
Čigonai turi savo santvar

ką, nuostatus, pagal kuriuos 
taboru karaliai tvarko ir 
prižiūri jų gyvenimą. Tokių 
taborų su atskirais karaliais 

Vienas ta

vos ; 
mok

AUKSUOTI RŪMAI 
KIAURI STOGAI.

IR

“Lietuvos Žinios” šių me
tų 91 numery praneša apie 
naujus Lietuvos karininkų 
rumus, kuriuos pastatyti 
Kaune kainavo 1,270,000 
litų. Sako:

“Didingieji naujieji Ramo
vės rūmai iškilmingai atidary
ti. Aukštalubė. marmuro kolo
nomis ir paauksuotais langų 
rėmais papuošta erdvi salė bu
vo pilna iškilmių dalyvių—ka
rininkų ir kviestų svečių. Prieš 
atidarant buvo progos apžiū
rėti kitas patalpas, kurių tarpe 
mažoji salė su 6 kunigaikščių 
dideliais P. Kalpoko paveiks
lais, gotiškame stiliuje įrengta 
Vytauto Didžiojo seklyčia, P. 
Prezidento svetainė, viename 
salionėly V. Didžioko piešti 
Lietuvos provincijos vaizdų 
paveikslai (R. Prezidento do
vana) ir k. modemiškai ir dai 
Rai įrengtos patalpos.”

Aukštalubė salė, marmu
ro kolonos, auksuoti langų 
rėmai, gotika ir moderniz
mas!

Ir kam?
Ogi vien tam, kad kari 

Hiatai turėtų gražią vietą

Kaip sprendžiama vedybų 
problema.

Šeimyniškas čigonų gyve
nimas gana laisvas, bet už

O jeigu tai nebūtų Lietu
vos valdžios pinigaus finan
suojama propaganda, tai 
kas gi galėtų čia tokį chorą 
užlaikyti ir kelionės lėšas 
apmokėti?

Iš kurios tik pusės neim- 
sun, šis sumanymas yra ne
tikęs ir nepriimtinas.

PATARIA NEUŽGAULIO- 
TI KATALIKŲ-

“Laisvės” redaktorius sa
vo “Krisluose” rašo:

“Susimildami, draugai, liau
kitės rašę ir pasikalbėjimuose 
vartoję, kalbant apie katali
kus, tokius išsireiškimus, kaip 
\lav»'hį!ĮkjciAil!U ‘f Tess žinių a 
rikdęentura nraneša iš Madri-

Čigonų pragyvenimo šal
tinis — mainikavimai, dau- 

Yien'giausia arkliais, o čigonių 
J05 s—jaunų ir senų — įvairios 

rūšies būrimai (“varažiji- 
S10’ mai”). Mainikaujant visaip 
zrnoipasitaiko: nevisuomet čigo 
J°s }nai laimi. Tenka kartais ii 

J^be arklio ir be pinigų grįžti 
nuo jg turgaus.
punc Burti visos čigonės buria 
cui- To amato jos išmoksta arba 
Juos^-įena jg kitos, arba išsiren- 
Ispaika vieną geriausiai prityru 

-Xto.sią mokytoją, paprastai, se- 
ai ..niausią. ir šioji visas dar ne- 
sirelsmokančias čigonėles išmo 
saliko, kaip reikia burti, 
kai a- Vo^ti’ kaip dažnai cigo 
ta žrr?aJpa'nėgsta. — Tai ne musų dar- 
“Tėwas’ — sako čigonai, bet jei 
su rv^ažiai pasitaiko apgauti — 
£ tada kitas dalykas! Vagių 

iš čigonų bent nedaugiau

Taboro karalių renka visų 
šeimų galvos. Juo renkamas 
sumaniausias. įtakingiausias 
čigonas šiaudelių budu: ku
ris iš kandidatų daugiausia 
tokių šiaudelių gauna, tas ii 
būna karalius. Karaliavimo 
kadencija—3, kartais 5 me
tai. Išrinktasis karalius bū
na visu gerbiamas. Jis pri
žiūri visa taboro gyvenimo 
tvarką ir už prasižengimus 
nagai įsivyravusias tradici
jas skiria bausmes. Karaliui 
vra pavestos visos taldžios 
ir teismo funkcijos. Pavyz
džiui, praeitaisiais metais

bažnytiniu budu yra susi
tuokusios tiktai 5 šeimynos. 
Visos gi kitos — savu šei
myniniu budu.

Baigiant tenka pastebėti 
vieną čigonams gana opų 
klausimą — būtent, kad juos 
apeina privalomasis pra
džios mokslo įstatymas. Ne
kalbant jau apie senuosius 
ir visa jų jaunuomenė yra 

1 neraštinga, nemoka nei 
skaityti nei rašyti. Ir tokiu 
budu visa jų literatūra ii 
“dvasinis penas,” tai kortos. 
Šia proga tebūnie leista pa
juokauti: šernams, dėl jų 
negausumo Lietuvoje, yra 
išleistas “manifestas” — ne
medžioti ių. Čigonai yra ra
mi ir nuoširdi tauta ir savo 
originalumu tik paįvairina 
žemę, kurios jie turėtų būti 
taip pat pilnateisiai pilie
čiai. Taigi, jie bent pana
šaus manifesto yra užsitar
navę — kultūrinio manifes
to: kad neliktų nei vieno 
beraščio čigono!

Aug. Tomažauskas. 
(“L. Ž.”)

NAUJA LIETUVOS UBAGŲ GIESME.
(Čia apdainuojami apsivogę tautininkai.)

P^o, kad Madrido fronte kri- P?"’- kaiP kit« 
dintto jau 500 amerikonų, kurie nj.zmonių.
politišvažiavo lojalistams padėt, 
gos. Išviso “Lincolno Bataljone” 
įžeidbuvę 1,700. amerkiečių. 
riuof ------------------

Čigonės, ypatingai jaune
snės ir apsukresnės, labai] 
mėgsta verstis “liubčikais,’ 
paparčio žiedo “paslaptį-1 
mis,” ateities būrimais ir ki-1 
tokiais prašmatnumais. 

Čigonė teismo salėj.
Viena ukmergiškė

prieANARCHO > SINDIKALI- 
„ ŠTAI ATSISAKĖ EITI 

kaMl VALDŽION.
kurie kėliausios žinios iš Ispa-
ra i-aij0? sak®: kad sudarant aukšto “rango” ponia kartą I 
užganaują lojahstų vyriausybę kreipėsi pas čigonę, prašy- 
juk r^uvo , stengtasi įtraukti ir dama užburti valstybės lo- 

anarchistus su sindikalis- terijos bilietą, kad juo lai-

gana

AR
Di

yra $
1
2

tais, bet šie atsisakė. mėtų 4,000 litų. Apsukrioji) 
čigonė, žinoma, sutiko:

—Gerai, — sako “burti-1 
ninkė,” — jei ponia nori lai-

ISPANIJOS AMBASADO
RIUS REZIGNUOSIĄS.
Telegramos sako, kad su- mėti loterijoj, turi man duo- 

sidarius Ispanijoj naujai ■ ti “užburti” visus tuos daik 
vyriausybei, Ispanijos am- tus, su kuriais eisi laimėj i-

—O, šventas Jackau, dušiu patronai, 
Sakyk, kur dingo tiys milijonai?

—Buvo žmogus bagotas, 
Auksuotas, sidabruotas, 
Brangiais i ubais dėvėjo, 
Gražiuos lumuos sėdėjo, 
Milijonai tie pas jį 
Jau senokai prašvilpti.
Stojo baisi adyna,
Kai tą poną sodino...

—O kur padėjo teismas tą bylą? 
Laikraščiai rašė ir vėl nutilo...

—Toji byla spintoje,
Raktais užrakintoje,
Niekas jos nejudina,
Bet ateis ir jai diena.
Teismas sės už stalo z
Jieškoti siūlo galo,
O suradęs jo galus,
Dės ant rankų kandalus...

—O dar sakyki, kur tas žmogus dėjos, 
Vieno bankelio diskonto vedėjas?

—Šitas žmogus bagotas,
Per litus išeikvotus,
Brazilijoj gyvena,
Grįžt į Kauną nemano.

O ’ *7 A-****^ *^^y***^VK7 *****
basadorius Paryžiuje, Louis
Araųuistan, nutarė atsista- 

o. “ *
6.

mo atsiimti.
O poniai, kaip tiktai prieš |

tydinti. Jis esąs buvusio akis didelės išlaidos — turi 
X* premjero Caballero šalinin- suruošti du didelius balius, 
Į* kas. -todėl su mielu noru čigonei
O.
9.

Griešni žmonės šito svieto,
Kurie valdžioj turit vietą.
Geriat snapsą ir šampaną,
O kur sėbras jus gyvena?
Diena rusti ir pikta
Persekioja žmogą tą;
Užu auksą, už litus,
Jam ramybės jau nebus. Amen.

Slaugė aiškiai suprantančiu 
balsu prabilo j vaikučius:

_______ “Visi berniukai ir mergaitės
Kas neatsimena apie pirmas ateikite j kambarį — numeris 

mokyklos dienas, kuomet esą penktas, kuriame bus patikrin- 
me apie šešias metus amžiaus, ta jūsų sveikata; ten jūsų Įau
stai ir Negalių Jonukas, pirmą kia daktarai, būtent, medikas ir 
dieną kuomet nuėjo į mokyklą, dentistas.”
jam atrodė labai keista. Vienok Draskis labai išsigando ir į 
buvo priverstas prisitaikyti prie Jonuką atsisukęs sako: 
naujų aplinkybių. Jam buvo la- “Aš žinau, kad dentistas la
biausia keista, kad Jonuką šau- bai užgauna dantis.”
kepo pavarde, o ne po vardu, Jonukas atsako: 
taip kaip jo tėvą.

Jonukas manė. kad ir jis grei
tai bus didelis, taip kaip jo tė- 
vas, nes juk kitaip nevadintu v Vaikam ‘^ginčijant apie 
tuo pačiu vardu. ‘ :baimę ir išgavimą, jau buvo

Antras įspūdis buvo, kad mo- pašauktl * egzaminavimo vietą, 
kykloje turėjo prisilaikyti dis- draskis pamatęs, kad ne tas 
ciplinos: negali bėgti kur nori Cistas, kuris užgavo jį, nu- 
ir kada nori, bet reikia gauti džlugo’ ° Jaukas pastebėjęs, 
leidimas nuo mokytojos. kad ne dantistas Nekutis, labai

Mokytoja paaiškino, kad tuo- »usimi»ė. Bet vaikai perėję vi
jau ateis slaugė mokyklon ir sus forumus, buvo paten- 
vaikučiams paaiškins ‘ ka tai kintl su daktarų naudingu pa- 
naujo. tarnavimu ir visiems moki-

Jonuką labai užinteresavo žo- niams buvo suteiktos informa- 
dis slaugė ir nuolat svarstė fcas c’j°s kaip dantis užlaikyti, bu
tai per gyvūnas galėtų būti. leilt'
nes jis buvo girdėjęs tą vardą L Tėvai turi nupirkti vaikam 
nuo motinos, o slaugės savo šepetuką dantim mazgoti, 
akimis nebuvo matęs. 2. Tėvai turi prižiūrėti, kad

Jonukui galvą belaužant apie šepetukas butų vietoje ir šva- 
tai, ir slaugė kambarin Įėjo.'rus.
baltoj uniformoj pasirengusi. 3. Vaikas turi valyti dantis 
jauna, graži. Vaikas permetė tris kartus į dieną, 
akimis per slaugę ir klausia ša- 4. Vieną. kartą turi vartoti 
le sėdinčio kito vaiko: dantim mostelę (tooth pašte),

“Klausyk, Draskio, ar tu ži- ant šepetuko uždedant ir ne vien 
nai kame skirtumas tarpe ange- i dantis paliečiant, bet ir smege- 
lo ir slaugės?” i uis.

Vaikas papurtė galvą nuduo-' 5. Motina kiekvieną mėnesį
damas, kad nežin<£ ir dar pri- turi peržiūrėti vaiko dantukus, 
dūrė: 6. Motinos privalo vaikus nu-

“O gal, tai viena ir ta pati ?” i vesti prie dantų gydytojo kas
Jonukas manė, kad tai gali;trys mėnesiai, o šeimos gydyto- 

buti teisybė, nes ta slaugė labai jas (dentistas) egzaminaciją 
panaši į angelą, kur Jonukas atliks veltui.
dažnai matydavo motinos kam 7. Dantų gydytojas negali iš- 
bary kabantį atvaizdą, kur ma-j saugoti dantų nuo gedimo, jei 
tosi: angelas seka dabodamas : pats nesaugosi jų.

Rašo Dr. G. 1. Bložis.

"Tu klysti — dentistas Neku- 
tis niekuomet neužgauna.”

mažą mergaitę. Tas angelas 
primena, kad jis mažus vaikus 
sergsti visuomet ir visur.

8. Kad ir prasčiausi, bet savi 
dantis geresni, kad ir už ge
riausius dirbtinius.

KAIP DĖL UODŲ SUNYKO GRAIKIJA 
IR ROMOS IMPERIJA.

tik yra pelkių ir stovinčio 
vandens, tenai veisiasi uo
dai. Todėl reikia kaip nors 
tas pelkes nusausinti, kad 
nebūtų tenai vanduo. O jei
gu nusausinti negalima, tai 
reikia paleisti ant to van
dens kerosino arba seno a- 
liejaus iš automobilių. Alie
jus uodų kiaušinius sunai
kina.

O jeigu yra švarus prū
das, kur aliejus nepageidau
jamas. tai reikia tenai pri
leisti žuvyčių. Jos suės uodų 
kiaušinius.

Upeliuose, bėgančiame 
vandeny, uodai nesiveisia.

Graikija senovėj buvo la
bai aukštai pakilusi valsty
bė. Taip pat labai galinga 
buvo ir Romos imperija.

Kokia buvo jų sunykimo 
priežastis?

Yra manoma, kad prie tų 
valstybių susmukimo dau
giausia prisidėjo uolai. 
Uodai gimdo labai pavojin
gą ir įkyrią ligą—maliariją. 
Įsigalėjusi toji liga taip nu
silpnino Viduržemio pajūry 
gyvenančias tautas, kad ios 
negalėjo tinkamai atlikti 
savo darbų, negalėjo atsi
spirti priešams ir galų gale 
atsiliko net nuo civilizaci
jos.

Kiek tame tiesos, nes čia] 
nesigilinsim; mes tik nori : 
me atkreipti skaitytojo dė
mesį į tą faktą, kad mažutis 
uodas yra pavojingas žmo-

. gaus priešas. Pietinėse vals
tijose ir šiandien maliarija 
dar kankina ūkininkus. 
1933 metais sirgo apie 1,- 
000,000 farmerių. Tai uodo 
kaltė. Todėl uodus reikia 
būtinai naikinti. Tai kovai, 
žinoma, reikia daug pinigų 
ir iki šiol šis reikalas buvo 
apleistas. Bet dabar, užėjus 
Amerikoj nedarbui, valdžia 
paskyrė tam tikslui reika
lingų lėšų ir pristatė bedar
bius uodų naikinti pelkėse. 
Tą darbą veda viešųjų dar
bų valdžios agentūra WPA. 
Apie 50,000 bedarbių dabar 
naikina uodus.

Uodai veisiasi pelkėse ir 
vandeny. Jie deda tenai sa
vo kiaušinius. Taigi reikia 
tuos kiaušinius sunaikinti, 
kad jie negautų išsiperėti ir 
pakilti oran. Juos gali nai
kinti ir patys ūkininkai. Kur

NAUDINGI PATARIMAI.
Kaip išimti dėmes.

Šokolado dėmės. Išima
mos pamerkus į metilinį spi
ritą dviem minutėm. Paskui 
išmuilinti ir ištrinti šaltame 
muilo vandeny ir galop iš
plauti drungname vandeny.

Žolių dėmės. Jas galima 
lengvai pašalinti su vande
niu ir actu. Po to drabužiai 
reikia išmazgoti su alyviniu 
muilu.

Pieno dėmės. Pamerk dė
mėtas vietas į skystimą, su
darytą pusiau iš glicerino ir 
šilto vandens. Patrink šepe
čiu ir išmazgok kaip papra
stai.

Rašalą galima išimti iš 
drapanų rugusiu pienu arba 
tomeičių sunka.

Maišant “plasterį” užtai
symui plyšių sienose, vietoj 
vandens vartokite uksusa. 
Su uksusu maišytas “plaste- 
ris” ilgiau būna minkštas ir 
daug lengviau jį vartot.
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Įvairios Žinios.
jdinti tautos sąmonei. Tai tai: p. E. Kardelienė, p. M. 
buvęs lietuviškos dainos Rakauskaitė, J. Babravičius,

Ispanijos Fašistų MIKO PETRAUSKO MI- 
..... . ... NĖJIMAS LIETUVOS
Smpijada Amerikoj, valstybės teatre.

Senatorius Nye ir kon- Miko Petrausko 
gresmanas Bernard iškėlė iniciatyva ir teatro meninin- 
Washingtone faktą, kad
Jungtinėse Valstijose veikia 
plačiai išsišakojusi Ispani-

apaštalas.
Prof. A. Purenąs kalbėjo 

apie Miką Petrauską kaip 
apie žmogų ir visuomenės 
veikėją. Trumpai papasa- 
ikojo apie M. Petrausko kil- 
Įmę ir mokslą. Toliau profe- 

komiteto sonus sako, kad Mikas stu
dento Bandzevičiaus Įtako
je pasidaro uolus lietuviškų-1

Japonai Kalba Apie 
Karą.

, . , , ,. . , Gegužės 27 dieną Japoni-
choras ir orkestras, dinguo- ja minės savo laivyno per- 
jant Ta’.at-Kelpsai, ispi .dė galę mūšy su rusais. Ta pro- 
antiają koncertinę dali. ga iaįVyno ministerija išlei- 

Miko Petrausko vardo (|0 knygelę, kurioj sakoma, 
fondo rinkliavai vadovavo šiandien esanti lygiai 
p. Jonuskaitė-Zaunienė. tokia pat padėtis, kaip buvo 

( L. Z. )

St. Sodeika ir St. Santvaras.•St.
deikBe to, A. Sodeika, operos

KALNAS UŽGRIUVO 
KAIMĄ.

Italijoj pereitą penktadie
nį nuo kalno Madonno Del- 
la Salute nugriuvo daug že
mių su akmenais ir užbėrė 
Costa kaimą. Žuvę 8 žmo
nės.

jos fašistų šnipijada, kuri 
varo spaudoje ir mitinguose 
ardomąją propagandą ii 
šnipinėja fašistų naudai.

prieš karą su Rusija. Karo
kų pastangomis balandžio Je pasidaro uolus lietuviškų- ■ pavojus ir vėl gręsiąs japo-
28 dieną valstybės teatre ra?tų platintojas. Tą dar- nu imperijai. Todėl visi ja-
buvo ruoštas velionio Miko bą dirbti padėjusi visa Pet- 4TS4RV1/4/ Pcnai turi sukilti, sako toji
Petrausko pagerbimo aktas rąuskų šeima. Mikas pašte- ____ ‘ * * brošiūra, ir ruoštis savo im-
—koncertas. Valstybės te- bėjęs savo brolio Kipro ypa- G?ra'.cs Duktei. — Ačiū periją ginti.

PAJIEŠKOJIMAI

atro salė buvo pilnutėlė. Te- tingus gabumus muzikai, jį iškp' oa iš San Franci-co 
atro scena gražiai papuošta pasiima globoti ir jam skiria dienraščio.

_ ..... ... tautinėmis spalvomis, o sce- drug laiko. Mikas pasiryžtai , R. .
Tos smpijados priešaky nos gnumoje tarp gėli „bu išeiti aukštąjį muzikos mok-1 

stovįs buvęs Ispanijos am- vo pastatytas Miko Petraus- slą Petrapilio konservatori- .... 
basadonus VVashingtone, — i ki Salin moksln imasi vi- A. Luikut

IR JAPONIJOJ PRADĖ
TA “PIATILETKA.”;v'čiui.— Iškarpą

sunaudosime. Ačiū. Visi pradėjo pamėgdžioti
. Washingtone, I £ ft^uTapš^stkT spal- jcj- Šalia mokslo imasi vi- ~ A. Linkui. — Prisiųstas Rusiją. Net ir Japo-

Juan Francisco de Garde- vuota elektros šviesa suomeninio darbo lietuviš- iškarpas apie Juozo Jurke- Ja _
nas, ir buvę kitąsyk jo am-: Mik petrausko natrerbi kose organizacijose, kurių viciaus nušovimą sunaudo- programą, 
basados tarnautojai. >0 koncertą pradėjl poetas veikime aktingai dalyvauja, j sime. Ačiū už prisiuntimą.

Senatorius Hye pasakė ! Liudas Gira savo trumpu į- Komp. St. Šimkus kalbė- Angliakasio Sunui — Už 
laikraščių reporteriams, kad vado žodžiu. Jis nurodė Mi- jo apie Miką Petrauską kaip žinias ačiū.
jis inešiąs Senatan rezoliu- ko Petrausko nuopelnus, ža- kompozitorių ir muzikos Ip. Kanaporiui. — Iš pri- 
ciją, kad tas ardomas šnipų dinant lietuviškąją kultūrą, veikėją. siųstų vėliausių Lietuvos
darbas butų ištirtas. Jis jau j M. Petrauskas buvęs pir- Po kalbų buvo Miko kuri- liaudies dainų galėsime su

I’ajieškau dviejų brolių AND
RIAUS ir MOTIEJAUS DAŲ.IUU- 
XŲ, jie išvažiavo 1905 m. Amerikon, 
pirm karo gyveno .Ashland, Wi‘s. 515 
Second street. Po karo ouo jų jokios 
žinio- negaunu. Nežinau ar jie gyvi" 
ar mirę. Jie patina iš Suvalkijos, nuo 
Mariampolės. Kurie žinote kas su 
jais atsitiko, maloniai prašau man 
pranešti. (9)

ONA SKARŽINSKIENĖ 
Liepynų kaimas, Mariampolės vals

čius ir apskr,, Lijtbuania.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų 5 ir 7 ruimai, it metų 

sena.'., visi įtaisymai. Pirmasis lai
mės, parsiduoda nebrangiai. Fkiežas- 
tį pardavimo paaiškinsim ypatiškai. 
Garsinsiu tik 3 savaites, jeigu neatsi
tiks lietuvis, parduosiu svetimtau
čiui. Geras pirkinys. Matyt galima 
bile laiku. ANTON LUTUS (1) 
57 Exeter st., East Arlingtorų Mass.
PARSIDUODA FARMA?
iki akeriai geros žemės, 11 akerių 

miško, gera stuba 10 ruimų, 2 bar
bės, 7 karvės, 2 telyčios, 1 bulius, 5 
arkliai, 9 kiaulės, 100 vištų, žąsų, ir 
visi įrankiai žemei apdirbti. Ga.'padi- 
nė serga, priverstas parduot. Gera 
proga, klauskite. * (0)

A. SHESKAITIS
R. F. D. No. 2, Perry, Mich.

u____ , : . __  i I’ajieškau draugo JURGIO MARK-paskelbe penkių .metų SKie, jau 10 metų kaip išvažiavo iš
kurios tikslas I’hiladelphijos su visa šeimyna ir nuo 

___ ____i__ ,• to laiko nežinau kur jis randasi. Prašia pakinkyti visą sunkiąją įau atsišaukti, kurie žinot kur jis 
pramone trinklavimosi tiks- randasi, malonėkite pranešti jo adre- 
lanrt_______________________________ s*' John Bara°irsą. John Baradinskas (2)

8020 Suffolk avė., Philadelphia, Pa.

VOKIETIJA SKOLINASI

padavęs Senatui išverstus! mas, kuris prisiminė lietu- niu koncertinė dalis, kurią naudoti tiktai “Ubagų Gies- buvo išleista 500,000,000 
laiškus, kuriuos tūla laivų viškos dainos galingumą ža- atliko valstybės operos solis- mę.” Kitų nespausdinsime, .markių vidaus paskola, 
firma siuntinėjo fašistų šni- ---- ------------------ -
pams Ispanijoj, Meksikoj,; " _ ,
Francuzijoj ir Kuboj. Tuo
se laiškuose esą kalbama 
apie ginklų siuntimą Ispani
jon.

Kongresmanas Bernard, į 
Farmerių-Darbiečių parti-1 
jos atstovas, da aštriau apie 
tuos šnipus kalba. Jisai sa
ko, kad Valstybės Depaita-- 
mentas nelegaliai pripažįs
ta Cardenaso pasą, nes tas 
pasas jam buvo duotas Ispa
nijos respublikos, o dabar l 
Cardenas persimetė fašistų 
pusėn ir yra niekas dau
giau, kaip generolo Franco 
bernas, kuris negali naudo
tis respublikos vyriausybės 
pasu. Todėl kongresmanas 
Berger reikalauja, kad Val
stybės Departamentas “tuo- 
jaus tuos šnipus iš šios ša
lies išvvtų.” nes iie neteisė
tai naudojasi diplomatinė
mis privilegijomis ir laužo 
šios šalies neutralitetą.

NAUJĄ VEIDRODI 
600 MILIONU MARKIŲ, padaryt, arba seną patai- 

., ., tt i - • SYT galima labai lengvai ir be dide-rereitą sąvaitę Vokietijoj iių prietaisų. Klauskite informacijų, 
išleista 500,000,000 ^t prisiekite sUmpą (0)

J. SIaCAvAGE,
79 Jackson st., Newark, N. J.

Italijos Laikraščiuo
se Nėra Žinių iš

Anglijos.
Pirmu kartu istorijoj Ita

lijos laikraščiai nespausdi
na jokių žinių iš Anglijos. 
Italijoj apsigyvenę anglai 
negauna ir anglišku laikraš
čių iš Londono. Tik vienas 
popiežiaus organas pereitą 
sąvaitę įdėjo žinią iš Lon
dono apie karaliaus vaini
kavimą. Gi fašistiškiems 
laikraščiams yra uždrausta 
ką nors iš Anglijos spaus
dinti. Atšaukti ir italų ko
respondentai iš Anglijos. 
Tai Mussolinio kerštas prieš 
anglus, kam jie nepritaria 
jo grobimo politikai ir da iš
juokia jo armiją, rašo, kad 
jo kariuomę supliekė baskų 
moteiys.

AUDĖJAI REIKALAUJA 
35 VALANDŲ SĄVAITĖS.

Kongresan dabar yra į- 
neštas Ellenbogeno bilius 
audimo pramonei reguliuo
ti. Svarstant tą bilių komisi
joj, šį panedėlį buvo pa
kviesti ir audėjų unijos at
stovai, kad jie pasakytų sa
vo nuomonę. Unijos vadai 
patarė įrašyti į tą bilių $18 
algos minimumą ir 35 va
landų darbo sąvaitę. Jeigu 
šis bilius bus priimtas, tai 
audimo pramonėj bus įstei
gta mažoji NRA.

your home—and h avė it go right to work 
and nore than pav for itself! That’s ex- 
actly wh*t the two facts displayed abo-re

mean to you. Money saved day after day, 
week after week, year after vear—long 
after you've completed and forgotten the 
payments you’ve made to buy this re- 
markable refrigerator.

And think of the Service you’ll be 
getting in the mcantimc. Faster cooling, 
quicker freczing. And no matter how 
hot the day, or how over-heated the 
lūtcben, the Plus-Powered Kelvinator

goes right on, keeping foods always 
SAFE. That’s what Plūs Power meaos!

Thousands who haveowncd mechanical 
refrigerators are no* replacing with the 
new Kelvinator. We think we can show 
you why. Stop in for a demonstratioo. 
You can now buy a Plus-Powered Kel
vinator for as little as9Of * week! Come 
in today and arrange for immediate 

delivery.

t

FREE KELVIN HOME • NASH CARS - KELVINATOR REFRIGERATORS - KELVINATOR 
RANGĖS• KELVINATOR WASHING MACHINES It's easy! It's fun! Nothing to buy. Comp in

a u n amu today for official Entry Blank, Kelvin HomeKELVINATOR IRONERS-AND CASH-- -- -- -- -  Word Con„r„ o„d
I^Į O R E THAN 1 O O O P R f Z E S ! motion, inctuding FREE Kt-lv.n Homr Boch

. L'

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ IR
PASKUI DA PRIMUŠĖ.

Šį panedėlį Chicagoj bu
vo toks atsitikimas: važiuo
dami automobilium 5 vyrai 
parmušė ir sužeidė gatvėje 
tūlą Dilloną. Kai sužeistasis 
nusitvėręs už kojos surugo- 
jo, kad jie beprotiškai va
žiuoja, visi penki iššoko iš 
automobiliaus ir keikdami 
sužeistąjį žmogų skaudžiai 
sumušė.

Before Buying for the HomeO*
j y?

s C. C. PETER
731 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

(JUST ABOVE COPLEY SQUARE) TEL. KENMORE 7930^7931
REFRIGERATION—HEATING—AIR CONDITIONING HOME FURNISHINGS AND APPLIANCES

CAMBRIDGE BRANCH: ANTHONY DOHERTY, 27 Central Square, Cambridge, Mass.

STEBUKLAI!
Žmonės sako, kad stebuklų nėra, 

bet tikrenybėje stebuklų yra. Atva
žiuokit pas mus ir persitikrinsit pa
tys, kad stebuklai yra. Štai jie! Ku
riems nusibodo mieste gyventi ir no
rėtumėt pasigėrėt šviežiu oru, štai 
jums puiki proga. 3 grįčios, puikioj 
vietoj, parsiduoda. Visi naujoviški j- 
rengitnai. VIENA 8 kambarių su 
maudyne, 5 akeriai žemės, daug vi
sokių vaisių medžių ir uogų. ANTRA, 
18 kambarių, vandeniu šildoma, po 4 
kambarius šeimynai, ir maudynė, 
randų neša po $15.00. TREČIA, 9 
kambarių, 2 akeriai žemes, 12 didelių 
medžių, puikus pavėsis. Da viena, tu
ri 8 kambarius, maudynė, 3/4 akerio 
žemės, ant kampo, tinkama bizniui. 
Visose yra elektra, gazas, miesto 
vanduo ir surs, prie didelio kelio, trei- 
nai ir busai, 9 mylios nuo Camden, 
N. J. ir I’hiladelphijos, prie gražaus 
ežero, žuvų ir maudynės. Parsiduoda 
labai pigiai. Priežastis senatvė. 
Kreipkitės pas savininką. (0)

JOHN P. TRAKIMAS 
Woodbury Heights, N. J.

Parsiduoda Farma
40 akerių, 7 akeriai miško, kita dir-; 

bama, apsėta jasais. Parsiduoda sui 
gyvuliais arba viena žemė. Gečas pir-į 
kinys. Klauskite. (0) :

T. SAKALAUSKAS,
R. R. 2., Box 31, Branch, Mich.

1

Pa j ieškom Darbininko
Ant farmos, darbas paprastas su - 

arkliais. Dabar mokestis $20 į m$aė-: 
sį, darbas ant visados. Kreipkitės: ;
Joe Pundin, R. 6, Charlotte, Mich. j

Reikalingas Kriaučius
Prie taisymo drapanų, patyrimas 

nereikalingas. Prašau atsišaukt šiuo- 
adresu: F. TRUCHAN

4021 Industrial avė., Flint, Mich.

GEZO STEBINĄS
Par.-iduoda pigiai, prie U. S. Route 

i 20, pusantro akerio žemės, 7 ruimų į 
stuba, maudynė, elektriką, gezas ri-- 

i rimui, dideli porčiai. 4 akeriai geros 
žemės, 8 kambarių namas, tvartai di
deli prie kito kelio. Klauskite: (1)

G. M. Kanton,
R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

Parsiduoda Gera Farma. į
104 akeriai žemės, beveik pufcė d<r-i 

barnos, stuba 7 ruimų, barnė gera, 
dvi ganyklos, daug miško, virš šimto 
vaisinių medžių, yra vištų; 14 mel
žiamų karvių, 1 bulius, du arkliai, 
Ford trokas, yra visos mašinos, ko
kios tik reikalingos prie farmos. lė
mė gera ir viskas gerai auga. Fara 
randasi tik ketvirtadalis mylios m 
šteitavo kelio, 6 mylios nuo Nashsą 
miesto ir dvi ir pusė nuo Hollis, N.H. 
Kurie manote pirkti farmą, nepra
leiskite geros progos. (0)

S. KANTAROVICH 
P. O. Box 86, Hollis, N. H.

PRAŠYMAS
Broliai ir sesės lietuviai! 

pagelbėt man padėt sunkų dari 
pasiryžau išleist NAUDINGĄ 
GĄ, kurios daugelis senai laukią, 
knyga tikrai teiks sveikatą Ii; 
arba pagalbą sergantiems.

K

turinys — Gydymas visokių ligų Mik* 
nimis, augmcninais, žievėmis, žiedųb, 
lapais ir sėklomis. Toj knygoj yrą ąą. 
rašyta 311 skirtingų augmenų, korte 
turi didelę gydymo vertę. Kurie pri
sius $1.00 tie gaus tą knygą graliai 
apdarytą ir jų vardas bus atspaoė 

Idintas knygoje. Kurie norės tą kny
gų įsigyt vėliau, jos kaina bus fl.ŠO 
popieros viršeliais. Pinigus prašau 
siųst man, žemiau nurodytu adresu. 
Knyga jau paduota spaudai.

PAULUS MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth Street,

SOUTH BOSTON, MASS.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, '

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie 
kaip jisai buvo įdievintas, ir 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME Į KRISTŲ, todėl 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagony pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedisi* 
viais. Atrasite kad net Biblija neši-* 
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 ceąš 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ

3501 So. Union avė.. CHICAGO, ILL

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ J KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties PO KAIRĖS 
PIRMAS NAMAS bus viešbutis 
AMERIKA. Savininkas viešbučio 
amerikietis. Tai pirma ir geriau
sia proga KAUNE po kelionės 
PAILSĖTI PAS AMERIKIETI. 
Visame bus Jums mandagiai ir 
nuoširdžiai patarnaujama. KAM
BARIAI ŠVARUS, Kaina priei
nama. Jausitės tikrai kaip savo 
namuose.

Taigi, atvažiavę į Kauną, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

t
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

AR VERTA MOTERIMS ios brangiai kainuoja, o 
MOKSLINT SAVO VY- naudos iš jų aš nematau.

RUS? Kiek musų merginos ir mo-
šitoki klausima anądien teryS išeikvoJa Pinigo ir lai MtoKĮ Klausimą anąaien , 

pajudino šiame skyriuje p.
Ona Kubilienė. Leiskite ir 
man savo dvylekį prie to 
pridėti, nes aš manau, kad 
šitokiu opiu klausimu reikė
tų plačiau pakalbėti.

Tikiuos, jog gerbiamoji 
p. Kubilienė nesupyks ant 
manęs, jei pasakysiu, kad aš 
i ši klausimą žiuriu truputį 
kitaip. Ji yra tos nuomonės 
kad bemokslei moteriškei 
arba merginai neužsimoka 
savo vyrą arba mylimą vai
kiną leisti į profesionalus, 
nes išsimokslinęs vyras pas
kui nenori su bemoksle sa
vo drauge gyventi, ji pasi
daro jam nelygi.

Gali but atsitikimų, kur 
ištikrujų šitaip būna. Bet 
jeigu tokių atsitikimų ir vra, 
tai visgi jų negalima imti 
kaip bendrą mastą visiems. 
Chicagoje, kur aš turiu lai
mę gyventi, yra daug tokių 
porų, kur moteris padėjo 
savo vyrui mokslą išeiti, ir 
jos gyvena visai neblogai, 
nors mokytumo žvilgsniu 
moteris ir nelygi savo vyrui. 
Iš kitos vėl pusės yra šeimy
nų, kur abudu lygiai moky
ti, tačiau negali žmoniškai 
sugyventi.

Šitie faktai, manau, paro
do aiškiai, kad šeimynos lai
mė ar nelaimė turi gilesnių 
priežasčių, negu išsilavini
mo skirtumas. Reikia neuž
miršti da ir to, kad mokyti 
vyrai nevisuomet jieško mo
kytų motetu. Paimkim, pa
vyzdžiui, tokius musų visuo
menės veikėjus ir inteligen
tus, kaip Dr. Jonas Šliupas 
ir nesenai miręs kompozito
rius Mikas Petrauskas. Abu
du baigę aukštesnius moks
lus ir šiaip apsišvietę, kultū
ringi visais žvilgsniais. O su 
kuo jiedu apsivedė? Šliupas 
paėmė savo dukters tarnai
tę, o Mikas Petrauskas— 
brolio tarnaitę. Maždaug tą 
patį galima butų pasakyti ir 
apie gerai mums žinoma ar
tistą Juozą Babravičių. Nors 
visi trys jie galėjo susirasti 
mokytų moterų, bet pasirin
ko bemoksles. Ir, kiek man 
žinoma, visi trys jie buvo ar 
yra laimingi.

Išeinant iš to, kas aukš
čiau pasakyta, man rodos, 
negalima tvirtinti, jog mo
teriškei neužsimoka moks
linti savo vyrą, pačiai be
moksle būnant.

Žinoma, su mergina vra 
kitaip. Aš būdama mergina 
nekuomet nerizikuočiau lei
sti savo vaikiną į mokslą, 
nes nėra jokios garantijos, 
kad baigęs mokslą jis mane 
ves. O gali išeit ir taip., kad 
paskui aš pati nenorėčiau 
už jo tekėti. Bet savo vyrui 
aš visuomet padėčiau.

Svarstant klausimą, ar 
užsimoka kitą mokslinti, 
pačiai būnant bemoksle, ne
galima aplenkti ir tėvų, ku
rie patys yra bemoksliai, o 
savo vaikus stengiasi moks 
linti iš paskutiniųjų. Ar jie 
čia ne rizikuoja? Ar išmok
slinti vaikai nepames senu
kų?

Tai irgi labai opi proble
ma. Bet bendro atsakymo, 
kuris tiktų kožnam atsitiki
mui, čia taip pat negali but, 
nes kiekvienoj šeimynoj tė
vų ir vaiku santikiai yra 
skirtingi. Vieni vaikai savo 
tėvus labai gerbia ir rūpina
si jais mokslą baigę, o. kiti 
pameta namus ir užmiršta 
savo tėvus. Tai priklauso, 
žinoma, ne nuo mokslo, o 
nuo išauklėjimo.

Mano manymu, yra tiktai 
viena sritis, kur tėvai be rei
kalo eikvoja pinigus ir gai
šina vaikams laiką—tai mu
zikos sritis. Muzikos lekci-

besimokindamos muzi
kos, klasiškų šokių arba la- 
vindamos savo balsą, o pa
rodykit man, kiek jų valgo 
iuoną iš to!

Muzika, daina ir šokiai 
;ra reikalingi dalykai. Bet 
luona ir drapanos yra da 
eikalingesni dalykai, o ta
riau mes neriunčiame save 
alkų į kepyklas, kad iš
noktų duoną kepti, ir ne- 
iunčiam ių Į siuvy klą, kad 
šmektų drapanas siūti. Šitą 
laibą atlieka mums tam ti- 

pecialistai. Tai kodėl<n
nes turėtume mokinti save 
alkus muzikos ir dainos, 
uomėt šitą darbą geriausia 

gali atlikti tiktai tam tikri 
irofesionalai ?

Turčių dukterys, kurioms 
pragyvenimu rūpintis nerei
kia, gali mokintis dėl savo 
magumo muzikos, dainos 
r kitu panašių dalykų. Bet 
larbininkų moterims, ku
rios turi pačios užsidirbti 
iragyvenimą, reikėtų mo
kytis praktiškesnių dalykų, 
š kuriu galima duoną val- 
?yt- Chicagietė.

BASKŲ MOTERYS IR 
MUSSOLINIO KAREIVIAI

Baskų moterys yra tikros 
karžygės. Jos jau nuo senų 
aikų yra pagarsėjusios kaip 
‘Šiaurės Ispanijos Amazo- 
įės. Kuomet 1876 metais 
gaujos karlistų per 125 die
tas laikė apgulę Bilbao mie
stą, baskų moterys kartu su 
vyrais kovojo ir apgynė 
miestą, pasižymėdamos ne- 
tpsakoma drąsą ir ištverme. 
rr šiandien, kuomet fašisto 
Mclos vadovaujamos juod- 
narškinių italų gaujos ap- 
rulė tą patį Bilbao, moterys 
vėl stojo petys petin su vy
nais ir kiek tik drūtos gina 
;avo kraštą nuo užpuolikų. 
Pavyzdžiui, anądien “šven
to tėvo vaikai” paėmė bas
kų miestelį Bermeo ir po 
kovos ilsėjosi. Baskai, kar- 
ru su savo moterims, kurios 
vra aukštos, drąsios ir daug 
stipresnės negu italukai, nu
arė netikėtai priešą už

klupti ir Bermeo atsiimti. Ir 
iie tai padarė tokiu staigu
mu ir smarkumu, kad Mus
solinio “vaiskas” nespėjo 
nei savo ginklu pasigriebti. 
Pamatę, jog jie yra baskų 
epsupti, italai viską pametę 
eidosi bėgti. Daugelį jų 

baskės pasivijo, sučiupo, 
nutempė prie juros kranto, 
iškėlė augščiau galvos ir tė
škė vandenvn, kur jie visi 
origėrė. Kiti užklupti ir ne
turėdami kur dėtis, patys 
nušoko jūron ir žuvo. Tuos. 
kurie bandė pasislėpti na
muose, rųoterys . ištrenkė 
'aukan per langus. Bermeo 
gatvės buvo nuklotos sužei
stais ir negyvais italais. 
Nors baskai turėjo pasi
traukti į kalnus, kuomet gal
važudžio Franco artilerija 
atpyškėjo italams pagelbon, 
bet sakoma, kad pasitrauk
dami baskai su savo moteri
mis pasiėmė daug belaisvių 
ir amunicijos.

Šiame užpuolime, sako 
United Press reporteris, mo
terys smarkiau kovojo negu 
vyrai.

Jei italės motinos turėtų 
nors dalelę baskių drąsos, 
tai jos neleistų savo sunams 
faip kentėti ir tokioj neapy
kantoj mirti. Jos supuolę 
rankomis išdraskytų ta pa
mišusi fašistą Mussolini, ku
ris yra visų šių skerdynių 
kaltininkas. Tas kraujo iš
troškęs pamišėlis visa gerk
le rėkia, kad Italijoi gimsta 
per maža vaikų. Jis netik 
geruoju, bet ir grumojimu 
stengiasi priversti visus tuo
ktis ir auginti dideles šei
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Neilgai Šviečia Scenos “žvaigždės.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Anna Held’į

V ! j

Štai keliatas New Yorko scer.os veteranių. Kitąsyk jos viliodavo savo grožiu tūkstančius 
žmonių i Broaduay teatrus. Jos skelbėsi netik "grožio karalaitėmis,” teatrinio pasaulio 
“žvaigždėmis.” Bet neilgai tęsiasi tos laimės amžius, ir šiandien jau niekas apie jas nekalba.

mitetai Lietuvos liaudžiai 
ginti, o taipgi visi pavieniai 
ar grupės, tuojaus rašykite 
KLKLLG. sekretoriui, kiek 
jųs galėsite išplatinti savo 
apylinkėje tų ženklelių, o 
mes mielu noiu prisiusime 
visiems sulyg reikalavimo.

J. Lesevičius, sek. 
, P. O. Station D, Box 44,

Montreal, Que., Canada.

Kas Mums Rašoma.
1 Lietuvis Sovietų aviaci
jos galva?—Gulėdamas ve
teranų ligoninėj, Rutland 
Heights, Mass., aš perver- 
čiu labai daug visokių ang
liškų magazinų ir knygų. Ir 
štai, atskleidęs 1936 metų 
16 gruodžio laidos “Mid- 
week Pictcrial” magaziną 
radau įdomų dalyką. Stovi 
nufotografuotas karininko 
uniformoj vyras, lietuviškos 
išvaizdos, o apačioje para- 

•šas, gen. Jacob Alkonis. 
Lietuviška išvaizda ir lietu- 

į viską pavardė verčia many- 
iti, kad yra lietuvis.

Vladas K. Didžiulis.

I

mas. Nepersenai jis uždėjo 
didelius mokesčius ant ne
vedusių vyrų, o paskui pa
skelbė dovanas kiekvienam 
naujai gimusiam kūdikiui.
Negana to, daktarams Įsakė
agituoti, buk vedę žmonės WINNIPEG, MAN., 
ilgiau gyvena negu “singe- CANADA.
liai;” kur vaiki} motinos
taip pat ilgiau gyvena, negu Įdomus streikas,
tos, kurios vaikų neturi. Streikas šiandien yra pa- 

0 kai tik tie vaikai paau- prastu dalyku, nes sunkios 
ga, jis tuoj ruošia jiems 'gyvenimo sąlygos verčia 
skerdvnę. Jis siunčia juos darbo žmones streikuoti. 
Etiopijon, Ispanijon ir ki-{Paprastai streiką supranta 
tur. kad jie žudytų tenai ki- ,me kad darbininkai meta 
tų motinu vaikus ir patys i darbą ir reikalauja kokių 
žutų ’ • pagerinimų, bet pas mus

_________ j Winnipege krautuvninką
' streikas pasireiškė išvirkš-' 
čiai. Reakcinė miesto tary
ba su majoru išleido pa
tvarkymą, kad sekmadie
niais visos grosemės turi 
but uždaromos, Winnipege

žinos, už ką balsuoti. Galiu 
pasakyti, kad balsuojant už 
socialistus kandidatus nie
kad klaidos nepadarysi.

NEBŪK ŽILAS
IŠ KOI) Y K 10 METŲ JAUNESNE

j Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žiliną. Plaukų slinkimą ir
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jot 
ati taiso _ žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

I)ept 4,
Box 305, Clinton, Indiana.MOKYTIS NIEKAD NE 

PER VĖLU.

66 metų amžiaus močiutė 
baigė advokatūros mokslą.

Šiomis dienomis Bostone 
pasekmingai išlaikė valsti- niekad to nėra buvę. Dėl ko 
jos kvotimus ir likos priimta tas daroma, labai aišku. Di- 
advokatų luoman 66 metų džiujų kompanijų krautu- 
našlė, Estby L. Bornstein, 4 vės sekmadieniais būna už
vaiką motina ir 4 anūkų mo
čiutė. Vyriausias jos sūnūs 
turi jau 45 metus, o jo duk
tė 21.

Iš jos ambicijos, juokėsi 
vyras, vaikai' ir pažįstami, 
kuomet 9’metai atgal, buda-

57 meti; amžiaus 
ji užsimanė buti 

” Bet dabar ji juo-

daros, taigi smulkieji krau
tuvininkai sekmadieniais 
dalydavo šiokią-tokią apy
vartą. Kad neatimtų biznio 
stambesniam kapitalui, tai 
miesto ponai parirupino, kad 
ir mažieji šventadieniais 
pailsėtų. Bet Winnipego 
krautuvninkai, deja> to pa
tvarkymo nepildo ir viso 
miesto “groserninkai” laiko

ma jau 
moteris,
“lojariu. 
kiasi.

Ji gimė ir pradinę mokykrautuves atidarąs; dane-
klą baigė Kanadoj! todėV 16 vad,10?>. N“?
dabar turėjo padėti nuo [° neatsilieka ir lietm’iai,
high schoolės ir mokintis S kur!? tull 51okl» tokl« kT?H- 
metus. Iš pradžių jai buvo “įvelę. Suprantama, polici- 
labai sunku ir keli® kartus ,'a tur? 'Ia,rbo rašyt protoko- 
ji jau norėjo mesti, bet sar- ;US.’ t>ėt kiaa.uvimnkai ne
matą buvo pasiduoti, todėl Palso lr kek-
kantriai tęsė studijas tolyn. Matydami griežtą krau- 
ir kuo toliau, tuo geriau pra- tuvirrinkų pasipriešinimą, 
dėjo jai sektis. 1935 metais miesto ponai atsidūrė nejau- 
ji baigė Northeastem uni- kio j padėty. Ypač majoras, 
versiteto teisių skyrių. Nuo nes sekančiuose majoro rin- 
1935 iki 1937 ji vis lavinosi kimuose krautuvninkai už 
ir ruošėsi “baro” kvoti- jj nebalsuos. Pastebėtina, 
mams, kuriuos šįmet ir išlai- kad tų pačiu krautuvininkų 
kė. Dabar ji jaučiasi laimin- balsais jis buvo išrinktas, 
ga, tik gailisi, kad jos vyras Kada buvo majoro rinkimai, 
tos laimingos dienos nesu- tai tie patys krautuvininkai 
laukė; jis mirė 1934 metais, dėjo pastangas, kad praša-

Taigi nesakykite, mote- linti iš majoro vietos socia- 
rys, kad jums jau pervėlu jlistą majorą John Queeną. 
ko nors mokintis. Reikia tik i Rinkimo metu ir kai kurie 
noro ir pasiryžimo, o viskas lietuviai negražiai niekino 
bus galima. 'socialistą majorą, kad visų

---------------'negerumų priežastis, tai so-
Kad apsisaugojus nuo uo- cialistas majoras. Bet jeigu 

dų ir kitų kraują čiulpian- • socialistas majoras nepa- 
čiu vabalų vasaros laiku, i lengvino mažaturčių buk- 
reikia einant gulti palikti. lės, tai anaip tol jis ir nepa- 
atkimštą bonkutę “oil of blogino. Bet darbininkams 
pennyroyal,” kurio galima jis padarė daug gero. Gyve- 
nupirkti bile aptiekoje. Nuo nimas gal atidarys akis 
io kvapo visi vabalai apleis ir krautuvininkams, ir atei- 
kambari. nančiais rinkimais gal jie

KANADOS LIETUVIAI!
Įsigykite kovos už Lietuvos 

laisvę ženklelių.
Kanados Lietuvių Komi- 

i tetas Lietuvos Liaudžiai 
Ginti pagamino Lietuvos 
liaudies gynimo rėmėjams 
ženklelius. Ženkleliai gra- 

' žus, metaliniai, nedidelio 
j foi-mato. Juose atvaizduo
tas Kanados Lietuvių Kon- 

! gresas, įvykęs 1936 m., sau
lės pavidale; aplinkui ap- 

I vesta trispalvė lietuviškos 
vėliavos juosta ir užrašyta: 

■Šalin Fašizmas Lietuvoje!
Šie ženkleliai bus plati

nami po visą Kanadą tarp 
lietuvių, kurie nusistatę 
prieš fašizmą, kaipo nuož
mųjį Lietuvos liaudies prie
šą. --

Draugės ir draugai! Mes, 
i Kanados lietuviai, ligi šiol 
jau nemaža pasitarnavome 

• musų broliams ir sesutėms 
kovojantiems prieš fašistinę 
reakciją, ir už atsteigimą 
demokratijos Lietuvoj. At- 
eityje dar daugiau sukaup
kime savo jėgas, kad galėtu
me ištiesti tikrai brolišką 
pagalbos ranką tautininkų- 
fašistų varginamai Lietuvos 
liaudžiai. Pasirodykim, kad 
mes esame Lietuvos liau
dies draugai, kaimo ir mies
to žmonių broliai. Geriausis 
to įrodymas, tai kovos už 
Lietuvos laisvę ženklelis. 
Taigi Įsigykime Lietuvoe 
liaudies rėmėjo ženklą! At
minkime, kad šiandien Lie
tuvoj šimtai liaudies sūnų 
pūdomi fašistiniuose kalėji
muose, kankinami be jokio 
pasigailėjimo, o vistik pas 
juos neužgęsta viltis iškovo
ti laisvę Lietuvos žmonėms. 
Kad laimėti tą kovą, jiems 
reikalinga musų ne tik mo
ralė, bet ir medžiaginė pa
rama. O įsigydami tokį žen
klelį mes kaip tik ir suteik
sime tą paramą kovotojams 
už Lietuvos laisvę. Ženkle
liai bus pardavinėjami po 
25 centus; iš jų susikels šiek 
tiek piniginės paramos prieš 
fašistiniams Lietuvos kali
niams.

Ženkleliu galima gauti 
pas KLKLLG. Taigi visi Ka
nados lietuvių kolonijų ko-
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OAK FOREST, ILL.
“Keleivį” vagia.

Noriu pranešti, kad iš mu
sų prieglaudos ofiso čia 
dažnai išvagia “Keleivį,” 
kurį aš prenumeruoju. Pe
reitais metais pavogė 3 nu
merius, o dabai* vėl 3 nujo
jo. Tai yra labai negražu. 
Aš “Keleivio” nesigailiu; 
perskaitęs, visuomet ati
duodu kitiems, taigi vogti 
nėra jokio reikalo. Kai pa- 

Į vagia, aš jau negaunu jo pa- 
! skaityt. Aš žinau, kas tai 
daro, bet vardo skelbti da 
nenoriu; jeigu nesiliaus, tai 
paskelbsiu ir vardą.

Ignas Rainis.

San Francisco, Calif. —
Šiomis dienomis čia buvo 
iškelta policmanui Burkhar- 
dui byla dėl kreivos priesai
kos. Bylai da nepasibaigus, 
policmanas parėjo namo, 
nušovė savo žmoną, dvi 
dukteris, o paskui pats nusi
šovė. G. Duktė.

Norwich, Ccnn.—Šiomis 
dienomis 3 gengsteriai čia 
gavo po 5 metus kalėjimo, o 
ketvirtas du metu, užtai, kad 
užpuolė koziminkus lošiant 
kortomis, apiplėšė juos ir 
pabėgdamas numovė jiems 
kelines, kad negalėtų vytis.

L. Kertenis.

Jeigu Patrukęs 
Iškirpkit Šitą

ir pasiuskit su vardu, pravarde ir ad
resu pas W. S. Rice. Ine., 85W Main 
Street, Adams, N. Y. Jums bus pri
siųsta veltui ir be jokių obligacijų ju- 

j sų išbandymui tikra bonka Lymphol 
įso pilnu aprašymu stebėtina pagelba 
1 su kuriuo Lymphol yra vartojama su- 
į mažinti patrūkimą, kurs suteikė nau- 
iją lengvumą, smagumą ir liuosybę, 
, tukstantiems kurie kentėjo per metus. 
1 Ne svarbu kaip blogai patrukęs, 
' kaip senai jųs turit, arba kaip sunku 
laikyt; ne svarbu kokių skirtingų pa- 
rlšų dėvėjot, nepraleiskit šito išmė
gint VELTUI. Ar esat aukštas ir lie
sas, arba žemas ir storas, ir ar turit 
didelį patrūkimą, šis stebėtinas prie
taisas sukontroliuos patrūkimo vietas 
taip, kad liuosai galėsit dirbt bile dar
bą, lyg niekad nebūtumėt buvę pa
trukęs.

! Išmėginkit šią suvienytą Methodą 
sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašykit kad prisiųstu IŠ
BANDYT VELTUI pas W. S. Rice. 
Ine., 85W Main St., Adams. N. Y.

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

tf

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausi 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

u NAUJIENOS99
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREW1NG C0., Ine.
TELEFONAS
Worce*ter—5-4334

81 LAFAYETTE STM 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrins, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir tt Lietuvos Laikraščių.)

Mokinių Streikas Dėl Mokytojo Pašalinimo Įdomi Byla Dėl Šabasinio Kugelio Vogimo.

Kunigai Lietuvoje
Daro Geriausį Biznį.
Vien tik už metrikus jie pa

ima 2,000,000 litų per 
metus.

MATUZAS NUBAUSTAS
4 MĖN. KALĖJIMO.
Pernai vasaros metu Šiau

liuose į pil. Matuzo sodą įsi
korė per tvorą 18 metų vai-1 
kėzas L. Varnas pasiskinti 
žydinčių alyvų. Savininkas •
Matuza palaikė jį piktada-Į 
riu, įlindusiu apvogimo tiks
lais, ir šovė į jį iš revolverio, I 
sužeisdamas į koją. Peršau
tasis buvo nugabentas ligo
ninėn, o Matuzas patrauk-; 
tas atsakomybėn už neat
sargų ir ne vietoj ginklo 
vartojimą. Šiomis dienomis 
Šiaulių apygardos teismas 
Matuzą nubaudė 4 mėn. ka
lėjimo ir už nustojimą dar
bingumo laike ligos priteisė 
nukentėjusiam Varnui 300 
litų. Dabai* Varnas pagijęs, ' 
bet jo įvykis turėtų buti ge
ra pamoka visiems sodų va
gišiams, mėgstantiems sve- 1
timo triūso vaisius. Ta pro- NUBAUDĖ UŽ PASIPRIE- 

tam|ga reikia pasakyti, kad ŠINIMĄ POLICIJAI.
Šiauliuose visi namų savi- Kariuo m e n ž s teismas 
ninkai nusiskundžia, kad svaretė Lapių valsčiaus ke

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Monroe mieste, Michigano valstijoj,, sustreikavo Luna Pier mokyklos mokiniai, protes
tuodami dėl pašalinimo jiems patinkamo mokytojo, kuris betgi nepatiko reakcinei mo
kyklos valdybai. Šiame vaizdely matyt kaip mokinės ir mokiniai demonstruoja aplink 
mokyklą. Pirmutiniame užrašyta: “Ši mokykla streikuoja.” Sekantis užrašas sako: 
“Kodėl nedaryti taip, kaip žmonės nori?’’

Šiomis dienomis Kauno 
apylinkės teismas sprendė 
A. Leonavičienės ir 0. Vin- 

Įčesaitės bylą, kuriuodvi kal- 
' tinamos vogusios iš kepyklų 
žydų šabasinį kugelį. Kaip 
žinoma, kiekvieno penkta

nešta policijai. Kaltininkės 
buvo patrauktos tieson.

Apie dešimts nukentėju
sių buvo iššaukta liudyto
jais, kurie nusiskundė, kad 
jų kugelis tikrai žuvo. 

Apylinkės teismas tas mo-
dienio vakarą religingi žy- .teris nubaudė po tris mėne- 
dai kepdinasi kugelio ir šeš- sius kalėjimo, 
tadienį kugelis sudaro pa

Statistikos Biuro žinio
mis, pernai metais Lietuvo
je buvo:

18,843 šliubai,
60,446 krikštai,
33,440 šermenys.
Kadangi civilinės metri

kacijos Lietuvoje' nėra, tai 
visus vedybų, gimimų ir mi 
rimų dokumentus arba met
rikus sudaro bažnyčių kuni
gai. •

Už kiekvieno metriko su
darymą tie biznieriai ima 
mokestį. Nors toji mokestis 
neva nustatyta, bet kunigai 
jos nesilaiko. Mat, kiekvie
nu atveju jie prie metrikų 
sudarymo atlieka da
tikins tikybinius burtus, ka 
riuos jie vadina “apeigo
mis,” ir už šitą “monkey 
bizni” ima kiek tik žmogus 
gali užmokėti.

Kadangi už tuos burtus 
tarifas nėra nustatytas, tai 
kunigų imamo mokesčio ne
galima tikiai ir sužinoti. 
Ypač nevienodas yra mo
kestis už šliubus ir palaido
jimą. Jei zakristijonas už
degs 2 žvakes, tai viena kai
na, o jei uždegs 4, tai reikia 
mokėti dvigubai daugiau. O 
jei kas nori “šumniai” pasi
rodyt ir paprašo uždegti 
prie jo šliubo 24 žvakes, tai 
tada jau su šimtine neapsi
eisi.

Žydų rabinai daro toki 
pat biznį iš savo tikybos. 
Pavyzdžiui, už naujagimio

grindinį visos šeimos mai
stą.

šabasinis kugelis turi but 
kepamas specialiame kros
nyje. Pav., Kauno senamie
stis yra pasiskirstęs rajonais 
ir kiekvienas to rajono gy
ventojas penktadieniais ne
ša puodą kugelio į kepyklą. 
Bendrai iškeptą kugelį pas
kui žvdai kiekvienas nešasi 
sau šabasui laikyti.

Į kugelio kepyklą sueina 
kelių dešimčių žydų šeimy
nų tarnaitės ir čia būna tik
ra mugė. Bet prieš kurį lai
ką iš senamiesčio kepyklų 
ėmė dingti kugelis. Žydų 

....... - ■ ■ tarnaitė atneša puodą kuee-
Sunki Mariamnolės PRADEDAMAS PLENTO Uo kepti, puikiausiai pažįs 

. t ■ i n 1 I- ! TESIMAS. ta savo puodą, bet kai atei-
Amatninkų DUkle. Šiomis dienomis iau pra- na iškepto kugelio atsiimti

--------- dėti plento Panevėžys—Bir- neranda savo puodo. Iš

VIENUOLIAI ATSISAKO
MOKĖT MOKESČIUS.

Mokesčių inspektorius ap
dėjo pajamų mokesčiu Kre
tingos pranciškonų vienuo
lyno viršininką, kaip ir 
kiekvieną biznierį. Bet po
piežiaus agentas nenori mo
kesčių mokėti ir kreipėsi Į 
mokesčių komisiją su reika
lavimu, kad inspektoriaus 
nutarimą panaikintų. Komi
sija jo reikalavimą atmetė, 
tai jis padavė skundą net Į 
Vyriausi Tribunolą.

Jėzuitai už dyką Lietuvos 
duoną ėda, renka pinigus ir 
ia nenori užsimokėti mo
kesčių, kuriuos moka kiek
vienas gyventojas. Privile
gijų šitie dykaduoniai nori 

o pareigų neprisi-
ima jokių.

ivairųs ištvirkėliai naktimi® e . ■ Šiandien Mariampolėj vi- ^ai tesimo darbai šiam dar- pradžių buvo manoma, kadŠdr2ko ju sodus hų gyventojų by ą, Runoje lsiškai nepeInin a bet bu“ .Skaltoga dideli l>u«dus įkeičia tarnaitės,
,U rkokiu aftatninho KM® Par£ >'« puodas gi paliktų sveti-

L ^.smurtu pr esmęsi polici j uždarbis labai mažai kuo vėžy dabar nebeliko nei vie- mas’ 0 Pu°du visados truk- 
' skiriasi, o kartais ir visai ne- no bedarbio, bet kitas blo- daT\°- ..
siskiria nuo darbininko už- gumas — iš ūkininku pabė-i Kepeiams irgi sunku _su- 
darbio. Pav., kirpėjas—dar- go visi tarnai. Ūkininkai! ^.^rnaitės į
binįnkas per menesį uždir- kreipia į atitinkamas įstai- kepyklą ateina tik vieną sy- 
ba, dirbdamas po 12—14 aas kad' sulaikvtų prie šių kį per sąvaitę, tai kepėjai 
valandų kasdien, 40—70 li- iminėiimą ' ‘ .N Serai nei nepažįsta, o an
tų, stalius 80—100 litų, bat- * _ ________ ' tra — jau tokia buvo nusi
siuvis — 80—100 litų, siu- Lietuvos laikraščiai pra-'stovėjusi tvarka, kad kiek 

neša, kad Panevėžio miesto vlenas atnešęs kepti kugelio 
burmistras T. Chodakaus-^ąts susiranda savo puodą, 
kas, dabar pirko antrą dva- Tie nesusipratimai tęsėsi la- 
rą. Užmokėjęs 100,000 litų. bai ilgai ir daug žydų turėjo 
Ot, kam sekasi. svesti be kugelio. .
_ ________________ —----- Tuo tarpu dvi kaunietes,

* gerai žinodamos visą šaba
sinio kugelio kepimo, atga 
benimo ir pasiskirstymo 
tvarką, eidavo į kugelio ke
pyklas ir iš ten po porą puo 
dų nešdavosi namo — pasi
vogdavo. Kelis puodus pasi 
vogusios juodvi paskui visą 
savaite maitindavosi šaba 
siniu kugeliu. Atėjus penk
tadieniui iuodvi vėl eidavo į 
kenyklas kugelio.

Kugeli išvalgiusios puo
dus nešdavo į rinką parduo
ti. Galų gale, viena tarnaitė 
pažino puodą ir buvo pra-

KAUNE ŽMONĖS ŽUDO 
SI IR KITU BŪNA ŽU

DOMI.
įjai.

Šių metų vasario 7 d. La- 
. >pių pradžios mokykloje bu-

, ^1^tuvos. žinios paduo- vo surengtos vakaruškos, 
da iš šventojo Kauno šitokių kuriose kilo muštynės. Kai
įvykių:

Nemuno gatvėje Ona Di- 
nigavičiutė, 18 metų am
žiaus, išgėrė muilo akmenė
lio ir nuvežta miesto ligoni
nėn mirė.

A. Šančiuose, Napoleono 
gatvėj, Stasys Jacevičius 
mėgino pasikarti, bet kai
mynai pamatė karianties ir 
nupiovė virvę.

Balandžio 23 d. prie 
“Maisto” fabriko iš keršto

apipiaustymą reikia jiems į smarkiai sumuštas ir sužeis- 
užmokėti nuo 25 iki 100 li- į tas vienas vaikinas, kuris
tų, žiūrint kaip turtingi tė
vai. Už numirėlio palaidoji
mą rabinai ima nuo 100 iki 
10,000 litų — irgi pagal šei
mynos turtą.

Romos katalikų kunigai 
daugiausia nulupa žmogų 
nelaimėj, kuomet šeimynoj 
ištinka mirtis. Žydas Kaune 
gali but palaidotas už 100, 
o kataliko palaidojimas kaš
tuoja apie 300 litų, ir tai bus 
labai kuklus.

Statistikos Biuras skaito 
už visus tokius “patarnavi
mus” kuo žemiausią kainą, 
ir tai, suskaičius visus šliu
bus, krikštus ir mirimus, jis 
prieina išvados, kad Lietu
vos dvasininkai surenka per 
metus apie 2,000,000 litų, 
neskaitant tų aukų, kurias 
jie renka kas nedėldienis ir 
kalėdodami Tai ve, kodėl 
jie taip atkakliai kovoja 
prieš civilinę metrikaciją.

Jeigu Lietuvoje butą įves
ta civilinė metrikacija, tai 
žmonės galėtu atlikti tuos 
reikalus valdžios įstaigose 
ir kunigams nutruktų biznis.

nugabentas miesto ligoni 
nėn.

Šančiuose viena mergaitė 
pakėlė didelį triukšmą, sa
kydama, kad ja kažkas kė
sinęsis nušauti ir šaudamas 
pataikė į galvą. Sužeista 
mergaitė bėgiojo šaukdama 
po kiemus, prašė pagalbos. 
Buvo iššaukta greitoji pa
galba, kuri mergaitę nuga
beno miesto ligoninėn. Ten 
paaiškėjo, kad mergaitei 
galva buvo pramušta akme
niu.

Tai tik vienos dienos įvy
kiai.

policininkas atėjo triukšmo 
likviduot, tai vakaruškinin
kai jį puolė, o paskui dar 
mokyklos langus išdaužė.

Kariuomenės teismas pri
pažino kaltais ir nubaudė:
St. Mikalauską 5 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo, Tomą nuo Amatininkų būklė kas- 
Pranevicių 4 met., Stasį ■ jjen sunkėja, nes kiekyj"-1 
Pranevičių 3 met., Česlovą dirbtuvė ka<
Chamoną ir Antaną Putnu- 
ną po 2 metu, Stasį Kraune- 
vičių pusantrų metų, Tomą 
Milašauską, Steponą Bui
vydą ir Stasį Nameiką po 1 
metus kalėjimo. Ipolitas 
Rimdeika 8 mėn. Nubaus
tieji buvo tuojau suimti ir 
nugabenti į kalėjimą..

vėjas — 40—120 litų ir tt. 
Kiek geriau gyvena dirbtu
vių savininkai, kurie uždir
ba tarp 80—250 litų kas mč-

įena
paruošia kasmet 

dešimtis naujų amatininkų, 
kurie varo rimtą konkuren
ciją ne tik amatininkams- 
darbininkams, bet ir dirbtu
vių savininkams.

NĖRA VILTIES, KAD NE
DARBAS VASARĄ IŠ

NYKS.
Nors jau Mariampolėj 

pradėti statybos ir kitokie 
pavasario darbai, tačiau 
jaučiama, kad šįmet vasarą 
darbų nebus daugiau, negu 
1936 metų vasarą, kai gru
pės darbininkų ištisas sąvai
tes rinkdavosi aikštėse, 
laukdamos darbo. Miesto 
savivaldybė, paprastai, dar
bo prie viešųjų darbų duoda 
tik iki gegužės 15 d.

UŽ LAPELIUS 15 METŲ 
KATORGOS.

Šiomis dienomis kariuo
menės teismas sprendė vie
tos kelių jaunuolių bylą, 
kaltinamų pernai birželio 
mėnesy platinus atsišauki
mus, kurių turinys nukreip
tas prieš valdžią.

Kariuomenės teismas pri
pažino kaltais ir nubaudė: 
N. Špajytę 15 metų sunkių
jų dariau kalėjimo, N. Du- 
šanskį, Ruviną Gordoną, 
Ch. Grodzianskį ir D. Levi- 
ną po 4 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo. G. Kamervtę 
1 met. kalėjimo.

ĮSTEIGS NAKTINI GYDY 
TOJŲ BUDĖJIMO PUN

KTĄ
Kauno miesto ligonių ka

sa yra nutarusi įsteigti nak
tinį gydytojams budėjimo 
punktą, kuris bus ligonių 
kasos rūmuose. Punkto tiks
las: patarnauti naktį stai
giai susirgusiems.

Pagal projektą punkte 
kas naktį budės gydytojas, 
felčeris ir gailestingoji se
suo. Be to, geresniam ir sku
besniam ligonių patarnavi
mui, Kauno miesto ligonių 
kasa įsigys modernišką au
tomobilį, kuris budės prie

1,000 LITU UŽ ŽMOG
ŽUDŽIO NURODYMĄ.
Policija paskyrė 1,000 li-, 

tų dovanų tam, kas nurodys 
Slavikuose išžudytos šeimy
nos žmogžudžius.

VERBYLIŠKIUOSE PA
VOGĖ NAVICKIENĖS 

ARKLĮ.
Verbyliškių kaime, Jėz- 

no valsčiuje, vagys pavogė 
A. Navickienė? 400 litų ver- j 
tą arklį.

TELŠIŲ APSKRITY PA
SODINS 150,000 ME

DELIŲ.
Telšių apskrity nutarta1 

šį pavasari pasodinti 150,-
000 medelių. Tam tikslui 

naktinio gydytojo budėji-^ra paskirtas komitetas 
mo punkto. Minėtas projek-į

tas netrukus bus pateiktas 
Kauno miesto ligonių kasos 
tarybai patvirtinti.

RASEINIUOSE ŠAULIAI
STATYSIS NAMUS.

Šaulių rinktinė Raseiniuo
se iki šiol neturėjo savo pa
talpos, todėl dabar nutarė 
pasistatyti nuosavą namą.

PLUNGĖJ GRIAUS DA
RIAUS-GIRĖNO GATVĘ.

Dariaus-Girėno gatvė 
Plungės miestely yra pilna 
supuvusių ir griūvančių lin
dynių. Tas smirdantis lau
žas netik gadina miestelio 
išvaizdą, bet sudaro da di
delį pavojų sveikatingumo 
ir gaisro žvilgsniais. Todėl 
nutarta tuos laužus nu
griauti.

ASMENIŠKAI LYDIMA 
DIDŽIOJI VASAROS 

EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ
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CUNARD WHITE STAR

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rąšies smulkius pa. 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško. 
jimus apsivedimą, įvairios prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po Se už žodį už sykį. No
rint tą patj 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 paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptą. 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojimai su paveiksiu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

SUĖMĖ D-RĄ VEIC 
MANĄ.

Šiomis dienomis Kaunan 
atvyko iš Palestinos Hiršas 
Veicmanas, jurisprudenci
jos daktaras. Jis yra Lietu
vos pilietis ir jau seniau bu
vo tardytojo jieškomas pub
likacijos keliu, kaip kaltina
mas už dokumentų suklas
tojimą.

Balandžio 23 d. policija 
d-rą Veicmaną Kaune su
ėmė. Byla perduota apylin
kės tardytojui.

Visiems užsieny gyvenantiem: 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Worėdami palaikyti ryžius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerat* 
skaityti tik tiek, kiek mums apseir.2 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

UEtUVOS

ll
kuris metams tekaštuojfi tik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. Litiiuania.

Urnguay’ans Lietuvių DarLminkų 
Socialistinės Minties Laikrašti*

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480.
MONTEVIDEO TTRUGUAY.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JŲS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra Įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja Įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas; Įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštu, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomu Įžymiojo anglų rašy
tojo B. SHAW Romana “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”z

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metams tik 16 litu, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galėa aiškiai suprasti Dievo buvimą.

• Knyga didelio formato, tori 271 paslapj. Kaina popieros apdarais 
—1.00: audimo apd.—$1.26. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adrsauokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
KAIP ORGANIZUOJASI 

CUKERNINKAI.

Amerikos Darbo Federacija 
ardo darbininkų vienybę.
Pereitą pėtnyčią C. I. O. 

unija buvo sušaukus South 
Bostono cukerninkų susirin
kimą Lietuvių Salėj. Ang
lai, airiai, juodveidžiai ir 
kiti susirinko labai gausiai, 
bet lietuvių atėjo nedaug, ir 
tie patys bijosi prie unijos 
dėtis. Mat, musų žmonės vis 
dar bijosi; jie mano, kad 
kompanija gali užtai praša
linti juos iš darbo. Jie neži
no, kad dabar jau yra Kon
greso išleistas Wagnerio į- 
statymas, kuris pripažįsta 
darbininkams teisę laisvai 
organizuotis Į unijas ir 
darbdaviai negali užtai dar
bininkų iš darbo prašalinti.

Unija cukerninkams la-

P-lės Sadauskaitės koncer
tas išėjo puikiai.

Pereito nedėldienio vaka
rą South Bostono lietuvių 
salėj Įvyko artistės Elenos 
Sadauskaitės koncertas. 
Žmonių prisirinko tiek, kad 
salėn netilpo. Prie salės ma
tėsi automobilių net iš kitų 
valstijų. Teko matyti žmo
nių is New Britaino, Conn., 
iš New Yorko ir iš Scranto- 
no, Pa. Ir tur būt niekas ne-

sim. Kitų draugijų ir kuopų 
ant tos dienos prašome pa
rengimų nerengti, bet visi 
dalyvaukite musų išvažiavi
me. Komitetas.

Lietuvė išrinkta amerikie
čių organizacijos pirmi

ninke.
Adv. Suzana Šalnienė ta

po išrinkta Bostono Profe
sionalių ir Biznierių Moterų 
organizacijos pirmininke. 
Ši organizacija turi savo 
skyrių po visą šalį, o Bosto
no skyrius yra vienas iš 
skaitlingiausių. Ji laiko kas 
mėnesį susirinkimus, leidžia 
mėnesinį žurnalą ir veikia 
taip kultūros, kaip ir ekono-

Priėmė darbininkų sužei
dimo kilių.

Žemesnysis legislaturos 
butas priėmė bilių, kuris rei
kalauja, kad prie darbo su
žeistiems darbininkams at
lyginimas butų mokamas 
nuo pirmos sužeidimo die
nos. Pagal dabar esamąjį 
kompensacijos įstatymą at
lyginimas buvo mokamas 
tiktai po 8 dienų. Už pirmas 
8 dienas žmogus negauna 
nieko.

Mass. lietuvių kliubų meti
nis suvažiavimas.

Pereitą nedėldienį, gegu
žės 16, W. Lynne buvo lie-

kad Maynarde pikniko ne- Karinga davatka. Radio programa,
rengti, nes tenai rengėjai. Pereitos subatos vakarą Sekmadieny, gegužės 23, 
būna baisiai išnaudojami. atėj0 i vieną lietuvišką ba- Bostono lietuvių radio pro- 
Nekurie delegatai rekomen- lių davatka B. su svetimu gramą per stotį W0RL (920 
da\o bendią kliubų pikniką Vyru K., ir dagi protestonu. kil.) nuo 2 iki 2:30 vai. po 
rengti Haverhilly. Bet tas Atsisėdę abudu prie vieno Pįetų, bus tokia: (1) Ben 
palikta komisijos nuožiūrai. stalo pradėjo “šviestis,” o Simmons orkestrą iš Poquo- 
t Pasll?^^Ps susirinkimui kaį muzįka užgrojo, tai iš- nock, Conn.; (2) “šešios 
Lynno kliubas visiems dele- gj0 abucĮu šokti. Bešokant Birutės” po vadovyste Va- 
gatams,įskėlė pietus. Viso moteriškė pradėjo visus lantinos Minkienės. 

stumdyt, koją pakeldama
ėmė trepsėsi ir sukauti to
kiais žodžiais, kurių laikraš
ty negalima minėti. Negana 
to, ji tėškė vienai nepažįsta
mai moteriai paketbuku per 
veidą ir užsimojo antrai 
duoti, bet ši nieko nelauk-

dalyvavo apie 56 delegatai.
Rep.

Šokiai, Spaghetti vakarienė 
ir Laimėjimai.

Rengia M. Ratelis šią su
batą, Gegužės 22, Lietuvių 
M. Žinyčioje, So. Bostone.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE. MASS.
Prasidės kaip 7:30 vakare, dama griebė davatkai uz 
šiame vakarėlyje bus duo- plaukų ir partrenkė žemėn, 
dama laimėjimai: kumpis i Atsikėlus šita karžygė nusi-j

______ 12 svarų, siuvama mašina, tvėrė stiklą ir pradėjo tai j
vadovaujamą vietą, poniai Fno Haverhillio ’Lovreriio ^emPa ,jr rašoma plunksna., moteriškei grūmoti duosian- 
šalnienei priklauso didelis Peabody Cambridge’aus Laimėjimai tik 10 centų, ti į galvą. Jeigu vyrai nebu- 
kreditas. Stoughtono, Brocktono, Lo- APart. laimėjimų bus skani tų išmetę ją už durų, gal bu-

. .----- wellio, Dorchesterio kliubų yakariTe?e 1S spaghetti ir so-.tų priėję ir prie muštynių. Į
Susirinkimas. atstovai. Suvažiavime atsto- klai- Įžanga. į vakarienę 25

LSS. 60 ir 71 kuopų susi- vavo 12 kliubų. So. Bostoną ceatai ypatai. Prašome visų. U-*.-._ ~ _  ii-i . . s i Hdvvouti ir a

sigailėjo atvažiavę nes mi j^sriu^ UŽmti'tokįoj ^V^Syvav^T 

organizacijoj stono, Worcesterio, W. Lyn-koncertas tikrai puikus. Ji 
ne sarmata butų duoti Sym- 
phony Hallėj, kur susirenka 
publika su labai išlepintu 
muzikos skoniu ir su dide
liais pageidavimais.

Reikia pasakyti, kad p-lė 
Sadauskaitė yra netiktai ge
ra dainininkė, bet puiki sce
nos artistė. Ji taip vykusiai 
talentus surinko ir taip ge

amerikiečiu DR. G. L. KILLORY

bai reikalinga, nes jų dar-iraį juos sutvarkė, kad vis- 
bas baisiai sunkus, pavojin- kas sudarė be galo gražu ir 
gas, o atlyginimas prastas. {įdomų spektaklį. Ir Frankli-
Tik pažiūrėkim, kaip ne
žmoniškai kompanija su sa
vo darbininkais elgiasi: Jo
nui Žemeliui prie darbo nu-

no vyrų choras iš Brockto
no, ir smuikininkas Buinis, 
ir fleitininkas, ir pianistė— 
visi buvo savo vietoie. Pati

laužė koją: jį išmetė iš dar- j p.jė Sadauskaitė 
Juo-

... ir------------------- kiekvieną
bo ir atgal nepneme. Juo- numerj dainavo vis kito- 
zui Mastui irgi nulaužė ko- kiam kustiume. kas taiogi 
ją i ji taipgi išmetė ir atgal nemaža prisidėio prie vaka- 
nepnėmė. Juodveidziui dar- ro įvairumo. Jos balsas la- 
bininkui elevatorius nutrąu- baj spalvuotas, malonus, 

pakankamai stiprus ir labaikė rankos alkūnę; visi ži
nom, kad jis buvo išmestas 
iš darbo ir nieko negavo.
Vienas bosas įstūmė į stipi- 
nuotus velenus, kurie laužo 
cukrų, juodveidi Franka: 
sulaužė vargšui koią, o ka Bostono 

Išmetė

gerai valdomas. Ji turi ža
vinčią asmenvbę, gražiai

Ant Huntington avenue,
kHLbą'auioTaTO A’ Narnai dalyvaiti ir esam tikri, kad Uęs Bostono. Museum ot 

gūžės 20,'8 vakare “Relei- sis. R? Vasiliauskas ir da ro- lalk3- Kviečia ą ę
vio” name. Malonėkite visi dos tris kiti. Worcesterio
draugai susirinkti, nes turi- kliubas tur būt narių skai

do Scollay Sųuare, Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2S71 

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraujo, Inkstų ir 

Nervų Ligą.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliosi, nuo 10 ryt. iki 1.

M. Ratelis.

me daug reikalų.
Komitetas.

Automobiliaus nelaimėj už
simušė 2 advokatai.

Pereitą nedėldienį netoli na 
nuo Pepperell užsimušė du Veik 

advokatai,

čiumi didžiausias. Jį atsto
vavo Česna, Šimkonis, Dir- 
velis ir adv. C. Tamulonis.

Advokatas Lesburtas su
sirinkimą atidarė 1 vai. die-

PARS1DI ODA FORNIČIAI. Dvi 
lovos—single sėt, Parlor sėt ir trijų 
čverėių lova ir kitokie dalykai. Prie
žastis — išvažiuoju j Lietuvą. (2)

Atsišaukit: D. Jucius, 183 H st., 
South Bostone.

gatvėkaris uzmuze žmogų, j 
Nustatyta, kad užmuštasis • 
vadinosi John Quinlan.

Caroline Casper

Tel. So. Boeton 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

Atidarėm Naują 
MODERNIŠKAI ĮRENGTĄ

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

BARBERNĖ.
įtaisymais arba be įtaisy-Su visais

VISU kllubu delega- n”l’ parsiduoda arba išsirandavoja. 
- . “ . . Gera vieta, be kompeticijos. Paklaus----pareiškė stovmciajai kit: Lietuvių Amentura,

ir Ltnvarci Kliubų Sąiyšio valdybai ne- sovth Boston 0606.
fle_P y*vo xf?a2 patenkinimą už jos neveik

lumą. Haverhillio delegatas

žymus Bostono 
Ottis Russell 
Hutshins. 
žiavę į Vermontą žuvauti ir 
grįžtant namo Įvyko nelai
mė. Matyt, greitai važiavo 
ir nepastebėio, kad staigiai 
užsisuka vieškelis. Jų auto
mobilis nušovė nuo kelio ir

Išsirandavoja Drugštoris.

Turime didelį pasirinkimą PER- Į 
MANENT WAVE. Kainos nuo $2.00 ! 
iki $7.00. Darbą atlieka tik gerai pa- i 
tyrę operatoriai. Galit paklaust tele- j 
fonu. SOUth Boston 4645.

BEAUTY SALON 
83 L Street, So. Bostone.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

Iii BROADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON, MASS.

nuaugus, kupina sveikatos nudardėjo pa
ir judrumo įkalnėm

Šitokio koncerto South i __________
Lietuviu- - .. . - , Salėj sejis užtai gavo .< Išmėtė 1?, nai nebuvo ir ka; 

darbe> ir atgal nepneme. Ai- rai kada vėl bus 
nui Deniui taipgi nulaužė«ilgai jo neužmirš
koją ir jis nieko negavo.) p_iei Sadauskaitei buvo 
Leonas Janusas nukrito nuo iaba: ninku« aėlini
stogo ir atgal darban nebu-!bukieta& Gavo'taip pat bu-:g Svarbiausiu kliuby tari-
vo priimtas. Antanas See- kiet ir Franklin0 '-y‘ra cho- k'?V‘uv| P™ mu buvo konSitiici-

ras. ' ’ Hyde Paike. Automobilis jos paskutinį paragrafą ir
įlaužė krautuves sieną ir taip įgjmt ęarterį, parinko tam

01- oi-rui.• Sucheckis Įvažiavo automo- oolitišky kliubų veikimas. 
t iontt ioū bilium i krautuvę. Todėl suvažiavimas nutarė 

S. Sucheckis, jaunas So. kad ateityje kliubų veiki- 
Bostono lenkas, važiuoda- mas butų plačiai informuo- 

!mas pereito ketvergo vaka- jamas ir lietuvių spaudoje.

, , Ant gražaus kampo Arthur ir In-
MatoniS pastebėjo, kad lie- tervaie Sts., Montello je. Pilnai pri
turiu kliubai, kurie turėtų SrŠrs?'p’kSK
užimt svarbią vietą politi - tables, ice cream tables, ir tt. štimu 
koje, lietuvių spaudoje visai
nežinomi. Surengia pikni- pas: A. Casper, % Village Cafe, 
ką, atspausdina plakatėlių Arthur st., Montello, Mass. 
ir pakviečia kokį politikierių
jiems pakalbėt. Tai ir visas Parsiduoda Štoras ir Namas.

L STREET
LIQU0R STORE

Parduodam geriami us įvairių rusių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALĘ Ir VYNĄ '
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir ,
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms. Namuose Vai- ' 
šėms ir Baliams. Specialiai kainos I 
sumažinamos. Pristatom greitai ir ,

Su pasekminga groserne, biznis 
lietuvių tarpe, miestelis turi apie 
3,000 gyventojų. Savininkas per 27 
metus dabar nori pasitraukt. $6,000
reikalinga. Geras pirkinys šeimynai. ) veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 
Kreipkitės: L. J. C. (2) 1
253 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akia, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.
J. U PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broadway, So. Boston, Masa.kauskas buvo sužeistas au

tomobiliaus, ir dirbti dau
giau negavo.

Tai tik keliatas nelaimių, 
kur darbininkai buvo sužei-

Linksmas Pavasarinis Meti
nis Piknikas.

. , . . , Nedėlioję, birželio 13 d.,sti ir negavo nei atlyginimo, Lietuvi Socialistu Sajun.
nei darbo, nes nebuvo uni- Cambridge’aus ir South 
jos, nebuvo kam uz juos uz- Bostono kuo^ ia me_
sistoti.

Dabar-unija jau yra ir bo- tinį pikniką gražiam Haver- 
hillio Lietuvių Kliubo Par

EIDUKAS
SIUVĖJAS

Persikėlė j naują vietą
322 BROADWAY 

(tarp D ir E)

įstrigo į ją, kad ketun vyrai jarbuj komisiją, į kurią įėjo 
Y.0? lsĮrauke >uzei»tą lenką §imkonjs įr a(Įv. Tamulonis 
is laužo. Jis bu\onuga ben- Worcesterio ir kiti du ro
tas miesto ligoninėn, kur do§ ~ Boslono
nustatvta, kad jo sprandas Taipgi nutarė šią vasarą } kas drapanas ir

{Taisome vyriškus ir moteris- }

nulaužtas.

sai negali jos sustabdyti.; ke Bradford Mass
‘ jie b r' darl,’ni.n-l Tai bus draugiškas, sma- ir

Pasilinksminimas,’ pasi-
te. Amenkv Darbo Fedeia matvmas su draugais ir pa- a^r* o vakar.. Mciv-r
cijos agenta ir natana dar- vocJ.urt st- l^,Pa Tllc ton st., nuo soibininkams rašytis prie Fe- '353,10 glumais pasigėrė- Rivet soct.
deracijos. Šį panedėlį tos,»
unijos agentai jau buvo su- } 
šaukę ir mitingą South Bos- S 
tone.

Cukerninkai neturėtų prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos rašytis. Jeigu jau bosai 
pradeda tą uni ją mums pir- J 
šti, tai aišku, kad mums su • 
ja nepakeliui. Jie ją naudo- • 
ja tik tam, kad suskaldžius • 
musu vienybę. Kur gi ji bu- • 
vo pirma, pakol cukernin- • 
kai buvo neorganizuoti? ' * 
Tuomet musų reikalai jai 
nerūpėjo. Bet kada daugu
mas jau susirašė Į pažangią 
C. I. O. unija, tai tada mums 
perša Amerikos Darbo Fe
deracija.

Ne, Federacijos mums ne
reikia. Tegul sau rašosi i ią 
bosai. Mu«u unija yra C.I.O. 
Tik su ja eidami mes galėsi
me palengvinti darbo sąly
gas ir iškovoti geresnes al
gas. Cukernės unijistas.

South Bostono tunely trau
kinys iššoko iš bėgių.
Pereitą penktadienį South 

Bostono tunely, po Andrevv 
skveru, įvyko nelaimė. Bėg
damas iš Bostono į Ashmon- 
tą traukinys iššoko iš bėgių. 
Ėmė pusėtinai daug laiko, 
pakol karai buvo įkelti at
gal į bėgius, ir per tą laiką 
buvo suparalyžiuotas visas 
susisiekimas. Visi pasažie- 
riai iš Bostono buvo išlei
džiami South Bostone ant 
Broadwav stoties, o iš čia 
busais vežami į Asbmontą.

f

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

So. Boston, j

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

i
TcL U*iv«r«ty 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVft DENTIST* 
/ALANDOS: 9-« Ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnut Ave^ 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.
parduodam ’

parengt bendrą visų kliubų 
pikniką ir išrinko tam komi
siją, kuri parinks vietą ir lai-

MATTAPAN PIRKINYS
Nauja 6 ruimų .-tūba. priešakio pu __ . ,

Garrison tvpo, kamninė ką. AtStOVU nuomonė buVO 
ima. gazo virtuvė, visiškai 1

Nauiam vie-

še plytų, 
štvmu šildom

Kaina prieinamiausią. J 
S Nepamirškit savo kriaučiaus.«
• 322 BROADWAY, So. Boston]
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Martin Walulis
FURRIER

ANTRAS PIKNIKAS PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

DIDELIS PIKNIKAS
GRANDGE PARK, BRIDGEWATER, MASS.
Rengia bendrai L. D. S. 62 kp. ir Bridgevvaterio 

progresyvės kuopos

Nedėlioję, 23 Gegužės-May, 1937
Piknikas bus milžiniškas ir gražiai visi pasilinks

mins. Visos apielinkės lietuviai malonėkite dalyvaut. 
BUŠAI išeis iš So. Bostono 11 vai. ryto nuo Kliubo 
Salės, kampas E ir Broadvvay. Tikietai į abi puses 
tiktai 70 centu. KVIEČIA RENGĖJAI.

Rengia SLA Jaunuolių 330 kp. Dorchester, Mass., 
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 23, 1937 M. 
KEISTUČIO PARKE E. DEDHAM, MASS.
Bus mažų vaikų kontestas (2—5 metų), ir Šokių

Kontestas. Taipgi bus visokių valgių ir gėrimų iki 
valiai.

Grieš pagarsėjusi Al Stevens Orchestra.
BUŠAI išeis 12 vai. dieną nuo Lietuvių salės, E st., 

So. Bostone.
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DABAR

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

Blinstrubą
Village and Grill

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI. 
GERIAUSI BOSTONE'. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Daug Smagumo.Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems 

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,

UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
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LAIKAS!

1854 DORCHESTER AVEL,
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS. 
Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro Tisus legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Viskas brangsta, mes turim užpirkę daug SKAL
BIAMŲ MAŠINŲ, ŠALDYTUVŲ ir KARPETŲ 
VALYTOJŲ pirma pabrangimo, taigi, turite gerą 
proga įsigyt tas reikalingas mašinas PIGIAI ir ant 
LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ. ‘

MOKSLO PABAIGA!
Užbaigus mokyklą, atminčiai perkamos dovanos 
savo vaikams. Geriausios dovanos, tai Laikrodis, 
Žiedas, Rašoma Plunksna, ir daugelis kitų auksi
nių ir sidabrinių daiktų, kurie palieka ilgą atmin
tį. Mes pripirkome vėliausios mados ir labai daug, 
kad galėtumėt pasirinkt. Užeikit persitikrint. Taip
gi laikome RADIOS vėliausio išradimo.
PATAISYMAI: Taisome Laikrodžius, Žiedus, 
Plunksnas, Akinius, perdirbam iš senų į vėliausios 
mados labai pigiai. Darbas gvarantuotas.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

^sococoooeooM Telefonas: SOU-th Boston 4649.IMOBOOOOOOMOOOOOOeOOOMOOOOOMOOO*.
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APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

TeleplMM 
So. Boston

1058

Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo Teumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio, tumors’o, 

ty •T' 'arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesi duodamas dovanai.DR.GRADY3™™’? s‘

Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 1

Nedeliom tik nuo 10—12.

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taiogi taisome Automobilius Ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

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