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Sovietuose Naikinami 
Geriausi Generolai.

SUŠAUDYTA 8 RAUDO
NOSIOS ARMIJOS VA

DAI.

Francuzija susirupinus, kad 
Rusijos kariuomenė neliktų 

be lyderių.
Pereitų subatą Maskvoje 

buvo sušaudyti 8 geriausi 
Sovietų generolai, būtent:

1. Maršalas Tuchačevskij, 
kuris da iki 11 gegužės ėjo 
valstybės apsaugos vice- 
komisaro pareigas.

2. Gen. Vytautas K. Put- 
na, lietuvis, buvęs karo pa
tarėjas prie Sovietų atstovy
bės Londone.

3. Gen. A. I. Kork, buvęs 
karo akademijos komen
dantas ir stambus militari-

Nes jeigu pati armijos va
dovybė susideda iš svetimų 
šnipų ir išdavikų, tai tokių 
niekšų gali būt juk ir dau
giau. Kaip tuomet galima 
pasitikėti, kad kilus karui 
šitie šnipai nepradės sprog- 
dyt Rusiją iš vidaus?

O jeigu sušaudytieji ge
nerolai nebuvo išdavikai, 
tai keno ranka ir kokiais 
tikslais juos sunaikino? Ar. 
ne tam jie buvo sušaudyti, 
kad Sovietu armija pasilik
tų be vadų?'

Kada vyksta toks “valy
mas,” tai jau aišku, kad Ru
sijoj kas nors negerai. Tik 
klausimas, kas tenai tarnau
ja svetimoms valstybėms: 
ar tie, kuriuos šaudo, ar gal 
tie, kurie šaudo?

NUTEISĖ 3 BROCKTONO 
BANDITUS.

Brockton, Mass.—Šį pa
nedėlį trys vietos banditai 
buvo nuteisti nuo 3 iki 5 me
tų kalėjimo už ginkluotą 
plėšikavimą. Jie vadinasi: 
Arthur Adrian, Roger D’- 
Auteuil ir Felix Robillard.

BAISUS MŪŠIAI 
PRIE BILBAO.

%resents over 75,000 Lithuanians ia 
En?land, and about 1,000,000 

in the United States.
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nio mokslo autoritetas. .....
4. Gen. I. E. Jakir, Lenin- Francuz,Ja labal susirupmo 

grado apygardos garnizono 
komendantas.

5. Gen. I. P. Uborevič,
Baltgudijos karo jėgų ko
mendantas.

VOKIEČIAI NUSIUNTĖ 
ITALIJON 4 TRAUKI

NIUS AMUNICIJOS.
Iš Austrijos miesto Inns

6. Gen. R. P. Eideman, ei- bruko pranešama, kad 14 
vilinės aviacijos ir cheminės birželio pro tenai praėjo 4
apsaugos viršininkas.

7. Gen. B. M. Feldman,
vokiečių traukiniai su amu
nicija. Jie nuėjo Italijon.

generalinio štabo viršinin- i Vokiečiai aiškina, kad toji
Rhs

8. Gen. V. M. Primakov.
Šitie 8 kariškiai sudary

davo pačią geriausią Rau
donosios armijos generali
nio štabo branduolį.

Kremliuje išleistas trum- 
pas pranešimas sako, kad 
visi jie buvo parsidavę “sve
timai valstybei,” kurios var-

amumcija esanti skiriama 
ne Ispanijos fašistams, bet 
vokiečių karo laivams. Ji 
busianti sudėta Neapolio, 
Specijos ir Genujos uostuo
se (Italijoj), kur jos galėsią 
prisikrauti Vokietijos karo 
laivai. Tai liudija, kad Vo
kietijos fašistai ir vėl ruo
šiasi bombarduoti Ispanijos

ir nuola- l®!?lis^Iia’ o bada SįAn.‘ 
tos teikdavę jai žinių
das neskelbiamas, i glijos ir Francuzijos laivy-
Raudonosios Armijos pa- nai pradės bombarduoti Is-

Socialistai Pareiškė
Aštrų Protestą.

Pasmerkė Anglijos valdžią, 
kuri remia kruvinąjį fa

šizmą.
Pereitą nedėldienį Wor- 

cestery įvyko Massachusetts 
socialistų organizacijos kon
vencija, kuri priėmė protes
to rezoliuciją, aštriai pa
smerkdama niekšišką Ang
lijos valdžios politiką Ispa 
nijoj. Apsimetus “nesikiši
mo” humbugu, anglų bur
žuazija be jokios gėdos re
mia ir drąsina Ispanijoj 

Dėl to ir i MussoIinio ir Hitlerio kru
vinas avantiūras, o lojalis
tams nuolatos daro visokių 
kliūčių ir grasinimų. To
liau rezoliucija pasmerkia 
ir Washingtono valdžios 
veidmainišką “neitralumą,” 
kurį praktikuodama ji ne
leidžia parduoti Ispanijai 
ginklų, bet tuo pačiu laiku 
siunčia ginklus Vokietijai ir 
Italijai, kurios kariauja 
prieš Ispaniją.

Konvencija nusiuntė užuo
jautos rezoliuciją Tarnui 
Mooney ir Powersui Hap- 
goodui, kuris dabar sėdi 
Maine’o valstijos kalėjime, 
kaip klasių kovos belaisvis.

Trečia rezoliucija užgiria 
CIO ir atmeta susnudusią 
Amerikos Darbo Federaci
ją.

Mes numirsim, bet nepasi- 
duosim,” sako baskai.

Jau kelios dienos ir nak
tys kaip Ispanijoj siaučia 
baisus mūšiai dėl Baskų so
stinės Bilbao. Pereitą nedėl
dienį fašistai buvo pasigyrę 
pasauliui, kad jie jau įsiver
žę miestan. Girdi, 11,000 
baskų kariuomenės padėjo 
ginklus ir pasidavė. Bet pa
sirodė, kad tai buvo papras
tas fašistų melas. Da šį utar-' 
ninką baskų valdžia prane
šė, kad fašistai da už trijų 
mylių nuo Bilbao, ir tos trys 
mylios busiančios 
gos.

PLIENO TRUSTAS PA
DARĖ $157,038,292 

PELNO.
Amerikos plieno trustas,

1 kuris oficialiai vadinasi 
“American Steel & Iron In
stitute,” tik šiomis dienomis 
paskelbė, kad per pereitus 
metus visos plieno kompa
nijos padarė $157,038,292 
gryno pelno. O darbinin
kams tie ponai nenori mo
kėti nei po $14 į sąvaitę.

MONRO E MIESTE 
VĖL RAMU.

Monroe, Mich. — Pereitą
______sąvaitę čia buvo didelių su-

labai ij.rmišimų. Republic Steel kor
poracijos galvažudžiai kar

šį panedėlį fašistai pasiuku su vietine policija pradė- 
lė baskams atiduoti miestą J° streikuojančius phe- 
geruoju, nes kitaip 125 or- no darbininkus ir daug 
Iaiviai pradės miestą bom- žmonių buvo sužeista. Vie- 
barduoti. Baskai atsakė: tos policija buvo uždraudu- 
“Tiktai per musų lavonus 81 streikieriams net pikie- 

Be to, ji buvo jau pra-

CIO Unija Ima Plieno 
Trustą už Gerklės

SULAIKĖ ANGLIŲ PRI
STATYMĄ LIEJYK

LOMS.

syklos šito unijos įsakymo 
nepaklausys, tai unija grasi
na tuoj paskelbti generalinį 
angliakasių streiką ir užda
ryti visas anglių kasyklas. 
600,000 angliakasių jau pa
sirengę mesti darbą.

Taigi plieno pramonės 
magnatai tikrai yra paimti

600,000 angliakasių pasi
rengę uždaryti visas 

kasyklas.
Tarp plieno pramonės 

magnatų ir CIO unijos pra
sidėjo tikras karas. Kompa- už gerklės ir išsisukti jiems 
nijos prisisamdė galvažu- nebus lengva. “Jeigu jie ne- 
džių, apginklavo juos ir, pasirašys kontrakto su uni- 
padedant policijai, pradėjo ja, jie bus pasmaugti,” sako 
atakuoti pikietuojančius CIO vyrai, 
streikierius gazinėmis bom-! Senatorius Wagneris, ku- 
bomis ir šaudymu. Youngs- rio vardu yra išleistas unijų 
towne buvo nušauti žemėn naudai įstatymas, šią sąvai- 
du orlaiviai, kurie gabeno tę irgi pasmerkė plieno 
maistą apsuptiems dirbtu- magnatus. Jis stačiai pareiš

kė, kadvese streiklaužiams. Kai kė, kad visą šitą nenmą 
ius ieisite'i Bilbao Mes ver-^oti. Be to, ji buvo jau pra- kompanijos pradėjo gaben- plieno pramonėj sukėlė pa-
duosi“?:’šiS kaiį 3“dgSan- kieriai įšaldė geležinkelio Steel kompanija yra jau pa-
molpil'20 vokiški Sriį arba “budėtojus” mies- bėgius. Baltimore & Ohio traukta teisman uz Wagne- 
užpuolė Bilbao miestą ir
pradėjo šaudyt į gatves ’Siž^'7^rreTkirriams^alvu'* Ohio gubernatoriui Davey sylvani jo j, šį panedėlį įvyko 

‘,Ol'ka R? “ telegramą reikalaudamas smarkus mušis prie Bethle-
žmonių du\o užmušta. Vonroe miestą atvažiavo umios pagalbos: Mes pn- hem Steel korporacijos
ia bToSo^Sudo? Bii’ Pats Michigan? gubernato- jmygtinai reikalaujam iš jus dirbtuvėj Keli šimtai žmo- 
ja be paliovos sauao j bu- yĮurphy su milicijos veiklumo, telegrama sako. mų pradėjo bombarduoti 

- - ' “Sugrąžinkite mums musų akmenimis automobilius ir
nuosavybę, kad mes, kaip gatvėkarius, kurie gabeno

j “tvarkai” palaikyti. Ta geležkelio kompanijos vir- rio Įstatymo laužymą, 
tvarka,” žinoma, tai dau- šininkas Galloway mušė Jobnstowno mieste, Penn-

bao nuo kalnų, 
pėstininkai

o tankai ir
nuolatos puola viršininku Jis nuėjo bažny- 

i čion pasiklausyti kunigo pa-iš apačios. Bet baskų ugnis v auuiguu*-
skina užpultas kaip šie-??bsl<>; ».paskui pareiškė: 

1 - ‘As atvažiavau čia dviem
ikslais. Visų pirma aš žiu-

gelžkelis, galėtume netruk- streiklaužius. Septyni asme-

slaptis. Vienu žodžiu, jie 
buvę tos “svetimos valsty
bės” šnipai. Taigi jie sušau
dyti kaip “trygubi” prasi
kaltėliai, būtent: “Raudo
nosios armijos išdavikai,” 
“Sovietų sąjungos darbi
ninkų išdavikai” ir “tėvy
nės išdavikai.”

Jų teismas buvo slaptas, 
sudarytas specialiai iš neži
nomų. karininkų, ir posė
džiavo prie uždarų durų, 
kad niekas nežinotų, kas 
tuos generolus nuteisė. By
la tęsėsi labai trumpai, ir vi
si pasmerktieji buvo tuojau 
sušaudyti. Jiems neduota 
progos- nei pasigailėjimo 
prašyti. Išrodo, jog bijotasi, 
kad už juos neužsistotų ka
riuomenė. Sargyba Maskvo
je buvo labai sustiprinta.

Vienas Amerikos kores
pondentas praneša: Nors 
valdžios kontroliuojama So
vietų spauda vienbalsiai ši
tą sušaudymą užgiria, ta 
čiau sunku bus įtikinti Ru 
sijos žmones, o ypač rau
donarmiečius, kad tie gene
rolai, kuriuos per daugelį 
metų jie buvo mokinami 
mylėti ir dievinti, — kad tie 
generolai ištikrujų buvo iš
davikai ir niekšai, tarnavu
sieji už pinigus svetimoms 
valstybėms.

Dėl šitų generolų sušau
dymo labai susirūpino ir 
Francuzija, kuri skaito 
Raudonąją Armiją savo są
jungininke prieš Vokietiją. 
Šitas kruvinas “valymas” 
fietiktai atima iš armijos ge
riausias jos smegenis, bet 
jis iškelia kažin kokią ne
aiškią šmėklą virs Rusijos.

panijos fašistus?

NORVEGIJOS LAIVUO
SE PASKELBTAS STREI

KAS.
Šią sąvaitę Norvegijos už 

jurio laivuose apskelbtas 
streikas, nes laivų savinin 
kai atsisakė išpildyt jurinin
kų unijos reikalavimą pa
kelti algas. Streikas apėmė 
1,200 Norvegijos laivų.

DAR 4,810 BASKŲ VAI
KŲ ATVEŽTA FRAN- 

CUZIJON.
Du Ispanijos lojalistų lai

vai šį panedėlį atvežė į 
Francuzijos uostą Bordeaux 
da 4,810 baskų vaikų iš Bil
bao miesto, kurį fašistai 
bombarduoja.

ITALIJA SKELBIA SAVO 
NUOSTOLIUS ISPANIJOJ

Romoje oficialiai pa
skelbta, kad tarp 8 ir 12 ko
vo Madrido fronte Italijos 
armija netekusi 2,739 karei
vių. Žinoma, fašistų oficia
lus pranešimas meluoja, nes 
Madrido fronte tuo laiku 
buvo sunaikinta apie 10,000 
italu.

BUSIĄ $70,000,000,000 
PAJAMŲ.

Komercijos Departamen
tas Washingtone apskaičia
vo, kad šiais metais Ameri
ka turės apie 70 bilionų do
lerių pajamų. Pereitais me
tais visų pajamų šalis turėjo 
63 bilionus ir 800 milionų 
dolerių?

SIBYRE SUŠAUDYTA DA 
28 SABOTAŽUOTOJAI.

Šį panedėlį iš Maskvos 
atėjo trumpa telegrama, 
kad Svobodnajame mieste, 
Sibyre, sušaudyta 28 sabo- 
tažuotojai, už Amūro gelž- 
kelio suardymą.

KAZLAUSKIS UŽSIMU
ŠĖ AUTOMOBILIUM.
Hudson, Mass.—šio pa 

nedėlio naktį čia užsimušė 
automobiliuje Jonas Kaz- 
lauskis, 18 metų amžiaus 
jaunuolis. Jis pergreitai va
žiavo ir nulėkė nuo kelio.

ŠIAURĖS AŠIGALY AP
SIGYVENO 4 RUSAI.
Rusijos monkslininkų eks

pedicija įsteigė šiaurės že
mės ašigaly neteorologijos 
stotį oro permainoms sekti 
ir palikus tenai 4 žmones 
grįžta atgal. Miasto ir kitų 
reikmenų jiems tenai palik
ta ilgam laikui. Vėliau misai 
bandys atdaryti orlaivių ke
lią per šiaurės ašigali į A- 
merika.

ną. Kai kas mano, jog Bil- 
iao bus antras Madridas, 
iur krito tūkstančiai fašistų 
ir savo tikslo nepasiekė.

Šią sąvaitę Ispanijos loja- 
istai pradėjo atakuoti fašis

tų pozicijas iš užpakalio, 
žadėta ofensyvas Aragonų 
ronte ir kitose vietose. Ma

noma tuo budu sumažinti 
ašistu spaudimą prieš Bil- 
>ao. Sakoma, kad prie Bil
bao fašistai turi sutraukę a- 
)ie 50,000 kareivių, kurie 
susideda daugiausia iš italų 
ir Afrikos maurų.

Bilbao uoste stovi keli 
’raneuzų karo laivai, pasi
rengę išvežti baskų valdžią, 
jeigu ji nutartų iš Bilbao 
trauktis į Santanderą ar ki 
tą baskų uostą.

riu, kad butų apsaugota 
miesto ramybė. Paskui man 
rupi, kad nebūtų užpuldinė-

domi eiti savo pareigas ir 
tarnauti visuomenei.”

Bet gabenimas streiklau
žiams maisto reiškia laužy
mą streiko, o toks darbas

ami darbininkų susirinkit ftri—pavietė moteris, turiu r
• C, • • 1 • 9 namo C Suimamai Z te nomai. Sus ___

žodžio laisvė Michiganc."ju. 
valstijoj visados bus apsau-J net 
rotos. Jeigu bus reikalo, ta 
šitai laisvei apsaugoti aš pa 
šauksiu ir miliciją, ir aš su_ 
čia laikysiu patol, pakol bu^je(jį. 
reikalo.” jeigu

Šitas pareiškimas atsald^^pį. 
įsikarščiavusius vietos “pa{ tuo_ 
triotus” kaip vanduo su le jver. 
dais. Majoras tuojau pajumą 
skelbė, kad streikieriai tui\ams 
pilna laisvę pikietuoti plie-nkja,'
no dirbtuves, gali daryti su-___
sirinkimus ir tt. Ginkluota— 
budėtojai” tuoj išnyko.

Slisirinkimu laisvė iLi . namą, 6 šeimynų (apartment _ _ laisve gražioj' vietoj ir jreros įneigos.
gi turiu gerą darbą ant visados 
rai uždirbu, man vienai sunku 
prižiūrėti, dėlto reikalingas p*

ku. Mrs. E- Danills 
1354 Willoughby av, Brooklyr

nys buvo sužeisti, jų tarpe 
ir vienas policmanas, kuris 
peršovė streikierį Antaną 
Mandą.

Vėliau į Johnstowną at
vyko Pennsylvanijos guber- 

i natorius ir apžiūrėjęs vietos 
padėtį pasmerkė Bethlehem 
plieno korporaciją, kuri at- 
sisako pasirašyti sutarti su 
unija ir tuo budu kelia sui
rutę.

HITLERIS SIUNČIA 4
SUBMARINUS PRIEŠ 

ISPANIJĄ.
Šiomis dienomis Hitleris 

nusiuntė prie Ispanijos pa
kraščių 4 nardomus laivus. 
Tai parodo, kad fašistai yra 
pasirengę skandinti Ispani 
jos respublikos laivus iš pa 
salų.

HAVERHILLY ATSIDA
RO ŠIUŠAPĖ.

HaverhilL Mass.—Šią są 
vaitę čia atsidaro Lasei 
Shoe Co. dirbtuvė Locus; 
gatvėj. Pirma ji buvo Naš- 
vėj. Į ją kreipėsi apie 1,000 
darbininkų prašydami dar
bo, bet ji sako jai reikia tik 
450 žmonių

Nušovė Nepilnaprotį
Iš Suttono pamišėlių prie- 

gloudos pabėgo anądien Ho- 
mer Robbins, kuris turėjo 
maniją, kad jį kažin kas se 
kioja ir nori nužudyt Taigi 
jis apsiginklavo* ir pasislė
pė girioje. Policija tuoj įtai
sė medžioklę, pasirengusi 
nepilnaprotį nušauti. Jo se
na motina su ašaromis mal
davo, kad policija jo nežu
dytų. Sako, leiskit mane Į 
girią, aš jį surasiu ir jis man 
ginklą atiduos. Bet kur tau 
policija leis. Jai norisi už
mušt žmogų. Ir ji tą nelai 
mingą ligonį nušovė. Jo mo
tina dabar laužo rankas ir 
verkia.

KONFISKAVCJ^'“’“'“

Žali Laukai ir Darže
Dovana, dovana! Parsiduoda į) 
labai pigiai. Graži vieta. Savi 
serga 3 metai, žemė gera 80 f 
budinkai dideli, stogai nauji, L 
geriausios veislės, įtaisai nav 
mes dirbimui, 60 medžių, 20 “ 
malkom ir ganykla. 7 karvės, _ 
nos tvinksta, 1 telyčia, 2 puiry 
geri arkliai, mašinos, įrankiai. L 
6 ruimų. Gali pirkt su gyvuliai;, 
vieną farmą $1,500. Mašinos ir 
liai $1,500. Gali padaryt gerą f 
venimą. Iš karvių į mėnesį $50 į. 
giau. Atvažiuokjt pažiūrėti arf

SOVIETAI SUĖMĖ JAPO
NŲ LAIVĄ.

Pereitą sąvaitę Kamčat- 
<os pakrašty Sovietų patru
kai sugavo ir areštavo japo
nų laivą “Ošaro Maru,” ku
ris buvo įnėjęs į uždraustą 
Rusijos vandenų sritį.

SAULĖS SPINDUlTAI PA
VOJINGI SVEIKATAI.
Bostono miesto ligoninės 

daktarai paskelbė žmonėm 
įspėjimą, kad nesikaitintu 
perdaug saulės spind uliuo 
se, nes tas labai pavojinga 
sveikatai. Iš pat pradžių 
niekas neturėtų ilgiau būti 
nuogas saulės spinduliuose 
kaip 15 minučių, sako dak 
tarai. Tik vėliau, kai oda 
gerai parus, galima būti ii 
giau, nes rudumas nepralei 
džia tiek dane spinduliu.

MEKSIKA
AMERIKOS KONSULO* 

DVARUS.
Šį panedėlį iš Meksikos 

atėjo žinių, kad valdžia te
nai konfiskavusi buvusio 
Jungtinių Valstijų konsulo 
W. O. Jenkinso dvarus ir iš
dalys juos bežemiams vals
tiečiams. Jenkinsas buvo 
Įsigijęs Meksikoje didžiau
sius žemės plotus tais lai
kais, kuomet tenai viešpa
tavo kunigai ir kiti dyka
duoniai. Jo dvarų žemės tę
sėsi per dvi ar tris Meksikos 
valstijas ir jų vertė apskai
toma į $5,000,000. Tuose že
mės plotuose buvo augina
mos cukrinės nendrės, ry
žiai ir stovėjo didelės cuk
raus dirbtuvės ir spirito bra
vorai.

SUOMIJA UŽMOKĖJO
AMERIKAI SAVO PA

SKOLĄ.
Amerikos spauda ir vėl 

giria Suomiją, kad ji užmo
kėjo savo paskolos dalį, bū
tent, $163,143, Visos kitos 
Europos valstybės pranešė 
Washingtonui, kad jos ne
mokėsiančios. Šio mėnesio 
15 dieną jos turėjo sumokė
ti iš viso SI .500.0AO.OOO.

sy Mtfnj'ą. "Sfftgfčia 
šių susirėmimų pereitą są
vaitę įvyko Monroe, Mich., 
ir Andersone, Ind. Pastaroj 
vietoj buvo pašauti 9 ske- 
bai. Cantone buvo paleista 
apie 100 šūvių tarp streikie- 
rių ir streiklaužių.

Kadangi plieno kompani 
los atsisako pasirašyti su 
CIO unija kontraktą ir mė 
gina operuoti savo dirbtuves 
su ginkluotais streiklaužiais, 
tai CIO unija pavartojo ki
tokią strategiją. Ji nutarė 
sustabdyti anglių pristaty
mą toms kompanijoms. “Be 
anglių jos negali plieno ga- 
mint,” pareiškė CIO vadas 
Lewis. Ir šį panedėlį visose 
anglies kasyklose, kurios 
priklauso plieno korporaci
joms, buvo paskelbtas strei
kas. Bematant 10,330 mai- 
nerių Pennsylvanijoj ir 
West Virginijoj metė dar
bą. Užsidarė visos plieno 
kompanijų kasyklos. Be to 
angliakasių unija, kuri pri 
klauso prie CIO, pranešė vi
soms nepriklausomoms ka
sykloms, kad nei viena jų 
nedrįstų siųsti anglių plieno 
fabrikams, kur darbininkai 
streikuoja.

Jeigu nepriklausomos ka-

SQUARE EŽERE RASTA 
TRYS LAVONAI.

Caribou, Me. — Square 
ežere nesenai prigėrė Mc- 
Dougal su žmona ir jų drau
gas Helstrom. Pereitą są
vaitę jų lavonai buvo suras- 
;i.

FILIPINUOSE SUIMTAS 
BAISUS GALVAŽUDYS.

Šį panedėlį Filipinų salo
se buvo suimtas Kalinga 
Boli, pagarsėjęs tenai gal
važudys, kuris žudydavo 
žmones ir rinkdavo jų gal
vas. Jis nužudęs tuo tikslu 
jau 13 žmonių. Jis šaudyda
vo savo aukas iš lanko.

YRA D A 6,981,000 BE
DARBIŲ.

Washingtono valdžios ži
niomis, per šių metų balan
džio mėnesį bedarbių skai
čius sumažėjo puse miliono. 
Gegužės pradžioje bedar
bių buvo jau “tik” 6,981,- 
000.

FAŠISTŲ RIAUŠĖS JU
GOSLAVIJOJ.

Liubliano mieste, Jugo
slavijoj, pereitą nedėldienį 
įvyko kruvinos riaušės tarp 
fašistų ir jų priešininkų. 
Vienas asmuo riaušėse buvo 
užmuštas. .Policija kaltina 
fašistus



Generalinis Streikas Michigano Valstijoj.

Nu. 24. Birželio 16 1937 m.

KLERIKALAI NESUSI
KALBA SU KATALIKAIS.

Mes gauname mėnesinį 
katalikų laikrašti. “The Ca- 
tholic VVorker.” Jis neprita
ria socialistams ir priešin
gas komunistams, bet koks 
didelis skirtumas tarp jo ii 
klerikališkų laikraščių!

Kai Republic Steel korpo
racijos pasamdyti galvažu
džiai su Chicagos policija 
anądien Įtaisė South Chica
goj streikuojančių darbi
ninkų skerdynę, tai mūsiš
kių klerikalų leidžiamas 
“Draugas” išaiškino, buk 
dėl tos kruvinos maudynės 
esanti kalta Maskva. Tuo 
tarpu “The Catholic Work- 
er,” tikrų katalikų laikraš
tis, nemato Chicagoj jokios 
Maskvos, liet stačiai sako, 
kad—

“(ops murder six pickets in 
Chicago riot. l'se guos imitfu- 
diatelv in complete failure te 
respect Kfe.”
Vadinasi, ne Maskva čia 

buvo kalta, bet Chicagos 
policija. Ji tuojaus griebėsi 
už šautuvų, parodydama, 
kad ji neturi jokios pagar
bos gyvybei.

Kuomet klerikali š k a s 
“Draugas” dėl tų budeliškų 
policijos darbų kaltina Mas
kvą ir komunistus, tai kata
likų laikraštis čia mato tik 
begėdiškas kapitalistų ir 
policijos pastangas sulaužy
ti plieno darbininkų streiką. 
O tas streikas irgi ne Mask
vos ar komunistų padaras, 
bet vietos darbininkų kova 
už duoną.

talikų yra išvedama iš kelio ir 
pri viliojama į tų abazų, kuris 
skelbia išnaikinimo karų Mar
kso sekėjams. Tai nėra krikš
čioniška nuotaika, nes ji gim
do dvi labai žalingas pasėkas: 
Viena, ji kursto ir teisina am
žinų kova; antra, ji atitraukia 
darbininkų dėmesį nuo tikrojo 
pikto dabartinėj musų indust
rijos sistemoj, kurių yra ly
giai pasmerkę popiežiai, kaip 
ir Marksas ar Leninas.“

Iš šitų kelių citatų ma
tome, kad tikrųjų katalikų 
kelias yra visai ne tas, ku
riuo eina katalikybės vardu 
orisidengę mūsiškiai kuni
gai ir kiti klerikalai.

KODĖL KILA EKONOMI
NIAI KRIZI AI?

Ar žinot, kas yra kaltas, 
kad pasauli nuolatos vargi
na ekonominiai kriziai? Ogi 
socialistai ir bendrai “kai
riųjų agitacija.”

Taip išgalvojo “žymus” 
klerikalų ekonomistas, kun. 
Eneas B. Gooduin.

Šitą jo išradimą persi
spausdino ir mūsiškių kleri
kalų laikraščiai, “Draugas” 
ir “Garsas.”

Štai tie “gudrus” žodžiai:
“Kairiųjų agitacija, didini

mas nepasitikėjimo vyriausy 
be. mažinimas teismo 
teto ir kiti panašus dalykai 
da prie nesantaikos, pne grio
vimo pramonės
kartu prie naujų sunkmečių, 
kurie pasaulį gali privesti dar 
prie didesnio chaoso.’’

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Michigano sostinėj Laasinge policija areštavo keliatą piketuojančių streikierių. Dėl to 
buvo paskelbtas generalinis streikas, kuris į pusę dienos suparaližiavo visų miestų. Poli
cija buvo priversta suimtuosius paleisti, šis vaizdelis parodo darbininkų vadus Lankant 
į demonstrantus.

MANO PASTABOS.
Tuščias džiaugsmas.

ją:

PRIŽADAI IR “BLOFAS.”

I.“Musų triumfas Rygoje!” t stebisi, kaip 
“Lietuva nugalėjo Itali-lRflvn nrižad

“Lietuva Europos krepši 
nio nugalėtoja!”

Šiandien žmonės kalba ir Mikalojų Koperniką, žino, 
Dr. Townsend kad Kopernikas buvo tų lai

kų didžiausias astronomijos 
žinovas. Dar ir šiandien jo 
patiestą astronomijoj pa
matą mokslas pripažįsta

savo prižadais galėjo pa
traukti tokią minią žmonių!

Arčiaus prisižiūrėjus, ne- 
! reikėtų tiek daug stebėtis. I - x

Šitaip klykauja mūsiškių } Reikia tik gerai apsvarsčius i ?sant ®et
dešiniųjų spauda. Klykauja suprasti, kad žmonės vra zlus iškeikė. Mat,
-r .. < kad žeme

Į i krepšį 22 kartu, žmonėms prižada dangų po 
- luo tarpu kai Italijos fašis- mirties, ir žmonės tokiems

__ , tukai Įmetė 20 kartų. prižadams tiki. Na, o jeigu
Gali but, kad tiems ke

KĄ RINKTI I SLA. PILD. TARYBĄ?
Kas du metai tęsiasi biau- dui buvo kur kas menkes- 

rios rietenos dėl kandidatų nės už dabartinių Pild. Ta- 
į SLA. Pildomąją Tarybą, rybos narių. Tai prisieina 
Dėl išrinkimo septynių vir- pripažinti, kada nesivaduo- 
šininkų vieni kitiems įsipyk- jama srioviniais arba asme- 
tftumo vieni vitn< įižuMulio- niniais sumetimais. Dabar

tinės tarybos nariai jau turi 
kelių metų patyrimą. Tai 
svarbus plusas. Organizaci
jos reikalų vedimas pasida
vė sudėtinas, nes legalinės ir 
finansinės painiavos reika
lauja jau ir aukštoko moks
lo cenzo ir kitų kvalifikaci
jų. Kaip reikalai buvo veda
mi seniau, taip jau nelei
džiama ir negalima. Neuž
tenka, kad kas nors už
simano buti išrinktas; 
kad kas nors mums pa
tinka ar nepatinka. Prisiei
na skaitytis su kandidatų 
kompetencijomis ir kvalifi
kacijomis.

Ką kiti nariai mano, aš 
nežinau. Man ir daugeliui 
kitų nepatinka aštrios, ne
švarios viršininkų rinkimo 
kampanijos ir nedraugingu- 
mo ir tųsynių kupini seimai. 
Bent ši sykį, man rodos, nė
ra reikalo daryti pakaitos 
Pildomoj Taryboj. Sriovės, 
nesiulydamos savų “šieifcų,” 
sutaupytų nemaža pinigų ir 
energijos, turėtų laiko ir 
progos rūpintis savais rei
kalais ir neįsipyktų viena 
kitai SLA. ribose. Aš už vi
są dabartinę Pildomąją Ta
rybą ir už draugišką seimą, 
kuris turėtų išrišti šimtus 
musų organizacijai reikalin
gų klausimų, kurie susikliu- 
do ir atidėliojami dėl sriovi- 
nių ir asmeninių susikirti
mų. Dr. A Moatvidas.

Musų Skaitytojų 
Nuomonės.

štame, vieni kitus užgauliu 
jame, o tūli nešykštėja šmei
žtų ii' purvų kandidatams. 
Vietomis net siekiama 
kumščio klausimo rišimui. 
Ir tai darosi organizacijoj, 
kurios tikslas yra brolišku
mas. Mėtoma nemaža pini
gų rinkimų propagandai ir 
seimų delegatais pripaka vi 
mui.

Visi žino, kad tai daroma 
srioviniais sumetimais. Vie
na sriovė stengiasi apgalėti 
kitą. Tai natūralu. Melagin
ga butų sakyti, kad sriovių 
pas mus nėra. Bergždžia bu
tų norėti, kad lietuviai, tapę 
SLA. nariais, išsižadėtų sa
vo sriovinių įsitikinimų, pa
linkimų ir ambicijų. Musų 
organizacija to ir nereika
lauja. Tačiaus jos tikslas 
nėra buti sriovinių kovų 
arena. Jos uždaviniai ir 
pareigos lygus visų sriovių 
nariams. Jeigu kada nors 
įsivyravusios sriovės virši
ninkai naudoja organiza
ciją savo sriovės propagan
dai ir tikslams, jie yra kalti 
blogu elgesiu. Tokių atsiti
kimų SLA. yra buvę. Jie 
smerktini, stabdytini. Pav., 
šio straipsnio autoriui yra 
prisiėję daryti pastabu or- 

redakcijai už sriovi-
šališkumą.

tvirtino, kad ji yra apskrita Vargiai kas tikisi, kad 
ir sukasi aplink saulę. Po- sriovių trinimąsi galima

įmigai randa sau sekėju. Pjęžius !*ėl į?’1? ¥Per: bus e1““. ąnaaiuti tokioj
liems jaunuoliams, kuriems kuriems nieko neprižada nik3 ^P0 bedievį, einantį organizacijoj, kuriai pn-

pasisekė tą “gėmį” laimėti, ant šios žemės, vien tik no Prieš. Djevo vaU3 * klausP ivawi¥ s™™* Z1PO'
Tai matote, kaip aišku, buvo nemaža džiaugsmo, mirties “dangaus karalys- bažnyčios mokslą, nės. Jau to užtektų, kad bet

Ne kapitalistinė sistema Bet koks iš to gali but tę,” tai ar galima stebėtis, Šiandien katalikų kunigai kun snove nesimotų pada-
Chieagos darbininkai ėjo kalta dėl ekonominių suiru- džiaugsmas visai Lietuvai? kad Townsendas rado ti- f.al ir labai aor.etM P^gerbU ryti jų savo įrankiu Kada

prie Republic Steel dirbtu- čių, bet “kairiųjų agitacija” Ar bus dėl to sumažinti Lie- .kihčių jo prižadams? Juk jis Koperniką, kaipo kunigą, Pildomoj Tary boj ir komisi-
vės protestuodami prieš ir “autoritetų negerbimas.” tuvos ūkininkams mokės- žada $200 į mėnesį ant šios
streiklaužius kuri-0 vagia iš Vadinasi, jeigu nebūtų ciai. Ar bus pigesnes mai- žemės! Tos sumos didis nu- tų popiežiaus kvailystę ir ves ir nesnovinių žmonių,
jų duoną, sako “The Catho- “kairiųjų agitacijos,” jeigu kos? Ar bus paleisti politi- šutytas pagal vidutinės kia- didžiausį tamsumą. Niekas jie vienas kitą labiau pri-
lic Worker.” Streikieriai žmonės daugiau gerbtų au- nĮai kaliniai? Ar bus panai-1 sės žmonių išlaidas, todėl tiaV^:¥ . n€^ie.^a katahkų ziun, drąsiau pakntikuoja,
buvo beginkliai. O policija toritetus, daugiau bučiuotų kintas karo stovis, cenzūra i darbo žmogui išrodo nesu- bažnyčiai, kaip
turėjo lazdas po 3—4 pė- kunigams rankas ir daugiau ir kitos represijos, kurios prantama, kaip jis galės per tas • 
das ilgio; ji buvo apsigink- duotų “apieros,” tai depre- smaugia Lietuvos visuome- mėnesį praleist tokią sumą! 
lavusi šautuvais ir gazinė- sijų visai nebūtų. ^čs gyvenimą ? O. gal lenkai pinigų.
mis bombomis, sako tas 
laikraštis toliau. Ir kad ji 
buvo iau iš kalno pasiryžu
si darbininkus žudyt, tai pa
rodo faktas, kad ji tuojaus 
pradėjo šaudyt, nevartoda
ma nei gazinių bombų. Ji 
šaudė žmones gindama plie
no korporacijos interesus. 
Ji žinojo, kad jai nereikės 
už tai atsakyt, nes plieno 
korporaciiu viršininkai skai-* 
to save virš įstatymų.

Taigi kataliku laikraštis 
kalba apie darbininkų kovą 
už duoną visai kitaip, negu 
klerikališka? “Draugas.”

Klerikalai nesusikalba sn 
katalikais ir komunizmo 
klausimu. Tik pasiklausy
kit. ka šituo reikalu sako 
“The Catholic Worker:”

tik “blo- prie našesnio darbo paska- 
A. P-maa tina. Imkime dabartinę Pild.

---------------- Tarybą. Joje yra du grynai
Popiežius Negirdi nesrioviniai nariai — p-lė 

9 E. Mikužiutė ir Dr. J. Sta- 
nislovaitis. Adv. K. Gugis ir 
J. Mažukna jokiai partijai 

Baskų katalikų vadovybė nepriklauso, bet seniau yra

Vilnių dabar atiduos? Nereikia stebėtis iš šito
Ne, nebus nieko pana- “blofo,” bet reikia stebėtis 

šaus. Na, tai kur čia tas Lie- įg žmonių tamsumo. Žmo-
tuvos laimėjimas ir koks čia nės nuo pat gimimo iki mir- . , . . . - , - ......
gali but jai triumfas? Tai ties yra penimi vien tik pri- -Jau.an.trV bartu nusiuntė po- buvę socialistai. Taip pat 
yra ne Lietuvos džiaugsmas, žadais ir jokiu budu nesi- Pieziul skundą, paremtą do- yra, rodos, su adv. F. Bago- 
bet tautininkų valdžios pro- bengia pagalvoti, ar ištik- JumenUis, kad Ispanijos čiumi. M. Vinikas ir S. Moc- 
paganda — išpustas burbu- taip gali buti. Žinoma, fa.slstai* atakuodami Bilbao kus yra sandariečiai. Ir ši
las, kad nukreipus liaudies tokie žmonės kunigams la- miest^ išžudė daug kunigų toji margos sudėties taryba 
akis nuo ją slegiančio vargo, bai patinka, nes juos galima vienuolių ~ Durango ir padarė stebėtinų dalykų.

Baskų Skundo.

Šiupinys.
mulkinti ir jie atiduoda vis
ką, ką tik turi.

Čia noriu paduoti keliatą

Guerinkos bažnyčiose besi- Pakėlė atsakomybės išgales 
meldžiančių. Bet popiežiaus nuo $100 ir mažiau iki $145, 
dvaras užsikemša sau ausis, sumažino lėšų fondo defici- 
užsimerkia ir sako: “Mes tą keliais tūkstančiais dole- 

Ą5'negirdim ir nematom jokių rių, nepadarė nei vieno pra- 
skundų iš Baskijos katalikų žutingo investmento negi 
vadovybės prieš fašistus!” paskolos, atgavo leidimus 

Popiežius girdi visokius daryti biznį tose valstijose, 
skundus tiktai prieš lojalis- kurios jau buvo atėmusios♦ nr, ? a __ _ «_  j* v • i j* j • j • n <■ i

Kun. J. Bružikas, žino- .
mas lietuviškas jėzuitas, iš* pavyzdžių, kūne daugumui 
pleškino South Bostono skaitytojų jau žinomi. Aš 
“Darbininke” ilgą straipsnį skaitydamas “Darbininką” 
apie Rusijos bolševikų kovą ar “Garsą” patėmijau, kaip 
su tikėiimu. Bolševikai esą vienuolynų “seserys” ačiuo-

arba ketino atįti. Man
maldas, panaikinę šventes simės už jus, ir

mei- į iSpaniį3
DAR 26 KUNIGAL ~ maldas, panaikinę šventes sunes uz jus, ir užtikrinam, i " 

„ .. ,. v -irtt. Bet apsižiūrėjęs, kad kad gerasis Dievas jumis
,. ... ......... , Gegužes 22 dieną Kauno parodo tikėjimo silpny- šimteriopai atmokės.” Ar

Vadinamieji dešinieji ar- bazilikoj buvo įšventinti da b Bružikas perverčia per čia ne “blofas”? Jeigu ge
ba teisingieji kviečia mus , 26 kunigai. Kaip tie vargšai Įj ir drožia j priešil^ rasis Dievas jų rėmėjams 
šventąjį karą pr.es Raudonąjį Lietuvos zmonehai ir beis- ;usfJTai kas sako, kad bot šimteriopai atraol tės, tai ko- 
Pavoju. Ir. nelaimei, daug ka, maitins visus dykaduonius! 5^^ žiaurus! Tikėjimo dėl joms pačioms^ tasaige- 

jie vistiek neįveiks. “Rusija rasLs Dievas nieko neduo- 
jau grįžta atgal prie Dievo,” da? Kodėl jos šaukiasi žmo- 
jis sako. O bolševizmas vi- nių pagelbos ir už tą pagel- 
sai išnyksiąs ir apie jį jau bą žada “šimteriopą” atly- 
niekas daugiau negirdėsiąs. ginimą iš dangaus?
Tikėjimas gi turįs atsigauti, Taip ii- katalikų kunigai 
nes “istorija nuolat karto per amžius žmonos priža- 
jasi.” dais mulkina, prižadėdami

Matyt, to Žmogaus galva užmokestį “dangaus kara- 
prikrėsta šiupinio, o ne sme- lystėj.” Bet patys Dievo ma- 
genų, nes logikos čia nei už lonėmis nenori naudotis, 
centą. Juk jeigu tikėjimas Jiems turi duot skurdžiai 
Rusi jo i atsigaus dėl to, kad žmonės.
“istoriia kartojasi,” tai ko Popiežius Inocentas III 
dėl bolševizmas turės išnyk- H9g metais įvedė ausinę iš- 
ti amžinai ? pažintį, ir sykiu įvedė baž-

Raudonas Pipiras, nytinę inkviziciją. Kunigai
--------------- žmonėms aiškina, buk pats

NUMATO 649.000,000 BU- Kristus įsakęs tą į ausį kuž- 
ŠELIŲ KVIEČIŲ. dėjimą. Daugybė žmonių 

Washingtono Agrikultu- tam tiki, bet tikrenybėj tai 
ros Departamento apskait- yra tik “blofas.” Šiandien 
liavimu, šimet Jungtinėse gal ir norėtų panaikinti tą 
Valstijose bus prikulta žie- popiežiaus pa<nrą; bet to į 
miniu kviečių 649,000,00© kiu budu pažemintų bažny- Į 
bušeliu. Tai yra apie 25„-'tinį “autoritetą.”
000,000 daugiiau, negu vi-! šiandien kiekvienas, kas, 
dutinis derlius. tik yra šiek tiek skaitęs apie

Iškeičiami Karo Belaisviai.

Šiomis dienomis Ispanijoj įvyko karo belaisviais apsikei
timas per Francuziją. šis vaizdelis parodo francuzų kari
ninkus vedant lojalistus iš fašistų nelaisvės į lojalistu pu
sę. Mainais už juos lojalistai duos tiek pat fašistų belaisvių.

SIUE RIBBON 
MALT

ko artimai susipažinti kaip 
tvarkomos už paskolas at
imtosios nuosavybės, kaip 
daromi investmentai ir kei
čiami iš seniau užsilikusieji 
abejotinos vertės bonai, 
kaip kontroliuojamas pašal
pų ir pomirtinių išmokėji
mas — ir iš viso to aš esu. 
linkęs manyti, kad geresnę 
Pild. Tarybą vargiai pasi
sektų išrinkti. Suprantama, 
nėra viskas tobula. Yra ir 
gali buti nusiskundimų. Pas 
narius yra simpatijų ir anti
patijų tam ar kitam tarybos 
nariui. Kartais jos sriovinės, 
kartais tradicinės, kartais 
asmeninės. Man pačiam vie
nas kitas nepatinka. Be ki
tų kontrolės, be kitų prisi
dėjimo vienas ar kitas gal 
ir velniai žino ka padarytų, 
bet kada paimi visus krūvon 
išeina pusėtinai geras, iš
mintingas ir našus kūnas, 
Jeigu nebūtume užimti savo 
darbais, .ieigu neturėtume 
kitų svarbiu visuomeniškų 
reikalų ir jeigu butų tinka
mesnių kandidatų, pravar
tu butų padaryti tulus pa
keitimus. Atsižvelgus į pra
eitį, kada sriovės statė savo 
parinktiniausius kandida
tus, jų kompetencijos urė-

Apie Bibliją arba Šventąjį 
Raštą.

“Keleivyje” dažnai kriti
kuojama Biblija arba šven
tasis raštas. Žinoma, jeigu 
Bibliją skaitysi kaip papra
stą knygą ir pats busi 
kaip paprastas žmogus, tai 
Biblija išrodys kaip sena 
smuiką, ant kurios galima 
griežti kaip kam patinka ir 
biznį daryti iš tamsių žmo
nių.

Bet dykaduoniai kaip tik 
dėl to ir gali tamsius žmo
nes apgaudinėti, kad pasta
rieji nesupranta Biblijos, 
kuri yra tikras tikėjimo pa
matas. Žmonės mano, jog 
Biblija yra parašyta jiems 
mulkinti, o dykaduoniams 
pelnytis. Bet šventas, 
sako: “Kas nedirba, 
ir nevalgo.”

Taigi “Keleivis” turėtų 
ne bibliją kritikuoti, bet 
tuos, kurie vadina save Dię- 
vo tarnais, o Velniui darbą 
dirba.

Aš daug korespondencijų 
parašiau jums tais reikajaik, 
norėdamas pagelbėt paliup- 
suot liaudį iš dykaduonių 
nelaisvės, bet “Keleivio”; re
dakcija imetė jas į gurbą.

O aš žinau tikrai, kad 
laisvamany bė neištrauks 
žmonių iš dykaduonių ran
kų, bet Biblija paiiuosuos 
juos iš to jungo. ’ .

Jums yra aišku, kad tiems, 
kurie daro biznį ši tikėjimo, 
ateina jau džiova ir jie tu
rės išnykti. Bet žmonės vis
tiek griebsis Dievo žodžio. 
Jie garbins Dievą be dyka
duonių pagalbos, reiškia, iš 
švento rašto, taip kaip pats 
Dievas nori. o ne kaip dyka
duoniai reikalauja.

Su guodone, A.

BAISOGALOJ NELEI
DŽIA STEIGTI LAISVA

MANIŲ SKYRIAUS.
Baisogaloje buvo norima 

įsteigti Laisvamanių Etinės 
Kultūros draugiją, bet ne
gauta leidimo. Apylinkes vi
suomenės susidomėjimas 
buvo labai didelis. Jauni
mas jau senai pageidauja 
skyriaus ir laisvų kapinių.

h? i ’ ?
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A. C. W. of A. Reikalu. ' draugai, V. Pečiulis ir Let-
Pastaba* 218 lokalo ko- kauskas- Jankauskas pradė-

„2 j§s kalbėti, pirmiausiai nu-i 
respondentui, eiliniams na- f,(sknnflA k*. riams ir atsakymas Urn is-,“^

’ ką. Kurgi nebus sunku! Juk ’
Baltimorės publika žino ge-

Ar Užsimoka Argumentuot Revolveriu?

bene 18 numery “Keleivio,’
kas link lietuvių skyriausi į kas į, kalba. Kalke- 
susmukimų n- jų taktikos, aiškino daugiausiai a-

Pastaba korespondentui pie pirmą gegužės. Nurodė, 
dėlto, kad neviskas primin- kaip kituose miestuose dar- 
ta, kas atsibuvo 21 balan- bininkai švenčia ir atžymi 
džio susirinkime. Draugas tą dieną, o ypač New Yorke. 
aprašai susirinkimo svar Girdi, šimtai ir tūkstančiai 
besnius tarimus, bet nieko 'šeis i gatves demonstruo- 
nepriminei apie delegatą, darni. Taip, draugas Jan- 
kuris buvo atsilankęs nuo kauskas mato ir žino, kad 
Garment Workers Unijos ir tūkstantinės minios bendrai 
kvietė bendrai dalyvauti demonstruoja! Bet klausi- 
pirmos gegužės masiniam mas, ar daug musų viršinin- i 
susirinkime. Taipgi užtylė- kai prisidėjo prie to darbo, I 
jai apie nelaimingą Petrą kad išaugint tuos tukstan-! 
Naujalį, kuris buvo atsilan- čius? Taip, drauge Jankau-! 
kęs susirinki man ir prašė skai, tau sunku kalbėti, o 
pašalpos. Kai draugas sėdė- uublikai da sunkiau klausy
mai vyčių vado kedėje, tai tis tokių kalbų. Ar nebūtų 
galėjai rašyt koresponden- geriau rezignuoti iš tos sun- 
eijas taip, kaip patiko pa- kios tarnystės?
čiam ir vytelėms; bet čia prie ^baigos atsakysiu 
kas kita. į musų susirinki- unįjįstui, kuris išgyrė virši
jus sueina visokių pakrai- nįnkus. Matyt iš aprašymo, 
pų darbininkes ir darbinin- tai viršininkų klapčiu
kai, tai korespondentas tun i kas neg teisingai žvelgiant j 
but bešališkas ir rašyti nie- darbus, ju gilti negalima, 
ko neslėpdamas, nes kitaip unjjistas sako: Luisi myli 
gali netekti tos garbingos lietuvius ir užtaria darbuo- 
vietos ir 1- dolerių metines Taip, gerbiamasis, myli
algos. tokius klapčiukus, kaip tam-

Antra pastaba, eilmiem §ta, j^t kitus engia, liep- 
nanam. Draugai. kurie lan- jamas dirbti ilgas valandas 
kotės į susirinkimus netyle- maža al Ar labai jig
kit kaip bažnyčioj, bet įm- myiį lietuvius, apšaukda 
kit balsą visais klausimais, mas nemokšoms ir lauki- 
kurie tik liečia darbininkų njajg musų išrinktus delega- 
labą. Taipgi raginkit ir ki- tus į joįnt Boardą? Unijis
tus lankytis susirinkimuose. gaĮ yra paveldėjęs nuo 
Nesiduokime krauti berei- verg0 dvasią, jei jis no- 
kahngus mokesčius, nes ki- rį jr dabar vergaut viršinin
ką1? suklupsime po sunkia kurje jam kailį lupa
jų našta. Bet kiti diktatūros nenori.

Mokesčius ant mus krau- Todėl, gerbiamieji eiliniai 
na ne tik politikierių vai- nariai, budėkime! Lankyki- 
džia, bet ir Amalgameitų mės Į susirinkimus, tėmy- 
viršininkai, dideli ir maži, kim svarstomus reikalus ir 
lipa ant mus sprando, da la- atminkime vardus, kad bu- 
biau mus apsunkindami. Jie siančiuose rinkimuose žino
mus verčia dirbti viršlaikį, tume už ką kryželį padėti, 
kad daugiau butų darbda- Baigdamas rašyti šią ko- 
viam^ pelno. Bet kai mes respondenciją pastebėjau 
reikalaujam uz virslaikj; -Kįleivio- 20-tom numery 
pusantro atlyginimo tai mu-■ skyriaus korespon-
sų vadai, gindami darbda-
vių interesus, sako, kad jie

Bay Shore miestely, netoli nuo Nevv Yorko, susiginčijo dėl biznio du italai, Titone ir Mar- 
tinelli. Pirmasis išsitraukė revolverį ir nušovė antrąjį, o paskui kišdamas ginklą į kišenių 
persišovė sau blauzdą. Vaizdelis parodo šoviką gulint ligoninėj, kur daktarai su X-spin- 
dulių pagalba jieško kulipkos jo kiškoj.

ias, keršydamas lojalistams už-
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PAJIEŠKOJIMAI
Veronika Kašaluniutė, pajieškau 

ravo tetų AMELIJOS-MAKARAVI- 
ČIENĖS, ir Petronėlės ItAŽDIENĖS, 
kilus iš Panezingių kaimo, Alytaus 
apskričio. Labai įnylėtau pasimatyti, 
malonėkite atsišaukti, arba kurie ži
not kur jos randasi, prašau pranešti 
jų adresų. Miss Ver. Kašaluniutė,

866 Winchester avė., (6
New Ilaven, Conn.

Pajieškau Kazimiero Kučinsko, 
Skučų sodos, Kuršėnų parapijos; se- 

į niau jis gyveno Cambridge, Mass., 17 
| Circuit st. Prašau at-išaukt, kurie ži
not kur jis randasi, malonėkit pri- 

; siųst adresų. J. Žilinskas
J P. O. Box 781, Millinocket, Me.

Pajieškau brolio MYKOLO DAGIO 
; iš Kurkliečių kaimo, Kamajų vai., 
Rokiškio apskričio. Išvažiavo j Ame
rika prieš karų; paskutiniu laiku gy- 

į veno Brooklyne. Jįs pats, arba kas jį 
žino, praneškite jo adresų. (5)

Ona Dagyte-Žemaitienė
Calle Perceverancia 4761,
Berisso F. C. S., Rep. Argentina.

profesijoje dirbusiems, bet gra
žų gyvenimą turintiems’?

Sidabrinio Jubiliejaus Metais 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos vairą laikantiems: 
Dr. M. T. Stri keliui, prezidentui, 
Dr. J. J.Kovarskui, iždininkui, 
Dr. J. J. Šimkui, sekretoriui 
teks daugpadirbėti. bet užtai 
jie jau dabar linksmi, kad jiems 
teko laimė ■ iškilmingais metais 
stovėti draugijos vadovybėje.

«_ į Sidabrinio Jubiliejaus komi- 
Velionis Juškauskas tapo; HARTFORD, CONN. sisveikinimą. žmonių laidotu3rau; tetą sudaro: Dr. P. z. zalatoris, 

palaidotas 2 birželio Holy- i Gegužės 23 Manchesterio vėse dalyvavo skaitlingai; paly-* y®*; Dr. j p p^ška, Dr. c. K. Kliau- 
deemer kapinėse. Nesmagu-i lietuvių namo bendrovė bu-.^1° aP*e 50 automobilių. Be*®1 1 ga Dr. ę 2. Vezelis ir Dr. K. 
mų turėta su “pašventini-1 vo surengus bankietą pami- dau^elis atėJ° i kaP»ne^u* t Drangelis.
mu” duobės. Pas mus vyrai I nėjimui šešių metų sukak- suteikti velioniui paskutinį atsi“^ 
paprastai nėra jau tokie , tuvių nuo atidarymo lietu- sveikinima- “
karšti prie tikėjimo, bet kuo-. vių namo. Buvo pakviestos gaila gero žmogaus
met numiršta, tai jų apie-!visos vietinės draugijos ir Likusiai jo šeimynai ir gimi, bet 
kavotojai paprasta mada' kuopos, taipgi iš Hartfordo nėms giliausią užuojautą, o ve -me- 
kviečia kunigą į namus “pa-! įžymesnės įstaigos, į kurį lloniui lai bus mU80 ri1* atmini se- 
šventint” lavoną, o laido-1 hartfordieČiai skaitlingai tis V. čemauskasakusj
jant kunigas važiuoja į ka-1 atsilankė. Buvo matyti La
pines “pašventint” duobę,! banauskas, Sekys, Medonis, 
kad prie velionio neįsigau-; Al. Smitkus, Gižai, Ramos 
tų “velniukas.................
likai da užperka xuaK7i<u7 ia -u IlCIliaZrfll CUtU. 10 Diooruyil, I, ... -. -z-,
kitokių “ceremonijų” prida- N. Y. buvo pakviestas Stil- .u P° vasarnamius ir Con-nu ir 
ro. Bet kurie kas sekmadie- sonas iš “Naujosios Gadv- sigmond ežere maudosi,, tin 
nį netrina bažnyčios suolus,' nės,” kuris pasakė labai dau&uHla*’ vėl ya^ja I Pa_ 
tokie musų kunigėliams atatinkamą ir naudingą Jur} 1 B°stoną ir j Providen-.^
“nekošerrii.” Juškauskas prakalbą, kad net ir katali- ce> ^une visai aP^n^» tleiškia 
matomai buvo vienas iš tų. kai ir bolševikai užsiganė- ^nuklese pne alučio pra-į^

KHlLUOJčl*

WORCESTER, MASS. iesos
____  _____ Vasaros metu, ypatinga>ęmis

Ščyri kata-; kai, Veiverys, Baltulioniai sekmadieniais, mus miesto 
a mišias ir ir nemažai kitų. Iš Brooklvn,; kętuviai vieni piknikauja,ams,

Velionio žmona pakvietė dino

Pajieškau savo dukrelės JENNIE 
ir moters ROŽĖS , TENANIENĖS,

(Čia jųdviejų paveikslas) 
po tėvais Rauloniutės, kuri mane ap
leido 1936 m. liepos 7 d. Pasiėmė duk
relę išvažiavo ir nežinau kur ir dėi-

Dr K Drangelis -1’ >’ra metV amžiaus, 5 pėdų t 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 svarus, 
gražiai atrodo. Rožele ir mylima duk
rele grįžkite atgal ir gyvensime ko- 
gražiausia. Aš žinau, kad kas tave į-.' 
mokino. Bet jeigu nenori gyvent sų

Sid. Jub. Kom. pirm 
Draugijos prez.-elekt.

LIETUVIŠKA PIRTIS.
Kurie kenčiat skausmus ir negalit

pasveikti, atvažiuokit j tikrų lietu- ______ _____ _ ____
! yišką pirtį. Pirtis įrengta gerai su l manim aš jųs nepriversiu. Bet aš ne

ir

iejinj j šiltu ir šaltu bėgančiu šaltinio vande- 
I nių. Iš toliau atvažiavę gali gauti 
kambarį ir reikalui esant gali buti 
kolei pasveiks. Taipgi priimam ant 
vasarinių vakacijų. Gali gaut kamba
rį ir virtuvę, arba tik kambarį. Vieta 
labai graži, ant kalno tarp gražių

štiki-
kunigužį Mendelį “pašven-! Manchesteryje skaitoma1.Birz.ell^6,Stelgira°5ene'akta- 
tint” nabašninko kūną ir ka- apie 300 lietuviu šeimynų. prieglaudos namo drau-. ju 
pinėse duobę. Bet Mendelis bet jie taip sutartinai ir glja„ ,v° surengus pikniką. net
pasišiaušė ir šventint numi- draugingai lietuviu reika- ^rauwnraktu?a-aPie<r^ rėlio n^°- Mendeliui atsisa- kaluose dirba, kad atstoja ^ry. Pelnas 

kausko prakalbas 1 gegu- g mo skinami

A. Babrausko parke Leices-, 
nuo to parengi-

galiu užmiršt dukrelės. Kiekvienas 
tėvas gailisi savo vaikų. Mylima duk
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-

sodnų ir pušynų. Oras tyras, valgiai 'duos teisinga adresą duosiu $25 atly-
vjsi musų pačių pagaminti. Patarna- ■ - -------- —-----------
vimas teisingas. Norėdami daugiau
žinių klauskite: ((>)

KAZIMIERA YAUG1ENĖ.
Old Town Farm, Littleton Road,

Harvard, Mass.

ginimo. MIKE TENAN1S 
82 Town Ilill avė., Danbury, Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 40 iki 45 
metų amžiaus, kuri nevartoja svaigi
nančių gėrimų ir mylėtų ramų gyve
nimą. Aš esu našlys, 45 metų. Ku
rios arčiau nori susipažinti, tai pra
šau atrašyt laišką ir prisiėst savo 
paveikslą. Plačiau apie save aš Pa
aiškinsiu per laišką. A. W. (4)

87 Chestnut st., Keamy, N. J.

ekzima—išbėrimas.
“Per 9 mėnesius aš kentėjau nuo šla
pių išbėrimų abiejose ausyse. Tik 10 
dienų ėmė prašalint skausmą, niežė
jimą ir išbėrimus pradėjus vartoti 
Marvan Dermopathic Salve. Aš dabar 
galiu linksmai pasakyt, kad visai pa
sveikau. ačiū jūsų mosčiai,” rašo po
nia C. S., 270 S. 3rd st.. Brookly, N.Y. 
MARVAN DERMOPATHIC SALVĘ 
Sustabdo niežėjimą greitai ir pagrei
tina gydymą Ekzimos. Psoriasia, 
Ringworm, Athlete’s Foot, Itchiog 
Pilės. etc. Saugi, Smagi ir greit Vei
kianti. Daktarai ją rekomenduoja. 
Gvararrtuojam patenkins arba grą
žinsim pinigus. Jaras 60c.; Dvigubas 
už $1.00. Užsisakykit šiandien. Už
mokėsit gTomatncšiui.

MARVAN LABORATORY, Ine- 
Dept. T.

' 407 E. 6-th St., New York, N. Y.

Reikalingas partneris
Aš pavienė moteris, turiu gražų 

namų, 6 šeimynų (ųpartment house) 
gražioj vietoj ir geros jneigos. Taip
gi turiu gerų darbų ant visados ir ge
rai uždirbu, man vienai sunku namai
prižiūrėti, dėlto reikalingas pusinin- • 
kae. Gera proga doram vaikinui arba 
našliui, galima gražų gyvenimų pasi
daryt. Kreipkitės ypatiškai arba laiš
ku. Mrs. E. Danills (3)
1354 Willoughby av, Brooklyn, N.Y.

musų
vien

» su-mo skiriamas sušelpimui J.kius, ji kreipėsi į arkivys- didžiausias lietuvių koloni- jj° sKmamas 
kūpą, nuo kurio gavo paaiš- jas. Gal užtai, kad neturi FuPkos> kuris

negali tiek mokėt, ir niekur skyrįus surengęs
kinimą, kad jis negali kuni- parapijos, tai niekas neardo Kankinamas paraiyziaus.jeisu 

.Toint B^ardi J surengta ba- \ietu^ vienvbės ir neskab Svisuotino pakėlimo 35 pro
centų; jie pasiskubino pa
dalyti kontraktą su darbda- įįy*kuriame' dalyvavo^anie mirusio žmogaus pa-
viais ant 12 procentu be i n 'aaa - • \ i j • stoges. Gavus tokį nemalo- 
j u- • , Pru\e"‘-M» Y/10,000 žmonių), ir kad uni- nil6 Q n,m arki
darbininkų komisijos zi-;ja’dabar smarkiai organi- nu Paalsku»m» nuo arkl- 
nios. Dau tą dvyliktą ne vi- j zuoja nelinijines dirbtuves.
si gaus. Taip pranese biznio -----

jau du metai^į. 
paralyžiaus.; Žali Laukai ir Daržai.

Dovana, dovana! ; Parsiduoda farma,
J •- • • ** »*vc«vc*i buvo sraži diena ir ere-TT * ,al)ai pipia’- Graži vieta. Savininkas
do jėgų. VISI sutartinai VI- I- * " . . . tuo- serga 3 metai, žemė gera 80 akerių,
suomeniniuose reikaluose’!^ širdžių lietuviai prijautė įver. budmkai dideli, stogai nauji, karvės 
dirba. Hartfordiškiai už pa-ijr dauS suvažiavo.. • BuvCjttmą
kvietimą ir puošnu priėmi- a’mY^ ^ietai-iams,
mą Manchesterio lietuvius i*3?.-0® viso kurie buvo palnkiai
sveikina ir linki, kad netru- ?allntl į ^tuonnu! paskirs------

i*------- Laimėjo Nr. 717 —

geriausios veislės, įtaigai nauji že
mės dirbimui, 60 medžių, 20 didelių 
malkom ir ganykla. 7 karvės, 2 jau
nos tvinksta, 1 telyčia, 2 pumpos. 2 
geri arkliai, mašinos, įrankiai. Stuba 
6 ruimų. Gali pirkt su gyvuliais arba 
viena farmą $1J5OO. Mašinos ir gyvu
liai $1.500. Gali padaryt gerą pragy
venimą. Iš karvių į mėnesį $5f> ir dau
giau. Atvažiuokįt pažiūrėti arba laiš
ku klauskite. (4)

Petronėlė Yuškevičienė 
Box 16, Garden, Mich.

nų paaiškinimą 
vyskupo, Juškauskienė krei
pėsi pas puslenkį kunigą 
Leščinską, bet ir tas nuo sa
vo “džiabo” atsisakė. Mato
mai lietuvys praboščius pa 

savo
iš po

Korespondentas šiuose 
klausimuose apsilenkia su 
teisybe; rašo, kad tik butų

šuneliui trupinį, ir žinokis; Iparašyta. Sako: Skyrius su- informavo 
kaip buvai alkanas, taip ir rengė pokilį Jankausko pa- kad tie “velnių vaikyt 
toliau buk. Pagal dabartinį gerbimui. Tai dėlko pirmi- jo panosės neitų, 
pragyvenimo brangumą 35 ninkas P. Jaras klausė susi-! Juškauskienė tada krei- 
procentai butų nedaug, ir rinkimo į mokėsim _t? bylą, pas airj katalikų kuni- 

gą. Tas išklausęs visą reika
lą pasakė: “Jeigu velionis

delegatas 19 gegužes susi
rinkime. Jie numeta keliata 
procentų darbininkui, kai

ląutų gauta, jeigu musų va- ar ne? Ir dėlko tam pokily 
dai butų reikalavę. Bet mu- dalyvavo tik Joint Boardo 
sų viršininkai tarnauja ir Executive Boardo nariai? 
darbdaviams. Jiems links-;O kai dėl organizavimo
ma, kad firmos kįla, biznius dirbtuvių, tai iki šiol da ne-Jjs atvyko na 
didina ir jų pelnai auga. Bet suorganizuoto nei viena. kur velionis buv0 pašarvo- 
ką mes, darbininkai, iš to 218-to skyriaus narys. - - -
turim? Ar galima džiaugtis, ---------------
kad dirbam ilgas valandas BALTIMORE, MD.

iima džiaugtis, kad iš to ma- Staigi*, mirę A Ju.keu.ka* 
žo uždarbio reikia išmo- »*«“<»“* įląĮdetuve. už- 
kėt 35c. į uniją, 5c. čėrmo- mu#e K-vedenenę. 
nui (kitur dešimtukas). Už-

kus išsimokėtu namo sko- „r-
l»s, nors ju nedaug beliko, $1": Nr- 652-?5; 

kolegas, Į ir ateity dar daugiau pasi- . ,
.♦•i darbuotų ir duotų naudos ir , .,

visiems lietuviams I V isiems darbminitoins ii
Pas mus Hartforde šiuo svečiams siuiimi^ tariu nuo

laiku nieko tokio svarbaus s‘r<iV aclu- K- p- »■*»■» 
nėra. Parašysiu daugiau.

Nr. 79* 
—S5. Nr. 868, 444, 710, 81<

1ET.
SPRINGFIĘLD, ILL.

Mirė pažangus žmogus.
Gegužės 30 d. numirė Jurgis 

šalaševičius. apie 55 metų senu-
tas, padarė savo darbą, lai- T: .P“ioVilka-į 
- - - - - . . . viskio apskričio. Į šią salį atvy-

iš katalikų, gimė, tai katali 
kiškai turi but ir palaido-

dojant palydėjo į kapines, 
tenai “pašventino” duobę ir 
nasiėmė už savo darbą mo
kestį, kokią jis buvo nusta
tęs.

Pas mus netikėtai mirė A. Juškauskas buvo turtin- 
Juškauskas. Velionio šeima žmogus, šeimynai liko 
apie mirtį pranešė gimi-, Prabasčius Men^

krauna mums assesmentus,
surengia balių, aptaksuoja _r._ ___ r r_____ o__
visus narius po 55 centus nėms. Gavę žinią giminės delis tikėjosi didelio lajmi- 
(toks balius buvo 1 gegu- Kvederai, išsiskubino iš Manė, kad pirks misiąs 
žės). Kitų industrijų vado- ~
vai sušaukė masinį susirin
kimą į City Plazą ir kvietė 
mus dalyvauti bendrai, bet 
musu kietakakčiai atmetė 
tai. Jie surengė balių, priga- 
beno svaiginančių gėrimų ir 
čėstavo durnius, kad da 
durnesni butų ir geriau duo
tųsi išnaudoti.

Balandžio 30 d. atsibuvo 
prakalbos; kalbėto jum bu
vo A. Jankauskas, ir trum
pai kalbėjo du

Pennsylvanijos į Baltimorę įr darys kitokias ceremoni- 
automobilium. Kelyje į Kve- jas ir viena-kita , šimtinė j- 
derų automobilį įvažiavo ki- smuks jam į kišenę. Bet 
tas ir tame susidūrime Kve-! kuomet pakvietė tik pasven- 
derienę užmušė vietoje, o tmt ir išvaikyt velnius iš 
kita moteris, kuri sėdėjo ša- duobės, suprantama, gašlus lyje Kvederienės, siikiai musų dusių piemuo, uzsiru- 
sužeista. Abu vyrai liko ne- stino ir norėjo varu pasi- 
užgauti. Kvederų duktė, ku- grobt keliatą šimtinių. Bet 
ri buvo kiek pirmiau atvy- nelaimės musų prabas- 
kusi į Baltimorę, gavus ži- tėlis prakišo viską. Uz JUs- 
nią apie motinos nelaimę iš-^ąusko “dūšią pasiėmė 
siskuoino namon nesulau

vietiniai |kus laidotuvių.
mokestį svetimtautis.

Reporteris.

ko 1904 metuose. Springfieldc 
išgyveno suvirs 30 metų, vedęs 
apie 25 metus.

Per daugelį metų priklausė Į 
prie SLA. 158 kuopos, Lietuvos 
Sūnų draugystės, o vėliau prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Seniau priklausė ir prie LSS. 29. 
kuopos.

Iš laikraščių skaitė “Keleivį”, 
ir “Tėvynę.” Velionis buvo ge
ras, pažangių pažiūrų žmogus. ’

Iš giminių paliko žmonų, duk
terį, sūnų, marčią, anūką. 4 bro
lius ir 2 seseris. Trįs broliai gy
vena. Amerikoje, vienas Vokie
tijoje, abi seserys Lietuvoje.

Mirė nuo vėžio ligos. Birželio 
2 dieną palaidotas Oak Ridge 
grašiausiuose šio miesto vie
šuose kapuose, ten, kur ilsis ir 
preaidentas Lincdnas.

Išleidžiant iš namų ir prie 
kapo man prisiėjo pasakyti at-

netike
PAGAL
DŽIUS

TOJAN

Apdrausk Savo Sveikatą ir Gyvybę
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SUSIVIENIJIME
. į.. Gali gauti

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

Už mažą mokestį.

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

RIMTAI PAGALVOKITE!
• y > z o i j •

Dabar esi tvirtas, sveikas. Už valandos kitos gali but 
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 but nariu.

Visi LDS nariai gauna laikraštį “Tiesą” dovanai. 

Kreipkitės į vietos LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

i



Puslapis.
KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 24. Birželio 16 d., 1937 m.

KĄ PASAKOJA LIETUVOS PILIETIS . c ,n T rrZ7D A 'TT JD A
PABĖGĖS IS GEN. FRANCO ARMIJOS. MOKSLAS IR L' ' LR A 1 URA.

KLERIKALAI NESUSI
KALBA SU KATALIKAIS.

Mes gauname mėnesini 
katalikų laikrašti, “The Ca 
tholic VVorker.” Jis neprita
ria socialistams ir priešin
gas komunistams, bet koks 
didelis skirtumas tarp jo ii 
klerikališkų laikraščių!

Kai Republic Steel korpo
racijos pasamdyti galvažu
džiai su Chicagos policija 
anądien įtaisė South Chica- 
goj streikuojančių darbi
ninkų skerdynę, tai mūsiš
kių klerikalų leidžiamas 
“Draugas’’ išaiškino, buk 
dėl tos kruvinos maudynės 
esanti kalta Maskva. Tuo 
tarpu “The Catholic YVork
er,” tikrų katalikų laikraš
tis, nemato Chicagoj jokios 
Maskvos, bet stačiai sako, 
kad—

“Cops murder six pickets in
Chicagc riot. l'se guns imrtfe- 
diateiv in complete faihire te 
respect Kfe.”
Vadinasi, ne Maskva čia 

buvo kalta, bet Chicago, 
policija. Ji tuojaus griebėsi 
už šautuvų, parodydama, 
kad ji neturi jokios pagar
bos gyvybei.

Kuomet klerikali š k a s 
“Draugas” dėl tų budeliškų 
policijos darbų kaltina Mas
kvą ir komunistus, tai kata
likų laikraštis čia mato tik 
begėdiškas kapitalistų ir 
policijos pastangas sulaužy
ti plieno darbininkų streiką. 
O tao streikas irgi ne Mask
vos ar komunistų padaras, 
bet vietos darbininkų kova 
už duoną.

talikų yra išvedama iš kelio ir 
priviliojama į tą abazą, kuris 
skelbia išnaikinimo karą Mar- 
kso sekėjams. Tai nėra krikš
čioniška nuotaika, nes ji gim
do dvi labai žalingas pasėkas: 
Viena, ji kursto ir teisina am
žiną kovą; antra, ji atitraukia 
darbininkų dėmesį nuo tikrojo 
pikto dabartinėj musų indust
rijos sistemoj, kurią yra ly
giai pasmerkę popiežiai, kaip 
ir Marksas ar Leninas.”

Iš šitų kelių citatų ma
tome, kad tikrųjų katalikų 
kelias yra visai ne tas, ku
riuo eina katalikybės vardu 
orisidengę mūsiškiai kuni
gai ir kiti klerikalai.

KODĖL KILA EKONOMI
NIAI KRIZIAI?

Ar žinot, kas yra kaltas, 
kad pasauli nuolatos vargi
na ekonominiai kriziai? Ogi 
socialistai ir bendrai “kai
riųjų agitacija.”

Taip išgalvojo “žymus” 
klerikalų ekonomistas, kun. 
Eneas B. Goodwin.

Šitą jo išradimą persi
spausdino ir mūsiškių kleri-

Kauno gatvėmis jau ke
lintą dieną slankioja juod- 
bruvis vyrukas, kuris trau
kia i save praeivių dėmesį 
nepaprastai apdriskusia kaž 
kokios nežinomos kariškos 
formacijos uniforma. Jį ap- 
stoja daug smalsuoliu, kai 
jis pasirodo viešoje vietoje, 
arba Įstaigose, kur jis rūpi
nasi savo asmens dokumen
tais. Vyrukas nenoromis 
kalba su nepažįstamais ir 
tik labai kamantinėjamas 
jis su aiškia išgąstimi akyse 
murmteli: esu ištrukęs iš is
panų svetimšalių legijono, 
kuris gen. Franco naudoja
mas karui su ispanų vyriau
sybe, ir išgelbėjės savo gy
vybę atbėgau, gerų žmonių 

Į padedamas, Į savo gimtinę, 
t Lietuvą, kurią palikau prieš

3d 8 metus, norėdamas plačia-- 
bl me pasaulyje pergyventi į- 
ci domių nuotykių...
Į Dar šiek tiek pakamanti- 

—— nėtas, vyrukas, kuris kalba 
j vokiškai ir vidutiniškai lie- 

* tuviškai (klaipėdiškai) pa- 
•j sakoja, kad jis esąs žydų 

tautybės, vardu Josifas Ša-

kalbėti apie politiką... Ta 
čiau, teigia, kad nors res
publikonai yra kur kas skait- 
lingesni savo kariuomene, 
bet nebūtų atsilaikę be savo 
aviacijos, kuri esanti rusų 
vadovaujama ir žymiai pra
lenkia italų ir vokiečių avia-

Šaferui buvo pasiūlyta, iš
ėjus iš ligoninės, stoti Į tarp
tautinę brigadą, kur jam 
buvo žadėta surasti nemaža 
lietuvių kolegų, bet jis atsi
sakęs, nes troškęs kuo grei
čiau ištrukti iš karo pragaro 
ir pasiekti savo gimtąjį kra
štą. Dabar jis turįs daug 
vargo su savo asmens doku
mentais.

Kam Priklauso Že
mės Ašigalis?

Maskva paskelbė, kad jos 
mokslininkų ekspedicija, 
susidedanti iš 11 žmonių nu
sileido šiauriniame žemės 
ašigaly ant ledo ir prijungė 
“pasaulio viršūnę” prie Ru
sijos. Sovietų spauda rašo 
stambiomis raidėmis, kad

“T v! a.s’ už Gargždų, ant pasauiį0 viršūnės dabar
- „ iar> Klaipėdos krašte, Laugalių plevėsuoja raudona vėliava,

kalų laikraščiai, “Draugas’ kaime ir kuri laiką gyvenęs H Amerikos džiugams tas 
ir Garsas^ „ .. . n;o . R.leta'e mėsininko nepatinka ir jie stengiasi tą

štai tie “gudrus žodžiai: - ninku. Nora plačiau jis vis go£etų laimėjimą kaip ima
“Kairiųjų agitacija, didini- 3i-13?' kalbėto, nes jam vis nydami paneigti, ar bent su

mas nepasitikėjimo vyriausy- į§ d: mažinti j° vertę. Jų spauda
be. mažinimas teismo autori

tuščias burbulas.JVZlIIl %•«-»■»*» Ir n »\/w r\n ni/i lzt5 i __
da prie nesantaikos, prie grio-

didini. ,USilbi-’¥ k“!bėti’ nes nydami paneigti, ar bent su-
vyriausy ič vaic^enav - lsP,a?U ^k/lelių mažinti jo vertę. Jų spauda 

is u-vyresnybes rykšte, tačiau l-;a;sv;na t-aa T^ciovri- pust tikintas kad ?en Franco aisKina’ rusų pasigy ri
tėto ir kiti panašus dalykai ve- n-am 1 Ka(1 £en- f mas esąs

tuo ianTk.a Pei. trumpa pasiekti nes šiauriniame žemės aši-
ir tuo pačiu Lietutoje.. J1?, t>a£ahąu galy nesą jokio sausžemio ii

tuną sUtmka plačiau išsikalbėti. ° .

Pasirodo,

vi mo pramones 
kartu prie naujų sunkmečių, 
kurie pasauli gali privesti dar 
prie didesnio chaoso.”

nesą kas savintis.
liem rasiruu°, kad tas bėglys Be to, džingai stengiasi į- 
uasi iš gen- Franco kariuomenės, rodyt, kad žemės ašigalį esą 
buv< Prieš metus? turėjęs kiše- jau kiti tyrinėtojai užėmę. 
get nėję savo tėvo septynis tuk- Esą, tenai buvo nuskridę 
džia stančius litų, išsiėmęs užsie- norvegai, amerikonai ir ita- 

į nio pasą ir išvyko į platųjį lai, ir visi jie numetę savo 
tuve Pas?uĮi- šalių vėliavas iš orlaivių.

.... . . .- , , aj_.- Jis ilgai bastėsi po Vokie- Rusai gali iš to tik juoktis.
Vadinasi, jeigu nebūtų tiją, Francuziją, Italiją, Norvegai, amerikonai ir ita-

„ kairiųjų agitacijos, jeigu - Egiptą, Alžirą ir pagaliau, lai tik matė šiaurės poliu iš
lic YVorker.” Streikieriai zmones daugiau gerbtų au- atsidūrė ispanų Maroko orlaivių, bet nebuvo savo
buvo beginkliai. O policija tontetus, daugiau bučiuotų Melilos mieste, jis jau buvęs1 kojų tenai p
turėjo lazdas po 3—4 pė- kunigams rankas ir daugiau ir * be cento " ”"  ’ * *
das ilgio; ji buvo apsigink- duotų “apieros,” tai depre- sma
lavusi šautuvais ir gazinė- sijų visai nebūtų.

bombomis, sako tas išsikraustyti.

Tai matote, kaip aišku. 
Ne kapitalistinė sistema

Chicagos darbininkai ėjo kalta dėl ekonominių suiru- 
prie Republic Steel dirbtu- čių, bet “kairiųjų agitacija” 
vės protestuodami prieš ir “autoritetų negerbimas.” 
streiklaužius, kurie vagia iš
jų duoną, sako “The Catho
lic YVorker.”

mis
laikraštis toliau. Ir kad ji 
buvo iau iš kalno pasiryžu
si darbininkus žudyt, tai pa
rodo faktas, kad ji tuojaus 
pradėjo šaudyt, nevartoda
ma nei gaziniu bombų. Ji 
šaudė žmones gindama plie
no korporacijos interesus. 
Ji žinojo, kad jai nereikės 
už tai atsakyt, nes plieno 
korporaciiu viršininkai skai-* 
to save virš įstatymų.

Taigi kataliku laikraštis 
kalba apie darbininkų kovą 
už duona visai kitaip, negu 
klerikališkas “Draugas.”

Klerikalai nesusikalba su 
katalikais ir komunizmo 
klausimu. Tik pasiklausy- 
kit, ka šituo reikalu sako 
“The Catholic YVorker:”

pastatę, tuo tai
Policijos organai pu kai rusai tenai nusileido 

nes j°kiu budu jam neleido im- ir apsigyveno ilgesniam lai- 
, y-|r tis kokio nors darbo, įsakė kui. Taigi rusai tik ir gali 

~ —- pagaiiau jis sakyti, kad jie tą žemės vie
saus ^uvo isParai policijos įkal- tą užėmė 
tuv( betas stoti svetimšalių legi- Matyti dalyką neužtenka, 
eali j°nan Pa£a^ sutartį penke- bet reikia jį ir paimti. Juk 
yra riems metams. Jis su tuo su- daug kas gali matyt ir lau- 
bet t*k°- Legijone būdamas, jis kinę antį skrendant, bet pa- 
pac; gyveno dažniausia Tetuane, sisavint ją galės tik tas, kas 
- ‘ o gyvenimas buvęs labai ją nušaus ir paims į savo

sunkus. Vyresnybei labiau rankas.
rūpėjusi žirgų sveikata, ne- žinoma, ar šiaurinis že- 
gu kareivių. Be maisto ir mės polius turi kokios prak- 
aprangos, dar mokėdavę po tiškos vertės, tai kitas klau- 

K ketvirtį pezetos, arba 40 et. simas. Massachusetts Tech- 
mas. Lietuvos pinigais. Nora teko nologijos Instituto moksli- 
plešl labai atgailauti, bet kelias ninkai mano, kad jis gali tu- 
“Da;atgal buvęs labai sunkus. Ir rėti labai didelės svarbos 
apie štai prasidėio geng. Franco oro spėjimams. Jeigu rusai 
su tsukilimas. Svetimšaliu legi- tenai įsteigtų meteorologi- 
baisiiono pulkai laivais naktimis jos stotį, tai, esą. galima bu- 
žudębuve permesti į Ispanijos tų orą atspėti už sąvaites iš 
maltAlchesiro uostą ir jie buvę kalno. Gi oro atspėjimas 

karo laukan ne šiandien turi labai didelės
DAR 26 KUNIGAI.

r> -- oo a- v * ir tt.pasiųsti
. .. ............ , (--ena^^Ua! tai tpfieš arabus, bet prieš pa- svarbos netik aviacijai ir ju-

\ad,nam,e,i des.n.ej. ar- bazilikoj buvo Įšventinu.i» bę . K.iuf fe Jiems padėti riu laivams, bet ir žemės
ba tas.ngK,, kviečia mus s 26 kunigai. Kaip. Ue vaisai lv.buvę suformuoti arabų pui. „Tdui. Tuo galėtų naudotis 
šventa.,, karą pnes Raudona,, LietavOS zmonehal ir bels- „usekai kurie es? labai g^k ir Amerjka. S

,ela,me,. daug ka. maitins visos dykaduonius! ^viturasii t,aiimybę krikščionis . Taigi mokslininkai į rusų 
jie vskersti. Patekęs karo praga- žygį žiuri visai kitaip, negu 
jau gan. šaferas dar labiau pasi- džingos.
jis. silgo Lietuvos, savo gimtinės ---------------
sai iir jieškojo progos patekti į 
niekmelaisvę, bet veltui. Kaipo 
Tikėkulkasvaidininkas jis be-
nes veik buvęs visuose Ispanijos jos metu šios apylinkės tur 
jasi.’karo frontuose ir pagaliau guose žymiai pabrango va- 

Mpo Malagos sugriovimo ir sarojaus sėklos. Sąryšy su 
prilapaėmimo, jam pavvkę toli tuo atsirado daug sėklų ap- 
gentuž Malagos, prie Motrilio, gavikų, kurie net kelių me- 
cent atsidurti vyriausybininkų tų nedygstančią sėklą par- 
Rusirankose. Jis buvo sukilėliu davinėja ūkininkams. Taip 
“istesužeistas ir nugabentas į pat pardavinėjama ir neti- 
dėl įBarceloną, kur išgulėjęs Ii- kusi dobilų sėkla. Grinkiš- 
ti argroninėje apie porą mėnesių, kyje dėl to buvo iškilęs di- 

Pagijes išvyko per Francu- delis triukšmas. Tokius ap- 
ziją, Šveicariją, Austriją at- gavikus reikėtų skaudžiai 

NUIgal namo. Lietuvos pasiun- bausti.
tinybės, ypatingai Prahoje, --------------

Wjį sušelpė kiek galėjo ir pa
daliau jis atsidūrė Kaune,

Pavojų. Ir. nelaimei,

Iškeičiami Karo Belaisviai.

šiomis dienomis Ispanijoj įvyko karo belaisviais apsikei
timas per Francuziją. šis vaizdelis parodo francuzų kari
ninkus vedant lojalistus iš fašistų nelaisvės į lojalistų pu
sę. Mainais už juos lojalistai duos tiek pat fašistų belaisvių.

TURGUOSE DAUG AP
GAVIKŲ.

Gudžiūnai. Pavasario sė-

NUSILAUŽĖ KOJĄ.
Užpaliai,. Utenos apskr. 

liavi kur jį priglaudė žydų karių žinomas malūnininkas Jo- 
Vah sąjungoje. nas Dagys, važiuodamas
min šaferas nenorom pasako- motorcikliu iš Užpalių tur- 
buš< ja apie patį karą ir apie ja- gaus, gegužės 18 d. smar- 
00< me dalyvaujančius italų ir kiai virto su mašina ir nusi- 
dut vokiečių kariškius. Jis vis laužė koją. Nukentėjęs nu- 

tvirtiną,, kad jam uždrausta gabentas į Utenos ligoninę.

ros

KAIP ATSIRADO PASAULIS, ŽEMĖ 
IR ŽMOGUS?

Žmogaus protas nuolat dirba, nerimsta, 
blaškosi. Jis nori viską suprasti, žinoti. 
Žmogaus gyvenimas šioj žemėj yra sunki 
ir nepahaigiama kova dėl gamtos paslap
čių atskleidimo. Žmogus su žiūronu ver
žiasi į beribę dangaus visatą, o su mikros
kopu į paprastą akim neįžiūrimų bakteri
jų ir atomų “pasaulius.” Ir šis nerimstan
tis žemės gyvis — žmogus, savo neribotu 
protu vadovaudamasis, kas kart vis dau
giau ir daugiau pažįsta tai, kas visatoj yra 
ir gali būti.

PASAULIO PRADŽIA.
Žmogus ateina į pasaulį, pažiūri į jį ir 

vėl dingsta. Kiek paslaptingas jo atėji
mas, tiek pat paslaptingas ir dingimas. 
Matomajam, materialiniam pasauly, žmo
gus yra lyg meteoras. Gimė, sužibėjo ir... 
užgeso! Žmogus, atrodo, negali pasakyti, 
ar pasaulis buvo jam negimus ir ar bus 
jam mirus. Tačiau, kol žmogus gyvena, 
jis stengiasi rasti pasaulio pradžią ir pa
baigą. Ir iŠ tikrųjų, kada ir kaip atsirado 
žvaigždės, sąųlę,.žemė, kitaip tariant, tas 
musų vadinamas pasaulis? Kad pasaulis 
nėra amžinas, šiandien neabejoja nei vie
nas mokslininkas. Jeigu pasaulis turėjo 
pradžią, tai turės ir pahaigą. Taigi, išnyko 
mintis ir apie pasaulio nepabaigiamumą. 
Nora pasaulis arba visata yra toks didelis, 
kad žmogus negali įsivaizduoti, bet protu 
remdamasis materialinį pasaulį iš amžino 
ir neriboto pavertė į laikiną ir ribotą. 
Šiandien šia žmogaus proto išvada niekas 
neabejoja. Žmogus ir pasaulis, fiziškai 
imant, yra tos pat prigimties, tik skiriasi 
laipsniu. Abu yra laikini, tik pasaulis yra 
aukštesnio laipsnio. Kitaip tariant, jis yra 
didesnis ir ilgesnis jo amžius, žmogaus 
gyvenimo laikas ir jo kūnas yra maži, vi
sai nepalyginami su pašau1/*! amžiumi ir 
jo didumu. Ir vis dėl to toji dulkelė, žmo
gus, drąsiai stato klausimą apie pasaulio 
pradžią.

Pasaulio, arba bent musų saulės siste
mos atsiradima, mėginama aiškinti vadi
nama Kanto—Laplaso teorija. Jos turinys 
toks. Kadaise, prieš amžių amžius, vietoj 
mus saulės sistemos buvęs tik didžiulis pir
mykštės medžiagos dujų debesys. Dėl kaž
kokios priežasties vidury to debesio atsi
rado judėjimas. Dujos pradėjo suktis, tirš
tėti; susidarė milžiniškas karštas kamuo
lys, nuo kurio atskilo mažos dalys, iš kurių 
vie'na yra ir musų žemė, o saulė yra to pir
mykščio dujų debesio centras arba lieka
na. Dalykas, atsirado, aiškus. Gaila tik, 
kad žmogaus protas, stengdamasis gyve
nime logiškai galvoti, yra priverstas dėti 
pasaulio atsiradimo priežastim visai nelo
gišką dalyką, būtent, aklą, be jokios prie
žasties, atsitiktinumą: taip sau, be niekur 
nieko, ėmė ir pradėjo suktis tas didžiulis 
dujų debesis. Šis nelogiškumas rodo, kad 
žmogus vis dėl to tikros pasaulio pra
džios priežasties dar nepatyrė ir, greičiau
siai, niekad nepatirs. Kas nenori jieškoti 
pasaulio atsiradime protingos (jei gali
ma) pirminės priežasties, tas geriau pada
rys, visai pasaulio pradžia nesirūpinda
mas, Vis tiek, kitaip pasaulio atsiradimo 
tuo tarpu negalima išaiškinti. Visai teisin 
gai vienas mokslininkas yra pasakęs, kad 
pasaulis, kuris galėtų atsirasti visai atsi
tiktinai. be jokios priežasties, visai netu
rėtų jokio pateisinimo egzistuoti.

Religijai, žinoma, čia geriausia dirva 
“stebuklus” skelbti. Dievas tarė: testojasi 
pasaulis, ir tuojaus pasaulis iššoko, lyg 
zuikis iš magiko rankovės.

Bet šitoks pašhulio atsiradimo aiškini
mas nieko neišaiškina. Jis gali patenkinti 
tiktai protinį tinginį, kuris tingi protauti.

Kuomet žmonės pradeda aiškinti daly
kus Dievo valia, tai jie tik parodo, kad tie 
dalykai jiems nesuprantami. Sakoma, kad 
Peruvijoj, kur nebūna žiemos ir tenbuviai 
laukiniai niekados nemato ledo, sykį išti
ko toks šaltis, kad vietomis užšalo vanduo. 
Kai laukiniai nuėjo iš ryto į ežerą pasi
semti vandens, jie nusigando, kad vanduo 
pasidarė kietas kaip akmuo. Nusigandę 
jie nubėgo pas savo kunigus. Tie atėjo 
persitikrinti, ir ištikrujų vanduo buvo kie
tas. Nežinodami kaip tai išaiškinti, kuni
gai pradėjo sakyt, jog tai esąs ženklas, 
kad dievai supykę. Reikia, girdi, melstis 
ir prašyt, kad jie atsileistų ir vėl vandenį 
suminkštintų. Ir pradėjo daryt visokius 
burtus. Tuo tarpu pakilo saulė, oras atšilo 
ir ledas sutirpo. Laukiniai tačiau tikėjo, 
kad tai tikrai buvo dievų bausmė jiems.

Taip yra ir su pasaulio atsiradimu. Kuo
met pradeda aiškinti jį atsiradus stebuk 
lingu budu, iš Dievo valios, tai reiškia, 
kad jie nežino pasaulio atsiradimo prie
žasties. O be priežasties gamtoje niekas 
neįvyksta.

Pasauly daug yra reiškinių, kurni prie

žastys žmogaus protui da nežinomos. Bet 
tai nereiškia, kad jos nebus kada nors su
žinotos. Tokie slėpiniai kariais pasiseka 
išaiškinti visai netikėtai. Taip anglų moks
lininkui Newtonui pavyko išaiškinti svo
rio priežastį. Kodėl visi daiktai krinta že
mėn, o ne aukštyn? Arba kodėl jie iškelti 
oran ir paleisti nepasilieka ore kaboti? 
Kodėl mėnulis nuolatos sukasi aplink že
mę, o žemė aplink saulę, ir vieni nuo kitų 
negali nei nutolti^nei susiartinti? Seniau 
tas buvo aiškinama “tokia Dievo valia,” 
bet Newtonas parodė, kad čia veikia tam 
tikros priežastys, o ne kokia ten “Dievo 
valia.”

Taigi nėra abejonės, kad kurią nors die
ną taip visai atsitiktinai pavyks kam nors 
ir pasaulio atsiradimo priežastį atskleisti, 
kaip Newtonui pavyko išaiškinti gravita
cijos įstatymą.

ŽEMĖ PATI PASAKOJA SAVO 
ISTORIJĄ.

Žemės istorijoj, kaip ir viso pasaulio is
torijoj, yra neaiškus tik vienas momentas, 
būtent, jos atsiradimo akimirksnis. Ta
čiau, jei įsivaizduosim, kad tą atriradimo 
momentą žinom, tai nuo tada žemės pra
eitis jau nesudaro jokių ypatingu neaišku
mų. Jei Kanto—Laplaso teorijoj nekreip
sim dėmesio ir nejieškosim priežasties, ku
ri privertė pirmykštes dujas judėti, o pra
dėsime nuo to akimirksnio, kada dujų de
besys jau juda, tai nuo to laiko jau mums 
nesunku gana tiksliai atpasakoti žemės 
praeitį, nes pati žemė savo istoriją pasa
koja.

Žemė kadaise buvo karštas, skystas ug
ninis kamuolys, panašiai kaip dabar sau
lė. Pamažu žemės paviršius aušo. Susida
rė kieta pluta, arba žievė, kurioj vėliau at
sirado augalai ir gyviai.

Įvairiais žemės laikotarpiąis buvo ati
tinkami augalai ir šyviai. Pavyzdžiui, ak
mens anglys yra labai senai augusių miš
kų suanglėję medžiai. Taip pat to meto 
žemės gelmėse randama keistų, milžiniš
kų gyvulių kaulų. Tokių gyvulių dabar nė
ra. Mokslininkai, tyrinėdami žemės klo
dus, nustatė įvairias žemės praeities gady
nes, remdamiesi randamomis tuose' klo- 
duose augalų ir gyvių liekanomis, šie že
mės klodai yra žemės istorijos knygos la
pai, o liekanos—tai raidės. Taigi žemė 
žmogui parūpino savo istorijos raštą, kurį 
mokslininkai su didžiausiu atsidėjimu 
skaito ir padaro prieinamą plačioms ma
sėms. Tačiau dar daug žemės istorijos lą- 
pų yra užversta, kuriuos, be abejonės, at
vers ir perskaitys, jei ne musų, tai atei
nančioji žmonių karta.

ŽMOGUS.

Iš visų stambesnių gyvių žemėj žmogus 
atsirado vėliausiai, nes jo pėdsakai yra 
randami tik pačiuose jauniausiuose žeinės 
kloduose. Kaip žemė nepaduoda savo tik
ros atsiradimo priežasties, taip ir žmogus 
nats nežino, iš kur jis atsirado ir kaip. Šis 
klausimas neduoda ramybės žmogaus 
protui ir iki šiai dienai. Atsakymą į šį 
klausimą “visai aiškų” duoda tik religijų 
mokslas. Kaž kas sutvėrė žmogų iš nieko 
—ir viskas. Tačiau šių dienų mokslinin
kas. kuris aiškiai prieina išvados, kad nie
ko iš nieko negali būti, jieško bandymais 
patvirtintos tiesos. Yra tokia pažiūra, kad 
žmogus pamažu išsiritulioja iš kitų gyvių. 
Ši gyviu raidos teorija atrodytų lyg ir rim
tesnė už pirmąją, iš “nieko,” bet čia lieka 
neaiškus klausimas, kaip atsirado pirmoji 
gyva ląstelė, gyva organiška medžiaga. Be 
to, dar kitas klausimas, kaip iš vienos rū
šies gyvių galėjo atsirasti kitos rūšys. 
Praktikoj matom, kad ąžuolą galima taip 
auginti, kad jis per 40 metų neužaugs di
desnis už botkotį, šunų turime įvairių vei
slių. žmogaus išaugintų: mažų, didelių, lo
jančių ir nelojančių ir tt. Lygiai ir kitų 
laukinių ir naminių gyvulių yra įvairių 
veislių. Bet iš šuns išauginti ožką arba ą- 
žuolą išauginti judančiu, gyvu daiktu, 
žmogui dar nepavyko, ir abejotina ar greit 
tai pavyks. Taip pat įdomu, kur tas aki
mirksnis, kada žmogus tapo žmogum. Nu
statyti pirmykščio, laukinio žmogaus evo
liuciją. vystymąsi ligi dabartinių laikų nė
ra sunku, bet visai tiksliai išaiškinti, kokiu 
budu žmogus atsirado žemėj, kol kas dar 
musų protas nemoka, taip kaip tų peruvi- 
iiečių protas nemokėjo išaiškinti, kokiu 
budu vanduo galėjo pasidaryti kietas.

Ret mokslas nenustoja vilties. Jis jau iš
aiškino kaip kįla vėjas, kaip pasidaro de
besys. kaip įvyksta lietus, žaibai ir perkū
nas, ir nėra abejonės, kad bus taip pat iš
aiškinti ir kiti neaiškus dalykai.

Tuo tarpu gi galima tik tiek pasakyti, 
kad jokių “stebuklų” pasauly nėra ir nie
kados nebuvo. Visi reiškiniai yra tam tik
im priežasčių rezultatai.

u i



<*»**//#* <**/**»#*«■/*//<// / t 1 / / t 4 ,i t i i i i i i ( t 1 i < t < i

KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktas Puslapis.No. 24. Birželio 16 d., 1937 m.

h ponijos Miestas, Kurį Sugriovė Vokiečių Laivynas. PAJIEŠKOJIMAI

KAUNE ATIDARYTA NAPOLEONO 
PARODA.

Kaip jau anksčiau esame Napoleonas Vienoje ir kitur, 
rašę, Napoleono žygio per Paroda bus atidaryta apie 
Lietuvą 125 metų sukaktu- mėnesį laiko. Į parodą yra 
vių proga, lietuvių francuzų atvykę ir du atstovai iš pa- 
draugija Kaune surengė Čios Francuzijos. Tsb. 
Napoleono parodą. ------------- —apo

Gegužės 20 dieną kultū
ros muziejaus patalpose toji 
paroda buvo iškilmingai 
atidaryta. Atidaryme daly
vavo keli šimtai kviestųjų 
“aukštų” asmenų. Parodo? 
tikslus ir reikšmę apibudino 
švietimo ministeris Tonku 
nas. Jisai nušvietė ir paties 
Napoleono žygio per Lietu
vą reikšmę.

Tas žygis Lietuvoje yra 
palikęs daug pėdsakų, dar 
ir dabar beveik visoje Lie
tuvoje atmenamas, nors ir 
ne savomis akimis jau ma
tytas. Pasiekęs Lietuvos že
mę, Napoleonas oficialiai 
paskelbė karą Rusijai. Bū
damas 1812 m. birželio mė- 
nėsy Aleksote, Napoleonac 
paskelbė baudžiavos panai
kinimą. Būdamas Vilniuje, 
jis sudarė Lietuvos Kuni 
gaikštijos valdžią.
- -. Visa tai parodos rengė
jai ir norėjo vaizdžiai šioje 
parodoje pavaizduoti, vi
siems priminti, dokumen
tais ir kita kuo parodyti tuos 
Napoleono žygius, pavaiz
duoti ir bendresnę ano meto 
Francuzijos ir Lietuvos pa 
dėtį, žymesniuosius to laiko 
vyrus, jų darbus ir kt.
• Po parodos atidarymo, 
svečiai apžiurėjo parodos 
eksponatus. Jie išdėstyti net 
dvejuose aukštuose ir užima 
kelis muziejaus kambarius. 
Eksponatai surinkti iš pa
čios Lietuvos. įvairių jos į- 
staigų bei privačių asmenų, 
iŠ Francuzijos ir kitur. Vi
so parodoje eksponatų yra 
keli šimtai. Eksponatai la
bai įvairus: žemėlapiai, li
tografijos, graviūros, nuo
traukos, portretai, ginklai ir 
taip toliau. Tai naudinga 
medžiaga geriau pažinti pa
tį Napoleoną, jo žygius, tos 
epochos gyvenimą ir pana
šiai.
’ 'Visa paroda suskirstyta į 
keliatą skyrių. Portretu sky
riuje vaizdžiai pirmiausia 
matyti pats Napoleonas. Na
poleonas Rusijoje, Napoleo
nas Francuzijos imperato
rius ir Italijos karalius. Na
poleonas ant arklio, Napo
leonas studijuoja Prūsijos 
žemėlapį ir tt Matvti jo 
maršalai, motina, žmona, 
ainiai ir kiti. Ten pat Varšu
vos kunigaikštijos karo mi
nisteris, Napoleono I armi
jos divizijos generolas Po
niatovskis, Rusijos caras 
Aleksandras I. Tadas Kos
ciuška ir daug kitų portretų.

Antras skyrius Napo
leono gyvenimo epizodai. 
Čia Napoleonas karo moky
kloje, Napoleonas dalina 
Garbės Legiono kryžius, 
Napoleonas Tilžėje susitin
ka su Aleksandru I, Napo
leonas vainikuojamas ir tt.

Trečias skyrius — kauty
nių vaizdai. Čia matyti, kaip 
Napoleonas nugali austrus, 
kaip žygiuoja per dykumas, 
kovoja kitur.

Ketvirtasis skyrius — Na
poleono žygis per Lietuvą. 
Vaizdas Kalvarijoje, Mari
jampolėje, Mykoliškyje, sto
vyklos Piliuonyse, ant Ne
muno kranto, 4-tasis armi
jos korpus žygiuoja į Kruo
nį. imperatoriaus armija 
prie Vilniaus, Nemuno, 
Dauguvos, perėjimai, armi
ja žygiuoja į Smolenską, 
grįžtanti iš Rusijos armija 
Vilniaus rotužėje.

Penktajame skyriuje įvai
rus francuzų liaudies raiži
niai. Napoleonas Boulogne 
stovykloje. Napoleonas į- 
žengią į Madridą, Napoleo
nas grįžta iš Elbos salos,

HLAVERHILLIO FABRI
KANTAI PRIEŠ ČEKO 

SLOVAKIJOS ČEVE- 
RYKUS.

Haverhill, Mass. — Čia 
padaroma daug moteriškų 
čeverykų. Todėl vietos “šiu- 
šapių” kompanijos pakėlė 
protestą prieš projektuoja
mą Amerikos prekybos su
tartį su Čekoslovakija, ku
riai tokia sutartis duotų tei
sę įvežti Amerikon daugiau 
moteriškų čeverykų. Haver- 
hillio avalinės fabrikantai 
sako, kad jei tokia sutartis 
butų su Čekoslovakija pasi
rašyta, tai apie 8,000 batsiu
vių Haverhilly netektų 
darbo.

Čia parodytas Ispanijos miestas Almeria, kurį anądien subombardavo vokiečių laivynas, keršydamas Ralistams už
tai, kad pastarųjų orlaiviai susprogdė puikiausi nacių karo laivą “Deutschlandą.” „ ,

Massachusetts F ar- Kiek Jie Ima ir
merių Žiniai. Kiek Duoda.

i SIDABRINIS AMERIKOS 
LIETUVIŲ DAKTARŲ 

DRAUGIJOS JUBILIEJUS
Iki birželio pabaigos galima Pittstono kasyklų kompani- ■ • • • • 1 !•- .* • •»••>• •gauti pinigų pasiskolinti 

lengvom išlygom.

Agrikultūros Departa 
mentas prašo mus pranešti, 
kad Massachusetts valstijos 
farmeriai iki 30 birželio ga
li lengvom sąlygom pasi
skolinti iš Resettlement Ad-

STATOSI “BEDIEVIS 
KUS” PABŪKLUS.

Ginaitai. Vietos ukinin
kai gražiai kuria naujas so
dybas, vienkiemiuose sodi
na medelius, stogus dengia I ministracijos pinigų žemės 
skarda, čerpėmis ir lentelė- ūkio mašinoms nusipirkti.

jos viršininkai paima 
$158,699 algų.

Kada angliakasiai kietų
jų anglių kasyklose parei
kalavo už savo sunkų darbą 
po $5.50 į dieną, tai kompa-

Birželio 9 dieną sukąko 25-ki 
metai kaip sėkmingai veikia Ą- 
merikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. Todėl šie metai yra 
draugijos Sidabrinio Jubilėjaus 
metai ir kaipo tokius draugija

■ Veronika Kašalunįutė, pajieškau
.<avo tetų AMELIJOS MAKARAVI- 
CIENĖS, ir Petronėlės RAŽD1ENĖS. 
kilus iš Panezingių kaimo, Alytaus 
apskričio. Labai -mylėtau pasimatyti, 

i malonėkite atsišaukti, arba kurie ži- 
i not kur jos randasi, prašau pranešti 
i jų adresų. Misa Ver. Kašaluniutė, 
i 866 Winchester avė., (6

New Ilaven, Conn.

i Pajieškau Kazimiero Kučinsko,
Skučų sodos, Kuršėnų parapijos; se-

I niau jis gyveno Cambridge, Mass., 17 
I Circuit st. Prašau atsisaukt, kurie ži
not kur jis randasi, malonėkit pri- 

; siųst adresų. J. Žilinskas
1 P. 0. Box 781, Millinocket, Me.I------------------------------------

Pajieškau brolio MYKOLO DAGIO
. iš Kurkliečių kaimo, Kamajų vai.,
Rokiškio apskričio. Išvažiavo į Ame
riką prieš karų; paskutiniu laiku gy- 

| veno Brooklyne. Ji- pats, arba kas jį 
žino, praneškite jo adresų. (5)

Ona Dagyte-Ženiaitienė 
Calle Perceverancia 4761,

i Berisso F. C. S., Rep. Argentina.

profesijoje dirbusiems, bet gra
žų gyvenimą turintiems! ?

Sidabrinio Jubiliejaus Metais 
Amerikos ’ Lietuvių Daktarų 
Draugijos vairą laikantiems: 
Dr. M. T. Strikoliui, prezidentui, 
Dr. J. J.'Kevarskui, iždininkui, 
Dr. J. j. Šimkui, sekretoriui 
teks daug padirbėti, bet užtai 
jie jau dabar linksmi, kad jiems 
teko laimė iškilmingais metaisnutarė pažymėti. Pradėdama

nijos atsistojo piestu. “Kas birželio 9 d. Sidabrinio Jubilie- g^v^į drangijos vadovybėje.
gali tiek ‘daug’ mokėti?” jaus Susirinkimu, kuriame tu-, Sidabrinio jubiliejaus komi-
jos klausė. Juk pelno iš ka- rej0 Pntaiky^ programą, drau- sud&rQ. Dr p z zaiatorjSj
sykių nesą! Kompanijos da ^Ja manosay° sukaktuvių v«- Dr j p poška, Dr. C. K. Kliau- 

T i- a . " kią pratęsti iki rudens ir baigti - - - -

Pajieškau savo dukrelės JENNIE 
ir moters ROŽES TEJ4-ANIENĖS,

nuostolių turinčios! ga, Dr. C. Z. Vezelis ir Dr. K.mis. Daugelis statosi per-1 Paskolos duodamos vis- činmie dipnnrnis bankietu. Tuo laikotarpiu drau-
kunsargms, kuria naujus so- čiukų perykloms, purekintu- laikraščiai’ paskelbė, kad ban<t>s t«s‘rod>'ti “Paud°-

Seniau žmonės savo trio- Ra?s’ 1?iazle!ns, «•. dideliems pittstono kasyklų kompani- ><;• bus ««"«««• » » «•« «
bJZJgod?“’nuok±“rlams latlemS daly’ valdybos pirmininkas "ešose pastose.
“švpntintnm žnlčm” ir “šv . • - Gallagner pereitais metais “Nesunku bile asmeniui, betAgotos duona,” o dabar jau LįS“r Vart?ti'kowSaIt^lPasiŽ'nė- ?^’47°v ai- nelengva draugijai 25-kių me-
tipmc hnrtums npnadtiki . u nuopeiavy gOS. O VlCe-preZldentaS Nash tu sulaukti, rašo draugijos »e- Kurie kenčiat skausmus ir negalit
uemb Muruuns įiepabiuni. i vlskai, nes Vienam neapsi-: nasipmp 410 00 nėr me- kretorius Dr J J Šimkus atvažiuokitjtikrųiietu-stato perkūnsargius. Tai ais- v ’ r pasiėmė per me- Kretonus, vr. j. j. smukus, , v|šką pirtį. Pirtis įrengu gerai su
lene “cnhpdipvpiimn” 7J»nk- .r , , . tUS. kviesdamas narius į Jubiliejinį į šiitu ir šaltu bėgančiu šaltinio vande-
Įog . Kooperatyviškam darbui Aštuoniems tos kompani- susirinkimą. Tai didelės tiesos kambarį b^reikdure^nt^Ui^uti

siūloma du planai Būrelis • jos direktoriams per tuos.žodis. Tomis sukaktuvėmis “ —1 *** butl
I ..L. M* « L.. 1 . t/-t t zJ T lA/a .

Dr. K. Drangelis, 
Sid. Jub. Kom. pirm. ir 
Draugijos prez.-elekt.

LIETUVIŠKA PIRTIS.

DAKTARAI PASISAKĖ 
UŽ GIMDYMO KONT

ROLĘ.
Amerikos Daktarų Drau 

gijos

įpL-vionoc moša votį
kurių sumanymu, atsidavimu ir 

Bet maineriams, kurie už- darbu gyvavo ir net bujojo, tin-Kiekvienas įneša lygų Šerą.
suATia^mS^pį’reių Į Mekv^enam^SgalfS V** kamai ’atsflygi"ti'
ę pripažino, kad gįm- V& uS ” ,1°P° U°° ! d,e- Sidabrinio Jubffiejaas komi.

dymo kontrole yra teisėtas Įnjnkas, tik už jos vartojimą • * tetas jau dabar mielai reiškia
neišvengiamas dalykas L.:*.- • turi mokėt sutarta* i savo dėkingumą lietuvių skait-med^nSoj.TeKak-|“^ ‘-i mote suUitg MARIAMPOLĖJ ŽMONĖS

cininkamtr tas baisiai nepa- Vienas ratelio narys pa
tiko. Pavyzdžiui, New Or- į geriamas mašinos arba ma

kolei pasveiks. Taipgi priimam ant 
vasarinių vakacijų. Gali gaut kamba
rį ir virtuvę, arba tik kambarį. Vieta 
labai graži, ant kalno tarp gražių
sodnų ir pušynų. Oras tyras, valgiai 
visi musų pačių pagaminti. Patarna
vimas teisingas. Norėdami daugiau 
žinių klauskite; (6)

KAZIMIERA YAUGIENĖ.
Old Town Farm, Littleton Road, 

Harvard, Mass. 

Reikalingas partneris

(Čia jųdviejų paveikslas) 
po tėvais Rauloniutės, kuri mane ap
leido 1936 m. liepos 7 d. Pasiėmė duk
relę išvažiavo ir nežinau kur ir dėl- 

Įko. Ji yra 24 metų amžiaus, 5 pėdų 
aukščio, pusiau tamsių plaukų, mė
lynų akių, apvalaus veido, sveria 15S 
svarus, gražiai atrodo._ Dukrelė yra-4 
metų ir 8 mėnesių, mėlynų akių, pu
siau tamsių plaukų, sveria 48 svarus, 
gražiai atrodo. Rožele ir mylima duk
rele grįžkite atgal ir gyvensime ko- 
gražiausia. Aš žinau, kad kas tave į-, 
mokino. Bet jeigu nenori gyvent su 
manim aš jus nepriversiu. Bet aš ne
galiu užmiršt dukrelės. Kiekvienas 
tėvas gailisi savo vaikų. Mylima duk
rele. parašyk laiškelį savo tėveliui, 
aš labai noriu, brangi dukrele, tave 
pamatyt. “Keleivio” skaitytojai, jei
gu kurie sužinotumėt kur jos yra/ 
prašau pranešti adresą. Kuris pri-
duos teisinga adresą duosiu $25 atly
ginimo. MIKE TENANIS 

82 Town Hill avė., Panbury, Conn.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 40 iki 45 
metų amžiaus, kuri nevartoja svaigi
nančių gėrimų ir mylėtų ramų gyve
nimą. Aš esu našly,«, 45 metų. Ku
rios arčiau nori sušipažinti, tai pra
šau, atrašyt laišką ir prisiėst savo 
paveiksią. Piačiau apie save aš pa
akinsiu per laišką. A. W. (4)
87 Chestnut st., Keamy, N. J.

Aš pavienė moteris, turiu gražų 
namą, 6 šeimynų (apartment house) 
gražioj vietoj ir geros įneigos. Taip
gi turiu gerą darbą ant visados ir ge
rai uždirbu, man vienai sunku namai ............ _ ______
prižiūrėti, dėlto reikalingas pusinin- aiškinsiu per laišką, 

i kas. Gera proga doram vaikinui arba — —

VF|qiAei lingai spaudai, kuri taip ištiki-
VLlolAbl. mai Amerikos Lietuvių Dakta-

MariampOiėie, nuo kovo rų Draugiją'darbuose rėmė. Ju- 
leans arkivyskupas J^o^H^į^i^bėju^Kitfiuriai pa-'dienos iki balandžio 22, biliejaus eigoje galima bus net 
pareiškė, kad šitoks dakta- LCĮ^ jie vartos gimė 17 berniukų ir 18 mer- gyvais daviniais jrodyti musų jį-įig’™
rų nusistatymas esąs tikra Į-magina, paskirta laiką ir pa- &alciy* Susituokė 17 porų. spaudos reikšmingumą ne vieni daryt. Kreipkitės ypatiškai arba įaiš- 
nelaimė. bkui sugrąžins ią globėjui. ™?re77vyrU moterų, draugijai, bet ir jos narius su- k^54 ^llo’u^’by>av,TSBro0klyn, N.Y.

DD.ėUT. DIIIIl neono .Kiekvienas moka globėjui1?0^11 Pęr menesi M a- dariusioms profesijoms: Medi------—-—
PRIĖMĖ B1LIŲ DEPOR- nx max;nnfi vartniimn na nampoleje priaugo 11 zmo- cinai ir Dentisteruai. O jeigu Žali Laukai ir Daržai.
TUOS NUSIKALTUSIUS Kkirtamokesni oJ alnbėias nid- nariuose atsiranstu nors semi- P?vąna>. ^°.va"a! Parsiduoda farma,

a Trini! IC SKirvą mOKe»nj, O giooejas r» • K u .... ‘ , , labai pigiai. Graži vieta. SavininkasAlLIViUo. deda gaunamus pinigus į Daugiau Pus ubagų. genijų plunksnos mene, gal tuo- serga 3 metai, žemė gera w akerių,
Žemesnysis Kongreso bu- banką Iš tų pinigų atmo-į * Reikalinga met pajėgtume tinkamai įver- b veislės, įtaišai nauji že-

tas pereitą sąvaitę pneme kama valdžiai paskola ir, Vyras ir moteris-poTa. į maža va- tlntl 1,etuvl¥ haudles loJalum3 dirbimui, 60 medžjų, 20 didelių
blhų, kuris reikalauja de- ntipravimn išlaidos sarnamj—ūkę prie virtuvė; darbo tų dviejų profesijų nariams, _ klrv^’ 2 jau‘iKaiauja ae- mašinog Operavjmo išėdos. v7rtuvV, darbo tŲoortuot visus svetimsahus, Tu patyr? A’«os ™°- Vakurie nusikalsta kriminaliai | Reikalingos am 1 1 1 menesitnkinm« «u kam 580 iki $10° ’ mėnesi. tOKlomS SU- Avanta Farm

Ulster Park. N. Y.ir būna nuteisti kalėjiman, tartims blankos, o taip pat
„„„ ir ViSi Pata™a>i P.r.iduod. Farma

PHILADELPHIJOJ SUIM- gaunami Resettlement Ad-! Su visak įrankiais, 65 akeriai že-
TA 100 BUTLEGERIU. J ministracijos ofisuose že- su budimais, 2 maiiės nuo Pooi 
Nors prohibicija Ameri- miau nurodytais adresais. rįU greitai kad ir pigiai parduot, n*>s

koji panaikinta, bet butfege- šitokiu budu barmenai Plačiau, kas norės, paaiškinsiu laiš- 
riai neišnyko. Jie injportuo- Ig^li įsigyti ir brangių maži- k? aTd)a ypatiškai. Kreipkitės šiuo 

ja degtinę, apeidami vai- nų, kurios kaštuoja nuoi*resu
džios mokesčius, ir pardavi-kgpo iki $1,000. Pavieniam! 
nėja ją daug pigesnėmis žmogui, turinčiam nedidelę 
kainomis, negu Amerikos farmą, šitokios mašinos ne- 
legalė dpgtinė. Už šitokį prieinam0S, bet susitarus 
valdžios “apgaudinėjimą keliems ar keliolikai bend- 
Philadelphijoj suimta 100 raį( jos lengvai įsigijamos ir 
butlegerių. J lengvai išmokamos, nes mo-

ka ne vienas.
KALAKUTAS SU 4 j Nuošimtis už tokias pa- 

KOJOM. skolas imamas tik trečias, o
Indianos valstijoj, Van- Daskoia atmokama nuo 

denburgh’o apskrity, buvo įvieju jkį penkių metų. Jei- 
išperėtas kalakutukas su ke- gu reįkia, paskolą galima 
turiom kojom. Į gauti ir ilgesniam laikui.

Norint šita proga

(4)
Mrs. Anna Lamaitis,

% Paul Petroski
Hubbardsville, N. Y.

pasi-
R a nnoN^MU&sT^i I n.aud.oti’ reik.ia kreip- 
RAUDONĖS Mielo I ELI* | i čunprviRnri JamAs Atis į šupervisorį James A.

Raudonės miestelio skly- por(ją kurio adresas yra 
pminkams audra padare ne- kfo.’io Amity * Amheret, 
maža nuostolių, lietus su le- M arba adresais, 
dais išmušė daržoves ir su
maišė su zememis visas pa
sėtas sėklas.

PANDĖLY LABAI BRAN
GI MĖSA.

Pandėlio miestely, Rokiš
kio apskrity, mėsa yra apie 
20 procentų brangesnė, ne
gu Rokišky ar kur kitur. Gy
ventojai žada skųstis kainų 
tvarkytojui.

Brocktone: Herbert T. 
Hatch, 106 Main Street

Worce»tery: Richard F. 
Clapp, 407 Federal Blg.

Concorde: Raymond L. 
Chrisholm, 19 Everett st.

Pajieškau darbo
Ant farmos už gaspadorių, dirbu 

visokį darbą ir suprantu; pusamžis 
vyras, nevedęs. Kam toks reikalin
gas, prašau atsišaukti. .(5)

V. SVENTICKAS
108 West st., New Britain, Conn.

. ... , • - nos tvinksta, 1 telyčia, 2 pumpos, 2arge mokslą ėjusiems, sunkiai geri arkliai, mašinos, įrankiai. Stuba 
6 ruimų. Gali pirkt su gyvuliais arba 
vieną farmą Mašinos ir gyvu
liai $1,566. Gali padaryt gerą pragy
venimą. Iš karvių į mėnesį $50 ir dau
giau. Atvažiuokit pažiūrėti arba laiš
ku klauskite.' (4)

Petronėlė Yuškevičienč 
Box 16, Garden, Mich.

Telefonas: Tark 3165
DAKTARAS

A L. Graičunas
Phviieian and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

EKZIMA—IŠBĖRIMAS.
“Per tt mėnesius aš kentėjau nuo šla
pių išbėrimų abiejose ausyse. Tik 10 
dienų ėmė prašalint skausmą, niežė
jimą ir išbėrimus pradėjus vartoti 
Marvan Dermopathie Salve. Aš dabąr 
palių linksmai pasakyt, kad visai pa
sveikau. ariu jūsų mosčiai,” rašo po
nia C. S., 276 Š. 3rd st.. Brookly, N.Y. 
MARVAN DERMOPATHIC SALVĘ 
Sustabdo niežėjimą greitai ir pagrei
tina gydymą Ekzimos, Psoriasis, 
Ringworm. Atblete’s Foot, Itcbing 
Pilės. etc. Saugi. Smagi ir greit Vei
kianti. Daktarai ja rekomenduoja. 
Gvarantuojam patenkins arba grą
žinsim pinigus. Jaras ftOc.; TK-igubas 
už $1.66. Už.sisakykit šiandien. Už
mokėsit gromatnešiui.

MARVAN LABORATORY, Ine.. .' 
Dept. T.

» 407 E. 6-th St.. New York. N. Y.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR B0NKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER» MASS.

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

=5=MBBaB==S===========^====

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.

Bile kada laike vajaus, iki 1 d. spaliu. 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. 

Kreipkitės į vietos LDS kuopą arba sekamu antrašu:
N

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street. Brooklyn, N. Y.

r
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Moterims Pasiskaityt
Al OTZVT1TTT T1TADT/AŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

VAIKŲ PAPROČIAI.

Geri ar blogi palinkimai

,ba stiklinį indą (puodą)..
Pastatyk pieną nei šiltai, nei 
perdaug šaltai. Pieną pri
denk, bet visai neuždenk. 
Pieną nereikia maišyti ir 
judinti; lai jis stovi vienoj 

. . vietoj ramiai. Geriau yra 
^el nuo saldaus pieno Smetoną 

pirmiau, negu pra-

Aliejaus Karaliui Paminklas.

įgyjami tik per nuolatinį la
vinimą ir Įpratimą. Su pa
pročiais niekas negema ii 
kūdikiai jų nuo tėvų nepa- 
veldi. Nuo pat gimimo die
nos mes pradedam tėmyti ii 
įgyti nekurtuos palinkimus. 
Kūdikiai turi tūlas ypatybes 
su kurių pagelba jie labai 
lengvai išmoksta ir įsigyja 
papročius. Jiems viskas at
rodo gera ir reikalinga, ką 
jie išmoksta nuo suaugusių. 
o ypač nuo savo tėvų. Kiek
vieno kūdikio kalba, apsi
ėjimas ir atsinešimas link 
kitų yra atspindis tų ypatų, 
tarp kurių jis auga. Gaila, 
kad daugelis tėvų kreipia 
per mažai domės šiam labai 
svarbiam auklėjimo faktui, 
kuris vėliau tokią svarbią 
rolę lošia visame musų gy
venime.

Paprotys yra niekas dau
giau kaip tik palinkimas at
kartoti tą, kas jau buvo pir
miau daroma, todėl reikia 
žiūrėti, kad blogi palinki
mai pas kūdikį neatsikarto
tų. Pirmiausiai reikia jį į- 
pratinti paskirtu laiku val
gyti ir miegoti. Reikia žiū
rėti, kad mažas kūdikis ne
įprastų visuomet verkti, 
kuomet jis nori motinos aty- 
dą į save atkreipti. Jei kūdi
kis sveikas, sausas ir paval
gęs, jis paverks ir sustos. 
Motinai nereikia nuolatos 
prie jo bėgti ir imti ant ran
kų kaip tik jis suvirksta. 
Bus daug geriau motinai ir 
kūdikiui, jei jis prie to ne- 
pripras ir išmoks tykiai sau 
vienas gulėti. Niekados ne
reikia supti nei liūliuoti kū
dikį kad jį užmigdžius. Rei
kia vieną sau paguldyti į 
tamsų, gerai išvėdintą kam
barį ir jis pats tuoj užmigs, 
jei nuo pat gimimo bus prie 
to pripratintas.

Kadangi auganti kūdikiai 
ima pavyzdį ir viską moki
nasi nuo suaugusių, ypač 
nuo savo tėvų, su kuriais 
daugiausia laiko praleidžia, 
todėl jų auklėtojai turi but 
labai atsargus ir žiūrėti, 
kad jie patys visur ir visuo
met gražiai, švelniai ir man
dagiai apsieitų.

Nekuomet nemeluokite 
savo kūdikiui, nes jis pama
tęs, jog jo tėvai meluoja ir jį 
apgaudinėja, pats pradės 
taip daryti.

Visuomet išpildykite vai
kui duotą prižadą ir dalai- 
kykite savo žodį, kad ir jį 
prie to pripratinus, nes tai 
yra labai garbingas palinki
mas^

Už blogą pasielgimą arba 
už nepaklusnumą nereikia 
kūdikį tuoj mušti arba šiaip 
žiauriai bausti. Nuo to tik 
pats išmoks žiaurumo. Rei
kia jo paklausti, kodėl jis' 
taip padarė, o po tam gra
žiai ir švelniai paaiškinti, 
jog taip yra negerai ir ne
gražu, jog tas mamą labai į 
užgauna ir jai gėdą daro.: 
Kūdikiai myli savo tėvus ir: 
niekuomet nenori jų užgau- į 
ti. Taip švelniai pamokytas 
ir sugėdintas kūdikis steng- i 
sis daugiau taip nedaryti J 
Jis bus daug švelnesnis su i 
kitais kūdikiais, kurie nesi-j 
elgs pagal jo noro.

Paaugę iki 9—10 metui 
kūdikiai labai mėgsta pagy-! 
rimus ir visuomet stengiasi 
tėvams arba savo mokyto
jams įtikti, kad juos už tai 
pagirtų. Nesigailėkite pagy-1 
rimo tokiems vaikams, jei 
jie to verti. Tegul jie nuo 
mažens dažino, jog tik geri 
darbai ir gražus apsiėjimas 
iššaukia pagarbą ir pagyri
mą. I

Nuo pat mažens kūdikius 
reikia mokinti teisingumo, 
duosnumo ir artimo meilės. 
Reikia jiems išaiškinti, jog 
visų luomų, rasių ir tautų

vaikai vra jiems lvgųs, 
tik jie yra geri ir dori vai-, j j 
kai. Jei tėvai mažus kudi- i f 
dus pradėtų taip mokinti, Kaiu nienas suruks tada
fi
iaug religijos ir tautiškos.^ skonj NieUados 
įeapyKarnos. {rauginkite pieno bulely. Bu

tely raugintas pienas būna 
negardus, dažniausia pa
virsta į išrūgas. Ūkininkės,

PIENAS.

Prof. J. H. Fransden, gal- 
a pieno departamento pra- katros norite gardžiai pieną 
nonės Massachusetts valsti- suraugint!, pirmiau duokite 
os kolegijoj, pataria mote- jam ataušti; niekados ne
ims kaip užlaikyti pieną ii rauginkite šilto iš karvės
metoną vasaros metu.

Kur galima, visuomet rei- 
ataukite, kad -pienas ii 
metona butų originališko- 
e, gerai uždarytose bonko- 
e ar kituose induose.

Nei trumpam laikui ne- 
likykit pieną ar Smetoną 
iltoje vietoje. Įsipilkit kiek 
eikia, o likusį tuoj padėkit 
šaldytuvą.
Visuomet nuplaukit arba 

jent nušluostykit viršų bon
zos pirm pieno įpylimo.
Tuščias bonkas tuoj gerai 
šplaukit.

Tol, kol pieno dar 
jonkoje. bonka turi but ge 
ai uždaryta

Nelaikykit pieną ar sme- SVOGŪNŲ LAIŠKAI, 
oną atviram inde prie kitų Svogūnų laiškai, arba tam 
/algių, nes pienas atsiduos maži svogūnai su ilgais 
V kvapu. žaliais laiškais (scallions),

Nepilk atgal į bonką to reikia užmerkti i gerai pa
seno ar Smetonos, kurie jau sūdytą vandenį‘ ir mirkyti 
)uvo atviram stikle arba valandą ar ilgiau. Išėmus, 
iuodukyje. sudėti į verdantį vandenį

Mažų kūdikių pieno mai- kad apsemtų ir virinti tol,

pieno. Ona B. Kubiliam*.

ASPARAGAI SU SURIU.

Asparagai,
2 šaukštai sviesto,
4 šaukštai miltų,
2 puodukai pieno,
11 o puoduko tarkuoto 

amerikoniško sūrio,
Pipirų ir druskos.
Ištirpinus sviestą įmaišy- 

kit miltus ir užpylę pienu 
nuolat maišant virkite kol 
utirštės. Ant galo įmaišykit 

; urį druską ii- pipirus ir vir
kite kol suris pasileis. Duo- 

yra į dant į stalą užpilkite ant iš
virtų asparagų.

Šitas paminklas yra pastatytas Rockefellerio šeimynos že
mėj, Lakevieu- Kapinėse, Clevelande. čia buvo palaidota 
aliejaus karaliaus žmona Laura, mirusi 1915 metais, ir čia 
dabar gulės jis pats.

Naujienos iš Kanados
apsileidumo, į šaukiamus 
lietuvių susirinkimus dalis 
visai nesilanko, atsikalbinė
ja, kad nepilietis ir nesu
pranta ganėtinai reikalus. 
Tokia nuomonė klaidinga.

VVINNIPEGO LIETUVIŲ
GYVENIMAS IR JŲ 

VEIKLA

; Winnipeg, Man., Canada.
—Atėjus pavasariui baigėsi
ir miškuose darbai, kurie; Darbininkams turi but aiš- 
paprastai dirbama žiemą, į ku, kad jie lankydamiesi į 
todėl ir man teko atvažiuot į! susirinkimus susigyvena su 
Winnipegą. Čia susitikau su i savo reikalais ir sustiprina 
senais veikėjais. K. Beniu-• savo eiles prieš išnaudoto
mis, kuris seniau buvo gana • jus. Ir kuomet visi darbinin- 

‘ veiklus pažangiųjų darbi- kai gins savo reikalus, taip 
ninku judėjime, dabar iš greit jie iškovos geresnes 
veikimo kiek pasitraukęs, darbo sąlygas ir prašalins 
užlaiko didelę drabužių ir bedarbę. J. Martinonis.
šiaip visokių prekių krautu- ---------------
vę, todėl neturi laiko vie
šiems reikalams pašvęsti.

Susitikau ir seniausį pa
žangiųjų Winnipego lietuvį,
K. Ginkų; čia daugelis jį 
vadina lietuvių tėvu. Tikrai 
malonus žmogus lygiai ir jo 
žmona. Jis visiems čia atva
žiavusiems lietuviams sten
gėsi kuomi nors padėti ir 
reikalui esant naudingo pa-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

George Kvietkauskui. —
Neverta dėl tokio mažmo
žio kelti polemikas ir vadin
ti žmogų “melagium” vien 
dėl to, kad jis pasakė, kaip 
jam dalykai išrodė.

_ . _ Ežero Bangai. — Gaila, 
tarti. Jis skiepino broliams ka(Į tamsta prie savo žinios 
lietuviams pažangią ir lais- iš Lynno nepadavei nei tik- 
vą įdėją ir ačiū tam, Winni- ros savo pavardės, nei adre- 
pego lietuviai pasižymi sa- Redakcija negali skelbti 
vo pažangumu. pranešimų, nežinodama kas

Susitikus su ALDLD. pir- juos parašė. Taigi, jei rašv- 
mininku jis mane tuojaus tum kitą syk, tamsta neuž- 
užkvietė į kuopos susirinki- miršk paduoti redakcijos ži- 
mą, kuris buvo 1 birželio niai savo pavardę ir gyveni-

III .T ♦ • -U- i * lenkų darbininkų svetainėj, mo vietą.
CHICAGO, ILL. I Jau neturiu vilties kuomet Nuėjau į minėtą susirinkimą

if mirkyti Kun. M. X. Mockus dėkuoja i“Ore, Pas?fe‘ J1™8 Pfeį ir tuojaus mane prispyrė . M. -Tamsta nepaais- 
už aukas. ^uriu V1J4» kad kas pįrjęti ženklelį Lietuvos liau- kini, ar toji sėdynė, prie ku-

. {nors iš jūsų pasakys prakal- džiai „įnti. ženklelis tikrai nos tolP hmPa drapanos, y- 
randuosi visai; bą ant mano kapo. Vienok, gi-ažįaį padirbtas, tai bus ra oda ar klijonke apmušta.Šiandien

inimo bonkutės turi but la- kol bus minkšti. Duodant į nepavidėtinoj padėty, vie-įmylimi mano šelpėjai, nę- gera atmintis, kad ir mes pigių klijonkių daiktai 
bai švariai užlaikomos, i stalą užpilti su ištirpytu nok kai geraširdžiai mano‘aPJKanados pažangieji lietu- kai susila,
Kaip tik kūdikis pieną išge- sviestu.
ria, tuoj bonkutę reikia iš- Į ---------------
plauti su šaltu vandeniu, o KUMPIS SU DARŽO-
lotam su šiltu vandeniu ii ■ VERDIS. ** v i 01 ■o iai . ....... , - - - .Dambrauskas, 31 E. 101-st tiptuvos liaudi nuo 19^6 m niu skuduru su terpentinu, o 

street, Chicago, III., arba A. Visi Kanados lietuviai* ture- kai išdžius, ištrinkit gliceri- 
Jocius, 135 E. 114-th pL, įsigyt tą ženklelį, jo kai- nu-
Chicago, ILL _______ na tik 25c. Jeigu kuomet

baking soda ir vėl gerai is- Nuplaukite tiek colio ir SS- Negalėdamas savo pne 
liauti su tyru vandeniu. Ant pusės storumo rūkyto nevir- teliams kitaip atsilygint, no- 
ralo visas švarias bonkutės |t0 kumpio šmotų, kiek ma- iau ištart nors nuoširdų ačiū 
•eikia sudėti į tam tikrą in-|note> jOg suvalgysite, sūdė- visiems, kurie vienokiu ar 
lą ir virinti. 1 kitę i keptuvę (roaster), ap- kitokiu budu prisideda prie

dėkite morkomis, svogu- mano vargingo būvio page- 
nais, salėrais ir bulvėmis, tinimo. Širdingiausia ačiū 
įberkite du šaukštu cukraus Steponui Dambrauskui, ku

ris daugiausia manimi rupi

APIE RUGUSĮ PIENĄ.

“Keleivio” 22-ram nume- 
y tilpo labai įdomus svei

katos skyriuje straipsnis: 
“Rugštas Pienas kaipo Mai
stas ir Gyduolė.” Aš jį labai 
atydžiai perskaičiau ir pa
tariu kiekvienai moteriai jį 
pasiskaityti, nes jis yra la
bai įdomus ir reikalingas 
kiekvienai šeimininkei.

Mano mamytė, Marijona 
Rukšienienė, gyvena žemės 
ūky jau labai senai ir yra ži
noma kaip viena pavyzdin
giausių ūkio šeimininkių vi
soj apylinkėje. Pas ją net ir 
amerikonai farmeriai atei
na įvairiais ūkio reikalais. 
Ji yra specialistė pieno rau- 
gintoja. Taigi ii pataria šei
mininkėms pieną rauginti 
šiaip:

Supilk pieną į molinį, ar-

pataisyt to negalima. Prie 
odos gi neturėtų lipti, jeigu

prieteliai manęs neužmiršta Pinkite aukų ir pa įųskite vjaŲ geibėjom savo bro- ir
ir kartas nuo karto pagal - mano ^Pimo fondą šių Įjams Lietuvoje kovoje su ?5 - - - -
išgalę mane sušelpia, tai pa- i n}an° . P^ietelįų m išri- žmogžudžiais tautininkais, n nėra kuo nors aptepta.
lengvina mano senatvę ir Ii-į kimų žmonių vardu: ®teP; kurie laiko pavergę visą Pamėgink nuvalyt ją vilno- 

i r Dambrauskas. 31 K. lOl-st t-.__ i- ..j- iaap.. nm slndnm en tunumtinu

J. Senkui.t? X-Mockuj ^ktų parvaąiuot į Lietuvą, VJ,*1 
Oak Forest Institution, sqVn broliams Velėjo dienrasei

Ward 51.
Aukos kun. Mockui.

Šiomis dienomis d a įplau- vergijos.

Iškarpas iš
rascio gavomeparodytume savo broliams, . - , . » ~ -

kad ir mes jiems geibėjom t sunaudosime. Aciu uz pri- 
pasiliuosuoti iš tautininkų

ir biskį pipirų ir ant pat ga- . _ , . .. -------------------------- — , „ . ,
lo viską užpilkite pienu ir naši, netik aukų rinkime ir; kg į Mockaus šelpimo fondą Kuopa turėjo daug svar- LIETUVIŲ LAISVES MY- 
kepkite uždengę vidutinio fo.ndo iždininko pareigų{aukų nuo sekančių asmenų: bm tarimų. Nutarė prisidėt ■ .
karščio pečiuje apie valan- ėjime, bet, turėdamas gerą Nuo J. Kurlio iš CIeve- une pirkimo ambulianso
dą ir pusę. pažintį su aukštais valdinin-• Įand0, per Niaurą .... $1.00 Ispanijos kovotojams Su-, VALDYB. .... MRr ,MS
-----------------------------------kais, parūpino man šioji j. Sruoga-Astrauskienė iš rast budus»ir.pagelbėt lietu- Jog. i
AMERIKIEČIŲ EKSKURSIJA prieglaudoj jaukią vietą Detroito ....................  $1.00 viams bedarbiams pašalpą. 906 Prescott st. ivaukepa’n. 111

Ačiū ir fondo
Antanui Jociui,

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN, ILL.

JAU KLAIPĖDOJE. ir priežiūrą
Išplaukus iš New Yorko šve- sekretoriui, 

dy Amerikos Linija, gegužės kuns sązirnnga! veda fondo 
29 dieną motorlaiviu Gripsholm įkalus, renka aukas 11 
amerikiečių ekskursija pasiekė daug rašo apie mane spau- 
laimingai Klaipėdą birželio 10 d. ~{°j- J el&tl ne JIS, gal plaČlO- 
Visi keleiviai patenkinti, oras J1 Visuomenė butų apie tna- 
buvo labai gėdringas ir patogus. Visai pamilŠUSl , bet gabi

Ekskursantai* iškilmingai au- “ ‘■rJe.r-^1 fe
tinkamo komiteto sutikti. Antra b!nlnk>skl_ laikraščiai šukele
ekskursija išplauks liepos 2 d. 7S>°”e.n«s

v * Aciu Lietuviu Laisvamaniuradotaujama p. Mucinsko, šve- Etjnfe Draugijoš
du Amerikos Linijos 
skyriaus vedėjo.

Gabi Mergaitė.

lietuviu

Lora di Meo. 5 metų amžiaus mergaitė, kuri gyvena Bos
tone, gali skaityti ir rašyti taip kaip 12 metų vaikai.

pirmai kuopai, kuri globoja
Vladas P. Minskas. ™a.n0 “’P™0 *>“**• .Ac,u

visiems aukavusiems ir au
kų rinkėjams, kurie prisiun
tė ar pridavė aukų į fondą. 
Aš negaliu atsidžiaugti, kad 
visuomenė mane užjaučia. 
Aš labai norėčiau dar tar
nauti jai, bet jau nebeišga
liu; jau turbut mano gyve
nimo dienos suskaitytos.

|l
«
» 

! I 
l
»

' » 
I

A. Jokantas iš Chi. $1.00 Isteįgf lietuvių vaikams mo- J. - Pir™. pageibininka,.
F. Lapokas, Chicago -50kyklelę. _ _
F. PuodŽiunaS, iš Rosc- rJcncil ai imant įnnipe- 730 McAlister avė., Waukegan, III. 

Tando «2 00 £° lietuviai kultūriniai pa- Emilija Kernagis—turtų rašt.
V. J. Sulis, justice Park, darė didelę pažangų. Be-

Illinois, .................... $1.00 darbių lietuvių yra gerokas _k8th st > Waak«„„,
• skaičius, darbų šiuo laiku KaMg Globėjai:

Viso ............ S6.0O jokių nesimato, nereikalau- J. Petraitis, n. Lauraitis.
ja nei ant farmų. Kurie netu- Knygiai:
ri jokių sutaupų, turi sku- K- Dambrauska-s A^Marcinkua.
bet prekinias traukiniais j Serpikis> vStekŪnas. 
Važiuot kur nors kitur jies- Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 
Vnt HorKn ‘dienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų,
KOL Udiuu. .... Liuosybės Svetainėje, kamp. 8tk ir

Tarp bedarbių yra kiek ir Adams sta.. wauke?an. hl

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS.

» VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 
RUftIES.

PATARNAVIMAS GERAS! 
Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

» \VORCESTER, MASS.
♦ ....... ■

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS

A

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN "KAVJIENAST 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

« 99NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pust didžio, apie 150 {vairią eilią, tinkamą

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųttų eilės:
TAUTIŠKOS, ŠE1MINIŠKOS IK DARBININKIŠKOS. 

Tei grežieeaia ir tertingieeeis eilis kayge Netariu kalboje.
KAINA TIK 11.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienae turėtų papeošti eavo keycyeų minėta knyga. 

Kiekvieaae aosipirkfa tų knygų paaMRaaga. Pinigus geriausia 
riųet “Meaey Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia attklai uiraiyt tavo ir “Keleivio” ad- 
reaų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markų.

“KELEIVIS"
2S3 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

ė

9 4



Z Z t f f s <

No. 24. Birželio 16 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Septinta* Puslapis.

KAS GIRDĖTI UETOVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U L&etueos Laikrattių.)

Sovietų Ekspedicijos Vadai.

DA VIENAS TAUTININ
KŲ ŠULAS APSIVOGĖ.

Išaiškinta, kad buvęs Pa-

KAUNO KUNIGŲ SEMI ]
NARUOS TARNAUTOJŲ 

VEDYBŲ TRAGIŠKAS
GALAS. laagos burmistras VI. Krau-

Gegužės 13 d. Apeliaci- • jelis 1935-6 m. laikotarpyje 
niai rūmai sprendė nepapra- pavogė vietos savivaldybės 
stą Leono Valionio bylą. pinigų 35,351 litų: apie 30,- 

Bylos istorija tokia: ooo litų grynais pinigais ir
Prieš kur į laiką kunigų a.pie 5,400 litų kurorto rink- 

seminarijoj tarnavo Leonas 1 lava.
Valionis ir tarnaitė Marytė 
Juodu abu buvę dievobai
mingi, pamaldus žmonės ir 
paklusnus tarnautojai. Daž
nai matydamies ir kartu 
dirbdami įsimylėjo vienas Į 
kitą, o paskui visomis baž
nytinėmis apeigomis susi
tuokė. Bet bažnytinis šliu 
bas laimės neduoda. Apsi
vedę Valionai tuoj pradėjo 
muštis
re.

VI. Kraujelis pavogtus 
pinigus, daugiausia, praloš- 
davęs. Jis lošti atvažiuoda
vęs ir į Kauną. Teko girdėti, 
kad kai kurie kauniečiai, iš' 
Kraujelio savo laiku išlošę, 
dabar darę rinkliavą—grą
žint kiek kas iš jo išlošęs, i 
Kraujelis teisinąsis, kad jis 
savivaldybės pinigus vogęs 
ne pasipelnymo tikslu, bet 

is ir galų gale atsisky- i dėl susidėjusių aplinkybių ] 
Ir ne tik atsiskyrė, bet«—kortu lošimo ir palaidaus >

Valionis dar ir su kita mo- gyvenimo, 
terimi susidėjo, su ja gyye- i Bet dabar Kraujelis apie 
no be bažnyčios palaimini- 7 tūkstančius litų jau grąži-
m°- nęs Palangos savivaldybei.

Marė Valionienė išėjo i; „ . , . . , .
Lapių valsčių tarnauti, c . Kretingos teismo tardyto- 
Valionis Vilijampolėje ai: Jas Sknnska, kuris Kraujeli
Miehalinavoje pasistatė na
muką ir gyveno. Bet Valio
nienei nusibodo tarnauti ir 
ji panoro susitaikyti su vy-
ru, juo labiau, kad įstatymų J 
akyse ji save laikė teisėta

tardo, jj jau patraukė tardy 
man kaltinamuoju pagal B. 
St. 578 str. ir kardomą prie
monę paskyrė kalėjimą ar

Valionio žmona.
Pernai rugpiučio 5 d. Va

lionienė atėjo pas vyrą, kal
bėjosi su juo ir viskas linko 
gerojon pusėn. Valionienė 
net apsinakvojo pas savo 
vyrą. Bet ryto metą Valio- 
nių tarpe vėl kilo smarkus 
vaidai, paskui suskambėjo 
du revolverio šūviai ir abu 
Valioniai krito smarkiai su
žeisti. Subėgę kaimynai ra
do abu kraujuose papludu- 
sius ir be sąmonės. Vėliau
paaiškėjo, kad abu Valio-mgS sklypelis, kurį Balsys 
mai sužeisti į galvą. Valio-, n0rėjo gauti daržovėms au 
menei kulka įėjo įsjizpaka- ginti. Jos negavęs, smar-

■ .?■

čia vra parodytLI. D. Papanin (kairėj) ir O. J. šmidt, ku
rie vadovavo Sovietą ekspedicijai j šiaurės žemės ašigali. 
Šmidtas yra vienas žymiausių Rusijos mokslininkų.

PADIDINS MIESTO SA
VIVALDYBĖS TARNAU

TOJAMS ALGAS.
Telšiai. Pagyvėjus ir at- 

kutus ekonominei krašto 
būklei ir pabrangus pragy
venimui, Telšių miesto tary
ba nutarė vice-burmistrui 
iki jis eis bunnistio parei
gas, paskirti mėnesinį atly
ginimą 400 litų per mėnesį.

Taip pat sudaryta komisi
ja, kuri peržiūri ir kitų mie
stų savivaldybės įstaigų bei 
Įmonių tarnautojų atlygini
mus ir atitinkamai pakels 
algas, paskiriant vaikų prie
dus, trimečius ir kit., prisi
laikant valstybės tarnauto
jų atlyginimo normų.

Tėmykite tautininkų val
džios teisingumą. Savival
dybių tarnautojams skiria
ma 400 litų mėnesy. Bedar
bių šeimai iš 4-5 ypatų, ku
rios užlaikytojas dirba prie 
savivaldybės nuskirto dar- 
bo, moka 1 litą 65 et. iki 2 
litų 50 et. į dieną. Reiškia, 
tautininkų Šniukštos suėda, 
visą Lietuvos skurdžių triū
są. Tai tokias malones tei
kia Lietuvos žmonėms “tau
tos vadai.”

jektas. Lietuvių Pasaulyje.
ja jau galutinai parengė pa- .. Lietuvos P1*'
vardžių įstatymo projektą ciands, jaučiamas būtinas 
ir pasiuntė ministerių kabi- reikalas turėti vienoje vie
netui. toje visų musų veikėjų bio-

Įstatymas susideda iš tri- grafijas, turėti tokią knygą, 
jy pagrindinių dalių: (1) km-įą vįgį kultūringi kraštai 
lietuvių nutautintų para.- senai jau turf amerikieai) 
dzių athetuvinimas ir istai- J v
symas, (2) pavardžių keiti
mas ir (3) pavaldžių davi
mas.

Pirmuoju įstatymo straip
sniu numatoma atlietuvinti

ir anglų pavyzdžiu “Who’s 
Who.”

GAISRAS IŠĖJO LUOKEI 
į NAUDĄ.

Luoke, Telšių apskr. — 
Lietuvos matininkai tvarko 
daugybę kaimų, naikina 
bendras ganyklas, netaisyk

jelis prašo užstatą pakeisti lingus rėžius, sklypus, suda- 
turto laidu. Dabar Kraujelis i ro naujus kaimus. Tačiau
yra uždarytas Bajorų kalė
jime.

iki šiol tėra tik vienas nau
jos gadynės matininko per
tvarkytas miestelis, būtent 

TAURAGĖS APYLINKĖJ Luokė. Luokė pertvarkyta 
ŽIAURIOS ŽUDYNĖS. į be jokio valdžios prisidėji- 
ir - 1 k. - - i i- x m0- O tik laisvu piliečių su-Vamutas. ^riep ^^^'sitarimu. Luokės miestelio 

sąvaičių netoh Vamuto m.e- gatva6 buvo
stelio įvyko žiaurios žudy-
nės, kurių auta buvo Bun- skl ; išsaviįinkų visai 
darovas ir Bundaroviene. |

mažų netaisyklingi. Mažie-

T v i .išpirkti, sklypų sienos visiš-
Juos nužudė jų s\ ainis Bai- pakeistos, išvestos nau- 

Žudymo priežastis — že

įSISTEIGĖ NAUJAS LAI
SVAMANIŲ SKYRIUS.
Salantai. Gegužės 18 d. į- 

vyko Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos Salantų 
skyriaus steigiamasis visuo
tinis narių susirinkimas. Na
rių įstojo 26, jų tarpe 4 mo
terys. Išrinkta valdyba ir re
vizijos komisija. Į valdybą 
išrinkta r Jurgis Buda, Jonas 
Rapalis ir Kostas Pocius.

Vėliau manoma šaukti su
sirinkimą ir pakviesti iš 
Centro valdybos paskaiti
ninką.

ATKASĖ TRIJŲ ŽMONIŲ 
GRIAUČIUS.

Gudžiūnai. Šiomis dieno-

DARO TELŠIŲ MIESTO 
PLANĄ. •

Tik du Lietuvos miestai iki 
šiol turėjo savo planus.
Prieš pustrečių metų Tel

šių miesto šeimininkai buvo 
sudarę su inž. Putrimu su
tartį — užsakę padaryti Tel
šių miesto planą, kuri da
bar, po pustrečių metų, inž. 
Putrimas jau yra padaręs ir 
miesto savivaldybei įteikęs 
Planui priimti buvo sudaly
ta komisija, kurios pirmi
ninku buvo Statybos ir 
Sauskelių inspektorius inž. 
Novickas.

Šitokį tikslų planą teturi 
dar tik du Lietuvos miestai,

ir ištaisyti tik lietuvių pa
vardes. Lenkų, rusų, vokie
čių, žydų ir kitų tautybių 
pavardžių įstatymo projek
tas neliečia. Ištaisomos bus 
visos tos pavardės, kurios 
yra sugadintos, tarmiškos, 
netaisyklingai rašomos ir 
negražios reikšmės. Visą 
pavardžių atlietuvinimo ir 
ištaisymo darbą manoma 
pavesti atlikti vidaus pasus 
duodančioms įstaigoms. Į- 
staiga atlietuvinusi nutau
tintą pavardę, turės surašy
ti tam tikrą pavardės atlie
tuvinimo aktą, kurio vienas 
egzemplioris bus duodamas 
paso savininkui, kaip jo bu
vusios ir naujosios pavardės 
įrodymas, antras palieka
mas pasą davusioje įstaigo
je. o trečias siunčiamas me
trikus surašiusiai įstaigai. 
Pasą duodanti įstaiga lietu- 
vintiną pavardę turinčiam 
asmeniui turės pasiūlyti pa
sirinkti lietuvišką pavardę. 
Jei asmuo, kuriam buvo pa
siūlyta, per tris mėnesius 
nepasirenka atlietuvintos 
pavardės, tai ją iš pavar
džių žodyno parenka pasą 
duodanti įstaiga. Suintere
suotas asmuo, nesutikda
mas su pasą duodančios į- 
staigos parinkta pavarde, 
gali per vieną mėnesį pa-

ho pro ausj ir išėjo pro apa- kiai užpyko ir nebesuvaldęs 
tmi žandikauli. V alioms bu- piktumo puolė su ilgu pei- 
vo sužeistas 1 petį ir į galvą. jju jr nujure Bundarovą. Jį 

Dėl to sužalojįmo Valio- į nudūręs, puolė vytis senutę 
nienė neteko galios kalbėti, Bundarovienę, kurią pavi- 
o Valionis neteko regėjimo. jęs taip pat keliais smūgiais 
Kas šovė—buvo lyg ir ne- • nudurė. Ir po to nuėjo į nuo- 
aišku, nes Valionis tvirtino, vadą ir pasisakė savo “nu- 
kad žmona į jį šovus, o žmo- veiktus” darbus, prisipažin- 
na, kad vyras pirma į ją pa- damas, kad nužudęs Bunda- 
leidęs šūvį, o paskui mėgi- rovus.
nęs pats nusižudyti. Kadan- Tauragės apskr. gydyto- 
gi prieš Valionį jau buvo ir oadarė skrodimą, rado 
daugiau įrodymų, Kauno maždaug apie dešimtį žaiz- 
ap.vgardos teismas Valionį įų.
nubaudė pusantrų., metų j Nusikaltėlis ir jo žmona 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir \ išgabenti iš Vainuto apvlin- 
atiteisė nukentėjusiai žmo- Į kės.
nai po 300 litų kasmet, kol;__________
ji gyvens arba ištekės už ki-j PANEVĖŽY VEIKIA VIŠ-

jos, tiesios, plačios gatvės. mįs Skamaičiu kaimo ūki 
s Visi sklypai gavo patogią nįnkas Antanas Svetika, be- 

taisyklingą formą. Aplink kasdamas savo ūkyje skle- 
' turgavietę yra nustatytas pą> apįe 80 cm. gilumo že-

murims rajonas ir visi tame mėse iškasė dar gana gerai 
rajone statomi namai yra išsilaikiusius trijų žmonių 
vienodo nustatyto tipo. griaučius. Spėjama, kad tai 

Luokė naujai pertvarky- bus Didžiojo karo aukos, 
ta po užpereitų metų gaisro. - :

butent, Kaunas ir Panevė- 
žvs. Tiesa, Telšių miesto j duoti protestą, 
planas padalytas dar ne vi- Taip pat turės buti ištai
sas, dar nėra pažymėti at- somos sugadintos, tarmiš- 
skirų savininku sklypai. Ta- kos ir netaisyklingai rašo-

Tokią knygą dabar pasi
ruošė išleisti Kaune “Die
nos” redaktorius p. J. Put- 
rėnas, suorganizavęs tam 
reikalui specialią knygos 
“Kas Yra Kas” redakciją ii 
susirūpinęs surinkti reika
lingą knygai medžiagą 
šiaurės ir pietų Amerikoje. 
Amerikos skyrių sureda
guoti pakviestas žinomas 
amerikiečiams Karolis Vai
ras (V. K. Račkauskas).

Knygoje “Kas Yra Kas” 
bus surinktos biografijos, 
alfabeto tvarkoje, musų: 
mokslo vyrų, mokytojų, ra
šytojų, dvasininkų, žurna
listų, įvairių organizacijų 
vadų ir veikėjų, gydytojų, 
advokatų, valdininkų, vers
lininkų ir tt. Prie biografijų 
bus dedami ir atvaizdai tų 
žmonių, kurie panorės pa
rūpinti redakcijai savo foto
grafijas. “Kas Yra Kas” re
dakcija netrukus išsiunti
nės Amerikos redakcijoms 
tam tikrus ankietos lapus ii 
prašys padėti surinkti tam 
leidiniui medžiagą. Prašys 
žymiąsias organizacijas pri
sidėti šitame svarbiame dar
be. Ir mes tikimės, kad A- 
merikos lietuviai parems 
mus.

“Ka* Yra Ka*” Redak.,
Laisvės ai. 25, Kaunas.

čiau ir toks planas 
negu nieko.

genau mos pavardės tų asmenų, 
kurie savo pavardžių nesu
tiks atlietuvinti.

Kad butų viešai žinoma,

to vyro. VaEonis padavė 
apeliacijos skundą, kurį da
bar rūmai ir svarstė.

Rūmai Valioniui bausmę 
sumažino ligi 6 mėnesių pa
prasto kalėjimo ir nuo baus
mės atlikimo atleido. Be to, 
gydymosi išlaidų atiteisė 
Valionienei 477 litų.

ČIUKŲ PERINIMO 
STOTIS.

Prieš keliatą metų paukš- 
tininkų draugija Panevėžio 
mieste įsteigė viščiukų peri
nimo stotį. Pradžioje ji bu
vo mažo masto, nes manyta, 
kad gal musų ūkininkai ne
norės viendienių viščiukų 
pirkti, bet pasirodė, kad 
paukščiu ukiu labai domi
masi. Jau praėjusiais me- 

buvo išperėta

ŽVALGYBA MEDŽIOJA 
RAUDONAS VĖLIAVAS.

Pirmą gegužės dieną Lie
tuvoje buvo kai kuriose vie
tose iškabinta darbininkiš
kų raudonų vėliavų. Viena 
jų plevėsavo aukštai prie te
legrafo stulpo prikalta 
Kruopių-Papilės vieškely. 
Joje buvo išrašytas obalsis: 
“Tegyvuoja 1 gegužės! Te
gyvuoja proletariatas!”

Kita raudona vėliava bu
vo iškabinta Bačiūnuose;

Žvalgyba lakstė uždusus 
:r traukė darbininkų vėlia
vas žemėn, lygiai kaip caro 
laikais žandarai darydavo.

APIE RASEINIUS BLOGI 
RUGIAI.

, .Pįči°j Raseinių apylin-
kej sį pavasarį žiemkenčiai . , ...
atrodo labai prasti. Dauge* tnseiukų..o siais
lyie vietų ju<į nukirto kiž- m?ta?s’, ^3® 
kokie vabalai. Ūkininkai Ink?l«,?rS- numatoma iš
mano, kad ŠĮmet žiemken- ’£?*?.£ ^>ari«oh per 7o,- 
čių derlius šioje apylinkėje tušinukų. Nuo kovome
bus dar mažesnis, negu per- "e?10 3®u BPen?<? 23,000 ir
nvkštis derlius, todėl bld- s??-al‘e Pe™ama
ninkai. kurie savo praeitų R? 5,000 viščiukų. Vienos 
metų derliaus neišpardavė viščiukai pastų per-
žada visiškai jo neparduoti. siuncianii net j tolimesnius 

provincijos kampus.
Nesenai perinimo stotis 

gavo iš geriausio Anglijos

TELŠIUOSE STATOMAS
“ALKOS” MUZIEJUS.
“Alkos” draugija Tel

šiuose stato Žemaitijos mu
ziejų. Jau esąs baigiamas 
dengti stogas. Stogas daro
mas iš čerpių, vokiečių sta- 
tybos pavyzdžiu.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* ' 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius au už- 

deny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tartos mOsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiam* 
išrašyti populiaru
kraipos dienrašti

NUSKENDO LINMARKOJ
Linkuvos vai., Pupiškių paukštyno sveikų kiaušiniu, 

kaime linmarkoje rastas nu- jg kuriu išėję veisliniai vis- 
skendęs to kaimo gyvento- čiukai bus platinami Lietu- 
jas Kazokaitis Jonas, 27 m. vaw T«ih
amžiaus. Kokiomis aplinky- —•--------------------------------
bėmis jis nuskendo nežino
ma. Smurto žymių nėra.

kuris metams tekaštuoja tik • dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu *- 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad .Lietuvos Žinios*. 
bGtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

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

lu*, Gedimino 38. I Jthuenia.

PALIKO 7 VAIKUS.
Mariampolėje džiova mi

rė rimorius Kedys ir paliko 
7 vaikus ir žmoną našlai- 
čais.

Vrusuayam Lietuviu DarlAtink* 
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujo ji Banga"
Išeina da kartu per menesį. Lai 

tižia Um«. Soc. Part. Liet. skyrius
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstija 

m ir Samdoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Pararuay No. 1480,
MONTEVIDEO. ITRVGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

•igarsinimus, kaip tai: pajieško. 
jimus apsiveji mę, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsi vedimu, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už paj ieško ji mus giminiu ir dran
gų skaitome tik po 1c nž žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografija ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugu skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojiuiai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojima sa paveikslu, 
reikia pasiusti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS

GAISRAS SUNAIKINO
Šleideriškiu^kaime, Biržų kurie asmenys kokias sau 

- pavardes pasirinko, atlietu
vintos pavardės bus skel
biamos “Vyriausybės Žinio-

apskrity, per šeštines sude 
gė visas Tranizo ūkis ir vi
sas turtas. Neliko nei dra
panų. se. Tsb.

Šiomis dienomis Lietuvo- MAŽEIKIUOSE NELA1- 
je atpigintas alus. Dėl to la-! MINGAI ŽUVO VAIKAS, 
bai nusiminė limonado ir Ne per Mažeikių
zelceno gamintojai. Mat, gį0Įjes svėrėjo Bernoto pus- 

! žmones gers daugiau alaus, j mptn šunelio žaidė
negu limonado ar zelceno

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

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

Taigi, atvažiavę į Kauną, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

trečių metų sūnelis žaidė 
prie namų su kitais dides
niais vaikais. Didesnieji įėjo 

> į kambarį. Motina jų pa
klausė, kur Juozukas, o tie 
sako, lauke paliko. Motina 
pradėjo jo jieškoti. Netolie
se duobėj rado prigėrusi sa
vo kūdikį.

VASARINĖ EKSKURSIJA.
I LIETUVĄ LIEPOS 2 DIENĄ.

Antroji švedų Amerikos Li
nijos ekskursija į Lietuvą iš
plauks 2 liepos modemišku lai
vu GRIPSHOLM. Ekskursija iš
plauks pačiam vasaros gražiau
siam laike. Puiki kelionė per 
Atlantą, įdomus vasaros vaizdai 
pervažiuojant iš Gothenburgo j 
Kalmarą geležinkeliu per drau
gingą Lietuvai Švediją. Ekskur
siją vadovaus lietuvių skyriaus 
vedėjas p. Mučinskas. nuo New 
Yorko iki Klaipėdos ir Kauno. 
Nevėluokite užsisakyti laive 
vietas, nes anksčiau gausit pa
togesnes laive vietas.

Pažymėtina, kad šioji eks
kursija yra dar žemesne kaina 
laivakortės, o nuo liepos 19 lai
vakortės;-bus brangesnės. Pasi
naudok žemesne laivakorčių 
kaina vykdamas viršminėta eks
kursija, kuri išplauks tik prieš 
kainų pakėlimą.

Ekskursijos organizatorius.

dienos { LIETUVĄ
BREMEN-EUROPA

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kaanų 

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS
BANSA DEUTSCHLAND 

•BAMBURG NEW YORK
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir immigra- 
cijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos 

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE

t

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 Etą, pusmečiai 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų 92.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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ietinės Žinios
delegatus i tą konferenciją. 
Konferencijos diena ir vie
ta bus paskelbta vėliau.

NORWOODE PASIKORĖ 
KITAS LIETUVIS.

SOCIALISTŲ PIKNIKAS 
PAVYKO GERAI.

Stasys Starta atliko išpažin
tį ir nuėjęs miškan užsi

nėrė kilpą.
Kelios sąvaitės atgal Nor- 

woode pasikorė lietuvis Ma
čėnas. Gi pereitą sąvaitę to
kiu pat budu pasidarė sau 
galą Stasys Starta, apie 50 
metų amžiaus lietuvis. Per 
kapinių puošimo šventę, 31 
gegužės, jisai atliko išpa
žintį, o ant rytojaus nuėjo 
saliunan, išsigėrė gerokai, 
paskui nuėjo miškan prie 
Fish Pond ir pasikorė ant 
medžio šakos. Apie 12 va
landą žmonės dar matė ji 
saliune geriant, o 1 valandų 
jis jau kabojo ant šakos ne
begyvas.

Starta buvo kilęs nuo Uk
mergės ir buvo tikras lietu
vis, bet prigulėjo prie lenkų 
šv. Petro ir Povylo draugi
jos jr prie jų parapijos. Tu
rėjo savo namuką ir buvo 
vedęs. Šeimyna paliko naš
laičiais.

Velionis dirbdavo Nor- 
woodo garbarnėj. Šiuo lai
ku jis buvo gavęs atostogų 
ir, turėdamas liuoso laiko, 
sugalvojo užbaigti savo gy
venimą. Gali būt, kad kaip 
su Mačėnu, taip ir su juo 
kalta buvo girtuoklystė.

Dabar yra organizuojamas 
didelis Bostono Apskričio 

Komiteto piknikas.

Cukernėj bus balsavimas.
šią sąvaitę South Bosto

no cukernėj žada būt balsa
vimas. Darbininkams bus 
duota nubalsuoti, kurios jie 
nori unijos—CIO ar MBA?

Darbininkai privalo bal
suoti už CIO, nes tai yra j

Pereitą nedėldieni Haver-1 įarbmmkų organizacija. Gi 
hillio lietuvių Kliubo darže' MBA yra kompanijos Unija.
buvo South Bostono ir Cam-. ^os P^aas '„?r^as 'ra: ,.^UJ 
bridge’aus socialistu kuopų \ua Benefit Association. 
surengtas piknikas. Oras Sakoma kad kompanija su- 
pasitaikė gražus ir automo-tin^a (^uotl darbininkams 
bilių privažiavo pilnas dar- į apmokamų atostogų ir net 
žas. Daug mašinų matėsi iš pakelti atlyginimą po 6 cen-
New Hampshire valstijos, o lus -1 v? a’ J-le-’ 
viena buvo su Californijos suo.s ,uz MBA. Darbininkai | 
ir viena su Floridos blėto- - utin^a priimti apmokamas 
mis. Kas jose buvo atvažia- atostogas ir 6 centus, bet jie 
vęs, neteko sužinoti. Iš Mai- i nenori kompanijos unijos, 
ne’o valstijos buvo atvažia- >a geriau bus CIO be 
vusi drg. Baltrušaičių šei- męko, negu MBA su vi- 
myna. Taigi iš viso socialis- sai‘t . Prez^P^ls- . Aai m.es 
tų piknike buvo atstovauja- turėsime CIO uniją, sako 
mos net 5 valstijos. Tarp eukerninkai, tai kompanijos 
svečių, atvykusių iš toliau, “Plentų mums nereikes. 
buvo ir brooklynietis drg. Mes tada iškovosime ką 
A. Jankauskas, kuris dabar-imes norėsime.

atvažiavęs itiniu laiku yra atvažiavęs Į , Jakff\ - 
Lawrence’ą audėjų organi- balsuoti uz CIO uniją. Taip 
zuoti.

Haverhilliečių daižas yra 
nemažas, yra erdvi salė šo
kiams ir virtuvė su bufetu. 
Vieta gana graži, tik nela
bai lengva ją surasti iš to-

ir reikia!
Pereitą pėtnyčią South

Bostono lietuvių salėj buvo 
didelis cukeminkų mitin
gas. Adv. Bagočius pasakė 
cukerninkams labai gerą

Starta mėgdavo gerai pa- Michelsonas 
gert. Parnešęs iš dirbtuvės 
pinigus visuomet atiduoda
vo žmonai, bet paskui vis 
prašydavo po kvoterį išsigė- 
rimui. Kai moteris pinigų 
neduodavo, tai jis ją bau
gindavo: “Ot, nueisiu ir pa
sikarsiu !”

Matyt, eidamas išpažintin 
per “Memorial Day” šventę 
jis jau rimtai ruošėsi kartis, 
nes ant rytojaus jis ir saliu
ne kalbėjo apie pasikorimą.
Girdi, “duokit išsigert, eisiu 
kartis!’” Žinoma, niekas ne
tikėjo, kad jis karsis. Pa
prastai. žmonės tik juokais 
šitaip kalba. Bet Starta ne
juokavo.

Dabar reikėtų padaryti 
poi'ą pastabų South Bosto
no “Darbininkui” ir jo ko
respondentui. Kai kelios są
vaitės atgal čia pasikorė 
Mačėnas. tai vietinis “Dar
bininko” korespondentas 
Vilnietis parašė, jog Mačė
nas pasikoręs dėl to, kad 
buvo nutolęs nuo bažnyčios, 
prigulėjęs prie “bedievių” 
ir visuomet kalbėjęs apie 
revoliuciją. Kadangi revo
liucijos sukelti negalėjęs, 
tai pasikoręs.

Na, o dėl ko gi dabar pa
sikorė dievuotas katalikas 
Starta? Jis nuo bažnyčios 
nebuvo nutolęs; jis net per
daug buvo su ja susigyve
nęs, ką liudija ir jo atlikta 
išpažintis prieš pat pasiko
rimą. Apie revoliucija jis 
nekuomet nekalbėjo. O bet 
oi užsinėrė sau kilpą ant 
kaklo ir pasikorė.

Taigi tegul “Darbininko” 
redakcija su savo mandra- 
galviu Vilniečiu dabar pa
aiškina, kodėl pasikorė toks 
karštas katalikas?

Norwoodietis.

liau atvažiavus. Teko girdė- P.!.'a^a^b^- . J15 .kalbėjo ang-1 
ti, kad kai kuriems teko ge- ^ls^ai. ir lietuviškai. _ Airiai 
rokai paklaidžioti. I stebėjosi, kad lietuviai tun

“Keleivio”
ir

redaktorius toki kalbėtoją. Tas la- 
adv. Ba°o- kai pakėlė lietuvių vardą 

—1---- Lietuviai cuker-cius kalbėjo piknike apie .cukernej.^ .
Amerikos darbininkų kovą ninkai užtai labai dėkingi 
už šviesesnį rytojų. adv. Bagočiui.

Nors publikos buvo ne
maža, bet galėjo būt ir dau
giau. Priežastis yra ta, kad 
šiais laikais būna labai daug į 
piknikų. Negerai išėjo, kad t

Mass. farmerių veikimas.

Mass. vienintelė Rytuose 
valstija, kur lietuviai ūki
ninkai yra susiorganizavę į 
ūkininkų sąjungą. Tai gra
ži pradžia. Amerikos lietu
viai farmeriai turi bendrų 
reikalų, taigi tokia organi
zacija yra reikalinga.

Ūkininkai susiorganizavo 
dar nesenai, bet gražaus 
darbo jau parodė. Sąjunga 
turėjo jau keliatą kultūrin
gų parengimų. Ir reikia pa
sakyti, kad ūkininkų paren
gimus musų visuomenė gra
žiai paremia. O tai reiškia, 
kad musų organizacijai gy
venime yra vieta.

Ūkininkų sąjungai gali 
priklausyti kas tik nori. Jos 
buveinė yra Stoughtone. 
Taigi visi lietuviai, ūkinin
kai, stokit Į unikinkų sąjun
gą!

Birželio 7 Ūkininkų są
jungos buvo susirinkimas. 
Susirinko gražus vyrų ir 
moterų būrelis. Visi rimtai 
svarstė sąjungos reikalus ir 
gyvai dalyvavo diskusijose. 
Padalyta gražių nutarimų. 
Tarp kitų nutarė surengt ir 
pikniką. Tikimasi šiais me
tais parodyt ką tai nepapra
sto. Ūkininkų sąjungos pik
nikas įvyks rugsėjo 12 die
ną Bridgetvatery, ant Fair 
Grounds. Prašome kitų or
ganizacijų tą dieną piknikų 
neregti. Keli piknikai viena 
diena neneša naudos nei 
vienai organizacijai. Prašo
me visus dalyvaut farmerių 
piknke, rugsėjo 12 dieną.

Rašt. A. Dambrauskas.

Mirė Elzbieta Puneliutė- 
šeirienė.

Mirė sukakus 46 metų 
amž., gyveno 14 Suffolk st., 
Cambridge. Amerikoje iš
gyveno apie 25 metus. Pa
laidota Mt Hope kapinėse. 
Paliko dukterį Oną Navic- 
kiutę-Turauskienę ir sūnų 
Vincą Navicką? 

j įdomiausia tas, kad duk
ate buvo sutarusi žfcnytis su 
Edvardu Turausku ir vestu
vės buvo surengtos birželio 
13 d., o motina mirė subato- 
je birželio 12 d. Jaunave
džiams susituokus turėjo 

'skubintis į motinos šerme
nis.
Areštuoja maudynėse nuo

galius.
Pereitą nedėldienį Bosto

no “byčiuose” buvo areš
tuota net 17 vyrų užtai kad 
maudėsi be kostiumų, tik su 
prijuostėmis. Policijos pa
tvarkymas sako, kad neuž
tenka užsidėti vien tik lopą, 
bet kostiumas turi turėt ir 
liemenę.

Maudynės pereitą nedėl
dienį buvo pilnos žmonių. 
Apskaitoma, kad Revere 
“byčiuose” buvo apie 175,- 
000 žmonių, o Nantasketo 
maudynėse apie 150,000.

Lietuviai daktarai rengia 
bankietą D-rui Jakmaub 

pagerbti.
Šįmet sukanka jau 25 me-

socialistų piknikas supuolė tai» kaip jaunas South Bos- 
su komunistų pikniku—vie- tono lietuvis, Povylas J. Ja- 

Haverhillyje, antrasį kimavičius, baigė Tufts Me-

Atydai Lietuviu Aptiekorių
Parsiduoda vaistinė (aptieka) is 

priežasties savininko ligos, 20 mylių •uo Bostono. Didelė Lietuviška kolo
nija, geras biznis, ne brangi renda. 
Bėra kompeticijos. Liauor license. 
Klauskite: KELEIVIO Ofise, F. G.

Banditai išsivežė visą seifą 
iš restorano.

Pereitos subatos naktį 4 
ginkluoti banditai užpuolė 
restoraną skersai gatvės nuo 
Technologijos Instituto, 
Cambridge’uje, suvarė visus 
tarnautojus ir svečius į skie
pą, paskui išsirito seifą su, 
$700 pinigų, įsivertė jį savo 
automobiliun ir nuvažiavo.

Reikalingas Barbens d
Darbo būna visada, užmokestis ge

ras. Darbas laukia, atsinešk savo i 
rankius ir pradėk dibt. ■ (b) i

LEO. SILKINIS
797 Main st-, Cambridge, Mass.

Plėšikai nuvilko žmogui 
drapanas.

Anksti užpereito nedėldie
nio rytą Charlestowne polic
manas pamatė bėgant gatve 
žmogų be viršutinių drapa
nų ir skrybėlės, vien tik 
apatiniais baltiniais. Pasi
rodė, kad vyras per naktį 
kažin kur girtuokliavo, o 
paskui buvo apiplėštas ir iš
mestas laukan. Jis sako, kad 
jis turėjo naują siutą, gerą 
skrybėlę ir $7.00 pinigų. 
Viskas iš jo atimta. Jis vadi
nasi James Pettee.

" —————
Caroline Casper

Atidarėm Naujų 
MODERNIŠKAI J RENGTĄ

BEAUTY SALON
83 L Street, So. Bostone.

Turime didelį pasirinkimą PER
MANENT WAVE. Kainos nuo $2.00 
iki $7.00. Darbų atlieka tik gerai pa
tyrę operatoriai. Galit paklaust tele- 

j fonu. SOUth Boston 4645.

L STREET
UQU0R STORE

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147

TuL Trobridgs 6330.

Dr. John Repshis
(RKP8Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir t-4‘-n‘r*r 
mu M iki 12 ryte.

278 UARVARI) STREET 
kamp. lamas st. arti Central aku, 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21824
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaru.
187 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOI.LAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

TeL Se.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pistų 

Į tik susitarus.

195
PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio” narna.

1*1 BROADVVAY, tarp C Ir D at, 
SO. BOSTON, MASS.

nas
Montelloj. Komunistai sa- dicinos, Mokyklą. Dabar jis
kosi nežinoję, kad socialis 
tai pasirinko tą dieną, o so
cialistai nežinojo apie ko
munistų išvažiavimą. Ateity 
reikėtų to vengti. Juk ne
sunku vieniems su kitais su
sižinoti. O gal da geriau bu
tų rengti piknikus bendrai. 
Kaip bendrai ruošiamos 
prakalbos sutraukia daug 
žmonių, taip, be abejonės, 
ir bendras piknikas sutrauk
tų tūkstančius.

Dabar prie pikniko ren
giasi Bostono Apskričio Ko
mitetas Lietuvos Demokra
tijai Atsteigti. Daržas yra 
paimtas Mavnarde 5 rūgšč
io dienai. Manoma, kad tai 
bus milžiniškas žmonių su
važiavimas, nes prie Bosto
no Apskričio Komiteto pri
klauso keliasdešimts viso
kiu organizacijų.

Kad tinkamai prie šito 
pikniko prisirengus, liepos 
mėnesio pradžioje bus su
šaukta Bostono

vra žinomas South Bostone 
kaip Dr. Jakmauh—žino
mas kaip geras gydytojas, 
pavyzdingas pilietis ir vie
tos ligoninės vedėjas.

Taigi, šitai jo gražiai 25 
metų sukakčiai pažymėti, 
vietos lietuviai daktarai, 
būtent, Dr. Arent, Dar; Sey- 
mour, Dr. Gasson, Dr. West, 
Dr. Budreski, Dr. Duserick, 
Dr. Kapočius, Dr. Casper ir 
Dr. Pašakarnis, nutarė su
ruošti bankietą, kuris įvyks 
ateinančią sąvaitę, 23 birže
lio. 8 valandą vakaro, prie 
492 E. Seventh st. Įžanga, 
vienas doleris.

Tėvų Dienos programas.
Ateinantį sekmadienį bir

želio 20, per stotį WORL 
(920 kil.) nuo 2 iki 2:30 po 
pietų, Bostono lietuvių ra
dio programa bus sekanti: 
(1) Lietuvių Radio Trio iš 

EmilijaSo. Bostono; (2)
Apskričio Rudokiutė, dainininkė iš So. 

konferencija, kur bus orga- Bostono; (3) Robertas 
nizuotas ir reikalingas pik- Odickas ir Jonas Varna, 
nikui aparatas. Taigi butų dainininkai iš So. Bostono, 
gerai, kad draugijos, kliu-
bai ir kuopos, kurios nri- 
klauso prie Bostono Apskri
čio Komiteto Lietuvos de
mokratijai ginti, jau dabar 
savo mitinguose paskirtų

Išsirandavoja 6 kambariai.
Dideli, šviesus %nt 3 lubų. Vėliau

sios mados įtaisymai, štymu šildomi, 
oil ir gazas virtuvėje. Kreipkitės pas: 

Mrs. Mary Banevich. (5)
77 Huron avė., Cambridge, Mass. 

Tel. KIRkland 2190.

Girtas įvažiavo automobi
lium į aptieką.

Ant kampo Massachu
setts avė. ir Bay st. užperei
tą nedėldienį George Peck 
įvažiavo automobilium į žy
delio Wilentzo vaistinę. Po
licija Pecką areštavo, nes 
jis buvo girtas. Vaistinės 
langas buvo prikrautas vi
sokių prekių, kurias auto
mobilius sutriuškino ir su
maišė su lango stiklais. Be 
to, buvo sužeista viena mo
teris.

Roxburyje, prie 33 Julian 
st., užpereitą nedėldienį nu
krito 25 pėdas nuo veran
dos 2 metų mergaitė ir tik 
lengvai susižeidė

DIDELIS PIKNIKAS
STEPHEN DARIAUS POSTO, 317 A. L.
Lietuviai Legijonieriai kviečia tamstas kaip savo drau
gus ir rėmėjus dalyvauti musų piknike, kuris įvyks,

Nedėlioję, Birželio-June 20 d., 1937
Romuvos Parke, Montello, Mass.
Busai išeis nuo Posto Kliubo, kampas Broadway ir E 

street, kaip 11:30 ryto. Kelionė į pikniką ir atgal tik 60c. 
Grieš Posto Benas ir Orchestra. Bus įvairių žaislų ir 
lenktynių kaip vyram, moterim ir jaunuoliam su bran
giomis dovanomis. Taipgi gražuolės rinkimas.

Gardus valgiai ir gėrimai, nuoširdus ir • draugiškas 
patarnavimas.

Kadangi Amerikos Legijonieriai stovi ant sargybos 
už visus lietuvius ir jų visų reikalus, tai mes tikime, kad 
tamistos paremsite mus atsilankydami į musų pikniką.

širdingai kviečia visus, RENGIMO KOMITETAS.

«♦♦i

1

Modemiškas Kelias 
Geriausias!

NETIK SVEIKAS VALGIS ir PIGIAU KAINUO
JA, bet ir daug parankumo su Stewart Wamers 
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 mėnesį.

Perkant daugiau maisto vienu kaitų, galima su- 
taupvt apie $6.00 j 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 Waraer šaldytuvai. Parduodam ant 3 
metų išmokėjimo ir su 5 metų gvarantija.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Bostoa 4649. 
Kioooooeosoaooooooooeeoac

BLINSTRUB'S 
I illage and Grill

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI 
GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyti, "
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS—FLOOR SBOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ {VAIRESNIS

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

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,

UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

EIDUKAS
SIUVĖJAS

Persikėlė į naują vietą 
322 BR0ADWAY

(tarp D ir E)
[ Taisome vyriškus ir moteri 
kas drapanas ir parduodan 

i naujas. Kaina prieinamiausi 
Nepamirškit savo kriaučiau 
322 BROADWAY, So. Bosto

A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. TeL Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ,
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalias dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadvvay)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: Sonth Boston 2732 

Namų: Talbnt 2474.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo Teumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal-

:-'A vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

I)R.GRADY3^-"' st
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskirta 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky-1 
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, Se.

TeL Ualvaraity *48*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVA DENTISTR 
ZALANDOS: 9-6 Ir 7-6.

678 Matsachusett* Ava.,
(PRIE CENTRAL SKVARO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIENY 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobilius Ir 
Trekus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Jee Kapočiunas — savininkaL

Taisymo ir demonstravime vista: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS. '

P. J. AKUNEVIČIA
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. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

TeL Brockton 4110 
_______ Montello, Mbm.




