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Hitlerininkų Laivynas Iš
griovė Ispanijos Miestų

Meksikoj Ginkluoja- 
Darbininkai.mi

Meksikoj prasideda gink
luota kova tarp darbo žmo
nių ir jų išnaudotojų. Prieš 

v . ūkininkus ir darbininkus te- 
bombas, 24 jurininkus už- nai vienijasi dvarininkai, 
mušdamas ir 83 sužeisda- fabrikantai, kunigai ir kito- 
mas. Nors vokiečių laivas kie dykaduoniai. Šiomis 
visai nenuskendo, bet jis bu- dienomis prezidentas Car- 
vo smarkiai suardytas ir denas nusiuntė ginklų var- 

■ tuoj pasitraukė į anglų uos- gingiems valstiečiams ko- 
Kai Francuzija ir Angli- tą Gibraltare. i Voti su storkakliais išnaudov • -r •• Tiži

FAŠISTAI PRADĖJO AT
VIRĄ KARĄ.

Europa nusigandus, kad ne
prasidėtų antras pasaulio 

gaisras.

Dėl “Deutschlando” su- tojais. Bet tie ginklai kažin 
sprogdinimo Vokietijos fa- kaip pateko ne valstiečiams, 

_ šistai padūko. Jų spauda bet jų priešams dvarinin- 
ir ginklų, Ispanijos vyriau- pradėjo koliot Ispanijos lo- kams. Todėl karo ministeris 
sybė tuojaus pareiškė bai- jalistus “kriminalistais,” gen. Avila Camacho Įsakė 
mę, kad Italijos ir Vokieti- “žmogžudžiais” ir kitaip, armijai nuginkluoti visus 
jos fašistų karo laivynai, i visai užmiršdama, kad vos dvarininkus ir jiems pana
rnėję tokion blokadon, pra- kelios dienos Hitlerio nusių- šius gaivalus, o jų ginklus 
dės bombarduoti Ispanijos sti orlaiviai sugriovė lojalis- išdalyti vargingiems ukinin- 
uostus. tų miestą Guernicą ir nužu- kams.

Taip šį panedėlį ir atsiti- dė tenai 800 ramių gyvento- 
ko. Penki Vokietijos karo jų.
laivai be jokio Įspėjimo pra- Be to, šitas vokiečių karo J 
dėjo bombarduoti nuo jūrių laivas buvo nuplaukęs Į j 
Almerijos uostą. Šitas žmog- francuzų saugojamą zoną, 1 
žudiškas užpuolimas prasi- kur jis visai neturėjo teisės 
dėjo 6:30 valandą ryto, buti. ir iš tenai pradėjo šau- 
kuomet " ' J”x 1 '.....~ rr—

ja sugalvojo Ispanijos pa
kraščių blokadą, kad neįlei- 
dus tenai svetimų kareivių

Vokiečiai Nušovė Že
mėn Francuzų Or

laivį.
Ties Bilbao pereitą sąvai- 

gyventojų didžiu- dyt Į lojalistų orlaivius. Tai- tę fašistams tarnaujantieji 
ma dar miegojo. Bombar- gi vienas lojalistų orlaivis ir vokiečių karo lėktuvai nu- 
davimas tęsėsi pusantros davė jam bombomis. šovė žemėn keleivinį (ne
valandos, per kurį buvo pa- Nors fašistu laivas čia aiš- karišką) francuzų kompa- 
leista apie 200 šovinių Į kiai buvo kaltas, tačiau už nijos lėktuvą, kuris lėkė su 
miestą. Pasekmė buvo to- jo susprogdinimą pasiuto keleiviais iš Francuzijos Į 
kia, kad 49 triobėsiai buvo netik Vokietijos, bet ir Ita-. Bilbao. Besiartinant jam 
visiškai sugriauti, apie 100 li jos fašistai. Jie degina Is- prie to miesto, jį užpuolė 7 
namų apgriauta, apie 20 panijos miestus, skandina; vokiečių kariški orlaiviai ir 
žmonių užmušta ir apie 100 laivus, naikina turtą, žudo pradėjo šaudyt iš kulkasvai- 
sužeista. Tarp užmuštų yra žmones, ir, jų supratimu,
keliolika moterų ir vaikų, taip turi buti. Bet kuomet 
Be kitų triobėsių, buvo su-i Ispanijos lojalistai, gindami 
griautos dvi bažnyčios, Į savo šalį, suduoda smūgį 
Raudonojo Kryžiaus stotis, užpuolikams, tai tuomet fa-

Francuzai Kaltina 
Vokiečius.

Jų “Deutschland**” nebuvo 
komisijos tarnyboj ir netu
rėjo jokio reikalo tenai but.

Kai Ispanijos lojalistų or
laivis pereitą subatą sudau
žė vokiečių karb laivą 
“Deutschlandą,” apie 110 
nacių užmušdamas bei su
žeisdamas, tai Berlynas pa
kėlė didžiausį lermą. Esą, 
francuzai su anglais įtraukę 
Vokietiją į “nesikišimo ko
misiją,” o dabar Vokietijos 
laivai yra sprogdinami ir 
“nesikišimo komisija” ne
duoda jiems jokios apsau
gos.

Bet francuzų valdžia tuoj 
atšovė, kad čia kalti patys 
vokiečiai. Visų pirma, 
“Deutschlandas” nebuvo 
tos komisijos tarnyboj, to
dėl “nesikišimo komisijai” 
nebuvo ir nėra jokio reikalo 
apie j j rūpintis. Paskui, 
“Deutschlandas” buvo nu
plaukęs į francuzų saugoja

Valencijoj Orlaiviai 
Užmušė 200 Žmonių.

Gegužės 28 naktį nuo jū
rių atlėkė į Valencijos mies
tą 5 italų orlaiviai ir, gyven
tojams miegant, numetė 50 
bombų po 300 svarų. Sprog
damos tos bombos sugriovė 
daug namų ir užmušė 200 
žmonių. Amerikos ambasa
dos namas irgi nukentėjo, 
nors žmonių niekas tenai 
nebuvo sužeistas. Trys bom
bos nukrito netoli viešbučio, 
kur yra apsistojęs Amerikos 
Socialistų Partijos vadas 
Norman Thomas su žmona.
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Chicagos Policija Įtaisė 
Darbininkų Skerdynę

Albanijos Sukilimas 
Prieš Italiją.

Šiomis dienomis pietų Al
banijoj buvo išsiveržęs su
kilimas, kuriam vadovavo 
buvęs vidaus reikalų minis
teris Efen Toto. Buržuazinė 
Amerikos spauda tuoj “iš
aiškino,” kad tas sukilimas

S ŽMONĖS NUŠAUTI, 
105 SUŽEISTI.

ligoninė, bankas ir mokyk
la.

šistai kelia didžiausį triukš
mą ir griebiasi žvėriškiau-

Žinia apie šitą krimina-' šių priemonių kerštui, staty- 
lišką fašistų užpuolimą su- • darni į karo pavojų visą pa
krėtė netik visą Europą, bet šaulį.

džių. Francuzų lakūnas bu 
vo sužeistas, tačiau spėjo 
laimingai nusileisti. Vienas 
pasažieriu irgi buvo sužeis
tas vokiečių Jcuįipkomis. 
Užpuolimas įvyko virš loja
listų teritorijos. Šitas galva
žudiškas vokiečių darbas 
sukėlė franeuzuose didelį 
pasipiktinimą.

buvęs “raudonųjų” darbas. 
Bombos sugriovė arba ap- Dabar gi pasirodo visai kas 

griovė nemažiau kaip 50 kita. Albanijos žmonės su
narnu. Sumigę vaikai ir mo- kilo prieš savo karalpalaikį
terys buvo sudraskyti į sku 
tus. Ir prieš šitą žvėrišką 
Italijos fašistų darbą Ro
mos katalikų kunigija visai
neprotestuoja. Ji tik staugia kai daugumoje yra muzul- 
kaip alkanas vilkas prieš manai, Mahometo garbinto- 
“raudonuosius,” kurie nie- jai, ir jie baisiai nekenčia 
kam nedaro skriaudos. . Italijos katalikų. Todėl al- 

Valencijos miestą fašistai banų neapykanta prieš Ita- 
atakuoja dėl to, kad tenai,liją turi net du pagrindu: 
yra iš Madrido persikėlusi ekonominį ir religinį. Nors 

mą zoną, kur jis neturėjo jo-Ispanijos respublikos vai- albanų sukilimas tuo tarpu 
kios teisės lįsti, ir iš tenai, Į džia. lyg ir numalšintas, 150 su
kartu su kitu Vokietijos ka- Sakoma, kad italų oriai- kilėlių suimta, bet kiti gink- 
ro laivu, pradėjo šaudyt į lo- viai paskandinę ir anglų lai- luoti dar laikosi kalnuose ir

Zogu dėl to, kad jis parda 
vinėja Italijai žemės plotus 
pietų Albanijoj, kur esą 
aliejaus. Albanijos ukinin-

ir Ameriką. Nusigando val
stybės, kad neužliepsnotų 
naujas pasaulio karas.

Mussolinis tuojaus pa
skelbė, kad jisai pritariąs 
vokiečių žygiui ir nieko 
daugiau nelaukdamas nu
siuntė daugiau karo laivų 
Ispanijos pakraščiuosna, į- 
sakvdamas jiems bombar
duoti visus lojalistų uostus 
ir laivus, kurie tik parodys 
italams kokio pasipriešini
mo.

Be to, Italija ir Vokietija 
pareiškė abidvi pasitrau
kiančios iš “nesikišimo” ko
misijos.

Ispanijos respublikos vy
riausybė nusiuntė Tautu 
Lygai savo pareiškimą, kad 
ji skaitanti vokiečių ir italų 
elgesį atvirais karo veiks
mais ir ruošis gintis.

Jungtinių Valstijų sena
toriai Borah ir McKeller 
taip pat sako, kad vokiečių 
karo laivyno užpuolimas 
ant Ispanijos miesto yra aiš
kus karo veiksmas ir kad 
dėl to Amerika turi pavar
toti prieš Vokietiją neitra- 
lumo įstatymą, kuris drau
džia siųsti bent kokią karo 
medžiagą kariaujančiai vai 
stybei.

Ispanų pakraščio kanuo 
lės atsakė užpuolikams savo 
ugnimi, išleisdamos apie 
70 šūvių. Tuomet užpuoli 
kai užleido durnų uždangą 
ir pasitraukė.

Berlyno fašistai sako, kad 
tokiu budu jie atkeršiję 
“Ispanijos bolševikiškiems 
žmogžudžiams” už Vokieti 
jos karo laivo susprogdini
mą iš oro pereitą suoatą. Tai 
buvo puikiausis jos šarvuo
tis “Deutschland,” į kurį lo-

Ar nevertėtų gi demokra
tinėms valstybėms susitarti 
ir išnaikinti tą prakeiktą fa
šizmo sėklą su šaknimis, 
<ad sykį ant visados užtik
rinus tautoms laisvę ir pa
sauliui ramybę!

Bet bėda su demokratinė
mis valstybėmis yra ta, kad 
ios labai brangina žmoniš
kumą ir baisiai nenori karo. 
Net ir dabar, kai fašistai de
gina ir žudo nelaimingą Is
paniją, didžiausios demo
kratinės valstybės, kaip 
Francuzija ir Anglija, glos
to fašistiškus žmogžudžius 
Berlyne ir Romoj, kad jie 
mažiau žudytų. Lepina ir 
augina nuodingą gyvatę, 
vietoj imti ir nukirsti jai 
galvą, pakol da nukirsti ga
lima.

ITALU SUBMARINAI
SKANDINA ISPANŲ 

LAIVUS.
Anksti pereito nedėldie

nio rytą Italijos fašistų sub- 
marinas užpuolė Ispanijos 
lojalistų garlaivį “Ciudad 
de Barcelona,” kuris plaukė 
iš Francuzijos su civiliais 
keleiviais, ir paskandino jį. 
Žuvo 50 žmonių. Užpuoli 
mas įvyko už 37 mylių į 
šiaurės rytus nuo Barcelo- 
nos.' Kiek pirmiau, tą patį 
rytą, tas submarinas buvo 
užpuolęs ispanų prekių lai
vą “Zorroza” ir paleido į jį 
dvi torpedas, bet nepataikė. 
Viena torpeda išėjo į pa 
kraštį ir Įsiknisė į smėlį. Ji 
buvo padaryta Italijoj.

jalistų orlaivius. Taigi dėl 
“Deutschlando” susprogdi
nimo niekas nekaltas, tik 
vokiečiai.

Matyt, šitą suprato ir pats 
: Berlynas, nes iš pat pradžių 
jis reikalavo “atlyginimo” 
už susprogdintą šarvuotį, o 
paskui nutarė tik atkeršyt 
ojalistams. Suprato, mątyt, 
tad patys kalti būdami ne
galės atlyginimo gauti. Ir 
įvykdžius šį panedėlį savo 
terštą, sugriovus Almerijos 
uostą, Berlynas pareiškė: 
“Dabar Vokietija yra paten- 
tinta ir jokio atlyginimo už 
‘Deutschlandą’ nereika- 
aus.”

VOKIETIJA TEBESIUN- 
ČIA GINKLŲ ISPANIJOS 

FAŠISTAMS.
Baskų valdžia praneša, 

tad pereitą sąvaitę šiaurės 
Ispanijon atlėkė iš Vokieti
jos 7 dideli orlaiviai su gin
klais fašistams. Jie nusilei
dę Passages miestely, tru
putį į rytus nuo San Sebas- 
tijano. Tai ve,.kaip pildoma 

nesikišimo” sutartis!

vą "Cadin,” kuris 
Valencijos uoste.

stovėjo Mussolinis esąs labai susi
rūpinęs, o juo labiau, kad

--------------- dėl jo skverbimosi Albani-
Meksikoj Sustreika- jon pradėjo protestuoti Ju-
vo 18J000 Darbininkų L*

Meksikos aliejaus pramo- kas Zogu, kurį Italija nau 
nė, kurioj veikia 17 kompa- doja kaip pastumdėlį savo 
nijų su 18,000 darbininkų, patarnavimams, neilgai Al- 
tapo suparaližiuota. Nega- banijos soste sėdės.
lėdami geruoju su turtingo- ---------- ;—j
mis kompanijomis susikal- Ima Patriotiškus 
bėti, darbininkai apskelbė oi** >7
streiką ir prie visų kompa- SUKČIUS D/agaU.
nijų ofisų durų prikalinėjo Rooseveltas sako jie nusuko 
raudonas ir juodas streiko valdžiai $100,000,000 mo- 
vėliavas. Jie reikalauja su- kesčių,
trumpinti darbo valandas ir Pasirodo, kad tie aukso 
pakelti mokestį. Kompani- maišai, kurie taip garsiai šu- 
jos kreipėsi j prezidentą, kauja apie savo patriotizmą 
prašydamos, kad apskelbtų jr ^jp mėgsta puoštis žvaig- 
streiką esant nelegaliu ir įdėta flage, yra didžiausi 
‘ jsakytų darbininkams gnz- sukčiai ir savo numylėtos 
ti darban. “kontrės” apgaudinėtojai.

Sakoma, kad streikas ii- Kaip pranešama iš Wash- 
gm negalėsiąs tęstis, nes be ingtono, jie yra nusukę fe- 
aliejaus salis negali dirbti.■ deralinei valdžiai $100, 
Aliejus reikalingas netik ooo,OOO mokesčių. Pereit: į 
kaip tepalas mašinoms, bet j sąvaitę Rooseveltas įsakė
ir kaip 
ryti.

kuras motorams va-

Maskvoje Areštuoja
mi Pelnagrobiai.

Pereitą sąvaitę Maskvos 
Dailės Teatre pradėta vai
dinti “Anną Kareniną.” 
Susitarę 12 pelnągrobių už
pirko visus bilietus, mokė
dami už juos nuo 1 rublio 40 
kapeikų iki 3 rublių, o kai 
publika pradėjo rinktis į te
atrą, bilietų prie langelio 
jau nebuvo. Tuomet jai pra
dėjo siūlyt bilietus tie spe
kuliantai, reikalaudami po 
20 rublių už bilietą. Policija 
visus juos areštavo. Ameri
koj šitokia vagystė yra lega
lus biznis.

350 ANGLIAKASIŲ PA 
BAIGĖ POŽEMIO 

STREIKĄ.
Gillespie, III. — Apie 350 

angliakasių, kurie buvo su
streikavę Superior Coal Go. 
kasykloj, Wilsonvillėj, ir iš
buvo po žeme 200 valandų, 
pereitą pėtnyčią išėjo vir
šun. Jie buvo sustreikavę 
reikalaudami, kad kasyklos 
darbas butų dalinamas ly
giai visiems maineriams. 
Dabar gi vieni dirba nuola 
tos, o kiti visai neturi darbo.

BASKAI PAKLOJO 200 
FAŠISTŲ.

Pereitą penktadienį bas
kų milicija atsiėmė iš fašis
tų Ordunos miestelį, apie 22 
mylios į pietus nuo Bilbao. 
Kovos lauke fašistai paliko 

jalistų orlaivis pataikė dvi 200 savo lavonu.

NUSIŠOVĖ REPUBLI- 
KONŲ ŠULAS.

Šiomis dienomis Connec- 
tieut valstijoj nusišovė J 
Henry Roraback, stambus 
republikonu partijos šulas. 
Jis nuvyko į savo medžiok
lės kempę girioje ir tenai 
pasidarė sau galą. Kai kas 
pranašauja, kad jo mirtis

BIJOSI, KAD LEWIS GA
LI BUT AMERIKOS PRE

ZIDENTAS.
Amerikos dykaduoniai 

iau nusigandę, kad 1940 
metais darbininkai gali iš
rinkti Levrisą šios šalies 
prezidentu. Štai, Wall 
Streeto bankininkas ir Ar- 
mouro mėsos trusto galva 
F. H. Prince pareiškė šį pa
nedėlį, kad 1940 metais re
publikonai turės vienytis su 
demokratais ir statyti Roo- 
seveltą savo kandidatu į 
prezidentus. Jo manymu, 
Ameriką galėsiąs nuo Le- 
wiso “išgelbėt” tiktai vie
nas Rooseveltas, ir tai tik 
abiejų kapitalistinių parti
jų remiamas. Kitaip, Bal
tuosius Rumus užimsiąs uni
jų vadas Levis.

3300 AUDĖJU NETEKO 
DARBO.

Fall River mieste, Massa- 
chusetts valstijoj, užsidarė 
3 audeklinės, paleisdamos 
3,800 darbininkų. Uždary
tų dirbtuvių savininkai sa- 

reikš galą visai rppuhlikonų ko. kad jie negalėję išlaiky-
partiiai. ri konkufenciios.

BASKAI SUŠAUDĖ SVE
TIMOS VALSTYBĖS 

KONSULĄ.
Žinios iš Bilbao sako, kad 

Liaudies Tribunolas tenai 
pasmerkė sušaudyt sveti
mos valstybės konsulą už 
šnipinėjimą fašistų naudai. 
Jis buvo sugautas išvažiuo
jant iš Bilbao su žemėla
piais, kuriuose buvo pažy
mėtos vietos, kur stovi bas
kų artilerija. Jo byla tęsėsi 
dvi sąvaites ir buvo aiškiai 
įrodyta, kad jis buvo judo- 
šius. Nei jo, nei jo valstybės 
vardas tačiau neskelbiamas.

federalinės valdžios orga
nams paimti tuos sukčius už 
apykaklės ir gerokai papur
tyti juos, kad tie milionai į 
kristų į valstybės iždą. Sa
koma, kad kai kurie tų pat
riotų gal gaus ir už grotų 
atsisėsti.

HEINZ PRIPAŽINO 
UNIJĄ.

Pittsburgh, Pa. — H. 
Heinz Co., kuri gamina rau 
gintus agurkus ir kitokius 
daržovių prezervųs, buvo 
priversta pripažinti darbi 
ninku uniją. Ji samdo čia 
2,300 darbininkų, kurie 
paskutinėmis dienomis bu 
vo sustreikavę.

Fordo pasamdyti mušeikos 
sumušė unijistus Detroite.
Pereitą sąvaitę 80,000 

plieno darbininkų apskelbė 
streiką 27-niose geležies ir 
plieno liejyklose. Streikas 
atkreiptas prieš tris vadina
mas “neprigulmingas” kom
panijas, būtent, prieš Re- 
)ublic Steel korporaciją, In- 
and Steel kompaniją ir 

Youngstovvn Sheet & Tube 
companiją, kurios atsisakė 
)ripažinti uniją

Atkakliausia iš visų jų 
pasirodė Republic Steel 
corporacija, kurios didžiau
sios dirbtuvės randasi South 
« Chicagoje, Clevelande ir 
Buffaloj.

South Chicagoje pereitą 
nedėldienį kompanijos pa
samdyti provokatoriai kar
tu su uniformuota policija 
užpuolė streikierių pikiėtus 
netoli nuo Republic Steel 
abriko ir pradėjo svaidyt 

j uos gazinėmis bombomis, 
šaudyt ir mušti buožėmis. 
Mušė per galvas moterims, 
vaikams ir vyrams. Visas 
įlotas buvo aptaškytas ne
saltų žmonių krauju. Ketu
ri žmonės buvo nušauti ant 
vietos, penktas mirė vėliau 
ir 105 asmenys buvo sužei
sti.

Reginys buvo baisus.
Streikieriai buvo begink- 

įai. Jie nešėsi tiktai Ameri
kos žvaigždėtą vėliavą su 
savim. Kapitalistų užsiun
dyta policija su galvažu
džiais puolė ramią darbi
ninkų eiseną kaiD žvėrys. 
Jie atėmė iš darbininkų ir 
sutrempė šalies vėliavą ir 
sulaužė jos kotą.

Sakoma, kad buvo sužei
sta ir 25 policmanai.

Darbininkai ėjo prie dirb
tuvės, kur dirba 1,400 ske- 
bų. Ėjo kviesti tuos skebus 
mesti darbą. Ir dėl to polici
ja su kompanijos mušeiko
mis juos užpuolė.

Unija žada reikalauti va- 
rantų ir areštuoti policma- 
nus kaip pirmo laipsnio 
žmogžudžius. Bet kur gi ra
si tokį teismą, kuris baustų 
kapitalizmo bernus?

Kelios dienos prieš tai, 
būtent 26 gegužės, panašus 
užpuolimas ant unijistų įvy
ko Detroite, kur unijos or
ganizatorius sumušė Fordo 
pasamdyti mušeikos.

Matyt, Amerikos pluto- 
kratai pradėjo susitarę ker
šyt darbininkams už Wag- 
nerio Įstatymą, kuris pripa
žįsta jiems teisę organizuo
tis į unijas.

LOJALISTŲ BOMBA PA
TAIKĖ ITALŲ LAIVAN.

Italai pakėlė didelį riks
mą, kad lojalistų orlaiviai 
bombardavo jų karo laivą 
“Barlettą,” kuris eina “ne
sikišimo komisijos” parei
gas, ir viena bomba patai
kiusi tiesiai į laivą, užmuš- 
dama 6 Mussolinio fašistus. 
Bet lojalistai atsako, kad 
italų laivas, eidamas “nesi
kišimo” pareigas, pirmuti
nis pradėjo šaudyt jų lėktu
vus, todėl lėktuvai ir palei
do jam kpliata bombų.

MADRIDE UŽMUŠTA 
50 ŽMONIŲ.

Pereito nedėldienio rytą 
kuomet popiežius laikė mi 
šias, jo palaiminti fašistai 
smarkiai bombardavo Mad
rido miestą, 50 žmonių už
mušdami ir 70 sužeisdami.

SPROGO JAPONŲ PA
RAKO FABRIKAS.

Kumanmoto miestely, Ki- 
iušu saloje, pereitą sąvaitę 
išlėkė į padanges japonų 
parako fabrikai. Apie 20 
žmonių buvo užmušta.

SOVIETAI PRADĖS TRE
ČIĄ “PIATILIETKĄ.”
Iš Maskvos pranešama, 

kad Sovietų vadai pradėjo 
ruošti jau trečią penkių me
tų planą pramonei plėtoti. Į 
šį planą įneina ir kainų su
mažinimas, taip kad Rusi
jos gyventojai galėtų pigiau 
įsigyti reikalingų jiems 
daiktų.

BEPROČIAI PABĖGO.
Rhode Island valstijoj iš 

beprotnamio pabėgo kelio
lika bepročių kriminalistų. 
Kai kuriuos ju jau sugaudė, 
bet kiru da r^yranda. ,

1
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ja saviškius, kad jie neitų į 
“kompromisus su kairiai
siais.” Girdi:

Plieno Darbininkai Balsuoja Už C. I. 0.

ENCIKLIKOS PAGRINDI
NĖS NESĄMONĖS.

Švento Juozapo “Darbi
ninkas” leidžia per savo 
skiltis iš kito klerikališko 
laikraščio pasiskolintą strai
psnį: “Enciklikos apie be
dievišką komunizmą pa
grindines mintys.” Tos “pa
grindinės mintys” čia su
trauktos iš popiežiaus rašto,

“Mes turim 
laikysimės.’’

principą ir jo

O ar žinot, kas yra tas jų
“principas”?

Tai yra pavadis, kurio 
antrąjį galą laiko Smetona.

Na, tegul jie to “princi-
kur tarp kitko' yra ir šitokia po” laikosi. Kai musų visuo- 
Tnintis:” J menė šluos savo butą, tai

lengviau bus juos su tuo 
' “principu” iššluoti šiukšly-“Moterystės, šeimos, vaikų 

auklėjimo pagrindai yra pa-1 
ties Dievo nustatyti: jie nėra; 
žmonių sauvalės ir ekonominių i 
faktų rezultatas.”

Tai yra tokia pat nesąmo
nė, kaip ir ta, kad “kiekvie
na valdžia yra nuo Dievo.”

Jeigu moterystės ir šei
mos pagrindai butų ištikru
jų “paties Dievo nustatyti,’ 
tai jie nebūtų keitęsi ekono
miniams faktoriams besi
keičiant. O jie keitėsi pra
eity, keičiasi dabar ir keisis 
patol, pakol keisis ekonomi 
nė santvarka.

Pakol nebuvo privatinės 
nuosavybės, nebuvo ir pori 
nės šeimynos. Vyrai ir mo 
terys gyveno kuopomis ir 
tėvai nežinojo, katrie jų 
vaikai, o vaikai nežinojo 
savo tėvų.

Bet kai žmonės išmoko 
pasigaminti maisto ir kitų 
daiktų daugiau, negu jie ga
lėjo sunaudoti, tai atsirado 
reikalas tėvams žinoti savo 
vaikus, kad mirštant butų 
galima palikti jiems savo 
nuosavybę. O savo vaikus 
žinoti galima tiktai gyve
nant poroje. Ir taip išsivystė 
monogamija arba porinė 
šeima.

Reiškia, atsirado ekono
miniame gyvenime nauji 
faktoriai, ir tuojaus pasikei
tė moterystės, šeimos ir vai
kų auklėjimo pagrindas.

Kas studijavo visuome-

nan.

Vaizdelis parodo Jonės & Laughlin plieno darbininkus Pittsburghe balsuojant, kurios uni
jos jie nori, kad atstovautų jų reikalus. Didelė dauguma pasisakė už CIO. lr ši korpora
cija sutiko tą uniją pripažint. Trys kitos stambios plieno firmos nenori su CIO kontrakto 
rašytis, todėl 70,000 jų darbininkų dabar streikuoja.

Ispanijoj Gali Būt Baisių Dalykų.

DARBININKŲ INTERNACIONALAS 
SVEIKINA ISPANIJOS LIAUDĮ.

Socialistinis Darbininkų įstangomis Madridas išliko 
Internacionalas paskelbė ši-į kilniu laisvės paminklu, pri- 
tokį užuojautos raštą Ispa-j imkite musų nuoširdžių pa
nijos liaudžiai: j garbus ir solidarumo jaus-

“Musų mintys, musų troš-,mM pareiškimą. Kiekviena- 
kimai, musų viltys, musų nie Jūsų darbe esame su Ju- 
širdžių plakimas krypsta i linkime laimėti,
didvyriškąją Ispanijos vals-

SOVIETAI IŠVYSTĖ GA
LINGĄ AVIACIJĄ.

“Naujienos” rašo:
“Sovietų Rusija daro spar

tų progresą aviacijoje. Jos oro 
laivynas, tur būt, yra didžiau
sias Europoje, ir sovietų lėk
tuvai yra geri. Jų nemažą 
skaičių Įsigijo Ispanijos val
džia ir pasirodė, kad toli pra-
lenkia vokiečių ir italų karo NE LIETUVA, BET AME- 
lėktuvus. RIKA.

“Sovietų Rusija anądien Mūsiškiai patriotai šukau- 
pirmutinė sudarė “oro trauki- ja ir šokinėja, lyg veršio en- ’ 
nį,’ prikabindama visą virtinę tuziazmo apimti, kad RygO- 
sklandytuvų (bemotorinių lėk- je Lietuvos krepšininkai 
tuvų) prie stipraus aeroplano nugalėjo Italijos, Lenkijos 
—panašiai kaip vagonai pri- ir kitų šalių krepšininkus, 
kabinami prie garvežimio. Tuo (Krepšiniu Lietuvoje vadi- 
‘oro traukiniu’ galima gabenti na “basket bąli” lošimą.)

tiečių—darbininkų kovą.
“Kai tauta kovoja už sav o 

politiškąjį ir ūkišką jį išsi
laisvinimą, tai jau visų tau
tų bendras dalykas; šios 

; tautos laimėjimas ar pralai
mėjimas nulemia likimą ir 

i kitų tautų. Darbininkų ln- 
; temaeionalo nuolat skel
biama tiesa šiandien ypatin- 

į gai aiški: tarptautinio fašiz- 
i mo pakurstyti generolai su
kilo prieš teisėtąją liaudies 
valdžią, ir dabar jau vyksta 
karas tarptautinėje plotmė
je, karas tarp demokratijos 
ir fašizmo.

“Kai vienoje vietoje su
liepsnojo, karo gaisras leng
vai gali persimesti ir kitur. 
Niekas negali būti saugus. 

Begėdiško italų ir vokie-

“T’urplautinių brigadų 
draugai. Jus supratote dar
bo žmonių solidarumą ir 
didvyriškai kovojate petys 
petin su Ispanijos liaudimi. 
Tikėkite, kad su jumis jau
čia ir jums reiškia padėką 
visi darbo žmonės.

“Fašistinių kraštų darbo 
žmones! Jus atidžiai sekate, 
kas dedasi Ispanijoj, džiau 
giates liaudies laimėjimais 
ir liustate dėl jos nepasise
kimų. Ii-Jus, kuriuos begė
diški diktatoriai išsiuntė 
mirti už savo budelių inte- 
resus, atsiminkite: Ispanijo
je tamprėja ryšiai tarp Jū
sų, fašizmo vergų, ir visų 
darbo žmonių: neužmirški
te—ties Madridu galima su
triuškinti Hitleris ir Musso- 
linis.

“Visu šalių darbo žmo-

Voluečiai ir italai gabena 
lėktuvus, kad sugriovus 

Madridą.

greičiau, negu kitokiomis su- Tas laimėjimas baisiai iškė- j kietijos ir Italijos rengimąsi
sisiekimo priemonėmis daug lęs Lietuvą ’ 
žmonių ir daiktų. Bet “Laisvė” sako gavusi

“Kiu sovietų valdžios iš- žinių, kad to krepšinio loši- 
rasta naujenybė tai masiniai me Rygoje laimėjo ne Lie; 
parašiutininkų nusileidimai iš tuva, bet Amerika.
oro. šokimas su parašiutais iš 
lėktuvų Rusijoje išsivystė į la
bai populiarų sportą, šitą spor
tą sovietų karo vadovybė pa
naudojo karo tikslams: lėktu
vų eskadra pakelia Į orą tūks
tantį ar daugiau žmonių, ap
ginkluotų kulkasvaidžiais. ir 
jie paskui paskirtoje vietoje 
visi kartu nušoka su parašiu
tais žemėn.”

Šiomis dienomis rusai nu-

Brooklyno 
šo:

“...mes 
nių apie 
laimėjo

dienraštis ra

gavome daugiau ži- 
sportininkus. kurie 
rugtynes. Lietuvos

nės evoliuciją, tas žino, kad J stebino pasaulį nulėkdami 
šiandien mes turim jau pen- orlaiviais į šiaurini žemės
ktą šeimos formą. Iš eilės 
jos seka šitokioj tvarkoj:
(1) promiskuitetas, (2) 
kuopinė šeima, (3) polijan- 
drija, (4) poligamija ir (5) 
monogamija arba porinė 
seimą. __ _ _____

Taigi matome, kad tos I kitokių reikmenų. 
“pagrindines1

ašigali ir įsteigdami tenai 
mokslo tikslams stotį ant 
ledo. Visų pirma tenai nusi
leido vienas lėktuvas su 11 
žmonių, o paskui nulėkė da 
3 lėktuvai, nuveždami ke- 
liąsdešimts tonų maisto ir

Į čių fašizmo antplūdžio aky- nes; Atsiminkite, kad Ispa- 
pagalba ir reikalauja ma- yatzdoje privalome stengtis, nijoje gali būti nulemta ir 
žiausia svetimų kareivių. k _ bl?tų apsaugota visuo- jUSy laisve ar nelaisvė. Iš

tinę taika ir tautų sugyveni- partijos liaudies laimėjimas 
vra laimėjimas visos demo- 

kad pašau- kratijos. Šioje kovoje nule- 
dar gali miama ateitis ištisų kartų ir

' Šiomis dienomis Italijon
Anglų savaitraščio “Sun- buvo nuvykęs su Mussoliniu _____

day Referee” diplomatinis pasitarti Vokietijos fašistų line demokratija 
korespondentas rašo: “Lon- erštas gen. Goering. Jiems sudrausti taikos drumstyto 
done gauta žinių apie Vo- tenai besitariant, kaip su- jus. p>ar nevėlu išgelbėti pa

mas.
“Esame tikri,

pasiųsti Francui milžiniškus 
pastiprinimus, kad jis žūt 
būt prasiveržtų į Madridą, 
anksčiau, negu ispanų vy
riausybininkų 250,000 nau
jai apmokytų vyrų kariuo
menė pradėtų veikti.

Numatoma šiuos sustipri
nimus pasiųsti j Ispaniją ki
tą sąvaitę—kada Britanija

krepšinio komandą sudarė: _ bus perdaug užsiėmusi savo 
' karūnavimo šventėmis ir 
mažiau galės rūpintis kas 
kitur dedasi.

Vokiečių ir italų lėktuvai 
renkasi Majorkos saloj—ar
timiausia nuo Ispanijos pa
kilimo vieta. Per pastarą
sias keturias sąvaitės viduti
niškai po dešimts karo lėk

naikinti Ispanijos demokra- šaulio taiką 
tinę respubliką, buvo gauta “(vairiems diplomatiš- 
žinių, kad vokiečių orlaiviai pįems sukčiavimams priva- 
sugriovė ir sudegino Guer-

Jusų pačių gyvenimas. Juk 
kiekvienu metu fašizmas 
gali sukelti pasaulines karo 
skerdynes. Te Ispanijos 
liaudis žino, kad jos reika-

popiežiaus 
mintys” apie šeimos dieviš
kumą ištikrujų yra jo pa
grindinės nesąmonės.

Galima ^pasakyti da ir 
dąųgiaų. Pinnieji krikščio- 
nynės skelbėjai apie mote
rystę kalbėdavo su didžiau
siu pasipiktinimu. Pavyz 
džiui, šv. Povylas viename 
savo laiškų korintiečiams 
rašė: “Moterystė yra žemas 
dalykas... Gyvenkite dva- 

.sioj ir nepasiduokit kūno 
pagundau”

Krikščionių rašytojas Ter- 
tulianas apie moterį šitaip 
rašė: “Moterie, tu esi pra
garo vartai... Moterystės 
reikia vengti, vistiek kad ir 
visa žmonių veislė išnyktų;

Gi šv. Hieronimas, kitas 
krikščionybės šulas, sako, 
kad “moterystė visuomet 
yra nuodėmė!”

Na, ar gi butų moterystę 
šitaip niekinę vyriausi krik
ščionybės šulai, jeigu jos pa
grindai butų nustatyti pa
ties Dievo?

Iš to, kas aukščiau pasa
kyta, matome, kad popie
žiaus “pagrindinės mintys” 
prieštarauja netik istorijos

Reikia pripažinti, kad 
aviacijoj Rusija yra toli 
pralęnkusi visas kitas vals
tybes. Žinoma, tam yra svar
bių priežasčių, būtent:

“Rusija neturi patogaus iš
ėjimo į pasaulio vandenynus, 
todėl ji negali kaip reikiant iš
plėtoti savo jėgas jurose. Tai 
verčia ją sukoncentruoti visą 
savo energiją ant aviacijos.

Puzinauskąs, Talžiunas, ko
mandos kapitonas Kriaučiū
nas, Žukas ir Baltrūnas. Pasi
rodo, kad trys iš penkių spor
tininkų yra amerikiečiai, t. y. 
Amerikos lietuviai—Talžiunas, 
Kriaučiūnas ir Žukas. Jie au
go ir treiniravosi ne fašistų 
valdomoj Lietuvoj, bet demo
kratinėje Amerikoj!

“Daugiau: Kriaučiunas-
Krause yra buvęs Amerikoj 
St. Mary’s kolegijoj (Chica- 
goj) sporto treineris ir in
struktorius.

“šitie sportininkai, ameri
kiečiai, buvo pakviesti Lietu
von speciališkai mokinimui 
Lietuvos jaunimo sporte. Jie, 
vadinasi, yra profesionalai ar
ba pusiau profesionalai; jie 
nėra nei Lietuvos piliečiai. Ki
tais žodžiais, ne Lietuvos krep
šininkai Rygoje laimėjo krep
šinio rungtynes, bet Amerikos 
lietuviai sportininkai!”
“Laisvė” mano, kad gali 

kilti net skandalas, jei kitų
“kitapnežastis. žinoma, yra gaiįy sportininkai sužinos, 

milžiniški Rusijos plotai. Nu- Lietuva pastatė prieš 
važiuoti geležinkeliu arba au- juos amerikonus, 
tomobiliu iš vieno galo neiš- Mums gi visas šitas reika- 
matuojamos sovietų imperijos Jas turi tiek reikšmės, kiek 
Į kitą ima daug laiko. O ir tin- bobutės UŽpeČky nusičiau 
karnų kelių Rusijai trūksta, dymas.
Išraižyti visą SSRS geležinių ___________
ir cementinių kelių tinklu kaš
tuotų pasakiškas sumas pini
gų. Tuo tarpu, kai jai grasina 
pavojus iš vokiečių vakaruose 
ir iš japonų rytuose, ji turi bū
ti jau šiąndien pasiruošusi sa
vo teritoriją apginti. Galingas 
oro laivynas čia yra praktiš
kiausias dalykas.”

PRAŠO, KAD KUNIGAI 
PAAIŠKINTŲ.

“Laisvė” rašo:
“Labai gerai padarė Chica 

cos kardinolas Mundelein, kad 
smarkiai pasmerkė Hitlerį už 
persekiojimą Vokietijos kata
likų. Hitlerininkai siunta. 
Mundelein jiem dabar pra
keiktas žmogus.

“Gal katalikų spauda išris 
mums šitą klausimą: Kodėl 
kardinolas Mundelein pasmer
kė hitlerininkus, bet laimina 
generolą Franco, kuris šian
dien Ispanijos katalikus sker
džia tūkstančiais? Prašome 
nesikarščiuoti, bet gražiai iš
aiškinti šitą kontradikciją.”
Bet lietuviai katalikai są- 

“Drau-

KIEK IŠ TO BUS SEN- 
VICIŲ?

Lietuvos laikraščiai pra- 
faktams, bet ir krikščiony-|ne^a’, ka„d Smemtonos sei- 
bes “mokslui.” mas Į“,000 litų

Matyt, šventablyvi “Dar- “lietuvišku-
bininko” redaktoriai šito vi- Palaikyti.
sai nežino, nes kitaip jie ne- LaI?n^J',-wpak?l Brooklyno 
gi pleškintų savo laikrašty L^ie2?^S nebuvo „dienrasr 
tas popiežiaus pasakas. ?s’. betuviskumui palai-

'kyti buvo skinama tik 90,- vo spaudos netun.
NORI LAIKYTIS

CIPO.”
‘PRIN. M0 metams. Dabar gi i gas” ir “Darbininkas” yra 

pašvęsti klerikalizmui, o ne 

katalikybei. Gi klerikalai 
šitokių klausimų neaiškins. 
Jie gali tik išsikoliot.

reikės išleisti jau 60,000 Ii-(pašvęsti klerikalizmui, o ne 
tų daugiau.

Clevelando Kaziukas sa-Į Klausimas, kiek už tuos 
yo fašistiškoj gazietoj įspė-160,000 litų bus senvičių?

VI O J..

kultu lome pasiunti ir pareik- iai svarbus visiems. Kiek ir mkos miesteli, baskų kultu- šti. tei,žtoji l,pa„ijos vai- kuo galite, remkite Ispani- 
ros lopšinę, ir nužudė 800 j-- * -o-vvpntoiu azia, užklupta įsdaviskumo jos teisetaią \aidžią, nes jo-

eiitojų. j- yidaus ir fašizmo iš oro, sios laimėjimas bus mirtis
Mussolinis su Goeringu ta turi teisę gintis ir laisvai tarptautiniam fašizmui, 

žinia labai nudžiugo ir pri- jieškoti būdų apsaugai. “Tik bendromis jėgomis
ėjo prie išvados, kad lėktų- “Ispanijos darbo žmones, laimėsime!
vai yra geriausis ginklas Jus, kurie ginate savo nepri- “Tegyvuoja laisvoji Liau- 
prieš Ispanijos darbininkus, klausomybę, Jus, kurių pa- dies Ispanija!”
Todėl ir buvę nutarta nuo 

tiktai
lėktuvus. Ir šitos priemonės 
jie nutarė imtis greitai, nes 
jei gen. Franco negaus tuoj 
pagalbos, jo byla bus pra
lošta.

dabar vartoti vien ISPANIJOS VYRIAUSYBE RŪPINASI 
KATALIKAIS.

Anglijos darbiečių laik-į voja prieš tikėjimą ir be
raštis “Daily Herald,” pra- nyčias; ji tik kovojo ir, ži- 

_ j i • i neša iš Ispanijos, kad šiuo į noma, kovoja tik su blogais
Propagandos lapeliai, ku- Įaiku Ispanijos vyriausybė ’ kunigais, t. y. su klerika- 

,. •- i - j nu,°-s, vyriausybininkai mete stengiasi atidaryti visas ka- lais, kurie išnaudoja tikin-
P®r 4ien$. isskrisdavo , iš lėktuvų, taip paveikė jo talikų bažnyčias Madride ir čiujų religinius jausmus is

iš Vokietijos į Italiją. Jie. kariuomenes moralę, kad visoje vyriausybininkų teri- gina dvarininkus ir fabri-
Genoas mieste, pnes įsskn-j daugumas dezertyrų iš jo ’ tori joje. v

siant į Majorką, pasiimdavo kariuomenės yra karinin- Beveik visos bažnyčios 
kuro- kak prasidėjus vidaus karui, bu-

Franco atstovai sudarė jr vyriausybės naujoji vo uždarytos. Bažnyčios 
bendroves, Vokietijoj ir Ita- 250,000 vyrų jėga, pilnai laisvai veikė tik Baskijoje, 
lijoj perka laivus, pakeičia aprūpinta, ir beveik visiškai kur visi turtuolių skriau- 
jų pavadinimus ir iškelia is- apmokinta, yra pasiruošusi džiami katalikai visą laiką
panų sukilėlių vėliavą. žengti į kovos lauką.

kantus. Sukeltas kitų kraštų 
fabrikantų ir kitų reakci
ninkų spaudos triukšmas a- 
pie Ispanijos vyriausybės 
“bedievybę” neturėjo ir ne
turi pagrindo.. Kaip visų 

taip ir Ispanijos,
gina vyriausybę, prieš kurią kairieji palieka kiek

piliečiui tikėjimo laisvi. 
kas tiki, ar kas netiki, tai jo 

atus sąžinės reikalas.

Jie jais gabens Francui» Hitleris ir Mussolinis lo- padarė maaštą dvarininkų 
bombas, atsarginius pilotus šia paskutinę savo kortą Is- ir ^abnkantų sūnus su gen- 
ir mechanikus. Tarptautinė panijoje. Jei jie nesusilauks ne™11? Franco priešaky. privat , ,
kontrolė neliečia laivu, ku- greitos pergalės, jie bus iš- , šiol pačiame Madri-į Dešiniųjų spaudos dema- 
rie turi iškėlę Franco arba metę dešimtis milijonų sva- įe?uY? at£a™s Ttlk ^igogija^ pnes Ispanijos vy- 
Ispanijos vyriausybės vėlia- rų tiktam, kad sužinotų bazPycias: Dabar Ispanijos s nausybę rlel jos tariamos
vą.

Lėktuvai
esant silpnesniais, negu re- 

geriausia voliucinė Ispanijos liaudis.yra
vyriausybė pavedė kun. L. kovos su tikėjimu, kaip ma- 
Labo rūpintis atidaryti vi- tome, via burbulas, kuris 
sas bažnyčias ir sutvarkyti, dabar plyšo. Aišku, kad nę- 
kad jose, kaip ir anksčiau! galima laukti iš dešiniųjų, 
butų laikomos religinės pa- kad jie jau liautųsi gąsdinę 
maldos. i gyventojus kairiųjų “bedie-

Jau vien iš to kiekvienam vyste.” Jie varys demagogi- 
aišku, kad Ispanijos vyriau- ją tol, kol tik galės, kol tam
sybė ir jos šalininkai neko- sus žmonės jų klausys.

DEMOKRATIJA NENUOALIMA,
Pažangus laik r a š t i s, 

“Walka Ludu” (“Liaudies 
Kova”), įdėjo rašytojo A. 
Prochniko straipsnį apie de
mokratijos galybę.

Straipsnyje įrodoma, kad 
visi reakcijos šauksmai apie 
demokratijos išsigyvenimą 
yra tuščias burbulas. Fašiz
mas jau ima bliukšti. Ka 
daise Mussolini šaukė: “Pe
reisiu per supuvusi demo
kratijos lavoną.” Mussoli
niu panoro sekti ir kiti dik
tatoriai, įvairus “vadai.”

“Visos legendos—rašo
ma—visi gandai ir spėlioji
mai apie demokratijos su- 
bankrutavimą jau į dulkes 
virsta. Demokratija ir vėl 
tautų viltis. Demokratijos 
vafdas šiuo metu pasaulyje 
stiprėja, visi grįžta prie de
mokratijos.”

vę. bet kartu žiebia maištą.
Tikras gyvenimas ir su

gyvenimas tegalimas demo
kratinėje santvarkoje.

“Demokratija veikia pa
čias gerąsias žmogaus ver
tybe'?, vysto sąmoningumu 
iniciatyvą, kulturina jaus
mus ir paruošia aukotis ųž 
žmonijos labą. Diktatūra te
reikalauja aklo pakluspu- 
mo. stengiasi visuomenę 
apibaidyti, suterorizuoti. 
Demokratinėse valstybėse 
reikalaujama iš visuomenės 
kūrybinio darbo, diktatunj 
ir fašizmo kraštuose politi
nis nemoksiąs, abejingumas 
ir susnudimas—šitai patys 
gerieji piliečio išauklėjimo 
bruožai.”

A. Prochnik tvirtina,, kad 
“fašizmas yra žmonijos kul- 
uros mirtis, o demokratiją

Fašizmas mindžioja lais- —tautų lasvė ir pažanga.”
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KAS SKAITO, KAM 
TAS DUONOS NEPBAAO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

ŽINIOS IS BALTIMORĖS, MD. i Clevelando Žinios,
S. Levonavičiu* mirė, jo 

žmona iš nusiminimo nu
sinuodijo.

j
jse. Visos aukos turės būt! 
siunčiamos per pirmos kuo-į

Nori apvalyti miestą nuo 
šunų.

Clevelando priemiestyje,pos iždininką S. Dambro,.
Mirus S. Levonavičiui Ii-, 31 E. 101-st street, Chicago,‘cieVeland Heightš~ išleista 

ko nejauna jo žmona. Pini- 111. naujas įstatymas prieš šunis,
gu velionis nepaliko, nes tu- ‘ *
rėjo da ir skolos. Levonavi- 
čienė pagyvenus viena pora 
sąvaičių, desperacijoj, atsi
suko gezą ir nusinuodijo.

VVATERBURY, CONN.
Lietuvių Laisvų Kapinių 

reikalas.

Miesto taryba nutarė, kad 
i niekas negali turėti daugiau 
kaip vieną šunį. Kas turės 

į daugiau kaip vieną šunį 
virš trijų mėnesių senumo, 

verstinam tas turėS užsimokėti 50 do-1902 metais, ___ _____
reikalui esant, musų mieste jeljų pabaudos, žinoma, šu 

nys mieste ir nereikalingi.
Prasideda piknikų laikas.

švento Alfonso bažny- lietuviai įsteigė laisvas ka 
čios kunigai gegužės 10 jau pines.
buvo parengę vieną pikni- Prie steigimo kapinių pri-' 
ką. Kadangi yra keturi ku- ūdėjo kelios laisvesnės dr-' 
nigai, tai jie kežną vasarą jos ir sudėjo po tam tikrą1 
rengia keturis piknikus ir dalį pinigų, už kuriuos nu-: \ ienas lenkas nuėjo pne 
vis rėkia, “reikia remti baž- pirko dideli sklypą žemės ežero ir šoko nuo tuko ze- 
nyčią.” Baltimorės parapi- netoli Hamiltono parko, ša- norėdamas pasiskan-
jenai remia tą bažnyčią apie yje miesto. ainu/. ne}°“. buyč 5m0/
40 metų, liet ji vis da skolo- Kapines tvarko ir prižiu- ^J! ištraukė. Jis aiškinosi, 
je. Tėvai rėmė, mokėjo sko- ri draugijų atstovai, kurios kad norėjęs sau galą paši
las, bet ir užaugę vaikai ne- turi įdėjusios pinigus. Drau- dalyti dėl to, kad moteris 
turės savo bažnyčios. Pir- gijų atstovai laiks nuo laiko neleiausi jam . naujų kelnių 
miau tą šv. Alfonso bažny- turi tuo reikalu susirinki- apsivilkti, kūnas jis nesenai 
čia “rėmė” vokiečiai, bet mus, apkalba visus kapiniu nusipint. Matyt, žmogus 
nežinia kas su jais pasida- reikalus ir kiekvieną metą mažiau ploto galvoj, 
rė: ar jie virto “bedieviais,” gruodžio mėnesio susirinki- ne8'u kemėse. 
ar kas kita atsitiko. Kardi- me išrenka visą valdybą; -.777
uolas išmainė šventą Joną vieniems metams. Toji vai-j Pataikė į šermenis, 
ant šventu Alfonso. Lietu- dyba ir veda kapinių finan- i Ponia A. Grigienė išda
viai melsdavosi .“Jono” baž- sinius ir kitus reikalus. žiavo Į Philadelphiją apląn 
nyčioj, bet kardinolas tuo Waterburio lietuvių kapi- 
laiku žinojo kad lietuviai nės yra tikrai laisvos. Jose 
darbštus žmonės ir geri galima laidoti kiekvieno nu- 
maldininkai, tai pavedė mirusio žmogaus kūną, ne- 
jiems vokiečių nugyventą, žiūrint kaip jis gyvas buda- 
nušiurusią bažnytpalaikę ir mas elgėsi. Ar buvo religin- 
da priedo pareikalavo $10.- gas, ar gyveno be religijos,
000. Sumokėjo vargšai pini- kaip ir, kokia mirčia mirė, 
gus ir dabar da vis reikia į tai nekreipiama jokios do- 
“remti.” Išdažė, išgražino, mės.
bet ne sau: kardinolas bo- šeimynos gali nusipirkti 
sas ir savininkas. Parapijo- atskirus lotus, arba gali lai- 
nai turi teisę nueiti pasi- dotis pavieniai — atskirai, 
melsti ir skolas mokėti, bet Lotai sudaryti po 8 kapus ir 
bile dieną gali būti išmesti, parsiduoda po $100.00. Ku- 
taip, kaip darbininką išme- rie nori, gali pirkti pusę lo
ta iš dirbtuvės. Taigi, ar to, arba 4 kapus už $55.00. 
verta remti nesavo Įstaigą?
Suprantama, kad neverta.

Dėl kelinių nušoko nuo 
tilto.

Ji Apsuko Karaliui Galvą.

Tai čia ta gyvanašlė, Mrs. Wallis Simpson, dėl kurios Ang
lijos karalius neteko sosto ir ištremtas bastosi po svietą 
be tėvynės, beveik taip kaip Trockis.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPCIKIA

MIRĖ W1NNIPEGO FA- žodžiu kovoti tuos nelai-
ŠISTINĖ “KULTŪRA.” mingus Smetonos bernus.
1931 metais Winnipege M?gn0 s*™ ?“etj°nišk’ 

gyvavo daug lietuviu. Dau- velkl:į P™6"?1' . Kultūros , 
gelis ji) buvo atvykę iš To-zurnalu> kurl Bslrase ,s
ronto, Montrealo ir kitų Ka 
nados miestų, nes čia krizės

Šiaulių, bet ir tas neišdege. 
Po to nieko neliko, kaip tikIiatoviį, uve via. niu-VK “nintni” ii- “bandomi” rillllaikais lengviau buvo gauti Vlrv?J d Sandai oj plu- 

iš miesto pašalpą. Be to, pa- stl Pažangiuosius, ypač tuos,
šalpa čia buvo žmoniškesnė 
negu kitur.

kurie turėjo drąsos pirmu
tiniai atkasti užkastą šuni. 
Kai viskas buvo aiškiai ati-

kyti savo žentą, D-rą Kli
mą, kuris buvo sunkiai su
sirgęs. Kai nuvažiavo, pa
taikė į šermenis, nes D-ras 
Klimas tuo tarpu mirė.

Uždaryto banko depozito- 
riai gaus $11,000,000.

Guardian bankas žada po ---------
1 birželio dienos išmokėti Montello, Mass. — Vieša 
$11,000,000 savo depozito- padėka. Aš Franas Alksni- 
riams, kurių yra apie 90,000. nis su žmona, ačiuojam gen- 
Šią sumą išmokėjus, bus at- tims ir draugams už atsilan- 
mokėta jau apie pusė pinigų kymą į musų dukters Nelės 
tiems, kurie turėjo savo vestuves, kurios įvyko gegu-

! Lietuviai, kaip ir kiti, yra dengta, Smetonos busimieji 
įvairių pažiūrų: komunistai, medalio kavalieriai nutilo 
socialistai, katalikai, fašis- jr tylėjo iki pats šefas Dilys 
tai, demokratai ir kitokie, išvyko į Brooklyną, o Gum- 
Pašalpos gavimas parodė baragis į Mainas. '
(nes reikėjo peštis dėl jos su Likusieji, taip vadinami 
policija), kad reikia orga- mažiukai tautininkai, vis da 
nizuotis. Taigi ir pradėjo: suko galva kaip ta fašizmu 
steigė bedarbių komitetus, apsikrėtusi jų lizdelį pagy- 
apsigynimo lygas ir buvo dyti, bet neįstengė ir, nieko 
manoma steigti organizaci- gero savo “tautos vadui” ne-
JV- nuveikę, no 4 metų tą drau-

! Taigi .to sąjūdžio laiku gjia palaidojo, 
buvo sukrute ir lietuviški Matvt, Winnipego klima- 
Smetonos fašistai, Dilys ii lietuviškam fašizmui
Gumbaragis. Susiradę ke- neina sveikatom J. N.
liatą pritarėjų, o kitus ap- __________
moniję, buk tai steigią rim-i
tą kultūros draugiją, vienai 
gražų sekmadienio popietį

ATITAISYMAS.
“Keleivio” 12 gegužės

iš Mavnus avenue naskelbė laido>» Panešime apie pir-
WinnSX HeturišSm Da- D10s apvaikščioji-
vvmnipego netuusKam pa Winnipege, įvyko klai-
s?ullul,w^ad-Jie’ fa®1.stai’ J’ dm Tenai pasakyta; kad be
steigę Winnipego Lietuvių - - į. ’ “ ,
“Kultūros” draugiją ir da- tuviai «avos grupes nesudaKas Mums s^'aitęa^Įankyt. čia gy- bar pradėsią šviesti sviet^ rė kaip kitais metais

vena tik dvi lietuvių seimy- visas priruošimasai darbas L P®!“/, 
nos ir abidvi džiaugiasi jefaįoti ši fašistini lizdeli tuviai dalyvavo, bet kadan- 
“Keleivį” skaitydamos daromas slapta As? W grupei vieta buvo pa-

V. Verbicką., „enys, kurie vra dirbę M- skivna ant Pat,«al°’ f“ > at'
turinį darbą 'dar Lietuje, |g*»StoZV 
nebuvo kviečiami, žodžiu. !3°£AnagaI12^ į Pi • 5 
buvo daroma taiD. kad j a •>ka£’. aL

Pastaruoju laiku lietuvių steigiamąjį susirinkimą ne- ^Įin^^^derm^^pJ-

PH1LADELPHIA, PA. 
L. T. Bažnyčios reikalu.

Gegužės 9, draugijų at
stovai laikė susirinkimą ant 

Baltimorės lietuviai ture- kapų. Apžiūrėję kapines 
tu jau suprasti ir sykį ant nutarė nukąst didelį kaina, 
visados pradėt remti savo į- kuris randasi kapuose ir 
staigas. Turime gražią salę, tam darbui išrinko komite- 
jokie kardinolai iš musų jos į tą. P. Poškus ir J. Steponai- 
neatims, nes pašelpinės dr- tis įėjo į komisiją ir tuojaus 
stės sudėjo pinigus. Jeigu komisija ėmėsi darbo. Kal- 
bendrovė negalėtų jos išlai-j nas jau kasamas ir žemė pi- 
kyti, tai lietuvių draugystės! lama į žemesnes vietas. Nu. 
pasiimtų, bet ne koks “airi-! kasus kalną ir išlyginus že- 
šis” kardinolas. Beje. salės mesnes vietas, kapinės pa- 
šėrininkai rengiam tik vie- i sidarys daug gražesnės ir 
ną pikniką į metus, kitokių
parengimų ir mažai daro-

turėjo
taupmenas i ta banką pasi- žės 23. Ypatingai tiems, ku- „ .
dėję. ' ‘ rie atvyko iš Torringtono, tautiškos bažnyčios veikmė patektų pažangieji.

Kūmutės mušasi.
Lietuvių salėj įvyko va-

“parapija” ne

didesnės.
Komisija taipgi nutarė

rengti pikniką, kad sukėlus 
kiek pinigų kapinių pagra
žinimui. Komitetas.

me. O musų
maža, turime apie 600 para 
pijonų. Bet bėda tame, kad 
musų parąpįjonai nediscip- 
linuoti > apie savo įstaiga ,-.rl 51K
mažai paiso. Todėl šia pro-, • 
ga ir bandau Baltimorės lie- J 
tuviams pasakyti: saugokim ‘ 
savo įstaigą.

Birželio 13 salės šėrinin- 
kai rengia metinį pikniką, 
ir kaip sakant, įvyks žino
moj vietoj Decks Grove dar
že, prie upės kranto. Jeigu 
bus Karšta diena, galėsime 
ir pasimaudyti. Visi Balti
morės lietuviai nepamirški
te, dalyvaukite savo paren
gime ir kartu paremkite sa
vo įstaigą. Reporteri*.

DAKTARAS

A L Graičunas:
Phyaician aad Sorfeon

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

gaiJfordo, ^Salemo, Lynno, žymiai pagyvėjo. Parapijos Pavyko. įsteigė. Padarė nens gegužinėje nekalbė
jęs, o kalbėjęs komunistas 
Literik’as, Manitobos par-Peabody, Gardnerio, or- komitetas su kun. J. Žittu keliatą susirinkimu ir porą. In 

eesteno, Middleboro, Brook- dirba vieningai, surengia vakaruškų. Bet Winninego lament© narvs.■f- *1 j /"■ Z~i i •» Vl l-\ U /'kZtT z*k J — —- «— - .. _ — — — — — —- — — - —__ __ — ^ ..... . . . w • •’karėlis ir dvi gerai įsismagi- ir --5outh .B°st.ono- daug . gairių parengimų ir pažangieji lietuviai, sužino- j šįUOmi netikslų mano pir-
nusios lietuviškos kūmutes aip^1ira^lu 11 vietiniams žmonėms būna daug jvairu- ję tos draugijos tikslus, ati- mos gegužinės aprašymą 
akis apsidaužė. Dar to ne- montenieciams. Kartu ir mo. Gegužes 16 buvo su- dengė jos veidą ir pradėjo atitaisau. J. N.
užteko, tai vėliau susikibo ^^2auna)5į2^.’ bankietas su so- tiek spausdintu, tiek gyvu
vienoj aludėj. Galų gale da- :
lykas atsidūrė teisme. Vie ac u vlsie s
na turėjo kitai užmokėti už 
sudaužymą akinių.

draugams už
musų vestuvėse.

žmonių atsilankė

I JUS LAISVIEJI ŽMO
NES!

Lietuvių Laisvamanių E- 
tinės Kultūros Draugijos 1 
kuopa nutarė rinkti aukas 
įsteigimui Lietuvoje Laisvų 
Kapinių ir kitų civinių ir 
kultūrinių Įstaigų. Todėl, jei 
tamstos sutiktumėt parinkti 
auku jūsų kolonijoj tam rei
kalui, malonėkite pranešti 
raštu: Grace Kuchin, 45 E. 
98-th st., Chicago, III. Mes 
prisiusime blankų, kurias 
turime atspausdinę. Aukų 
rinkimo vajus prasidės nuo 
gegužės 30 d. ir tęsis apie 
pora mėnesių.

Blankos bus sunumeruo
tos ir su pirmos kuopos ant- 
spauda. Ant kožnos blankos 
aukų rinkėjas turės pasira
šyt, aukautojai irgi pasira
šys kiek aukauja. Aukos 
bus skelbiamos laikraščiuo-

AUKOS LIAUDIES KO
VOTOJAMS.

Kanados Lietuviu Komi
tetas Lietuvos Liaudžiai 

gavo $10.00 aukų

giminėms ir daug ir gražiai pasivaišino. pWA . ig3fi
dalyvavimą Gegužės 30 surengė kapų Dri7wPA 3 mėne-

paminėjimą. Ryte buvo pa- a. aP pn.e wrA 6 mene 
maldos, po pietų bažnytine- K s ’ net mane 

paėmė nuo darbo į ligoninę GintiGranvule, UI.—Mano “Ke-.je svetainėje buvo balius ir • “‘J - V-7 ileivis” baigias su Mo jaus 31 ‘susirinkusieji gražiai links- T padare operac1^- Po_tam. pnesfasistimų Lietuvos ką- 
diena, dabar prisiunčiu minosi. Reikia pasigėrėt, dJrbt.Jau negavau, dėl to linių paramai. Pinigus pn-

kas, sulaukęs penkiasde- $2.25. Esu senas žmogus, 76 kad lietuvių tautiška bažny- Ylesai Pagalbos, siuntė drg. J. SakaL Kapus-
šimts šešių metų amžiaus, metų, gimęs 1861 m., bet čia pastaruoju laiku padarė Norwoodietis aiškina, kad kasmg Lietuvių Komiteto
Clevelande jis išgyveno a- “Keleivį” skaityt myliu ir didelę pažangą. Senesnieji m.an daX^ vlev1T!e^v dir^5x" t •
pie 20 metų. bijau, kad nepalikčiau jam pradėjo prielankiau žiūrėt į ^ese darbus, bet tikrenybėj Nuo Edmontono Lietuvių

----------- Į skolingas. Ilgiausių metų musų parengimus, c jąuni- (brbtuvese man darbo neda- Komiteto Lietuvos Liau-
Juozas Brazauskas yra jums. Antanas Vasilis. mas pasiryžo energingiau ve-’ aS v?3’* Survllle*

A & P krautuvės vedėjas?   veikti. Matomai aiškiau pra- valdybą. Kuomet as ne prisiuntė $4.17
Dabar jis gavo atostogų ir Rhinelander, Wis. — Ga- dėjo suprast tautinės baž- dl^au.\ gava« $12.60 i sa- Ljg- A- Stadalninkas,
išvažiavo į vakarines valsti- vau nuo vyčių generolo pa- nvčios reikšmę. Tautinės yaltę’ls bį tar?Ja.u pavalgyt, Prud Homme, Saak., paau-
jas porai sąvaičių. jviestką, kad reikia padotkai bažnyčios parapi jonai žino, Į?1 Pagertas į dieną desira- kojo 75 centus (prisiuntė

.. ---- — . .. .mokėti, na tai ir kloju dvi- kad bažnyčia tai jų pačių (ra’ėSa^raut riustf’LietOTM^UmidS’re^
Marijona Jasiene įsva- rublinę. Tegul susitaiso turtas, niekas nuo ių negali ra^°", Kaa as .. ®cl?u 5a. S14. i Lietuvos liaudies re

žiavo Lietuvon giminių ap- mundierių. Ir tegul senis pa- pagrobti, ne taip kaip ro-;Rasa Ha ne5.ls bažnytinių mejo ženkleli),
lankyti. Jai buvo surengta simokina, kad galėtų Maikį miškos bažnyčios, renką pi-idr^u^J^’ butų man Nuo S. D. K. L. S. P. D. 4
pora išleistuvių. ! sukritikuoti. Jau paseno, nieus iš lietuvių, o krauna r?lkabnga Tamstos svoge- kuopos (Edmonton) drg. P.
--------------------------------------Į susilenkė, o vis da negali lobius italijonams ir airi- t1.8 Pirmas komitetas bazny- Ząleskiene prisiuntė $2.50.

nieko išmokti. šiams ir iok'ios teisės žmo-. 908’ 0 kiek temsta gavai iš

R. Brazinrfiu mirė. 1 Granville. IU—Mano “Ke- 
Mirė Ramualdas Brazins- diena,

• 3310 SO. HALSTED STREET, } 
CHICAGO, ILL.

šiams ir jokios teisės žmo- s■? Visiems aulavusiems Ęo-
P. P. Simanau.ka. nes prie savo tarto neturi. JU^Ibos? Pnejus bėdai miteto vardu tariu širdingą

---------  Todėl protaujantieji lietu-' Pa? ,beSal. 1 m'^tą JiesM aciu! J Le.ev«n»,
Pitttton, Pa. — Vilimas viai ir pradeda vis daugiau Pą^Ms. Kjvai, o mane KLKKLG ykr.

Ostrovskis, vietos angliaka- toleruoti savo bažnyčiai. i®on.^ tenai. Mano tikra pa- P. O. Station D, Box 44,
šių lokalo pirmininkas, ku- Tautieti*.
ris mainerių susirinkime --------------
užgavo kujaliu Juozą Pilko- ATSAKYMAS NORWOO- 
nį ir Joną Rėklaitį, buvo DIEČIUI.
areštuotas ir pastatytas po 
$1,000 kaucijos.

Angliakasio Sūnūs.

varde, Jonas Šukas. Montreal, Canada.

Prašau redakcijos patal
pinti mano atsakymą Nor- 
woodiečiui, iš gegužės 19 d., 

i kur jis rašė, kad man jokia 
pašalpa nereikalinga. Štai 
kaip tikrenybėje buvo. Aš 

, . . . ... atvvkau į Ameriką 1914 m.ėjai, du jaimi hetaviai, ku- bh-elio Mėnesy? 16 metų 
ne kėsinosi apiplėšti J. Ma-jam^jaug Nelaimė patiko 
siuho šaitaną mane 1916 m geguži S. Jo-'

Brooklynietis. ųį0 atlyginimo negavau iš
Marengo, III. — Gilinda- į dirbtuvės. Kiek pasveikęs 

mi čia upę darbininkai iš-1 pradėjau verstis pardavmė- 
griebė du dantis, kurie sve- jdamas vaistus. Atvažiavau j 

i ria po 13 svaru. Manoma, Nopvoodą 1930 m. Bedar- 
kad tai bus kokio priešisto- bei užėjus negalėjau paša

Brooklyn, N. Y. — Perei
tą sąvaitę čia buvo nuteisti 
Antanas ir Jonas Adomai-

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

daryt pragyvenimo, pradė
jau nervuotis ir tas mano 

Ohio. — štai, sveikatai daugiau pakenkė, 
siunčiu porą dolerių Maikio 1932 m. pradėjau gaut iš 

‘tėvui ant batų, kad jis gale- steito pašalpą. 1936 m. ga- 
tų ir toliau į Svantoną kas vau du mėnesiu dirbti prie

rinio gyvūno iltys. J. S.

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraStį “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,

« NAUJIENOS
1738 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

tt
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asikalbčjinias 
Maikio su Tčvu

Mokslas ir Literatūra.
DUJŲ IR NAFTOS REIKŠMĖ MUSŲ ( KAIP RAŠĖ PUŠKINAS 100 METŲ 

CIVILIZACIJAI. ATGAL
Musų laikus tikrai galima pavadinti du- šįmet sukako 100 metų, kaip buvo dvi- 

jų ir naftos gadyne.. Be dujų ir naftos kui- kovoj nušautas didis rusų poetas, Alek- 
tura butų negalėjusi pasiekti tokio aukšto Sandras Puškinas, ir šitą sukaktį iškilmin- 
laipsnio, kaip dabar yra pasiekusi. Tad šia gaį paminėjo visa Sovietų Rusijos spauda, 
proga pravartu kiek plačiau pažvelgti du- Paminėjo ją ir Lietuvos pažangioji spau- 
jų ir naftos reikšmę žmonijos istorijoj. da, nes Puškinas jau ir tada, 100 metų at-

Oras yra dujos. Tad pirmiausia žmonės gal, kovojo prieš klerikalizmą ir prieš ca- 
išmoko plačiau naudotis vėjo jėga... Vė jo ro valdžios kamarilę. Ypač griežtai prieš
malūno išradimas siekia prieskrikšcioniš- “samoderžaviją’’ Puškinas pasisako savo pieno nevien kaipo naudingą 
kų laikų. Vėjo išradėju laikomas Ponto eilėrašty “Zielionaja Lampa.” maistą, bet kaipo gerą gyduolę
karalius, Mitridas IV. Bet dar anksčiau,! eilėraščio *uaeituotas Puškino ben- nuo daugelio llgų- Jie tlkė<lavo- 
negu buvo jis įkinkytas malūnus sukti, ve- , \° eueiascio suagituotas rusKino Den- 
jas buvo naudojamas jūrininkystėj laivam , dralaikis poetas A. Odojevskis susuko:

Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

•į skyrių ved*
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

RŪGŠTŪS PIENAS KAIPO 
MAISTAS IR GYDUOLĖ.

Rašo Dr. A. Yuška.

Europoje nuo senų senovės 
žmonės valgydavo daug rugštc

—Sveikas gyvas, tėve!
—Dar krutu, Maike...
—Bet išrodai nusiminęs.
—Jes, vaike, turiu biskį 

klapato.
—Ar pakliuvai į policijos 

rankas?
—Ne, Maike, policija ma

nęs dabar nebaderiuoja, 
ačiu Dievui, ale atsiranda 
kitokių trubelių. Musų Sčes- 
lyvos Smerties Susaidė per 
šventas Sekmines buvo su
šaukus mitingą dėl dūšios 
labo. Reiškia, turėjom dva
sišką apdūmojimą, kaip 
lengviausia galima patekti į 
dangaus karalystę. Musų 
staršas protokolų pisorius 
perskaitė iš “Draugo” ga
zietos straipsnį apie rožan
čiaus naudingumą ir pradė
jo sakyt, kad rožančius yra 
geriausis vadovas į dangų. 
O jeigu kas nenori rožan
čiaus nešioti, jis sako, tai 
reikia dažnai minėti pane
lės švenčiausios vardą, o 
zlydukas negalės tada pri
stoti. Bet čia prasidėjo spo
ras, vaike. Aš jam nuro
džiau, kad jis turi misteiką, 
ba katekizmuose yra davad- 
lyvai pasakyta, kad minavot 
Dievo vardą už dyką yra 
griekas. Taigi, sakau, jeigu 
tu štedi kalbėsi apie panelę 
švenčiausią, tai šėtonas šiur 
nujos tavo dusią j peklą. Ir 
ar tu vierysi, Maike, ar ne, 
šitas sporas priėjo prie to, 
kad mudu turėjom bečyt iš 
kvortos snapso.

—Na, ir kas iš to išėjo?
—Na, ir vot, Maike, kai 

mudu subečinom, tai jis pa
klojo ant baro tą pačią ga- 
zietą ir sako: ve, skaitykit 
visi, čia yra parašyta juodu 
ant balto, kad Dievo vardą 
reikia juzyt štedi, ba Dievui 
tas labai patinka. Sako, kaip 
motinai patinka, kada beibė 
šaukia “mama,” taip ir Die
vui patinka, kada mes jo 
vardą minavojam.

—Bet kokia tame svarba, 
tėve?

—Kaip gi tai nebus svar
bos, Maike! Juk iš to išeina 
tokia rokunda, kad aš turiu 
fundyt kvortą snapso.

—Na, tai imk ir užfun- 
dyk.

—Bet aš, Maike, nenoriu 
fundyt. Aš noriu, kad jis 
fundytų.

—Čia tai jau aš negaliu 
tau pagelbėt, tėve.

—Na, o ar tavo šitoj kny
goj nėra parodyta, Maike, 
kaip sako Dievo zakonai?

—Apie ką?
—Nagi apie tai, vaike, ar 

gerai yra minėti Dievo var
das, ar ne?

—Tėve, aš jau nesykį tau 
sakiau, kad šitokiais klausi
mais tau geriausia kreiptis

pas kleboną.
—0 ar tu, Maike, negali 

man to išvirozyt?
—Bet mano nuomonė tau 

nepatiks, tėve.
—Olrait, tai pasakyk, ko

dėl katekizmuose yra vie
naip parašyta, o “Draugo” 
gazieta visai kitaip provija? 
Sakyk, kas geriau žino Die
vo tajemnyčias: ar tie, ką 
“Draugą” rašo, ar tie, ką 
pono Dievo prisakymus 
mums sustatė?

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad nei vieni' jų nežino, ką 
jie apie Dievą kalba. Ir to
dėl visas tikėjimas yra pil
nas prieštaravimų.

—Ale šventas ęaštas,
Maike, nemeluoja.

—Tas raštas kaip tik ir 
yra pilnas prieštaravimų, tė
ve. Pavyzdžiui, Biblija sa
ko, kad pirma Dievas sutvė
rė šviesą, o saulę ir mėnulį 
užkabino ant dangaus 
skliautų tik už trijų ar ketu
rių dienų.

—0 ar tas ne teisybė, 
Maike?

—Žinoma, kad ne. Tik 
pagalvok, tėve, kaip galėjo 
būti šviesu, pakol nebuvo 
nei saulės, nei mėnulio, nei 
žvaigždžių?

—Ogi galėjo lektrikas 
degti.

—Elektros lempą, tėve, 
išrado tiktai Edisonas. Be 
to, elektrai gaminti ir lem
pose ją žibinti reikalingos 
tam tikros mašinos ir prie
taisai, kuriuos taip pat da 
nelabai senai žmonės išra
do. Dievas tverdamas pa
saulį nieko apie tuos daly
kus nežinojo.

—Tai kodėl gi šventa* 
raštas to nepasako, Maike?

—Ogi todėl, kad tą raštą 
rašė tokie pat išminčiai, kaip 
ir tie “Draugo” redaktoriai.

—Na, jeigu tu taip sakai, 
Maike, tai jau aš tos kvor
tos snapso nepirksiu.

FAŠISTAS FAŠISTĄ IŠ 
VIJO.

Telegramos sako, kad ge
nerolas Franco išvijęs iš Is
panijos savo sėbrą Manuelį 
Hudillą, kuris buvęs labai 
įtakingas vienos fašistų fa
langos vadas. Iš pradžių 
jam gręsęs net sušaudymas, 
bet vėliau pavartota ištrė
mimas. Sakoma, kad ištrem
tasis Hedilla vyksiąs Vokie
tijon. Kuo jis nusidėjo, ne 
pasakyta.

200UGNIS SUNAIKINO 
NAMŲ.

Filipinuose ugnis nušlavė 
Parakelės miestelį, kuris 
stovėjo prie aukso kasyklų. 
Apie 200 namų nuėjo su dū
mais.

varyti. Senovės punų (finikėnų) laivai 
skrodė Viduržemio juras ir Atlanto van
denyną iki tolimosios ūkanotos Britanijos 
ir Baltijos juros krantų.

Ypač reikšmingi dujų istorijoj yra 1330- 
tieji metai. Tais metais Bertoldas Švarcas, 
kaip sakoma, visai netikėtai išradęs para
ką. Parakas sprogdamas virsta dujomis, 
kurios, staigiai besiplėsdamos, išvysto di
delę jėgą. Tačiau, didelė žmonijos gėda, 
kad parako ir vėliau kitų sprogstamų me
džiagų dujos pirmiausia buvo panaudotos 
šaunamiems ginklams gaminti, kitaip sa
kant, žudyti gyvulius ir žmones. Parakas 
ir dinamitas yra padaręs labai daug gero, 
tiesiant kelius per kalnus ir palengvinant 
metalų ir mineralų gavimą iš žemės gel
mių. Bet dabar padarė da daugiau.

Visai atskira gadynė žmonijos kultūroj 
prasideda nuo tos dienos, kai francuzų fi
zikas Papinas XVII-tame šimtmety van
dens garas pritaikė darbui dirbti. Laikui 
bėgant, vandens garai vilto galingiausiu 
jėgos šaltiniu. Garas buvo įkinkytas sukti 
mašinas fabrikuose, varyti garlaivius ir 
traukinius. Atrodė, kad žemėj įsivieišpa- 
tavo “garo amžius.” Tačiau žmogaus pro
tas ties garo galybe nesustojo. Greitai pa
aiškėjo, kad garas yra labai didelis tingi
nys. o žmonėms buvo reikalingi tobulesni 
ir didesni jėgos šaltiniai. Prasidėjo naftos 
ir elektros amžius.

Marco Polo, aprašydamas savo kelionę 
į Kiniią 1271—1295 m., mini naftos šalti
nius Baku apylinkėse, Kaukaze. Tie šalti
niai tuomet traukė daug žmonių visiškai 
kitam tikslui, nes nafta buvo geras vaistas 
susirgusiems kupranugariams gydyti. Il
gus amžius, beveik ligi pat XIX amžiaus 
vidurio, kuomet buvo išrasta pirmutinė 
žibalinė lempa, nafta buvo laikoma tik 
vaistu. Todėl visiškai nenuostabu, kad dar 
XIX amžiaus pradžioj Amerikos draskos 
bendrovės keikdavo atgręžę naftos šalti
nius. Jei tik iš gręžimo imdavo mušti naf- 
:a, draskos bendrovės mesdavo darbą ir 
išlaidas nurašydavo į nuostolius. Minėti 
naftos šaltiniai buvo paliekami be jokios 
priežiūros.

Vieni iš tokių “nelaimingų” draskos 
jieškotojų. kurie nuolat užtikdavo naftos 
šaltinius, bet ne draskos klodus, buvo du 
broliai, James ir Samuel Kier-ai, kurie 
gręžę jieškodami druskos Pennsylvanijos 
valstijoj. Samuel Kier’as iš pradžių mė
gino pardavinėti rastą naftą bonkomis, 
kaipo “vaistą nuo visų ligų.” Tačiau naf
tos buvo tiek daug, kad nebuvo jokios ga
limybės ją išparduoti vaistų pavidalu. Ta
da jam atėjo mintis, ar negalima butų pa
naudoti naftą namams apšviesti. Nafta 
degdama labai dvokia, todėl Kier’as pa
mėgino ją valyti. Bandymai davė gera re
zultatų. Taip ir atsirado iš naftos žibalas 
arba kerosinas. Pittsburghą* greitai virto 
centru, kur gamino žibalines lempas. Grei
tai po to brolių Kier’ų naftos bendrovė ne
galėjo tiek daug duoti naftos, kiek jo? pa
reikalaudavo. Tada teko vėl gręžti žemę 
ir jieškoti jau ne druskos, bet naftos. Tad 
tikrąją naftos gadynės pradžią reikia lai
kyti 1859 metų rugpiučio mėnesio 27 d., 
kada pirmą kaitą jieškant naftos, darbi
ninkas Sam Smith sušuko, pamatęs besi 
veržiantį šaltinį: “Nafta!”

Po kelių metų at*irado pirmieji motorai, 
varomi valyta nafta-gazolinu.

Taip prasidėjo naftos gadynė. Be naf
tos šiandien neskraidytų padangėse lėktu
vai, neužtų gatvėse automobiliai, turėtų 
užsidaryti fabrikai, sustoti jurų garlaiviai. 
Nafta dabartiniu metu lemia ir tarptauti
nės politikos klausimus.

Reikia tačiau neužmiršti, kad ir nafta 
yra naudingiausia tik tada, kada ji virsta 
dujomis, taip kaip parakas ir kitos sprogs
tamos medžiagos. Automobilių ir orlaivių 
motorai yra taip padaryti, kad gazolinas 
juose susimaišo su oru, paskui tampa 
smarkiai suslėgtas ir sprogdinamas elelri- 
ros kibirkštimi. Sprogdamas jisai virsta į 
dujas, kurios besiplėsdamos cilinderiuose 
stumia pistonus ir tuo budu varo visą ma
šiną.

Kas bus toliau? Ar pasibaigs kada dujų 
ir naftos viešpatavimo gadynė? J šiuos 
klausimus gan sunku atsakyti, turint gal
voj tai, kad viskas ir visur stengiamasi pa; 
keisti elektra, kuri visais atžvilgiais patogi 
panaudoti žmonijos tikslams siekti.

Naš skorbnyj trud ne (jropadiot:
Iz iskry vozgoritsia plarnia...
Mieči skujom my iz cėpiei 
I vnov zažžiom ogon svobody,
I s nieju grianiem na cariei—
I radostno vzdochnut narody...

Kas reiškia: .
Mus skausmo darbas nepražus: 
Kibirkštis turės užliepsnoti...
Iš pančių kalsime kardus 
Ir vėl laisvės ugnį uždegsim/
Ir ja mes trenksim į carus—
Ir liaudis atsikvėps džiaugsmingai!

kad žmogaus grožis, skaistu 
mas, jaunuolių raudoni skruos
tai ir tt. paeina nuo gėrimo rug
što pieno. Rūgščiu pienu gydy
davo vidurių užkietėjimą ir ki
tokias ligas, taipgi įvairiais nuo
dais užsinuodijusiems vartoda 
vo kaipo antidotą arba atgai
vintoją. Tais laikais, gal neturė
dami nieko geresnio, žmonės 
buvo priversti gerti rūgštų pie
ną ir iš patyrimo sužinojo jo 
vertę kaipo gyduolę. Bet moks
liškai apie jį nebuvo žinoma iki 
pradžios dvidešimto šimtmečio.

Rusų bakteriologas Metchni- 
Puškinas buvo išauklėtas prie caro koff. Paryžiuje būdamas gar- 

dvaro, aukštų sferų produktas, tačiau ėjo saus Pasteur mokslo įstaigos di- 
prieš tą srovę, kurioje jam teko gyventi, rektorium nuo 1902 iki 1908 m 
Jis simpatizavo Rusijos liaudžiai. Dėl toatsižymėjo savo moksliškais su- 

’ jis caro dvariškių buvo nelabai mylimas, radimais. Jis surado, kad nesu- 
JlS rašė: virškinti proteinai, mėsa, pupos,

žirniai ir tt. didžiosiose žarnose 
rūgsta arba fermentuojasi ir su
daro daug nuodingų rūgščių, 
kurios įsigavusios į kraują, nuo
dija visą žmogaus kūną ir su- 

j kietina kraujagysles, nuo kurių 
paeina augštas kraujo spaudi
mas. Taipgi Metchnikoffas su
rado ir bakterijas, kurios būna 
priežasčia surugimo pieno. Jis 
pavadino jas lactic acid bacillus. 

Puškinas nekuomet nepataikavo savo Toliaus jis patėmijo, kad protei- 
priešams. Vietoj to, jis skaudžiai juos nai sumaišyti su lactic acid ba 
plakdavo. Pavyzdžiui, į general gubenia- ciliais nefermentuoja arba mai- 
torių Voroncevą, kurs rašinėjo carui skun- stas žarnose nesupu va ir nesu
duš prieš Puškiną, jaunas poetas paleido daro nuodų, kurie sukietina

I dolgo budu tiem liubezen ja narodu, 
čto čuvstva dobrvja ja liroi probuždal, 
čto v moj žestokij viek proslavil ja svobodu 
I milost k pavšim prizyval!...

Reiškia:
Ir todėl malonus ilgai aš busiu liaudžiai, 
Kad lyra žadinau aš kilnuosius jausmus, 
Kad žiauriuoju laiku aš laisvę išgarbinau 
Ir malonės kritusiems šaukiau!...

šitokią epigramą:
Polu-geroj, polu-neviežda,
K tomu ješčio polu-podliee!
No tut odnako jest nadiežda. /
Čto polnyj budėt na koniec!

Vadinas, tas general-gubematorius yra:
Pus-didvyris ir pus-nemokša.
Prie to da ir nipkšas pusiau!
Bet čia galima dar tikėtis.
Kad bus ir čielas pagaliau.

Galima tikėtis, vadinas, kad galų ęalę 
gubernatorius Voroncovas pasidarys visiš
kas niekšas—polnyj podliec!

Puškino laikais Rusijoj buvo pagarsė
jęs ištvirkėlis ir latras Feodoras Tolstojus, 
kuris dalyvavo Kruzenštemo ekspedici-
joj, plaukusio j 1863—1806 meteis aplink ir nemirštantį vardą
žemę. Sugryzęs is tos keliones jisai da ter- ,isi nori j ti
navo caro armijoj kanmnkte bet dėl savo !<lat0 viga5 „ (| 
ištvirkimo, girtuokliavimo, dvikovų ir ki- ^sirupį^
tokiu skandalu buvo net du kartu išmes- vjsi i ž, Metchnikoffo 
tas is karininkų luomo, pagaliau apsivedė | teisingu ka5ljnk su.
SU Čigone. „ . . . .. mažinimo fermantacijos žarno-sitą caro aficierą Puškinas nušvietė

kraujagysles, nuo kurių žmogus 
. greitai pasensta, žmogus, kad ir 
metais senas, jei jo kraujagys
lės nesukietėjusios, jis visados 
jaučiasi jaunas, dėlto ir gyvena 
ilgą amžių. Taigi, kad prailginti 
žmogaus amžių Metchnikoffas 
pataria žmonėms gerti daug 

: rugšto pieno, ir niekad nepa
senti.

Nors nuo senų laikų visiems 
buvo žinomas rugšto pieno nau
dingumas ir pasekmės, bet jo 
veikmė kaslink prailginimo 
žmogaus amžiaus, visiems pa
saulio mokslininkams pasirodė 
nepaprasta naujiena. Dėlto 
Metchnikoffas užsipelnė didžią

taip:
V žizni mračnoj i prezriennoj 
Byl on dolgo pogružon.
Dolgo vsie koncy vsielennoj 
OskverniaI razvratom on— 
No, ispravias ponemnogu,
On zagladil svoj pozor 
I teper on—slava Bogu— 
Tolko čto kartiožnyj vor.

mažinimo 
se ir tt.. bet tolesniai tyrinėjant 
tapo surasta, kad rugšto pieno 
bacillai ne visi į žarnas įsigau
na. Didesnė jų dalis skrandžio 
ir žarnų syvais tampa sunaikin
ta, tik ištvermingesnieji švie
žiai surūgusio pieno ir tai maž
daug viena lactic acid bacilų rū
šis taip vadinama bacillus aci-
dpohilus laimingai žarnosna nu- 

Lietuviškai tas bus maždaug taip: Tam- eina ir atlieka savo tikslą, tai 
šiam ir niekingam gyvenime ilgai nusken- yra sumažina bei sulaiko žamo 
dęs buvo jis; ilgai visus kraštus pasaulio :«e nesuvirškintų proteinų fer- 
ištvirkimu teršė jis: bet po biskį surimtėjo mentaciją, tai yra sunaikina 
ir dabar jis—ačiu Dieivui—tik prie kortų nuodus kenkiančius žmogaus 
dar vagis. sveikatai. Gydytojai pradėjo

Taip apie caro valdininkus Puškinas ra- vartoti bacillus acidophillus kai
šė jau 100 metų atgal. Jis vadino juos sta- P° vaistą žarnų ligomis sergan 
čiai niekšais ir vagimis. K 1 lx

SKUNDAS.
(“Musų Jaunimas”)

Tiesus kelias laimėli tiesias 
per kentėjimų naktis.—
Kur nuneš vilčių ekspresas 
kova degančias akis? <

Didžio skausmo tylų aidą 
vėjai blaško po laukus...
Mano broliai skurdą braido, 
mindo purvinus takus.

’»•
Akys jieško, akys mato, 
kam gyvenimas gražus:
Rūmai laimės pilį stato...
Lūšnai—juodinąs dangus...

Pov. Malinauskas.

čių ligonių ir pasirodė geros pa
sekmės, nes apie 70 nuoš. tokiu
budu gydytų ligonių pagijo, 

i Kada bacillus acidophillus 
'žarnų gydymui liko pripažintas, 
taip sakant, naudingu vaistu, o 
nekuriu šalių, ypač Amerikos 
žmonės nemėgsta gerti rugšto 
pieno, tad kilo svarbus klausi
mas kaip bacillus acidophillus 
veikliai išauginti ir koncentruo
toje formoje sutaisyti, kad ligo
niams skirtą kiekį butų paran
ku suvartoti. Gyduolių išdirbė- 
jams iš komercinio atžvilgio ra
dosi gera proga. Jie norėdami 
tuomi pasinaudoti, taip pat ir 
žmonijai patarnauti, pasirūpi 
no užinteresuoti nekuriuos che
mikus, kurie po ilgu tyrinėjimų

surado būdą užauginamu! bacil- 
lus acidophillus. Vaistų dirbtu
vėse pradėjo bacilus auginti. 
Atmieravę tam tikrą kiekį, do
zę, kad gražiai atrodytų ir gar
džiai ragautųsi- ehokoladu ap- 
dirbinėja pavidale saldainių su
taisę į dėžutes, vaistinėse tas 
naudingas gyduoles pardavinė
jo. Gydytojai nuo vidurinių ligų 
ligoniams jas užrašinėjo. Bet 
toks gydymo būdas pasirodė 
nepraktiškas dėlto, kad tie vais
tai, t. y. bacillus. acidophillus, 
nors geriausiai šaldytuvėse už
laikomi išbūna tik keliatą mė
nesių veiklus. Toliau jie pasens
ta ir lieka nenaudingi. Antra, 
norint gauti geras pasekmes, li
goniams reiktų sąžiningai kas
dien vartoti tuos vaistus per il
gą laiką, maž daug nuo penkių 
iki dešimties savaičių.

Greitai nepagvjant, ligoniam 
nusibosdavo punktuališkai var
toti tokius vaistus. Jie paliauda
vo gydytis pirmiau, negu pa
siekdavo savo mierį arba išsi- 
gydydavo. Dėl aukščiau minėtų 
priežasčių pienu arba lactic acid 
bacillus gydytnas per paskuti
nius kelis metus buvo visai su 
mažėjęs. Dabartiniais laikais, 
pagerintoje formoje, iš naujo 
pradeda rekomenduoti rūgštų 
pieną arba lactic acid bacillus 
gydyti ligonius, tik kiekvieną 
kartą priimant vaistus reikia 
vartoti vieną arbatinį šaukštu
ką pieninio cukraus (lactos). 
Taipgi pataria gerti tik šviežią 
rūgštų pieną arba pasukas (but- 
termilk) nesenesnį kaip 24 va
landas raugintą. Nes, tada būna 
bacilai tvirčiausi ir pasiekę žar
nas gali sunaikinti daug nuo
dingų medžiagų, kurios nuodija 
kraują, sukietina kraujagysles 
ir be laiko žmogų pasendina. / 

Garsus bakteriologas Metpn- 
riikdff žmonijai moksliškai pa
rodė, kad rūgštūs pienas yra ge
ras maistas ir gera gyduolė, ir 
kurie daug jo valgys arba gers, 
greitai nepasens. Taigi, pasire
miant Metchnikoffo patari
mais. išmintingai padarytų mu 
sų tautiečiai, kad kiekvienas, 
kuris tik gali, įsitaisytų savo la
boratoriją ir augintų lactic acid 
bacillus, bacillus acidophillus ir 
bacillus bulgaricus, tai yra rau
gintų rūgštų pieną, o per 24 va
landas jų piene užaugs nesu
skaitomi milionai. Vietoje alaus 
gerti po kvortą rugšto pieno ar-' 
ba pasukų kasdien netik per de
šimtį savaičių, bet per dešimtį 
mėnesių arba ir per dešimtį me
tų dėl geresnių rezultatų varto
tų po keliatą šaukštelių pieninio 
cukraus (lactos). Vasarą karš
toje dienoje, kada žmonėms bū
na reikalinga valgyti daug dru
skos, tai gerai užsudytas rūgš
tūs pienas labai tinka ir būna 
naudingas sveikatai.

Kurie negali ar nemoka su
raugint! rugšto pieno, tokiems 
gali būti patogu nuvažiuoti į lie
tuvių ūkį (farmą), kur kiekvie
na ūkininkė moteris turi savo 
laboratoriją ir augina kelių rū
šių bacilus. t. y. raugina pieną. 
Jos su mielu noru pavaišins tuo
mi gardžiu jaunystės eleksiru. 
Rūgštūs pienas yra geras vais
tas nuo daug ligų: autoinfekci- 
jos. nuovargio, liuosavimo arba 
kietėjimo vidurių, žarnose pū
vančio maistA gazų. rūgščią, vi
sokių žarnų nesveikumų, aukš
to kraujo spaudimo^ galvos 
skaudėjimo ir tt.

NAUDINGI PATARIMAI.
šaukštukas trintos muš- 

tardos įmaišytas į puoduką 
karšto vandens tuoj iššauks 
vėmimą. Per klaidą paėmus 
nuodų arba susirgus nuo 
persivalgymo, tuoj reikia 
išgerti karštos muštardos.

Riešutai valgomi su drus
ka yra daug lengviau suvirš
kinami viduriuose.

Puodukas karštos juodos 
kavos užmuša svogūnų kva
pą burnoj.

>4
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vairios Žinios.
“SALIN HAJAŠI
VALDŽIA!"

Paskutinė Rokfelerio Kelionė. PAJIEŠKOJIMAI

BELGIJA.

Taip šaukia Japonijos žmo
nės prieš m’litaristų dik

tatūrą.

Nesenai rašėm “Keleivy,”
BRAZILIJA.

Sudegė stratosferos balių- ,.Naikin#

nas. — Netoli Bruselio mie-į ^pavasari Brazilijoj liko j<a(j jap0njjoj įvyko parla 
sto žinomas stratosferinin- 13,618,000 maišų neispar- mento rįakimai ir valdžia 
kas prof. Piccard pereitą są- duotos.kavos. Prie šito Per-, .įuvo smarkiai 
vaitę buvo paruošęs savo dabar prisidės dar -
baliuną naujam kilimui į 25,931,000 maišų naujo der- 

- - liaus, taip kad iš viso Brazi-dausas. Baliunas buvo jau 
pripustas dujomis ir 50 ka
reivių laikė jį už virvių prie 
iemės, kaip prof. Piccard 
taikėsi lipti į pakabintą apa
čioje gondolą. Staiga baliu
nas užsidegė nuo ugnies, 
kuria buvo šildomas oras 
baliuno viduje. (Prof. Pic
card pirmu kartu mėgino 
pavartoti įkaitintą orą ba- 
iuno kėlimui aukštyn.) Vis
tas sudegė ir kilimas neįvy
to. Baliunas kainavo 35 
tūkstančiai dolerių.

lija turėsianti ant rankų 39,- 
549,000 maišų kavos, o eks
portuoti į užsienį galima 
tiktai apie 18,000,000 mai-’ 
šų. Kai kavos nėra kur dėti, 
tai labai nukrinta jos kaina. 
Todėl Brazilijos valdžia 
esanti nusistačiusi išnaikin
ti dalį kavos medžių. Jų nai
kinimas prasidėsiąs atei 
nančią vasarą.

KANADA.e
p Dionnc’ų penkinukės jau 
dainuoja per radio. — Pe
reitą penktadienį sukako 
jau 3 metai, kaip Kanadoje

g’mė francuzo ukininko 
ionne’o šeimynoj 5 mer
gaites. Jos visos auga svei

kos ir savo gimtadienio pro
ga jau padainavo francuziš- 
kai per- radio. Jeigu tas mer
gaites butų auginusi pati 
motina, taip kaip reikalavo 
Romos katalikų kunigai, tai 
vargiai jos butų šiandien 
visos gyvos. Bet jas paėmė 
valdžia ir atidavė daktaro 
globai. Ir jos visos auga 
sveikos.

ANGLIJA.•
Pasitraukė Baldwinas ir 

MacDonaldas.—Pereitą są
vaitę Anglijos ministerių 
pirmininkas pasitraukė “į 
pauksne,” užleisdamas savo 
vietą Chamberlainui. Kartu 
su juo pasitraukė ir Ramsay 
MacDonald iš valdžios.

sumušta, 
daugiausia laimėjo kairio
sios partijos. Pagal pripras
tą praktiką, ministerių ka
binetas, kuris susideda iš 
militaristų ir rinkimuose 
buvo sumuštas, turėjo tuo
jaus rezignuoti. Bet iki šiol 
jis sėdi sau ant sosto ir ne
mano trauktis. Todėl dvi 
didžiausios japonų parti
jos, “Minseito” ir “Seyu- 
kai,” pereitą sąvaitę sušau
kė bendrą mitingą ir parei
kalavo, kad dabartinis mili- ‘ 
taristų kabinetas su premje
ru Hajaši priešaky tuojau į 
rezignuotų, nes dėl diktato- Į 
riško jo elgesio šalis prade- ’ 
da labai nerimauti.

Ant to namo, kuriame ėjo 
šis partijų susirinkimas, bu
vo iškabinta milžiniška vė
liava, 50 pėdų pločio ir to
kio pat ilgio, ant kurios 

Kaip Bald winui, taip ir Mac- j stambiomis raidėmis buvo 
Donaldui karalius pasiūlė užrašyta: “ŠALIN HAJAŠI 
“lordo” titulą, taip kad jie-i VALDŽIA!”
du dabar galėtų ramiai sau i Policija tačiau šitą vėlia
sėdėti lordų bute. Bet Mac- vą prašalino, paaiškinda 
Donaldas šito titulo nepri- ma, 
ėmė.

SOVIETŲ RUSIJA.

ŠVEDIJA.

Vidaus reikalų ministeris
viso jau 55. —Pereitą sąvai- i , • i j • * "i *tę Maskva paskelbė, kad kabinetą, kad jis nieko nesi- 
Chabarovsko mieste, Siby- bijotų, nes policija esanti 
re, buvo sušaudyta d a 11 paruosta atremti bet kokį 
“šnipų.” Tai padaro jau 55'sukilimą. Kaip išrodo, Ja- 
žmones, kurie paskutinėmis ponijoj greitu laiku turės į- 
dienomis buvo sušaudvti vyku persilaužimas. Turės 
Tolimuose Rytuose. Sovie-įnusdeisti viena ar k!ta puse:

Sušaudė da 11 “šnipų,” is

Šis vaizdelis parodo, kaip Floridoje mirusio milionieriaus Rokfelerio grabas keliamas j 
specialų vagoną. Iš Floridos jį atvežė Clevelandan, į Lakeview kapines, kur yra palaidota 
jo žmona. ■

Pajieškau STASIO ir EDVARDO 
MAKAČYNO, Kauno g u be r., Pabais
ko valsčiaus, Tatoriškių kaimo. Dau
gelį metų gyveno Bostone." Man yra 
svarbus reikalas , su jais jįuiižinoti. 
Prašau jų pačių atsišaukti. Kurie -ži
not kur jie randasi, malonėkite pra
nešti. Bronius Meilūnas ,3,

29 Garden st., Amsterdam, N. Y.

Pajieškau ANTANO GURSKIO ir 
JIEVOS RUČINSKIENĖS, 1906 me
tais gyvenusių Seranton, Pa. ir krikš- 
tinusių Bronę Vilkaitę. Reikalas labai 
svarbus. Meldžiu atsišaukti. S

Mrs. Ona Vilkaitė-GUr.-kienė
20V. Grand st., Hartford, Conn.

Pajieškau draugo JURGIO MARK- 
SKIO, jau 10 metų kaip išvažiavo iš 
Philadelphijos su visa šeimynų! ir nuo 
to laiko nežinau kur jis randami. Pra
šau atsišaukti, kurio- žinot kur jis 
randasi, malonėkite pratiesti jo adre
sų. John Baradinskas (2)

8020 Suffolk avė:, Philadelpbia, Pa.

Pajieškau savo dukreles .rENNIE 
ir moters ROŽĖS TENANIENĖS,

, - . , . no Įstatymas garantuoja laivas smarkiai apardytas ! EKZIMA—IŠBĖRIMAS,
kad toks astrus sukis darbininkams teisę organi- ir per jo šonus veržėsi van- s“Per » menesius aš kentėjau nuo šia-

galjs įsgąsdmti karalių, ku-;zuotįg jr draudžia darbda- duo. Spėjama, kad jį buvo d^nų^mTprasaiinr skaust T^ežė- lnn ♦- -• ry v
nn iiimai vra tursini iintmB • • ... . 1 . ... į1. . . .aienų eme prašauni skausmų, meze- po tėvais Rauloniutes, kuri mane aB-uu iuiiuu yia. ucsuu rtiiviuj vlams, organizaViniąSl pasigavę lojalistų orlaiviai. >r išbėrimus pradėjus vartoti
pusei gatves. tmlrrivti ______________ -_________ . Marvan Dermopathic Salve. Aš dabar

.. . inumvii NAMAS PARSIDUODA igali-H linksmai, pasakyt,, kąd visai pa-

Anglija perka kanuolės
orlaiviams šaudyt.—Bofors __ __ _ ______  ____  . . . _ _
ginklų dirbtuvė Švedijoj y- j tų valdžia sako, kad jie tar- Dvi priešingo? jėgos negali 
ią išvysčiusi ir gamina nau- ,navę Japonijos šnipams, ar- “ *
jo:<ipo kanuolės orlaiviams dė geležinkelius ir kitokiais
šaudyt. Jomis galima esą budais griovė valstybę, 
šaudyt stačiai aukštyn ir per
vieną minutę jos išleidžian
čios 250 smarkiai sprogstan-

valstybei vadovauti
P. S. — Ši žinia buvo jau 

sustatyta, kaip atėjo iš Ja
ponijos pranešimas, kad ge
nerolo Hajaši vadovauja-... FILIPINAI.

_ Dėl pavydo užmušta 15 moji Japonijos vyriausybė
čių nedidelių bombų. Oriai- žmonių. — Filipinietis var- šį panedėlį rezfgnavo. Nau- 
vjui išsisukti nuo tos kanuo- du Kalinga Boli įtarė savo jam parlamente toji valdžia 
lės ugnies esą beveik negali- žmoną turint meiliškų san- turėjo vos 11 savo šalininkų 
ma. Todėl Anglija užsakė tikiu su kitais vyrais. Iš to iš 466 atstovų. Taigi demo- 
yišas tas kanuolės, kiek tik pavydo jisai užmušė ją ir 7 kratija Japonijoj šį mūšį 
ši firma galės jų pagaminti įtartus vyrus. Užmuštųjų gi- laimėjo.
per du ateinančiu metu. minės nutarė už tai atkeršyt 
Tom. kanuolėm bus apsau- įr prasidėjo karas. Iš viso 
£btas Londonas, nes esą ži- buvo užmušta 15 žmonių.
nOma, kad vokiečių genera-1 _____
finis štabas yra nutaręs, ki- JAPONIJA,
lūs ikarui, visų pirma bom

trukdyti.
Negalėdamas unijai kito

kiu budu priešintis, Fordas 
atspausdino 150,000 kortų 
ir išsiuntinėjo jas visiems 
savo darbininkams, patar
damas jiems apsvarstyti ši
tokį jo paklausimą: “Ar yra 
reikalo kas mėnesį mokėti
o o ca 1 i #-čl a m mniinm vien pa'ienė moteris, turiu gražų įpa^dlietiams pinigus vien nanla< g šeimynų (apartment house) ( 
dėl to, kad jus dirbat pas gražioj vietoj ir geros įneigos. Taip- ‘
FnrdaV” KitLin sakant na- pi turiu «ers» darb^ ant visados ir Ke* rulUų. rLiuaip bdrVdllt, ĮJd raį U2dįr5Ui man vienai sunku namai 
galvokite, koks reikalas prižiūrėti, dėlto reikalingas pusinin- 

kas. Gera proga doram vaikinui arba jum^ prigulėti pi-ie unijos 11 našliui, galima gražų gyvenimų pasi-
mokėti jai duokles? daryt. Kreipkitės ypatiškai arba laiš- j mės, parsiduoda nebrangiai. Driežas

. . J . -.H-*: , .. ku. Mrs. E. Danilis , (3)
Automobilininkų unijos ( 1354 Willooghb? av., Brooklyn, N.Y.

pirmininkas Homer Martin ------
sako, kad už šitą agitaciją

’sveikau, ačiu jūsų mosčiau” rašo po- 
Keturių ruimų, penki lotai, kam- i nia C. S., 270 S. 3rd st, Brookly, N.Y. 

pas. Brukuota gatvė, pusė bloko iki ; MARVAN DERMOPATHIC SALVE 
gatvėkario, Į darbų tik per gatvę. ; Sustabdo niežėjimų greitai ir pagrei- 
Darbas, anglių kasyklos. Kas nori Įtina gydymų Ekzimos, Psoriasis, 
gali pirkt namų arba lotų, darbų ■ Ringworm, Athlete’s Foot, Inching 
gaus. Parduosiu pigiai. (3) į Pilės, etc. Saugi, Smagi ir greit Vei-

WM. SH1MKUS {kianti. Daktarai jų rekomenduoja.
1620 No. lOth st., Springfield, III. į Gvarantuojam patenkins arba grų-
------ ——  --------------------------------- j žinsim pinigus. Jaras 60c.; Dvigubas

Reikalinga, D&rtneris iuž Lžsisakykit šiandien. Už-® i—— , mokėsit grohiatnešiui.
MARVAN LABORATORY, Ine.,

, I)ept. T.
407 E. 6-th St., New York, N. Y.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų 5 ir 7 ruimai, 9 metų 

senas, visi įtaisymai. Pirmasis lai-

Žali Laukai ir Daržai.
Dovana, dovana! Parsiduoda farma,

barduoti
miestą.

iš oro Londono

i MEKSIKA.

Pradėjo Organizuoti 
Fordo Darbininkus.
United Automobile Wwk- 

Grumoja Kinijai karo lai- ers of America unija, kuri 
vai*. — Svatau mieste, Ki- priklauso prie C. I. O., pra- 
nijoj, anądien buvo įžeistas dėjo organizuoti jau ir For- 
Japonijos šnipas. Dabar Ja- do fabrikų darbininkus, 
ponija nusiuntė 3 karo lai- Fordas visuomet buvo ar 
vus į Svatau uostą, reika- šiaušis unijos ir streikų prie-

V „„J..,. uovana, dovana: Parsiduoda larma,Lordas gali •.būt nubaustas, labai pigiai. Graži vieta. Savininkas
nes tas kortas siuntinėda- i str^a 3 metai, žemė gera so akerių,
___ -•___ • • • •. budinkai dideli, stogai nauji, karvėsmaS Jisai aiškiai agituoja geriausios veislės, įtaisai nauji že-
darbininkus prieš uniją, o dirb,mut medžių, 20 dideliu

• T ; . malkom ir ganykla. 1 karves, 2 jau-W HgTl€riO įStotymSS tokia nos tvinksta, 1 telyčia, 2 pumpos, 2
agitacija drairdžia. geri arkliai mašinos, įrankiai. Stt- 6 ruimų. Gali pirkt su gyvuliais arba

I vienų farmų $1.500. Mašinos ir gyvu
liai $1.500. Gali padaryt gerų pragy
venimų. Iš karvių į mėnesį $50 ir dau- 1 
giau. Atvažiuokit pažiūrėti arba laiš
ku klauskite. (4)

Petronėle Yuškevičienė 
Box 16, Garden, Mich.

FORDAS PASKELBĖ 32
VALANDŲ SĄVAITĖ.

Fordo automobilių dirb
tuvėse Detroite pereitą są-į 
vaitę buvo paskelbta, kad į 
darbams sumažėjus, per 
vasarą bus dirbama tik 32 
valandas per sąvaitę.

tį pardavimo paaiškinsim ypatiškai. 
Garsinsiu tik 3 sųvaites, jeigu neatsi
tiks lietuvis, parduosiu svetimtau
čiui. Geras pirkinys. Matyt galima 
bile laiku. ANTON LUTUS fl> 

57 Exeter st., East Arlington, Mass.

PARSIDUODA KEMPĖ
Vienas ir 1-4 akeris žemės, 160 pė

dų frontas prieš ežerų, 7 nauji botai, 
3 ruimų stuba su visais naujais įren- 

Stuba ’ Jžimai-S 1 mailė nuo Montellos. Kai-

(čia jųdviejų paveikslas)

leido 1936 m. liepos 7 d. Pasiėmė duk
relę išvažiavo ir nežinau kur ir dėl
ko. Ji yra 24 metų amžiaus, .5 pėdų 
augščio, pusiau tamsių plaukų, mė
lynų akių, apvalaus veido, sveria 155' 
svarus, gražiai atrodo. Dukrelė yra "4 
metų ir 8 mėnesių, mėlynų akių, pu
siau tamsių plaukų, sveria 48 svarifs, 
gražiai atrodo. Rožele ir mylima duk
rele grįžkite atgal ir gyvensime ko- 
gražiausia. Aš žinau, kad kas tave j- 
mokino. Bet jeigu nenori gyvent šu 
manim aš jus nepriversiu. Bet aš ne
galiu užmiršt dukrelės. Kiekvienas 
tėvas gailisi savo vaikų. Mylima dukT- 
rele, parašyk laiškelį savo tėveliui, 
aš labai noriu, brangi dukrele, tave 
pamatyt. “Keleivio” skaitytojai, jei
gu kurie sužinotumėt kur jos yra, 
prašau pranešti adresų. Kuris pri
duos teisinga adresa duosiu $25 atly
ginimo. MIKE TENANIS 
82 Town Ilill avė., .Danbury, Conn.

APS1VED1MAL " .

na $1,000. Kreipkitės pas: (3)
Wm. Ikasala,
Lynwood st., Abington, Mass.

. Baisi nelaimė. — Micho- - . . -„. . . - .w — .
3CHM.O valstijoj nuo dideliy iHudama, kad kiniečiai atsb.gas, bet dabar išrodo, kad 
liūčių pereitą sąvaitę išgriu- Prašyt*i- turės uniją pripažinti, ki-
vo didelė užtvanka ir sunai- taiP streikas sustabdys visą
kino beveik visą kasyklų KANADA. jo pramonę. Dearborne, De-

1 troito priemiesty, kur stovi 
Fordo fabrikai, pereitą są
vaitę unija jau atidarė du 
savo ofisu ir pradėjo orga
nizacijos darbo. Fordas 
griežia dantimis, bet negali 
nieko padaryt, nes Wagne-

T__ ..._______visą ____ <
miestelį Tlapująhua. Ap- Nuteisė pakarti. — Mont 
skaitoma, kad 700 namų bu- realo mieste teismas nutei- 
vo nunešta nuo pamatų ir sė pakarti farmos darbinin- 
sugriauta. Žuvusių žmonių ką Gaetaną Choąuette’ą. 
skaičius rašant šią žinią da kuris pasmaugė tūlą našlę, 
nebuvo tikrai nustatytas. Pakorimui laikas paskirtas 
Kai kurie spėjo žuvusių bu- 20 rugpiučio.
šią iki 500 žmonių.

POLICIJA NUŠOVĖ DAR
BININKĄ.

San Pedro, Cal. — Perei-i 
tą sąvaitę policija čia nušo
vė vieną laivų krovėją. Uos
to darbininkai dėl to buvo 
paskelbę protesto streiką.

Gibraltaro žiniomis, į Ca- 
dizo uostą pereitą sąvaitę 
atėjo Ispanijos fašistų karo

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vyns 
ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET J

WORCESTER. MASS.

I i i ♦ I
KELEIVIS” { 

į

Puiki Farma
120 akerių, 40 akerių dirbamos, ki

ta graži giria ir tekantis vanduo, ge
ra žuvauti ir maudytis. Geri triobe- 
siai, nauja moderniška stuba, šiltas 
vanduo ir maudynės. Y'ra vaisingų 
medžių ir jaunų gyvulių. Esu našlė ir 
neišgaliu išlaikyt. Klauskite:
Mrs. D. J. Slakis, Blaine, Ore.

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.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 40 iki 45' 
metų amžiaus, kuri nevartoja svaigi
nančių gėrimų ir mylėtų ramų gyve
nimų. Aš esu našlys, 45 metų. Ku
rios arčiau nori susipažinti, tai pra
šau airašyt laiškų ir prisiųst savo 
paveikslų. Plačiau apie save aš pa
aiškinsiu per laiškų. A. W. (4)

87 Chestnut st., Kearny, N. J.

Pajieškau gyvenimui draugės, vi
dutinio amžiaus merginos ar našlės, 
(jei našlė, pageidaujama kad neturė
tų šeimynos). Aš pats vidutinio am
žiaus (singelis). Turiu viešbutį (Road 
standi, prie gero kelio (High Wayj. 
Protingai merginai ar moteriai gera 
proga. Prašau atsilankyti ypatiškMi.

Jonas Jun.
R. D. 4, Tunkhannock, Pa. :

Pajieškau laisvos draugės, kuri 
mylėtų švarų gyvenimų, ir neseneų- 
nė kaip 40 metų. Arčiau susipažinsi
me per laiškus. Nereikalingai prašau 
nerašinėti. S. Y. (3)

P. O. 134. Erackville, Pa.

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite “Keleivį” kiek

vienam savo draugui. Tik $2
i metams.

ISPANIJA.

Fašistai sunaikino Ameri- 
rikos diplomato automobilį.
—Italų orlaiviai Ispanijoj 
užpuolė anądien Valencijos 
miestą ir numetė kelis šim
tus bombų, užmušdami apie 
100 beginklių žmonių ir su
griaudami daug namų. Vie
na bomba nukrito prie A- 
merikos atstovo Griffino 
namų, sugriovė jo garažą ir 
sunaikino automobilį.

Jie Nori Kapitalo Diktatūros.

ITALIJA.

Fašistinė propaganda bus 
vadinama “liaudies kultū
ra.” — Mussolinio propa
gandos ministerija, kuri 
kontroliuoja spaudą ir ra
dio, nuo 1 birželio bus vadi
nama jau nebe propagan
dos ministerija, bet “liau
dies kultūros” ministerija. 
Visas savo šunybes fašistai 
mėgsta vadinti gražiais var
dais.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

Apdrausk Savo Sveikatą ir Gyvybę
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SUSIVIENIJIME
Gali gauti

Nuo $150.00 iki $1,000.00 apdraudos. 
Nuo $6.00 iki $12.00 į sąvaitę pašalpos.

Už mažą mokestį.

Amerikos ambasadorius Dodd pranešė j Washingtoną iš 
Berlyno, kad vienas Amerikos piniguočius, kuris turi arti 
biliono dolerių, kartu su kitais bilionieriais daro slapta pla
nus nuversti čia demokratinę valdžios formą ir įsteigti ka
pitalo diktatūrą. Kas tie plutokratai yra, jis viešai nepasa
kė, bet spauda spėja, kad tai busią Du Pontų šeimyna, 
Morganas, Raskobas ir kiti. Du iš jų yra parodyti šiame 
paveikslėly, tai Pierre S. du Pont (kairėj) ir John J. Ras- 
kob, buvęs General Motors korporacijos galva.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

Bile kada laike vajaus, iki 1 d. spalių. įsirašant gali su- 
taupyt nuo $2 iki $5, nes įstojimas žymiai nupigintas.

RIMTAI pagalvokite:
Dabar esi tvirtas, sveikas. Už valandos kitos gali būt 

vienas iš 20 sužeidžiamų žmonių Į minutą visokiose nelai
mėse šioj šaly. Arba kokia nors liga gali parblokšti.
Keli centai įmokėti dabar gali atnešti desėtkus ir net 
šimtus dolerių, atsitikus nelaimei.
LDS jau aprūpino tinkama pašalpa virš 2,500 narių. 
LDS turi virš 6,000 narių; turi 170 kuopų po visą šalį. 
Bile kur gyvendamas gali būt nariu.

Visi LDS nariai gauna laikraštį “Tiesą” dovanai, 
id A*1’.

Kreipkitės į vietos LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Kaip Gyvenam Ispanijos Apkasuose
Lietuvio Įspūdžiai iš Arago- tuo budu vynas trykšta plo- Hueskos kapinių, kui- yra Į- 

no fronto. na srovele tiesiog į burną, sitvirtinę mūsiškiai, nesenai
r;-r .. . ... Man jis iš pradžių patekda- perbėgo musų pusėn vienas

Trimis eilėmis išsirikiavę vo žemiau burnos, už apy- puskarininkis. Sekantį vaka- 
žygiuojame Į Barcelonos Es- kaklės; tačiau greitai ir aš rą jis pradėjo vardais kreip-

Ji Nužudė Savo Vaikus.

tacion dėl Norte, šiaurinę 
stoti, iš kur vykstame j Ara
gono frontą. Pakeliui, gat
vėse, susitinkame vykstan
čius i fabrikus darbininkus, 
aukštus dviračius vežimus 
su daržovėmis, moteris, ne
šinas skardinėmis pieno, ir 
kitokius didelio miesto pus
ryčių ruošėjus.

—Salud! —sveikinas jie 
su mumis, pakeldami su
gniaužtas kumštis.

—No passaran!—šaukia 
milicininkai.

Uždainuojame varšavian- 
ką ir internacionalą, nors ii 
nelabai sutartinai. Mes esa
me tarptautinio batalijono 
kuopa: musų eilėse yra 

italų, franeuzų, šveicaru, 
vokiečių, keliatas olandų, 
na, pagaliau, tarp kitų 
mažiau skaitlingų tauty

bių ir aš.
Dėlto dainuojam iš pradžių 
nesutartinai, juo labiau, kad 
ispanai, esantieji musų eilė
se, dainuoja visai savotiš
kai, ispaniškai.

Musų palydėti stotin at
vyksta milicijos dūdų or
kestras, kuris pakaitomis 
griežia tai internacionalą, 
tai anarchistų himną “Hijos 
dėl pueblo” (Liaudies sū
nus), tai Įvairius linksmus 
maršus. Susėdome Į antros 
klasės vagonus;
milicija iš fronto ir atgal 
vežama antrąja klase, 

žinoma, kiek tokių vagonų 
pakanka. Traukiniui suju
dėjus, suskamba paskutinis 
“salud companeros”; vienai 
kitai moteriškei, paliekan
čiai perone stovėti, rieda 
per skruostus ašaros. Ver
kia ir nuošaliai stovis senu
kas aptrintoj tramvajų kon
duktoriaus uniformoj; jis 
pakaitomis šluosto ašaras ir 
mojuoja mums skarele. Nu
aidi paskutiniai orkestro 
garsai. Musų traukinys pro 
geležiniu bėgių tinklą ne
skubėdamas vingiuoja už- 
miestin. Į Katalonijos kal
vas ir slėnius.

Su tuo pat nuoširdumu, 
kaip ir Barcelonoj, sveikina 
mus kiekvienoj stoty, kiek
viename pakeliui sutinka
mame kaime ar miestely. 
Kaimiečiai, išgirdę dundant 
traukini, atsitiesia nuo savo 
darbo laukuose ir daržuose. 
I mūsiškių “salud!” jie pa
kelia sugniaužtas kumštis.

Traukinys lenda pro tu
nelius, kopia Į aukštokas, re
tom pušelėm apaugusias 
kalvas. Artėjant prie Leri
dos, vaizdas keičias. Išva
žiuojame Į lygumas, kurios 
yra ištisas, tvarkingomis 
eilėmis susodintu alyvų me
džių sodas. Dabar alyvos 
kaip tik baigia nokti. Lau
kai po alyvų medžiais apsė
ti daugiausia kviečiais. Di
džiuliai šiaudu kūgiai stūk
so prie kaimų ir miestelių. 

Šioji, kaip ir kitos derlin
gos respublikonų rankose 
esančios provincijos, yra 
tas aruodas, iš kurių Ka- 
talcnija, o taip pat ir Ma

dridas yra aprūpinami 
duona.

išmokau, tolokai nuo savęs 
laikydamas bonką, pataiky
ki vyno čiurkšlę tiesiai bur
nom

Ispanai geria gana daug 
r dažnai,
bet girtą ispaną labai re
tai tepamatysi: jie žino 

saiką.
Barcelonoj įvairus aiKoho-’ 
iniai

tis į anoj pusėj palikusius 
savo draugus; atsakymas į 
tai buvo kulkasvaidžių tra
tėjimas.
Mat, prie kulkosvaidžių 
fašistai pastato lik ištiki
mus falangistu* ir civili

nės gvardijos narius.
Pastebėję musų pusėje ką 

sukrutėjus, fašistai tuojau
gėrimai vra palyginti Į šaudo; garsiau kalbant ir 

>ana pigus, tačiau man ne- juokiantis, jie pradeda šau- 
; eko matyti gatvėj nei vieno lyti i musų “parapetą”— 
i ;pano girto, nors kavinėse, j apkasą sprogdinančiom kul

iamose, restoranuose nuo- {kom; gaunasi dvigubas gar
ai pilna žmonių, sėdinčių | sas: kulkos sprogimo pokš 
prie stikliuko.” Tuo tarpuj telėjimas jai atsimušus ap-
erokai Įkaušusių svetimša 
ų teko pastebėti ne vieną. 
Išvažiavus iš Leridos.

kaso krantan ir tuoj po to 
sekantis šūvio aidas iš fašis
tų apkasų pusės. Tokios kul-

•radeda temti. Visos švie- kos labai pavojingos, jei jos 
sos traukinyje užgesina į žmogų nors ir lengvai kliu- 
nos: artėjame fronto zo- do. Sužeidimas, pav., Į gal
iom Is paskutines pafrontės vą, dažniausiai yra mirti- 
toties toliau vykstame tro- nas. Tačiau nors ir arti 
tais: pagaliau, jau po pus- sprogdama, palytėjusi žemę 
lakcio, apsistojame kažko- ar koki daiktą, ji mažai te
itame dvare. Ten pramie- pavojinga. Sprogusi ji nu- 
tame keliatą valandų ir pa- krinta netoliese; radę tokią 
yčiu vėl sėdame i troką. kulką, mes Įsidedame kiše- 
turiuo privažiuojame porą nėn, kaipo trofėjų atmini-

Del Jo

Štai čia toji motina, Helen Tierman. ir jos meilužis, George 
Christie, dėl kurio ji nužudė savo vaikučius Long Isiandc- 
miške. netoli New Yorko. Ji nužudė juos dėl to, kad prie 
jų mažutėj šantėj jai nepatogu buvo su svetimu vyru my
luotis.

Moterims Pasiskaityt
A ’ AT CUVDTT’ TT7ADVAŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.
BAISI MOTINA.

Ant Long Islando, netoli
nuo New Yorko, nuošalioj 
vietoj, tarp miško, vargin- šimcių serų 
goj bakūžėj anądien buvo 
rasta žiauriai nužudyta ma

vieno ketvirtadalio ir vieno 
trečdalio visos šalies pra
monės ir nuo 30 iki 55 nuo- 

didžiulėse kor- 
Be to, 80 nuo

šimčių visų apdraudimų (in-
ža mergaitė ir sunkiai suža- fcurance), kas pinigais reiš- lotas j?s jaunesnis broliu- kįa ^100,000,000,000, yra 

Jomskas. Iš pradžių buvo many- užrašyta moterims. Joms 
ta, kad tai kokio bepročio taiP^ Y1’3 . paliekama du 
darbas. Bet vėliau išaiškin- 'bedaliai visų mirusių vyrų 
ta, kad tai padarė pati mo
tina, palyginamai da jauna 
moteris. Pasirodo, kad jos

nuosavybės.
Taksuojamos moterų pa

jamos 1928 metais siekė su
virs $9,000,000,000, arba 

Į 38 nuošimčiai visu aptak-
vyras yra miręs ir ji buvo 
dabar susidėjusi su svetimu! 
vyru. Kadangi prie vaiku- suotų pajamų, 
čių jai buvo neparanku su! Moterys ir praleidžia dau-
tuo vyru myluotis, tai ji nu 
tarė juos nužudyti. Išrodo,

giausiai pinigų, nes jos iš
perka 80 nuošimčių visu

rilometrų atstu nuo fronto. 
Tos pat dienos vakarą eina
me i apkasus, esančius vos
perą kilometrų nuo suki

lėlių užimto Hueskos 
miestelio.

Jau trejetas mėnesių, kai
Aragono fronte yra paly-

mui.
Jau ketvirtas mėnuo, kaip

musų milicija laiko apsu
pusi Hueskos miestą iš vi
sų pusių, ir tik vienas 
plentas j Saragosą yra su

kilėlių rankose.

kad žudydama lyg ir gailė-1 ir,!nalst?; penkių
josi, nes, mušdama kirvuku u? a^3 dirbančių asmenų, 
mergaitei per galvelę, mušė, viena yra moteris ar mergi- 
nesmarkiai, ir kai mergaitė na- Suvienytose \ alstijose 
pradėjo rėkti, kirvuką nu- yra moterys, kurios turi 
metė, o mėgino peiliu ją pa- nemažiau kaip po $2o,000,- 
piauti. Bet ir peiliu nepa- ^0 turto. .
piovė, o žirklėmis norėjo j, Sudėjus krūvon visą sios 
gerklę perkirpti. Galų gale šalies moterų turtą, skaitant 
mergaitė buvo užkankinta. J°ms aprašytą apdraudą, 
Paskui ta baisi motina ėmė- pasidaro S200,000.000,000 
si žudyti 3 ar 4 metų savo suma, arba /0 nuošimčių vi- 
sunelĮ. Vaikučių kraujas vis 80 Amerikos privatiško tur- 
del to ją tiek paveikė, kad ji to, *r manoma, jog ateity jis 
jau nebegalėjo ji pribaigti vlsas biB moterų rankose, 
ir paliko gyvą, tik sužalotą. Tąsyk, jei moterys tik pa- 

Dabar šita moteris sėdi norės, jos galės paimti val- 
uždaryta kalėjiman. džios vairą Į savo rankas ir

Skaitant šitą žinią daug Išrinkti moterį prezidentu,ku. Tuomet mūsiškiai pra-. ko. Trejetas lėktuvų su juo- _________ _____ r ___o
deda “medžioklę.” įdai baltomis juostomis spar- kaS pasakys, kad tai sužvė° sako ponas Wilsonas.

Sukilėliams nebelieka nie- iuuose (Rasistų) pasitenkino rėjusi motina. Bet žvėrių 
ko kito kaip bėgti, kiek išmesdami mums laikraščių motinos šitaip nesielgia. Pas 

tik kojos neša. atsišaukimų, kuriuos vė-
„ . ., , .. jas nunese kažkur toli j kal

tai kada ivvksta staigus isi- riio^ “pasikalėjimas Jie ta^ a^įkę, jie vėl uu- lesms, negu pas žmones. Ar iš Australijos pranešama,
vai kana įvy ksta staigus pa automobilius, tuo plentu va-; .,, d skrido savais kebais. Ne- galit įsivaizduoti vilkę, ku- kari ten mažesniuose mies^
veržimas priešo zonon, bet mums reikia šaudo kažkokių nepapra- bombarduoja jie musų gal ri, įsimylėjus i vilką iš kito teliuose vis dar jaučiama^

on- taupyti šovinius... aSrtįjludŽlt°’ liz?io’ irash*H ataSP sa.v0 moterų trukumas, kurio ne-
Norint paimti Hueską. i beveik visai sugriauta iri11 ^He bnijų. vaikus, kaip šita moteris. gaĮį pašalinti nei vedybų

mums* belieka atskirti tą evakuotą kaimą; kaliais jie L Gedamas savo skylėj Ne, vilkė to nepadarys. Ji biurai, nei moterų įgabeni-
ėgų (jos visos sukoncent-

Ir jį musų kulkasvaidžių
tinti ramu. Nei mūsiškiai jų, Ugnis pasiekia. Tačiau mes 
iei jie musų nepuola. Tik retaį teapšaudome fašistu

. imlesnės kovos šiame fron 
e dabar nėra. Priežastys to

kios būklės esą tokios: fa-
_ r —• t 1 j • J • : niunic

vienintelį keli, Tai bust, 
padaryta, kai tik mes ture■uotos prie Madrido), o mu

sų pusėj—
stoka gerų ginklų, amuni
cijos ir kitos karo medžia
gos. Žmonių mums ne

trūksta.
Musų apkasų linija šiame 

aktoriuje vietomis yra ne

gyvulius motiniškas instink
tas yra daug stipresnis ir gi
lesnis, negu pas žmones. Ar

VĖLIAVA ANT STOGO 
PARODO, KUR YRA NE
IŠTEKĖJUSI MERGINA.

stengiasi pasiekti ir šveica- jojomis Į išėjimo pusę, prie- greičiau pati žus savo vai- mas įg užsienio. Žmoną gali
. . rn lauko ligonine esančia sais save> yiršum apkaso kus gindama, bet jų neuz- Įsigyti tik turtingi jaunikiai.

• 1, clau^au .lr geresnių ^tolimame dvare. Tuomet kranto, matai dangaus ga- gaus. v . Kad palengvintu busimiems
ginklų. Matyt, tie, mums čia k b deja » iau balą, o priešpiečiais ir sau- Savo vaikus žudo tiktai žentams lengviau surasti
fronte duotieji, Fabncas de g u baterija i Sara- !ės spinduliai jon atsilanko; žmonės, kuriuos kunigai sa- ^u žmonas, Australijos bu-
Armas, Oviedo, pagaminti eosos_fĮueskos nlenta dėl to tokia skylė nėra per- ko Dievas sutveręs pagal sa- simieji uošviai ir dukterų
(manasis 1899 m.) šautuvai r ‘‘ daug drėgna bent tuo metu, vo išvaizdą ir “Įpūtęs tobulą tėvai griebiasi šitokios prie-

kai giedra, nelyja. dūšią.” monės: kas turi ištekėti pa-
Praleidus keliatą sąvaičių______ _______—, _____ siruošusią dukterį, tas ant

sim

nėra pakankamai gen įna
giai sukilėlius iš nueskos 
išvaryti. Daugelis milicinin-

pnemieseius.
Užpakalyje musų apkasų 
stovi viena lauko patranka.

Dieną ir naktį ji nukreipta 
i Hueskos centrą, Į katedra- 
lę. Kai tik fašistai šaudo Į 
musų batalijono štabą, esan
tį netolimame Castillo, tai 
mūsiškiai šauna Į katedralės

daugiau, kaip šimtas metrų iku vra kitokios nuomones, 
itstumo nuo fašistų linijos, nėra Įsakymo atakuot.
Tyliomis, nevejuotomis na-' ....
ktimis visu baru, aplink vi- Musų turimieji šoviniai 
ą Hueską, eina pasikalbėji- daugiausiai yra meksikietiš- 
nai, diskusijos, koliojima- į ki. Jie yra geresni, negu 
is, kuris beveik visuomet greitomis gaminamoji Ką-' 

baigiasi šautuvų ir kulka- talonuos fabrikuose amuni- -uki e
vaidžių šūviais. «>ja. Kulkasvaidztai, ranki-1 ““ Kut „t \?1? ® tt S“

__je. oie kompaniero  nės granatos taip pat ispa- į°nais- Gal dėlto musų sta-
oasigireta iš fašistų pusės,! niški. Kur gi visi tie rusiški! -S^m38,
zos tik pradeda temti. karo pabūklai, apie kunuos bent paskutm.uojj^metu.

—Falangista-a-a... reke- tiek daug rašo Įvairių kraš- Gyvenam žemėj iškastose 
ė-ė-ė... — šaukia mūsiškis tų spauda ir kuriais esą bol- “zemliankose,” miegam 

milicininkas. ševikai tiesiog užvertę visą su batais ir drabužiai*.
Kaž koks Mariano per ke- . irf„ Blogam orai esant, tenka

’.iatą vakaru šnekasi su vie- Užmuštų ir sužeistų pas c=figti savo “zpmliankoie ” 
musų milicininku apie musrrtm tepa^ikm Bent

b-r° b NiaJd&mobp to !Valandll ir atsinešti valgio.
vieno k?? Savo urvą—Loch vadina ją

tikslui'mano “buto” draugas,—mes
v J'o i padarėme praplatinę iš 

net panaudojamas, kaip vie- * p paV€ldėtą “pelių liz-
vTena‘P JkSeniT’Z^” IsPanai- m8t- *”kinasi 

musu'apkase buvo nukautai Pasto?e-
(kulka įėjo pro pakaušį iri 1?kasem, ją porą metrų 
išėjo kaktoje) vienas milici- g1-1?"’ ka,P kokLI?,S!; J08 !,u'

apkasuose, musų kuopą pa- AMERIKOS TURTAI MO- savo namų turi iškelti baltą 
keičia iš Barcelonos atvykęs. TERŲ RANKOSE. vėliavą. “L. Ž.”
naujai suorganizuotas bata- Babsono statistikos biuro ----------------
lijonas. Į užfrontę einame vįce pirmininkas, R. B. Wil- Kantriai trinant chloro- 
keliatą kilometrų pėsti, vė-'SonaSj kalbėdamas aną die- formų galima išimti malia- 
liau sėdame i trokus, kurie ną bankininkų susirinkime vą iš šilkų ir visų kitų mate- 
mus atveža Į geležinkelio pasakė, jog Amerikos mote- rijų, visai nekenkiant jų da- 
stotį. Čia ligi vakaro tenka rjms šiandien priklauso tarp žams.
laukti traukinio. Nakties __________ _ ______________________________________
metu sėdame i traukinį ir
nors ne labai Patogiuose' * k i<^ki • 
kiekT per..trumpuose antros Plakatai saukia, 
klasės vagonų suoluose-įsi-! Žmonių, ginklų, maisto 
taisėm sau nakvjjn€S. Tfau- Madridui! Mums reika-

iu musų milicininku 
oavo gimines, motiną, 
seseris, pasilikusius
Barcelonoj, o antro Sarago- kad nepasistengtų 
?oj. " priešą pašauti;
Šia pačia proga stengia
masi išgauti smulkesnių 
žinių apie savo priešo jė

gas ir apginklavimą.
Statomi netikėti klausi 

mai apie tai, kada stovimaą ars uLS
sargyboje, kiek turima kui- Pa^m'prteTaTO “zemliam‘V0 budP su‘iriar0 
kasvaidzių ar minosvaidžių kos” H J atspara jų Įgnuvimui. Sie-

: ir tam panašiai. Atsakvda- .....
Mūsiškiai po to nenurimo 
keliatą dienų, .pakol jiems 
pavyko pašauti porą su

kilėlių.
Sužeidimai šitokiame ka

inose pasidarėm keliatą len
tynų šaukštams dr kitokiems 

į dalykams sudėti. Prie išėji
mo kairei ir dešinėj kabo 
šautuvai ir šovinynai su ran
kinėm granatom. Aliarmo

mi i tokius klausimus, me
luoja, kaip išmanydami, ir 
vieni ir kiti.

Pavakarėj pasiekiame Le- Milicininkai dažnai kvie-
ridą. Užkandame vagone j čia fašistus ateiti pas mus, __ _______  _______
sėdėdami šviežios duonos ir kad dar smulkiau apie vis- re — Stellungskrieg, sako, metu belieka tik pašokti nuo 
ispaniškos, su saldžia papn-iką išsikalbėtu ir artimiau musų vokiečiai — įvyksta j šiaudais ir antklodėm užtie- 
ka pagamintos dešros, už- susipažintų. Ir jie kartais dažniausiai dėl pačių mili-istu grindų, griebti viena 
gerdami vynu. Vynas Ispa-!po vieną, po du pereina mu- cininkų neatsargumo. Pav., ranka šautuvą, kita šovinius 
nijoj labai pigus ir labai ge- pusėn. Tiktai ne musų vienam milicininkui buvo — -
ras. Ispanas, kur toliau vyk-. sektoriui: apkasai čia per-, peršauta sėdinė, kai jis iš-
damas, ima su savim ir savo daug arti vieni prie antim, o, ropojo iš apkaso ir nuėjo ne-;užima 
odinę vyno bonką. Valgy- be to, fašistų pusėj vielų už-,toli esantin daržan ant kai- nes miegama 
darni ispanai visuomet už- tvaros, na, pagaliau, ir nuo- niuko jieškoti pietums salo- drabužiais,
geria keliais gurkšniais vy- latinis šaudymas iš abiejų tų... Tokią “zemlianką,
no. Geria jie ne iš stiklo, pusiu, pastebėjus ką nors Klonyje, tarp kalnelio,
kaip pas mus, bet laikyda- priešingoj pusei krutant; kui* randasi musų apkasai, ir
mi tą savo bonką-kapšį auk- visa tai kliudo jiems dezer-! Hueskos miesto, sukilėliai 
styn iškėlę: viena ranka nu- tiruoti. Bet ten, kur apkasai, neturi vieningos apkasų li- 
taikomas siauras bonkos yra kelis šimtus metrų atstu-1 nijos. Jie ten tik Įsitaisę kul- 
kaklelis Į bumą, antra su- mo vieni nuo kitu, ten tai) kasvaidzių lizdus, Į kuriuos 
gniaužiama pati bonka ir j dažniau pasitaiko. Prie jiems reikia eiti atviru lau-

ir trimis laiptais aukštyn į 
apkasą. “Tualetas” čia ne- 

nei sekundės laiko, 
su batais ir

pra
dėjus šaudyti sunkiai artile
rijai, tenka apleisti: lubų į- 
griuvimo pavojus tuo metu 
labai didelis. Dar prasčiau, 
iei lėktuvai pradeda bom
barduoti, tačiau ir pirmoji ir 
antrieji mus retai teaplan-

kinys vidurnakty dar važi
nėja kažkur fronto linkui ir 
pagaliau prieš auštant pasi
leidžia tolyn nuo fronto, 
Barcelonos link.
Gyvenimas . Barcelonos 

gatvėse virte verda.
Plaza Cataluna, Rambia 

ir kitos aikštės bei gatvės

linga gera,

juo duonos daugiu;
pačiame fronte jos yra 

gal net ir perdaug.

Prityrę milicininkai, grįžda
mi Į Barceloną parsivežadrausminga- 

Vienyki-____ _______ _ kepalėlius duonos, kuriuos
mes, kad laimėtume karą Įjie kaip dovaną duoda pa- 

ir revoliuciją! " žįstamoms šeimoms.
Tačiau bado ir nepritek-

liaudies armija’

Didelė propaganda veda
ma spaudoj ir plakatais a- 
narkosindikalistų C. N. T. ir 
socialistų U. G. T. profesi- 
nėms sąjungoms suvienyti. 

Barcelonoj tesiog užlietos i Kiekviena partija, profsą- 
miniomis žmonių Šūkauja ar S™* veda nenuil-
radio garsiakalbiai, barai,:??™’. Plaka‘

& - - - - tais, kurie dažnai yra tie
siog meniškai gražiai paga
minti.

Sugrįžusį iš fronto visas 
šis judrumas, gyvumas, bliz-

§ ujimas beveik vargina.
ums užtenka pinigų (gau

name dešimt pezetų Į dieną 
ir neišleidžiame fronte nei 
skatiko), kad pasinaudotu- 
mėm visais, ar beveik visais 
didelio miesto teikiamais 
kultūriniais malonumais ir 
patogumais. Bet mes negali
me taip nerūpestingai vaikš
čioti, kaip tie Rambios jau
nuoliai gražiose milicijos ir

restoranai, kavinės pilnos 
lankytojų, eilės žmonių prie 
kinu ir teatrų. Raudonasis 
Kryžius Įsitaisė Katalonijos 
aikšės pakrantėj loterijos 
budelę ir turi dideliausį pa
sisekimą. Žmonių minia grū
dasi ir pagaliau net rikiuo
jasi Į eiles prie parodos 
karo mėnesiai,” kurioj gali
ma pamatyti įvairių kalibrų 
ir ginklų rusių šovinių ir 
granatų bei jų skeveldrų, 
kuriais buvo šaudoma, bom
barduojama Madridas, Bar- 
celona... Daug foto medžia
gos : vaizdai sukilėlių lėktu-
ų bombų sugriautų namų /naujai įvestos liaudies armi

vaiku, moterų, senių lavo
nų. Prie daugelio eksponatų 
užrašai, nurijantieji jų kil
me. Italų fašisto kepurė, pa
tekusi su jos dėvėtoju Į liau
dies armijos rankas prie 
Madrido. Hitleriškos, fašis
tų, falangistu vėliavos, žen
klai ir medaliai.

jos uniformose. Mus verčia 
susirūpinti eilės moterų, ry
tais ir vakarais stovinčių 
prie duonos parduotuvių. 
Tiesa, jos šypsosi, juokauja, 
kai mes pro šalį einame. 
Mes tuomet prisimename, 
kad juo toliau nuo Balcelo- 
nos ir juo arčiau į frontą,

liaus Barcelona dar nejau
čia, toli gražu dar nejaučia.

Trečią mano atostogavi
mo dieną Balcelonoj, anksti 
rytą esu pažadinamas toli
mų sprogimų trenksmo ir 
lėktuvų ūžimo.

Pasinaudodami ruku iš
juros, iš Malorkos,/
atskrido keturi sukilėlių 
lėktuvai ir numetė savo 
mirties naštas į dar nespė
jusį nubusti Barceloną.

Keliatas bombų krito Į dar
bininkų kvartalą Barcelone- 
tą, kitos prie kalno Mont- 
juich. Dalis bombų nukrito 
jūron. Nors ir iš 3,000 metrų 
aukščio, sukilėliai paleido Į 
darbą savo kulkasvaidžius, 
kol pagaliau pakilusių musų 
lėktuvų jie buvo nuvyti ir 
pasitraukė jūron.

Pasėkos: 7 užmušti, 20 
sužeistų vaikų. Keliatas na
mų visiškai sugiauta. Nei 
vienas kariškis nesužeistas, 
joks kariškas pastatas nesu
griautas ir nesugadintas.

Tai yra žiaurios, bepras
mės žmogžudystės!

(Šiuos lietuvio milicinin
ko įspūdžius perspausdina
me iš “Kultūros.”—Red.)

i < I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų fe ii Lietuvos Laikraščių )

Susprogdintas Anglijos Karalius,

—h

Kunigų Prieglaudoje Betygaliečių Kova 
Tikras Pragaras. Su Kunigais.
Ukmergėj yra keturios se

neliu prieglaudos: dvi
“krikščionių Labdarybės,” 
viena žydų ir viena šv. Pau
liaus. Pastarąją globoja 
kun. Špakevičius su sąvo 
davatkomis.

Visose prieglaudose sene
lių gyvenimas apverktinas, 
bet pas kun. Špakevičių tai 
jau tikras pragaras.

Žydų prieglaudoj nors 
tiek yra žmoniškumo, kad 
silpni seniai nėra verčiami 
dirbti; bet kunigų prieglau
dose net ir šito žmoniškumo 
nėra.

Prie kun. Špakevičiaus 
prieglaudos ukmergiškiams 
tenka prisižiūrėti įvairių 
scenų. Pavyzdžiui, nekartą 
tenka matyti buri sustojusių 
praeivių, žiūrinčių, kaip tie 
amžiaus ir vargo nukankin
ti 80—90 metų seneliai ra-, 
tais prieš aukštą bažnyčios 
kalną vieni stumdami, kiti 
traukdami, klupinėdami ve
ža 18—20 pūdų prieglaudos 
produktų. Ir kiek ukmergiš
kių dėl to protestuoja, bet 
vistiek nesiliaujama.

Paklausus šiuos senučius, 
atsako: “Kryžių mes pratę 
nešti. Štai jis — rodo į žilą 
senelį — daug metų kryžių 
nešė, bet dabar jau nebepa
neša, nebegali, o šičia rei
kia”...

Šioj prieglaudoj nei mui
lu, nei pirtim neapsirupina, 
tik retkarčiais viena ponia 
savo lėšomis šiems sene
liams užperka pirtį. Maistas 
blogas, “duona—nors peilį 
galųsk”-r-anot vienos senu
tės išsireiškimo.

Praeitą rudenį pigesne 
kaina buvo užpirkta suplė
kusių miltų, kurie, visų se
nelių džiaugsmui tik šiomis 
dienomis išsibaigė.

—Arba, šįmet dvasiškio 
tėvelio sušalo bulvės — ir 
mes tomis sušalusiomis bul
vėmis turėjom visą žiemą 
maitintis — 8 centnerius su- 
valgėm.

Senelius prižiūri čia vadi
namos vienuolės, aiškiau 
pasakius, davatkos, kurios 
labąi šiurkščios ir nežmo
niškos. Pavyzdžiui, žiemos 
laiku prieglaudoj šalta, gi 
miegant užsiklot nėra kuo, 
tai; seneliai skundžiasi vy
resniajai davatkai, kad mie
got šalta, o ji atkerta: “Tai 
stipkit, jeigu šalta!”

Kunigai nuolatos renka 
prieglaudai aukas, ir žmo
nes aukoja, bet prieglaudos 
seneliai nieko negauna.

Iš prieglaūdos senučių su
darytas bobinčiaus “sėdėto
jų” kadras, kurios už dievo
baimingų kaimo moterėlių 
duodamą almužną mel
džiasi.

Betygala. Jau kelinti me
tai Betygalos miestelėnai ii į 
vietos šauliai kovoja su ku
nigais už muro namus, esan
čius viduryje miestelio. Tie 
namai prieš karą buvo pa ■. 
statyti vietinio bankelio ant 
miestelėnų žemės. Bankeliui 
karo pradžioje susi likvi
davus, namo šeimininkais 
liko miestelėnai. 1916 me- 
tais sudegus bažnyčiai, mie
stelėnai laikinai leido tame 
name laikyti pamaldas. Pa
mačius naują bažnyčią, na
mas liko tuščias. Tada mit s- 
telėnai jį pavedė šauliams, 
šauliai tuos namus ir užėmė 
Bet tuomet namai labai pa
rupo kunigams. Atstovau
dami kuriją, jie iki šiol byli
nėjosi su šauliais, o dab: : 
bylinėjasi su miestelėnais.

1936 m. spalių 2 d. Rasei
nių apylinkės teismas namą 
oripažino miestelėnams. Ne
žiūrint to, namą su didele 
oompa užėmė vietos vika
ras su buriu maršalkų ir pa
vasarininkų. Iki išnaktų v;>: 
iie buvo vaišinami. Links
mai švietė ir klebonijos lan
gai, kur svečiavosi kai kur? 
Raseinių ponai.

Miestelėnai labai pasipik
tinę tokiu kunigų apetitu į 
jų nuosavybę. Jie nori grei
čiau baigti bylinėjimąsi. 
Antroji pusė taip nesiskubi
na.

Šią bylą iš kunigų pusės 
vedė vietos klebono brolis 
vienas Kauno profesorius. 
Miestelėnų reikalus veltu: 
gina raseiniškis advokata- 
Levi.

Namas miestelėnams la
bai reikalingas, 1 nes tenai

KELEIVIS, SO. BOSTON.

s tautininkai Dubline vieną nakti padėjo bombą ir 
lAnglijos karaliaus Jurgio II-rojo paminklą. Vir- 

A -ė v izdelio dalis parodo suardytą pedestalą, ant kurio 
- _ vėjo karaliaus stovyla, o apačioje guli nuversta pati 

. su nulaužytom kojom ir rankom, ši nutrauka buvo
i ".-isi' ;<a Amerikon oro bangomis.

TRYS DIDELI GAISRAI 
UKMERGĖS APSKRITY.

Balandžio 15 ir 16 dd. į- 
vyko trys dideli gaisrai Uk-! 
mergės apskrityje.

Žemaitkiemio valsčiuje, į 
Gritėnų kaime, nakties me
tu kilo gaisras, kurio prie- į 
žastys dar nežinomos. Esant i 
labai dideliam vėjui, ugnis 
persimetė į greta esantį Ka
bių kaimą. Į pagelbą nubė
go visų apylinkių kaimų u- 
kininkai, bet stigo rimtų ge
sinimo priemonių. Kova su 
gaisru buvo labai sunki. Su
degė 10 namų, iš jų 5 gyve
namieji, daug inventoriaus 
ir keliolika gyvulių. Gelbė
dami iš gaisro turtą, apdegė 
4 žmonės: Aleksas, Ona. 
Nastė ir Mikas iš Dūdų šei
mos. Miko Dūdos gyvybė 
pavojuje. Visi apdegusieji 
paguldyti Ukmergės apskri
ties ligoninėje.

Tą pačią dieną degė Del
tuvos miestelis. Gaisras kilo 
iš reformatų klebonijos, 
kur tuo metu buvo kepama 
duona. Sudegė 13 namų, iš 
Įų 5 gyvenamieji. Gaisras 
taip staigiai plėtėsi, kad ne
buvo suspėta išgelbėti nieko 
iš kilnojamojo turto ir gy
vulių. Buvo pavojus sudegti 
visam miesteliui, jei iš Uk
mergės nebūtų atvykę su 
mašinomis miesto ir kariuo
menės ugnagesiai. Nuken
tėjo 6 ūkininkai. Nuostoliai 
dar neapskaičiuoti.

Trečias gaisras Įvyko pa
čioje Ukmergėje. Dėl ne
tvarkingo dūmtraukio sude
gė 2 Vebrienės pusiau mū
rinio namo medinė dalis. 
Nuostolių esama apie 5.000 
litų. Tsb.

Bačkoj Plauks Per Atlantą,
Septintas Puslapis.

Ernestas Biegajskis, 45 metu amžiaus vyras iš Buffalo, 
ruošia bačką savo kelionei per Atlantą. Visų pirma jis mė
gins joje perplaukti per Erie ežerą, žmonės imasi visokių 
priemonių, kad tik galėtų pagarsėti.

Apie “Slauną” Mariampolės Miestą,

RADO DINGUSIO LA
VONĄ.

Čekiškė. Prieš mėnesį lai
ko Paupstalių kaimo gyven
tojas Antanas šaparauskas 
išėjo į Ariogalos miestelio 
turgų ir namo daugiau ne
sugrįžo. Nors namiškiai din
gusiojo ir labai jieškojo, bet 
surasti niekur nepavyko. 
Balandžio 25 d. žmonės rą- 
do Dubysos upėj ties But
kiške žmogaus lavoną, kuris 
pasirodė esąs dingusio Ša- 
parausko. Lavonas vandeny 
išsilaikęs labai gerai.

eities. Ir šita tragedija didė
ja kasdien, nes miestas kas
dien auga. Dar prieš 10—15 
metų Mariampolėje buvo 8 
—9 tūkstančiai gyventojų, 
šiandien šis skaičius pašo
kęs iki 15,000. Vadinas, kas
met Mariampolėj padaugė
ja 500—600 žmonių, prasi
plečia miesto ribos, padau
gėja dulkių, blogo oro.

Tai dėl šių dalykų ma- 
riampoliečius pav asai iai ir 
apvilia.

Miestui ti-uksta gražių 
apylinkių, bet miestui trūk
sta ir įstaigų, kurios kultū
ringam miestui būtinai rei
kalingos. Štai, Mariampo- 
lė neturi ligoninės, neturi 
pirties, maudyklių, vanden
tiekio, kanalizacijos, salės, 
nuosavos elektros stoties ir 
kitokių dalykų.

Suvalkiečiai dažnai mėg
sta pasigirti, kad jų krašto 
kultūra esanti aukštesnė, 
negu kauniškių ar vilniečių.

Na, tai pasiklausykim, ką 
pats suvalkietis dabar rašo 
“Lietuvos Žiniose” apie sa
vo kultūros centrą — Ma-! 
riampolės miestą. Štai jo žo- 
dziai:

Kiekvienas pavasaris Ma
riampolėj ypatingai laukia
mas, mariampoliečiai tikisi 
atgimti su gamta, sustiprėti, 
ir kiekvieną pavasarį tie lū
kesčiai aišluai juos apvilia, 
i Nes sužaliuojant augmeni
jai ir pragystant paukščiams 
čia ir menkas vėjelis gatvė- 

įse, pakelia debesis dulkių, 
oras per dienas dvokia ii 
žmonės prikvėpuoja milijo
nus bocilų.

Mariampolei trūksta gra- 
I žiu apylinkių. Jau už pasku
tinių miesto namų praside
da lygus laukai, kurie vasa
rą apsodinami cukriniais 
runkeliais. Šešupės pakran
tės arba žemos, arba molė
tos. Artimiausi miškai yra 
už 5—7 kilometrų ir juos 
pasiekti ne taip lengva. To
dėl čia žmonės priversti 
tenkintis parku, kuris gra
žus, nemažas, bet jį, deja, 

įveik visuomet perpildo auk
lės ?u vaikais ir “automobi
liais.” Pailsėti parke, ra
miai pasėdėti jame ma
riampoliečiai beveik visai 
negali, šiam reikalui kur 
ka? geriau tinka kapai. Ta
čiau argi visad malonu jieš
koti poilsio kapuos, kur tiek 
niūrios mirties nuojautos?

Tai Mariampolės blo 
bės, iš kurios, deja, nėra ii

RŪSY UŽGRIUVĘ NU- 
TROŠKO MERGAITĖ IR 

BERNAS.
Šiomis dienomis Šunelių

Šime? istuvoie .Vf-ileonas žinojo kad jos žn»- 
, • . nes velka sunkią baudžiavos

' apoleonmetį. naštą. Jis paskelbė, atvykęs
-------- - į Lietuvos kraštą baudžia- kaime, Kražių vals., imant

•’?. v..- .rą sueina jau 125 vos panaikinti. Pasišaukęs bulves iš rūsio, užgriuvo že- 
. : per Lietuvą ėjo kelius valstiečius, jis jiems mėmis ūkininko Lazauskio
•o “Didžiąją Armija’- pats pranešė, kad naikinąs duktė, apie 20 metų am- 

’ p; ra torius Na- baudžiavą, klausė ar jie žiaus, ir bernas. Kol pieme-

ii

mot
norima įtaisyti salė ir kny- 
gynas. Bet begalinis kunigu . 
godumas ant žmonių turte . • , T-
stovi skersiu kelio iiktvukdo - 9
kultūros darbą. Kada gi kad ši nesu- tolių ir jo lenkišką vertėją užtroško, nors žemės apibi-
Lietuva tų juodvarniu nu- ’iz.v. savo uostų jie buvo lietuviai, jie no- ro tik daugiau kaip pusė

i Anui i Aivams. Jis, mat, suprato nei imperatoriaus, stumens. Anksčiau rūsy bu- 
a prieš Anglijos nei lenkų kalbos. Vo piemenukas, bet norint

Šiandien Lietuvos liaudis skubiau imti, bulvių semti 
1812 r..etų 21 birželio at- vėl yra pavergta — pavėrę- įlindo ir pati Lazauskaitė, 

v ) armija į Lietu- ta ne svetimų, bet saviskią. Lazauskaitė buvo sukalbė- 
■ dnakvojo Vilkeviš- Ji trokšta, kad vėl ateitų jus jau ištekėti.

\-kuno rūmuose. Atsi- Lietuvon koks nors Napo- 
rrpo sode prie sta- leonas ir nušluotų fašistinę 

’ rirr.šė karo paskel- diktatūrą. Bet nieko atei- 
aA-A Ta? stalas ii nant nesimato. Todėl lietu- 
.'A tenai rtovi. viai nori paminėti napoleon-

d Ana" NAnn metį,kadgalėtųpasidžiaig- 
į. P ti nors praeitimi. Okasži-

- uAen-Cit ® no, kas bus rytoj? Gal ir vėl 
i,’ kas nors musų liaudies jun-

? Juodumas j džiaugiasi, bet valstiečiai nukas pranešė namiškiams, 
apskelbė Rusi- baimingai dairėsi į impera- užgriuvusieji trumpu laiku

sikratys?
vede 
imperiPILVIŠKIUOSE PASIKO

RĖ ŽYDELIS.
Pilviškiai. Šio miestelio 

gyventojas Cemakas Po je- yą " 
ziorskis jau kelinti metai į Av- ' 
buvo psichiškai nesveikas ir, Įsėdęs 
jam pačiam negalint duo- /-> y 

nos užsidirbti, jį užlaikė jo i bim 
sūnus, kurie vertėsi prekv-> isba 
ba važinėdami po kaimus 
Tačiau paskutiniu laiku vie
nas sūnūs apsivedė ir nuo 
tėvo atsiskyrė, kiti taip pat 
dėl susidariusių sąlygų iam 
duonos uždirbti negalėjo.
Dėl to vargšas žydelis labai 
susirūpino ir balandžio 28 
dieną savo bute pasikorė.

Biržei 
leonas p 
24 b rg.Aif
•2U Persi 
oer Vilu 
Maskvos

i A pe?’ Nemuną ir 
i trauke tiesiai ant gą panaikins...

ROKIŠKY RENGIAMAS 
PARKAS.

Dariaus ir Girėno gatvėje 
rengiamas parkas. Nukasa
mas esąs kalnas. •

Pirties klausimas Mariam
polėj ypač opus. Kauni jo j 
paprastam kaime pirtis bū
na geriau įtaisyta, negu Ma
riampolės mieste. Mariam
polės pirtis yra ankšta, ne
švari ir brangi. Todėl mažai 
kas ja ir naudojasi. Vasarą 
žmonės išsimaudo lauke, o 

•paskui, nuo rugsėjo mėne
sio iki kitų metų gegužės 
mėnesio, būna nesimaudę. 
Todėl jie pilni utelių ir kito
kio gyvio.

Tai taip išrodo slaunas 
Mariampolės miestas.

LEŠČIŲ KAIME NUSIŠO
VĖ ŪKININKAS.

Kauno apskrity, Čekiškė? 
valsčiuje, savo bute iš me
džioklinio šautuvo nusišovė 
Leščių kaimo gyventoja? 
Bolesas Riekus. Riekus tu
rėjo stambų ūkį ir buvo pa
siturįs ūkininkas.

GELGAUDIŠKY IŠPLĖŠĖ 
KRAUTUVE. .

Gelgaudiškio miestely, 
Šakių apskrity, 29 balan
džio naktį nežinomi pikta
dariai išplėšė Sajevičiaus 
Mejerio krautuvę ir iš krau 
tuvės išnešė apie 30 metrų 
manufaktūros medžiagų, a- 
pie 20 pakelių papirosų ir 
20 litų pinigų.

Pasvalys. Šįmet ūkinin
kams yra labai sunki padė
tis. Trūksta pašarų. Sėklos 
taip pat daugelis turi jpirkti, 
nes praeitų metų derlius bu
vo blogas. Pieno kiekis irgi 

. labai sumažėjo.

Važiuojantiems i 
Lietuvą Žiniai,

ATV’AŽIAVĘ I 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 Junks 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.

7: Ari dabar gyvuojanti 
Lietuvoj e “L; e tu vių-Franeu- 
zu Drausti A” nori tuos lai-

MIRĖ MERGAITĖ, KURI 
PRIVALGĘ DURNARO

PIŲ SĖKLŲ.
Prieš keliatą dienų Ąly- 

nes tai buvo tuje vieno ligonių kasos tar-
a anos. Reikia ne- nautojo dviejų metų mer- 

jžr*‘ k > Napoleonas gaitė bevaikščiodama darže 
užaA- lAropą prie dide- rado durnaropių sėklų, ku-

Ak A RUCmn* iv tavy yto 1 rrS 4-nIU 1 ■ aovų. -j is sugno- rių ir privalgę. Po to, mer- 
• ; : galybę, pa- gaitė smarkiai susirgo, buvo 

rta.ią” inkvizi- paguldyta apskrities ligoni- 
T.ie-uvai žadėjo nėn, bet nieko nebebuvo 

galima padėti ir ji balan- 
Atvvkęs j Lietuvą, Napo- džio 21 d. mirė.

n? ik 
irią
ai sve.

i,uii-itwt- ~~ ~
dienos | LIETU V Ą

LAIVAIS

BREM5
Greiti traukiniai prie pat laivų BRI - ;.N 

Bremcrhavene ūžt'kr.- a k- } Kauną 
i niais laivaisArba keliaukite populiari:

C o L IJTi B v 5
HANSA DETTTS 

•HAMBUSS

eksprt

T’ 
S W db

Batogus gelžkeliais . : i -: ’ ip : 
Mes pagelbės i me

cijos vizas dėl ju-ų : 
Informacijų klauskite pas

HAMBURG-AMčš

Hamburgo 
* ir rnrrJgra- 
Ejropcs
arenta arba

1<NE

ASMENIŠKAI LYDIMA 
DIDŽIOJI VASAROS 

EKSKURSIJA 
| LIETUVĄ

Milžiniškų Ekspresiniu Laivu 

BERENGARIA
19 DIENĄ BIRŽELIO

Išplaukia iš New Yorko per Cherbourgų.
Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiu laivu. Grąžęs kamba
riai. skanus maistas ir puikus funard patarnavimas trečiosios kla
sės keleiviams. I ik šešois dinos vandeniu. Ekskursiją užgyrė Lie
tuvių Agentų Sąjunga, informacijų kreipkis pas:

Cosmopolitan Travel Service
Prop. J. Ambraziejus
168 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Vienybė Travel Bureau
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
A. S. Trečiokas
314 Walnut St. Newark, N. J.
John Sekys
433 Park St. Harftord, Conn. 
A. Varasius
206 Ali Nations Bank Bldg. 
1200 Carson St. Pittsburgh. Pa.

Lithuanian Nevys Publ. Co . 
Naujienos
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 
Ohio Lith. Publ. Co. Dirva 
K. S. Karpius
6820 Superior Ave. Cleveland, O. 
Paul Molis
1730 — 24th St. Detroit, Mich. 
Petras Bartkevičius 
678 N. Main St. Montello, Mass. 
C. A. Kybą, Amerikos Lietuvis 
14 Vernon St. Worcester, Mass.

CUNARD WHITE STAR

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS 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 raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų Įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

I t



Aštunti* PuslapU. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 22. — Birželio 2 d., 1937 m.

ietinės Žinios
Išvažiavo j Lietuvą keliatas Iš Argentinos prisiuntė 

“keleiviečių.”
Gegužės 29 per A. Svveet- 

ro agentūrą iš Lawrence’o 
išvažiavo

Sargas nušovė merginą.
Pereitą sąvaitę, nakties 

laiku, Squantume buvo nu
šauta Monica Foley, 22 me
tų amžiaus mergina. Ją nu
šovė Loy Eyster, 61 metų 
amžiaus sargas, kuris buvo 
pasamdytas prižiūrėti miru
sių turčių namus. Jis sako,$29.64 Lietuvos kaliniam.

naktį apie 1 valand, 
kažin kas pradėjęs belstis į 

miegojęs.
stono Apskričio Komiteto

Į Lietuvą šĮe> Lietuvos Demokratijai Gin- ; d j „ . u 
menys: Baltrus čulada, ,oj > izdm.nkąs, perertą sąvai- Kai jig buj 
žmona Antanina ir sūnūs te gavo iš Argentinos $-9.64 , h„iaiiaai tai „i
Edmontas; Domininkas Bu- , Lietuvos politiniams kali- 
lauka ir Marijona Grinkevi-iniams sušelpti. Čeki tai su- 
čienė su duktere Matilda, mai prisiuntė drg. Jonas Jo- 
kuri šiais metais baigė slau-! Draugijos Lietuvos So- 
gės mokslą. Visi jie yra cialiams Kaliniams Šelpti 
“Keleivio”skaitytojai ir pra- sekretorius Buenos Aires

kas beldžiasi, tai balsas už 
durų atsakęs: ‘‘Atidaryk 
duris. Tu mane pažįsti.” Jis 
atidaręs duris ir pamatęs 
minėtą merginą, kurią jis 
ištikrujų pažinojęs. Ir tuo 
pačiu laiku jis pamatęs, kad

Reikalauja nuversti 813 
skelbimo lentų.

Prieš keliolika metų Mas- 
sachusetts legislatura. išlei
do įstatymą draudžiantį 
statyti pakelėse lentas su vi
sokiais skelbimais, nes jos 
gadina gamtos grožį. Bet 
skelbimų kompanijos, ku
rios daro iš tokių lentų gerą 
biznį, išėmė prieš tą įstaty
mą teismo injunctioną. Per 
12 metų tas injunctionas ne
leido to įstatymo vykinti, o 
skelbimų kompanijos tuo 
tarpu pastatė 2,220 naujų 
lentų skelbimams lipdyti. 
Galų gale injunctionas pasi-

Už puolė šalykelio ręsto- Radio programa.
ran4« Ateinantį sekmadienį,

Netoli nuo Andoverio birželio 6 d., Bostono lietu- 
trys jauni banditai užpuolė vių radio programa per sto- 
šalykelio restoraną, kuria- tį W0RL (920 kil.) nuo 2 
me buvo apie 20 svečių prie iki 2:30 po pietų, bus tokia: 
stalų, iškraustė visiems ki- (1) L. Buinio (jaunuolio) 
senius, surinko daugiau trio iš Cambridge’aus; (2) 
kaip $500 ir pabėgo. Prie- M. Miltėniutė, dainininkė iš 
sintis banditams niekas ne- Montellos- (3) Monologą 
drįso, nes visi trys buyo ‘‘Ženatvė,’ pasakys And- 
ginkluoti ir grasino šaudyt, įritis Yuga ir So. Bostono, 
jei kas priešinsis.

Basanavičiaus Kliubo kon
certas ir juokų vakaras.
Nedėlioję, 6 birželio, 7:30gaic mjyuvviuiioo p«x- vaR Metodigtų žį

baigė ir viešųjų darbų de- nv-- • ’ Vamnas 4_th At

Parsiduoda Automobilis i
2 durų Terraplane, įvažiuotas tik ; 

11,000 mylių, beveik naujas 1935 m. į 
Parduodu pigiai. Klauskite pas

Mrs. J. Valeika !
8 Winslow St., Cambridge, Mass. I

TeL Trobridge 6330.

Dr. John
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJA* 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir AventadieaiaM 
aao 14 iki 12 ryta.

>78 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central akt, 

CAMBRIDGE. MASS.

MEDICINOS
Telefonai 21U4 
DAKTARAS

šė siuntėti jiems “Keleivį” mieste.
per keliatą mėnesių į Lietu- Bostoniškio komiteto iz- kažinkokie du vyrai. Jis
vą. Prie progos turime pa- dimnkab dig. Virbickai pa- •
stebėti, kad Lietuvos cenzu- >;ąšė draugams argentinie

- - iš lauko pusės žiuri per lan-

C.J.MIKOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
147 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.Caroline Casper
Atidarėm Naują 

MODERNIŠKAI J RENGTĄ
BEAUTY SALON

83 L Street, So. Bostone.
Turime didelį pasirinkimą PEK- 

MANENT WAV'E. Kainos nuo $2.00 
iki $7.00. Darbą atlieka tik gerai pa
tyrę operatoriai. Galit paklaust tele
fonu. SOUth Boston 4045.

nycioje, kampas 4-th ir At
lantic sts. Pelnas skiriamas 
vaikų mokyklos palaiky
mui, kuri yra Žinyčios glo
boje. Publikai užtikriname 
puikia, žavėjančią progra
mą. Įžanga tik 15c. ypatai.

Komitetas.
6 RUIMU FORNICIAI

Gerai užlaikyti parsiduoda pigiai. 
Atskirai arba sykiu su forničiais par
siduoda pianas, radio ir gezinis pe
nius. Priežastis pardavimo; išvažiuo
ju į Lietuvą. Kreipkitės pas: Suite 3, 
391 Broadway, South Bostone.

partamentas pradėjo įstaty 
mą vykinti, šiomis dienomis 
jis pareikalavo, kad per 2 
sąvaites butų nugriauta 813 
tokių lentų. Tas daugiausia 
paliečia Donnelly Advertis- 
ing Co., kurią valdo buvusio 
gubernatoriaus Džimo Kur
ies žentas.

DR. G. L. KILLORY
nusigandęs, nes vieną sykį 
du nežinomi vyrai jau bu- 

mer- 
Taigi 

da
bar griebęs savo šautuvą, 
kad tuos vyrus nugąsdinus. 
Bet šautuvas netyčia iššovęs 
ir pataikęs merginai, o anie 
vyrai tuo tarpu pabėgę.

kas nors parašyta apie ausi- musų liaudies laisvę.
vogusius tautininkus. “Ke-: _ .-------------- -
lėiviui” sugrąžina kai kada Tėvas ir sūnūs turės mirti 
ir tautininku sėbru laikraš- elektros kėdėj,
čius: “Tėvvnę,” “Dar-ka,”i Senis Frank DiStasio ir jo 
“Vie-bę.” Keliatą kartų su- 23 metų amžiaus sūnūs, 
grąžino

60 Scollay Sųuare, Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J 
Specialistaa Kraujo, lnkat* Ir 

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

“Keleiviui” po\isą Anthony DiStasio, kuriedul Policija šitai pasakai, ma
ma iša svarbiu katalio°n ir i- pernai pavasari Hudsone t\t, nenoii tikėti, nes saigą vairias anglu kalba lkeratu- nužudė darbininką Crowley Ji areštavo ir jis dabar lai
me adresuotos Amerikos n‘ paskui sudegino jo kuna komas be kaucijos. Yra su- 
konsului Kaune“. automobiliuje, tikėdamiesi: imtas ir kitas žmogus, kuris

šitain dalykams stovint sukolektuoti S20.000 ap- laikomas po $20,000 kauci- negSfcne išvažiavusiems draudos už jo gyvastį, turės jos kaip liudininkas, 
mirti elektros kėdėj. JieduLietuvon musų draugams 

garantuoti, kad jie galės te
nai “Keleivį” gauti.

Federal National Banko by
la atnaujinta.

Nesenai “Keleivy” buvo 
rašyta, kad keturi buvusio i o 
Federal National Banko 
skyriai, kurie skundė jį rei
kalaudami $3.200,000, bylą 
pralaimėjo ir kad uždaryto
jo banko depozitoriai gal 
jau galės gauti kiek pinigų. 
\Tačiau pereitą sąvaitę by

la buvo atnaujinta ir vėl gal 
tęsis kokius metus ar dau-

Ko toji mergina vidur- 
buvo padavę apeliaciją V y- naktį su dviem vyrais tenai 
riausiam Teismui, bet pe-; buvo nuvažiavus, ir ko ji te- 
reitą sąvaitę teismas ją at- nai buvo nakvojusi pirmiau, 
metė. kol kas neišaiškinta. Ji gy

veno su savo motina Roxbu- 
‘steam-, y. Tą naktį žmonės ją matė 

i geriant su vyrais keliose Bo-

Žydas žada $100 į Rimšos 
“Artojaus” fondą.

Ponas V. A. .Tenkins mum 
praneša gavęs nuo advoka
to Elihu D. Stone pasižadė
jimą sukelti $100 į tą fondą, 
kuriuo norima atlyginti 
skulptoriui Rimšai už jo 
“Artoją,” kuris yra pastaty
tas Bostono dailės muzieju
je kaip paminklas šios kolo
nijos lietuviams. Adv. Elihu
D. Stone yra žydų kilmės Parsiduoda Štoras ir Namas, 
profesionalas, bet gimęs Su pasekminga groserne, bizni;
Lietuvoje Merkinės mieste- Hetuvili tarpe, miestelis turi apie Ldetutoje, Jierivineb Hlie^ie |3 000 gyventojų. Savininkas per 27 
ly, moka da lietuviškai ir, metus dabar nori pasitraukt. $6,000

Fornišiuotas Ruimas.
Su visais įrengimais, vienai 

dviem vpatom. Kreipkitės pas:
S. WHITE,

787 E. Broadway, So. Bostone.

arba
(2

PARSIDUODA FORNIČ1AI. Dvi 
lovos—single sėt, Parlor sėt ir trijų 
čvereių lova ir kitokie dalykai. Prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą. (2)

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

L STREET
LIUV0R STORE

Parduodam geriausius įvairių rusių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALĘ Ir VYNĄ į
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor- 1 
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir j 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir, 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

TeL So. Boston 2644. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAB

VALANDOS: Nuo 4 iki 12
Nuo 2 iki • vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 ▼. po pistų 

tik susitarus.

PAS STRIGUNĄ

Valdžiai reikalingas 
fitteris.”

Karo departamentui rei-i stono vietose. Matvt, nakti- paremia 
kalingas vienas “steamfitte- nįs buvo paukštis. * 1 *---------

dažnai lietuvių sumanymus KreipkiS- GerasLp’jk*£ys ieim-VIjai- 
• 253 Broadway, So. Boston, Mass.

19S L Street, So. Boston. ĮI.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name 

n 1 BROADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON, MASS.

i

ris" Wateitowno Arsenale.
Aplikantai turi turėt 4 metu 
patyrimo. Atlyginimas: 78 
centai per valandą (sąvai- 
tėį dirbama 40 valandų,>.lH?v

Važiuosime visi!
13 Birželio bus Lietuvių 

Socialistų Sąjungos kuopų
Platesniu informacijų eali-| “„elJini£ Retu
mą gauti parašius angliškai l™i Kllul»

<-. □ , j tik šiuo adresu: U. S. Arsenai, e‘giau. Išrodo kad pakol bus Watertown Masg. 
pinigų, advokatai ir teisėjai

U
»

! ItI*«*it*«*i
to banko iš savo ranku ne
paleis. Ko neišvogė buvę 
banko viršininkai, tai suės 
politikieriai. Rusijoj tokie 
sukčiai senai jau butų su
statyti prie sienos ir sušau
dyti.

Gatvėkaris susikūlė su troku
Vienam skersgatvy. Rox-

Pasižadėjo dalyvauti 
Montellos, Norwoodo, Bos
tono, Cambridge’aus, Lyn- . į 
no, Lovvell’io, Lawrence’o ir { 
Haverhillio draugai. Tai bus 
tikras draugiškas pasimaty-

v • • - - mas su visais senaisiaiszervacnoj policija suėmė , . . ‘ -
15 vaikėzu už automobiliu 'SK
trafiko trukdvmų. Jauni t1! • • " v
vaikėzai Bostono apylinkei ‘■nksmmsime. Ypatingai
pasidarė tokie ikvrjį, kadi ’aunlmas turės puikių pro-

Areštavo 15 vaikėzų už 
“raido” prašymą.

Šį panedėlį Blue Hills re-

sustoję ant kelių mojakiek- Gera orkestrą, gražios
vienam automobiliui.

būryje, pereitą sąvaitę gat- paimtų juos su savim 
vėkaris atsimušė į troką. sudaro net pavojų, nes au- 
Trokas nedaug nukentėjo, tomobiliai vengdami turi 
bet gatvėkario frontas buvo sukinėtis ir lenktis, 
suardytas ir vienos durys iš- ---------------
plėštos. Gatvėkario motor- 
manas ir buvęs prie jo polic- 
manas tapo sužeisti stiklais, 
o 50 pasažierių buvo smar
kiai sukrėsta.

Kambarys ant rendos
Frontruimis su visais forničiais ge

ram žmogui arba porai išsiduoda už 
prieinamą kaina. Pamatyt galima 
vakarais po 6 vai. P. Lapenas 

614 E. Seventh st., South Bostone.

Švedų laivas susidūrė su 
kitu laivu.

Gegužės 27 naktį ties 
Nantucket švyturiu įvyko 
nelaimė ant jūrių. Plaukda
mas su 500 keleivių, švedu 
laivas “Kingsholm” susidūrė 
su žibalo laivu ir smarkiaij 
abudu susikrėtė. Tačiau su 
žmonėmis nelaimių nebuvo.

kad dovanos P™6 ženklelių. 
jas. Sportas, kurį turės suorga- 

nizuot pats jaunimas. Drau
gai, dalyvaukite visi, kurie 
tik galite, nes kito tokio gra- « 
žaus parengimo taip greitai j • 
nebus. - Kuopų koresp. *

PIRMĄ SYK LIETUVIŲ ISTORIJOJ
Piknike Dainuos Aštuoni Chorai Dainų Konteste. 
Rengia Amerikos Komunistu Partijos Lietuvių Frakcijos 

Pirmas Distriktas.
12 ir 13 d. BIRŽELIO-J U NE, 1937 

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE, MONTELLOJ
12- tą JVNE, BL’S ŠOKIAI. Naujosios Anglijos Jaunimui. 
Gros garsi Don Russells orkestrą.
13- tą JVNE, BUS PIKNIKAS, paįvairintas Dainomis ir 
Prakalbomis. Dainuos šių miestų chorai: Montello Bridge- 
water, Norwoodo — 2 chorai, Worcester, Lawrenco, 
So. Bostono—2 chorai. Sakys prakalbas: J. Bimba ir pa
garsėjus unijų organizatorė, ugninga kalbėtoja ANN 
BURLAię. Į šį pikniką suvažiuos tūkstančiai svieto, todėl 
visa programa bus perduodama per garsiakalbį. Dainos 
ir kalbos bus galima girdėti per visą parką. 13 d. June, 
programa prasidės lygiai 3-čią valandą po pietų. Prie į- 
žangos tikietukų bus duodama dovanos: Pirma $5. Antra 
$3. Trečia $2. Pirkit tikietus iš kalno, nes parduodama 
didelėse ir mažesnėse kolonijose. Įvairus gėrimai ir už
kandžiai bus parūpinti visiems ir užtektinai.

Bukit visi ir aš busiu. Reporteris.

EIDUKAS
SIUVĖJAS

Persikėlė į naują vietą
322 BR0ADWAY

(tarp D ir E)
|Taisome vyriškus ir moteris-}
} kas drapanas ir parduodam }
} naujas. Kaina prieinamiausią.}
I Nepamirškit savo kriaučiaus. { ;
•322 BR0ADWAY, So. Boston*
to
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OPTOIIETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškose (aklose) aky-1 
se sugrąžinu šviesą tinkama | 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvay, So. Boston, 1

*

t 1
J• ;

A. J. NAMAKSY
Real^state & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
Ree. 251 Chestnut Avė,
Jąinaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

m

Moderniškas Kelias 
Geriausias!

NETIK SVEIKAS VALGIS ir PIGIAU KAINUO-$
JA, bet ir daug parankumo su Stewart Warners 
Šaldytuvu. Vienoda temperatūra neduoda valgiui 
sugesti. Ledas kainuoja 10c. į dieną arba $3.00 į 
mėnesį, o elektra kainuoja tik 50c. iki $1.00 Į mė
nesį. Maisto taipgi susigadina mažiausia už $3.00 
Į menesį.

Perkant daugiau maisto vienu kaitų, galima su
taupyt apie $6.00 į mėnesį—parodo tai valdžios ap- 
skaitliavimas.
JUS SUTAUPYSIT net $11.00 į mėnesį, arba $132 
Į metus su Stewart Warner Šaldytuvu.

Užeikite ir apžiūrėkite kokius gerus įtaisymus 
turi Stewart Warner Šaldytuvai. Parduodam ant 3 
metų išmokėjimo ir su 5 metų gvarantija.

Bl RZELIO 19
Į

NEDĖLIOJĘ, NUO 11 RYTO,
Įvyks LSS. Cambridge’aus ir So. Bostono kuopų Metinis

Piknikas
Haverhillio Liet. Kliubo Parke

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (stora ge) už 
2 nuošimčiu nuo daiktą vertės.

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

TcL Univsrarty MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUV* DENT1STB 
ZALANDOS: 4-4 ir 7-4.

678 Matsachusett* Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

ROLAND KETVIRTIS & CO.
BOSTON.322 BROADWAY, SOUTH

Telefonas; SOU-th Boston 4649.

IbeeeeoooooeooeeooeeeooeeooeoooeeeeooeeeoeoooeooeoM!
I

Bradford, Mass.
SVARBI ŽINIA JAUNIMUI! GRIEŠ GARSI RADIO ORKESTRĄ.

* ••Svetainė Puikiai Įrengta—didelė. Puikus Išlaimėjimai prie įžangos ženklelio. 
Visi rengkitės į Metinį Socialistų Išvažiavimą. Puikiai pasilinksminsime ir 

pasimatysime su senais draugais.
KELRODIS: Nuo Bostono, važiuot 28 keliu iki Andover “Pass-over’’ tilto, čia imt 125 
kelią iki Bradford Central Sąuare Parko. Čia pasukt į Salem Street—į dešinę. Pa
važiavus pusę mylios, pasukt į dešinę j Brookside avė. arba dabot iškabą: Piknikas.
BUŠAI IŠEIS—iš So..Bostono, 10:30 ryto, nuo Lietuvių Salės, E Street.

Iš Cambridge’aus, 11 ryte. nuo Liet Pil. Kliubo, 163 Harvard Street. Prašom už
sisakyti vietas iš anksto “Keleivio" ofise, pas J. Kairaitį, K. Zabitį Cambridge arba 
pas bile kuopos narį.
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J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadwajr)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumorš’o, 
arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.DR.GRADY3^^81

Valandos: U tar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nekėliom tik nuo 10—12.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočionas — savininkaL

Taisymo ir demonstravimo rietą: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEV1CIA
* GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

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