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Prieš CIO. Uniją Pradeda 
Kilti Baisi Reakcija

FORDAS ORGANIZUOJA' 
FAŠISTŲ ARMIJĄ.

Tai jau tikra “revoliuci
ja,” ir dėl to Detroito dyka
duoniai taip suskato savo

SIAURĖS POLIUS 
SU ŠILO.

Maskvoje gauta žinių, 
kad šiaurės ašigalį, kur yra 
įsteigta Sovietų stotis oro 
permainoms sekti, paskuti
nėmis dienomis buvo daug 
lietaus ir oras taip atšilo,

Juodisimčių judėjimą re- i faĮi.stišką “demokratiją" namelis jau sutirpo ir su- 
mia tapgi General Motors inti i silpnėjo visa ledo lytis, ant

.r k,t, automobilių pra- , “Reakcija prieš CIO re- kurios toji stotis yra įšteig- 
mones magnatai. voliucįją Michigane jau aiš-. ta. Keturi vyrai, kurie yra

“Michigano karo vetera-Į kiai prasidėjo,” rašo bosto- tenai pasilikę, turėjo keltis1 
nai, legijonieriai ir biznie- j niškio “Haraldo”’ specialus! Su savo reikmenimis dau- 
riai organizuojasi į Fordo korespondentas iš Detroito, giau į lyties vidurį. Dabarti- 
armiją ir ruošiasi žygiuoti į “Bet kur ji pasibaigs, nie- niu laiku saulė tenai šviečia 
Washingtoną. Norima su- kas nežino. Man buvo atvi- be petraukos. Ant ledo esą 
daryti nacionalę jėgą demo- rai pasakyta, kad ji gali pa- daug vandens ir ištemptą 
kratijai gelbėti.” i sibaigti tiktai civiliu karu, palapinę reikėjo kelti ant

Tokių žinių šią sąvaitę' jeigu valdžia nesiliaus pa- lentų, kad nesiektų vandens, 
paskelbė Amerikos kapita- taikavus darbininkams ir!Nėra tačiau pavojaus, kad

kokį

Išmetė Pilsudskio Maine’o Batsiuvių
Lavoną iš Katedros. Streikas Pasibaigė.
Įniršę užtai lenkai išdaužė ! Pereitą nedėldienį CIO 

Krokuvos arkivyskupui unija atšaukė batsiuvių 
langus. streiką, kuris buvo paskelb-

Telegramos iš Lenkijos tas Lewistone ir Auburne 
sako, kad Krokuvos arkivy- apie 3 mėnesiai atgal. Uni- 

į skupas pereitą sąvaitę liepė ja pasiekė savo tikslo ir to- 
kad pastatytas iš ledo blokų, išmesti iš Katedros Pilsuds- bau tęsti streiką nemato rei-

Europos Karas Beliko Vie
nintelė Ispanijos Viltis

“NESIKIŠIMO” BLOKA
DA SUGRIUVO.

Hitleris ir Mussolinis viešai 
pareiškė remsiąs fašistus.
Visam pasauliui šiandien

kio kūną, kuris buvo tenai kalo. Ji visą laiką reikalavo 
palaidotas šalia Lenkijos sau pripažinimo. Fabrikan-
karalių. Patriotiškai nusitei- tai priešinosi, sakydami, kad ... ...
kę lenkai dėl šito įvykio taip jų darbininkai CIO unijos f11!?1 klausimas, ai atsilai- 
įniršo, kad pakėlė prieš ar- nenorį. Unija todėl patarė
kivyskupą riaušes ir išdaužė leisti darbininkams nubal- 
jo palociaus langus. Vietos suoti, ar jie nori jos, ar ne. 
katalikų laikraščio ofisas Bet fabrikantai ir su tuo ne- 
taipgi buvo išdaužytas ir su- sutiko. Todėl atvažiavo fe- 
griautas. Buvo riaušių ir deralės valdžios atstovas,

listų spauda. rėmus tokį unijizmą,
Veteranų ir legijonierių skelbia Lewis.”

žygis į Washingtoną “de- Toliau jis priduria: 
mokratijai gelbėt,” tai labai “Michigane ši batalija pradės šalti, 
panašus dalykas į Mussoli- pasidarė jau nebe unijos
nio žygį Romon. Amerikos kova su fabrikantais, kurie 
laikraščiai sako, kad žygį į valdė čia netik pramonę, bet 
Washingtoną organizuoja ir valdžią, pakol nebuvo iš- 
Fordas. Tai esanti reakcija rinktas pereitą rudenį gu- kvaito siurrvžo
prieš CIO “revoliuciją.” bematorius Murphy. Ji pa- & femčs

žiūrint dykaduonių aki- sidaie jau aiški klasių kotą, agjgaiig ekspedicijos Dr. 
mis, CIO yra baisus pavo- kunoj vidurine klase viso- ot« šmidtasHsu ^vo drau. 
jus Amerikos “demokrati- kie fabrikantai, pirkliai ir gais Jiems priimti Maskv0. 
jai. Tik pasiklausykit, kaip JU baltakalnienai ofisu tar- je kuv0 suruoštos didelės iš- 
jie apie šitą uniją kalba: nautojai susibūrė pnes ais- Jkilmžs Da]yvav0 visi So.

“Nuo pereito sausio mė- Pr°letarą, ^U1IS S^°J° su vietų valdžios ir armijos va- 
nesio. kai Michigane prasi- _ dai, kariuomenė ir darbinin-dėjo okupacinių streikį epi- . U*r E™ Stalinas viešai Smidtą
demija. CIO su savo galinga P^učiavo. Bet šitose iškib
sąjungininke, United Auto- a P... y žJY, mėse visai nebuvo raudono-

of Ameri- į? / . koitfliltto ženklų. ios annij0 aviacijos virši- 
Beizbolo batona! šautuvai; j k į J. I. Alksnio, 
ir karabinai šiandien yra Toda ^askvoje tuoj pada.

ryta išvada, kad gen. Alks
nis yra areštuotas kartu su

krautuvėse. Miestuose "r
miesteliuose daromi slapti ?
vigiliantų (budėtojų) J laba. daug suimta. Gen. Alk- 
rinkimai. Jie renkasi po sy
kį ir po du sykiu kas sąvaitė 
skiepuose arba kambariuo
se su užtrauktam uždangom 
ir planuoja savo strategiją.
Išvystyta plati

ledas visai sutirptų, nes jis 
tenai yra apie 40 pėdų sto
rio, o neužilgo tenai vėl

ryžo saugoti Ispanijos pa
kraščius vieni patys. Šį utar- 
ninką Londone susirinko 
tuo klausimu pasitarti “ne
sikišimo”, komisija. Vokieti
jos ir Italijos atstovai griež
tai pasipriešino vienų anglų 
ir francuzų kontrolei. Sako, 
kai jus vieni kontroliuosit 
Ispanijos pakraščius, tai jus 
padėsit lojalistams. Panai
kinti nesikišimo kontrolę 
visai.

Sovietų Rusija irgi tam 
pritarė. Jeigu italai ir vokie
čiai atvirai sakosi eina rem
ti fašistų, tai tegul kitiems 
būna atdaros durys ir loja- 
listus remti.

Ir taip “nesikišimas” Is-

Sovietų Aviacijos 
Galva Areštuotas.

kys Ispanijos demokratinė 
liaudis prieš kruvinąjį fa
šizmą? Atsakymas priklau
so nuo to, ar galės ji viena 
sumušti Vokietiją ir Italiją? j 
Nes šiandien visiems jau

Varšuvoj, kur minia sugrio- ištyrė dalykus ir pareikala- aišku, kad karą prieš Ispa- 
vė bažnytinio laikraščio vo, kad 20 dienų laikotarpy nUos r®sPukllką J^e^a .nek?s 
“Maly Dziennik” spaustu- butų pravestas dirbtuvėse totas, bet Mussolinis ir Hit- 
vę. i balsavimas. Ir balsuoti gali . .

Arkivyskupas aiškinasi tiktai tie darbininkai, kurie . Pereitą , sąvaitę Hitleris
liepęs prašalinti Pilsudskio dirbo tenai iki streiko. Va- vlsaJ nekivarcydamas pra-
grabą iš katedros dėl ta, dinasi, vėliau kompanijų nese pasauliui, kad Vokieti- .. . v
kad skiepas po katedra esąs pasisamdyti streiklaužiai Ja remsianti Ispanijos fasis- panijon sj utammką pasi-
perdaug drėgnas ir per ma- balsuoti negalės. Unija skai- Jus, nes jai reikalingas jų baigė. Dabar Italija ir Vo-
ža tenai esą vietos žmo- to tai dideliu sau laimėjimu almėjimas. Jai esanti rei- jkietija gabens Ispanijos fa
neras, kurie nuolatos jį lan- ir todėl streiką atšaukė. Ji kall«ga Ispanijos geležis, o.sistams ginklus ir kareivius 
ko. Dėl to grabas buvęs pa- žino, kad darbininkai bal- g*1*1 tos . medžiagos ji ga- nesislapstydamos. Turės ga- 

1 talpintas varpinyčioj, toliau suos už CIO. intl pneinamiausiomis są- benti ir lojalistų salininkai,
nuo katedros. Bet minios---------------lygomis tiktai is Ispanijos Šitos lenktynės, be abejo-
šito aiškinimo nepriima. Karo Stovis JohllS- fa™stų-', - , lnes’,Priyes Europą prie vi-Valdyini nalankus lnikraš ajavvao Turėdamas šitokių tikslų, suotino karo,} kurį, veikiau-
čiai irgi nepasitenkina tuo t<Wne Atšaukia. Hitleris su savo generolais si^ jsivels ir Amerika. Fą-
paaiškinimu. Jie vadina ar- Pereitą sąvaitę rašėm, 
kivyskupo darbą stačiai kad Pennsylvamjos guber- 
“tautos išdavyste.”

Apie 30,000 karo vetera- Johnstoune “sušvelnintą’ Jie paskelbė,
lis

‘nesikišimo” komisijos, bus sutriuškintos. Tuomet
natorius““ Earie ^nalkelbė iki šio1 Ispani- ir Ispanija galės nuo fašisti^3 X„;.J±±5 « pakraščius nuo . karo „io brudo apsivalyti.

mobile Workers 
ca, darė ką tik jos norėjo.
Jos ėjo linksmu ir neatsa- 
komingu keliu, mušdamos 
per galvas fabrikantams ir 
neunijiniams darbininkams, 
terorizuodamos politikie
rius ir vargindamos ištisus 
apskričius, vien tik kad pa
tenkinus nedidelės mažu
mos užgaidas.

“Atkirtusi elektros šviesą 
ir energiją kone dviem šim
tam savyvaldybių Saginavv 
klony ir suparalyžiavusi val- 
stiįos sostinę Lansingą, da-
bar automobilistų unila ap- itrigas”'J keldami rusų aviacijos gar-
skelbė rendų streiką Pon- Į „Fo’rdo slaptos šnipų Ur. bę Į padanges.

ir steigia vartotojų! nyboS vadas Henrv Bennett 
Detroite kovo, su ma„ pusį j{(

narių priklauso prie UAWA 
(automobilu darbininku u- 
nija).”

Korespondentas toliau 
pažymi,

paprasti įrankiai visuose 
restoranuose, gazolino pils- 
tytuvėse. viešbučiuose

daug
snis buvo netik aviacijos 
galva, bet ir krašto apsau
gos komisaro Vorošilovo 
padėjėjas. Vos 10 dienų at
gal gen. Alksnis suorgani
zavo ir išlydėjo Amerikon

ŠST^„iinipPS?
• — • ■* • • • i x • cionsi sisui os tjoIiu« iš-' goj pusėj zmias ir kursto m- y*'7““1

Pon- i
tiac’e
sąjungą Detroite kovai_
gyvenimo brangumu.”

Plutokratų akimis žiūrint, 
už tokius darbus CIO orga
nizatorius reikia iškarti. Juk 
reikalauti pigesnių rendų ir 
pigesnės duonos, tai reiškia 
kėsintis prieš kapitalistų 
pelnus.

Bet tai da ne viskas. Di- 
džiausis pavojus tų pelna- 
grobių “demokratijai” yra 
tame, kad CIO ruošiasi atei
nančiais Detroito rinkimais 
statyti visą kandidatų sąra
šą iš unijistų, kuriuos pasi
žada remti ir Amerikos 
Darbo Federacija. Vadina
si, organizuoti darbininkai 
stengsis paimti Detroito val
džią į savo rankas.

Negana to, CIO organi
zuoja suaugusių žmonių 
kursus, kuriuose WPA mo
kytojai mokina žmones uni- 
jizmo principų ir aiškina, 
kaip kapitalas išnaudoja 
darbininkus. Tuo pačiu lai
ku senatoriaus La Follette’o 
komisija tyrinėja Fordo šni
pų sistemą ir skelbia viską 
spaudoje. Kai ateis miesto 
viršininkų rinkimai, tai For
das busiąs tiek “išpurvin
tas,” WPA kursistai busią 
tiek prieš kapitalistus suagi
tuoti, kad iššovus CIO pir
mutinį rinkimų šūvį, pusė 
rinkimų bus jau laimėta.

SOVIETUOSE SUŠAU
DYTA DA 37 ŽMONĖS.
Iš viso nužudyta jau 131 

kenkėjas.
Iš Maskvos pranešama, 

kad šitą judėjimą kad Chabarovske, Sibire, 
remia pinigais ne vienas tik buvo sušaudyta da 37 vals- 
Fordas, bet ir General M o- tybės ardytojai. Tai padaro 
tors korporacija, ir Chrysle- iš viso jau 131 kenkėją, ku
ris, ir kiti automobilių pra- rie buvo sušaudyti Sibire už 
monės magnatai. Kol kas sabotažą.
įvairiuose miestuose ir mies-
teliuose organizuojami tik 
taip vadinami “law and or
deri’ komitetai, prie kurių

VOKIETIJA ATŠAUKS 
KONKORDATĄ.

Berlyne pradėta kalbėti,

nų pereitą penktadienį įtai- karo stovį ir uždarė Betle- b R IsDaniios loialįstu sub- 
se Varšuvoj protesto de- hem Steel dirbtuvę, kur dir- ° ;
monstraciją ir nešiojo gat- bo streiklaužiai. Kapitalistų Uiv^^torigt ”
vemis didelius plakatus su spauda i- bažnyčia pakėlė u nooirJtriinf;
užrašais; “Šalin arkivysku- prieš tai didžiausį triukšmą. c„o.aivnį<» čitlvE. nripkah/ 

‘Arkivyskupas, turi PGirdi, . “lojalus’ piliečiai’užrašais: 
pą!

LONDONE PAGAMINTA 
JAU 9,000,000 PRIEŠDU

JINIŲ KAUKIŲ.

Anglija ruošiasi karui ne 
juokais. Ji žino, kad kilus 
konfliktui, vokiečių orlai
viai tuojaus pradės mėtyt į

būt uždarytas koncentraci- (suprask: streiklaužiai) no- k . • k^t,iri,, valstv.
jos stovykloj su tautos išda- ri dirbti, o gubernatorius u- ’ i • v • — —J—“ «vikais!” Ir taip toliau. uždaro dirbtuves, atima laivynai, kūne saugoja jos mįestus bombas su nuo-

------ - ------- žmonėms duoną ’ir daro din*°mis duj°mis* h01“10-
Strpikipri/ri Paliua- komnaniiai nuostolius’ Tai ProTtesto..demonstraciją nas bus pirmutine auka. To- 
nireuaeruu rOtMlO- kompanijai nuosionus i ai Ispanijos vynausybę dėl Antrina valdžia nori vi-

c/ii-i/i Knlini kam S1 J1S Cla ternauJa: CI° Valenciioi Aneliia tam ne- d 1 Ang»Jos yaklzia non vi; savo Kalinį. I agitatoriams, ar valstiios ni- Anguja tam ne sus gyventojus aprūpintirvlando vaktiiok Cam-' ST’ J P Pntare .T. W priešdujinėmis k/ukėmis.
Marylando valstijoj, Cam-i liečiams? ' ' ‘ Į™*“ .--------------bridge’aus mieste, streikuo-į Kompanija pradėjo grą- vlifipA;,, dau 9,000,000 tokių kaukių

ja anie 2,000 Phillię. Pack- 'sinti s^usiln/valJjąJ^z ^nd^rierlynoS- ir da
^n': giai pradėjj aiškintis

gal’..?ln<’a"?,1 Pheno bizni, |taip: mei girdi, lojalistų
i nnn E' a J° • submarino Hematėm, ir taip

he,mat,;rių relkla - JT?: pat nematėm jokioj torpe- 
janeių darbininkų apsupo cyt, tai yra, prašalint is § bet moks iški

000 yra užsakyta.

MAINE’O STREIKAS KA
ŠTAVO $1,500,000.

Laikraščiai rašo, kad Le- 
vvistono ir Aubumo batsiu-kalėjimą ir pareikalavo, vietos kaip netinkamą. t i : d= k d _ _ ___

kad suimtasis butų paleis-1 Nenorėdamas šitų kapita- v^vo ; “Lein’cie-a” vilJ streikas, kuris tęsėsi 93
tas. Ir jis buvo paleistas, lo agentų lojimo klausytis, vandpniu nsbkta tik dienas, kaštavo $1,500,000, 
Darbininkai čia streikuoja gubernatorius karo stovį at- {LnatajUp nP«, inialistai vra Jei skaityti darbininkų už- 
reikalaudami daugiau ai-šaukė ir pamojęs ranka pa-H L: • ;’r nemoka tomedu darbį, kompanijų nuosto- 
gos. Dabar jiems moka tik'sakė: žinokitės sau. Betle- Ir nemoKa torpe<lų liūs ir kariuomenę, kuri bu-
apie $14 j sąvaitę. ;hem plieno kompanija tuo- “mnkdiėViom,” vo vartojama streikui lau-! jau pradėjo organizuoti „^“įrSėjTm^s Angli- ?yt, nore vistiek jo nesulau- 

streiklaužius, o unija eme ja, žinoma nepatikėj0. Tuo- ?e-, _Dabai; unija streiką at- 
mobdizuoti saigybą, kad me^ vokieęįaį pareiškė, kad saukė, bet kompanijos ne- 
,skebų dirbtuven neleidus. jie pasitrauksia g “nesiki_ pmma streikierių darban. 

. New Yorke buvo įdomus Streikuojantiems plieno šim0» kontrolė ir ginsią sa-
įvykis. Pereitą sąvaitę tenai darbininkams į talką pnbu- “p-arbe” vieni Datvs Ita- sustreikavo dalis darbinin-vo ir apie 5,000 mainerių. ™a finiše kad Tpritada

ADF. Darbininkai 
Užsistojo Už CIO.

Išrodo, kad turės įsikišti fe- 
deralė valdžia.

dedasi visokie “patriotai.” kad nacių valdžia greitu lai- 
Bet tikras tų grupių tikslas ku atšauksianti savo sutartį 
esąs susilieti kurią nors die- su popiežium, kad laisviau 
ną į vieną fašistinę armiją ir galėtų paimti dvasiški jos 
žygiuot į Washingtoną prieš dvarus ir kitokius lobius. 
Kongresą ir prezidentą Roo- Nacių spauda jau pradėjo 
seveltą. Šiton fašistų armi- aiškinti, kad konkordato 
jon esą daugiausia verbuo- vistiek jau nebėra, nes po- 
jami karo veteranai ir legi- piežiaus agentai jį sulaužę.
jonieriai. Judėjimo priešą- ---------------
ky esą pastatvti patyrę mi- CHICAGOJ NUŠOVĖ 
litaristai. ” UNIJOS VIRŠININKĄ.

Taigi, jei kaip, kapitalis- Pereitos subatos naktį 
tai gali paversti Ameriką Chicagoje buvo nušautas 
antraja Ispanija. painterių unijos 184-to lo-

---------------- kalo finansų sekretorius
SAKO, 15,500 SUGRĮŽĘ Robert A. Shields, 54 metų 

DARBAN. amžiaus vyras. Jis parvažia-
Kapitalistų spauda skel- vo vidurnakty namo, kur 

bia, kad Youngstowne šį pa- žmogžudžiai jau laukė jo. 
nedėlį 15,500 plieno darbi- i Statant jam automobilį į 
ninku sugrįžę darban. CIO;garažą, pasigirdo šeši šu- 
organizatoriai sako, kad tai j viai ir Shields krito negy- 
netiesa. 'vas.

kų McKesson & Robinson Nutarta pikietus laikyti a- vokietiiai ir taiD Dat iš “ne- vaistu firmoj. Jie pareikala- pie dirbtuvę dieną jr naktį si£ŠVo”‘lLkados! savo lai-ų in
vo, kad kompanija pasira
šytų sutartį su CIO unija. 
Kompanija atsisakė, nes ji 
turinti sutartį padarytą su 
Amerikos Darbo Federaci
ja. Tuomet metė darbą ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos nariai,
reikalavimą.

Taigi galima tikėtis ir vėl 
kruvinų įvykių.

PITTSBURGHE BUVO 
SUSTOJĘ LAIKRAŠČIAI.

Pereitą sąvaitę Pitts- 
Nors iš bendros kontrolės burghe kapitalistinių laik- 

vokiečiai su italais savo lai- raščių spaustuvėse buvo su- 
atšaukė, tačiau tuo streikavę ekspedicijos dar-

vyną atšaukia.

vynus atšaukė, tačiau tuo streikavę eKspeaicijos aar- 
JOJ DA 10,000 KAREIVIŲ. pačiu laiku pradėjo siųsti bininkai. Laikraščiai nega- 

Ispanijos vyriausybė pa-į daugiau karo laivų Ispani- Įėjo išeiti. Bet greitu laiku 
skelbė, kad pereitą nedėl-; jos link. Anglai su francu- susitaikė.

paremdami CIO; dienį Italijos laivai iškėlė žais suprato, kad italai su ---------------
Malagoj da 10,000 kareivių vokiečiais ruošiasi bombar- 

1 Ispanijos fašistams į pagal- duoti Ispanijos vyriausybės 
REIKALAUJA bą. Kažin, kur yra francuzų lakinają sostinę Valenciją.

RUSAI SUČIUPO 7 
ŠNIPUS.

Maskvos žiniomis, 'perei-
ir anglų laivynai, kurie pa- Roma ir Berlynas buvo įspė- tą sąvaitę Petrozavodsko 

t ------ 1--- xx: I,. , , . A ,--- neįoJį nu<> gUQ.
ti, nes Anglija ir Francuzi- mijos sienos, buvo suimti 7 
ja šitokio smurto nepakę- svetimos valstybės šnipai, 
siančios. ' ; Penkis jų suėmė kolchozo

AUDĖJAI
30 VALANDŲ.

Fall River mieste audėjų troliuoja Ispanijos pakraštį, Į ti, kad jie nedrįstų to dary- apylinkėj, 
unija pareikalavo 30 valan- kad nemato šito šmugelio '* * ”
dų darbo sąvaites ir $18 al-
gos minimumo. Kapitalistų 
spauda skelbia, buk audėjai 
uždirba ’ po $35 į sąvaitę. 
Bet iš šito reikalavimo ma-

100,000 LIEPSNASVAI
DŽIŲ PRIEŠ SKĖRIUS.
Argentina ruošiasi gintis 

nuo skėrių liepsnasvaidžiais.
tyt, kad jie tiek negauna, Jau 100,000 tokių prietaisų 
jeigu reikalauja, kad butų esą pastatyta įvairiose šalies 
mokama nemažiau, kaip vietose ir laukia skėrių pasi- 
$18 j sąvaitę. rodant.

Nežiūrint šito įspėjimo, 
vokiečiai negalėjo susival
dyti. Jų laivynas nakties lai
ku užpuolė Ispanijos lojalis
tų pakraštį ir apšaudė kelis 
miestus.

Anglai su francnzais pasi-

ukininkai.

West Warwick, R. I. — 
Pereitą nedėldienį čia išvir
to iš pririštos valties 7 metų 
amžiaus Pranukas Lazaus
kuos ir prigėrė.
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ž APŽVALGA 2
tinei diktatūrai Lietuvoj. 

Taigi Tysliava oficialiai
paskell>ė savo misija pi'

, t

2,060,000 VALSTIEČIŲ
LENKIJOJ EINA BAU

DŽIAVĄ.
Kur tik valdžią pasiglem

žia kunigai ir ‘‘tautos va
dai,” tenai žmonėms gyve
nimo nėra. Jie turi vilkti 
baudžiavos jungą.

Taip dabar yra katalikiš- į 
kai-poniškoj Lenkijoj. Kaip 
rašo “Vilniaus Žodis,” da
bartinis ūkininkų gyveni- į 
mas tenai jau niekuo nesi 
skilia nuo baudžiavos. Gir 
di:

ne
“Vienybės.” Tik bėda, kad 
nelabai jam tas paskirimas 
sekasi. Iki šiol jis da nei 
vienos nosies nepasiekė, o 

gauna nuolatos.
ne-

kurie nieko negamina, nie-
ko kraštui neduoda, tik sėdi g?r. gauna ?
ant darbininko sprando ir, X^l„vs 
lyg kokia erkė, siurbia j0 ^bai uzsipe^.___

Ištisų, laikas jau butų 
darbo žmonių klasei apsiva- VIRŠININKUS? 
lyti nuo visų parazitų.

NACIAI VELKA AIKŠ
TĖN KUNIGŲ IŠTVIR

KIMĄ
Tarp Romos popiežiaus 

ir Vokietijos nacių 
labai pikta kova

“AŠ DUODU STALINUI TIK TRIS 
MĖNESIUS GYVENTI.”

jo, pasisakytų už demokrati
niai nusistačiusius žmones. O 
jeigu fašistai bandytų naudo
ti šmeižtus ir Uoliojimus, jie 
tik labiau save ‘nusinakintų’.”
Panašiai vra nusistatę ir Taip **ko Vonsiackis, kuris saliutuojant vėliavą su di-

d-ro Montvido patarimas Clevelando pažangesni SLA; ' ‘
išrodo net keistas, nes jo vy- veikėjai. Tokios pozicijos 
kinimas reikštų vienybę su laikosi ir “Keleivis.”
fašistais. Gali būt, sako--------------------------------:------ i Bostoniškio “Evening' fj
“Laisvė,” kad fašistai ir su- MEKSIKOS KLERIKALAI Transcripto” koresponden- kaip 11 ka,en ’nese‘ 
tiktų eiti tokion vienvbėn,- NUŠOVĖ 3 POLICININ- tas, Morris Gilbert, paduo-
nes jie dabar turi užėmę KUS.
strategines pozicijas cent-: Tabasko valstijoj, Meksi- stazį Andrejevičą Vonsiac

Iš šitos pastabos galima 
spręsti, jog “Naujienos” ne
tiki, kad srovės galėtų susi
taikyti, nes yra žmonių, ku
rie taikytis nenori.

“Laisvė” gi sako, kad jai turi Amerikoj “privatinę 
armiją” ir $50,000,000 

pinigų.
Bostoniškio

dele svastika. Trečioj nuo- 
1 traukoj matosi ir ginklų ar
senalas. Kariški šautuvai 
sustatyti tokia pat tvarka,

Vonsiackio kambariai esą 
' dTįdomių'dalykų apie Am-' apkabinėti caro .M.ikal°ja^ 

Neužilgo prasidės SLA. strategines pozicijas cent-; Tabasko valstijoj, Meksi- stazį Andrejevičą Vonsiac-ai> i!1 onomis‘
viršininkų rinkimai, kurie re; bet ką ant to pasakytų koje, policija užklupo slap- kį, rusą baltagvardietį, ku-: Vonsiackis pabėgęs iš Ru-

ipaprastai sukelia smarkių pažangus SLA. nariai? tą klerikalų mitingą ir nore- ris turįs Connecticut vaistė sijos po revoliucijos, kuo-
ivaidų organizacijos viduje/ Reikia žinoti, sako ji to- jo sąmokslininkus areštuoti, joj ginklų arsenalą, užlai- rnet bolševikai tenai paėmė
"" d-ras A. Montvidas. liau, kad— Klerikalai buvo ginkluoti ir kąs “privatinę armiją” ir viršų. Nekurį laiką jis dir-

tuoj pradėjo šaudyt į polici- laukiąs dienos, kada jis ga- bęs Baldomo lokomotivų 
ją, užmušdami du policinin-1 lėsiąs vykti Rusijon Stalino į dirbtuvėj Philadelphijoj. 
ku ir jų viiršininką. Polici- vietą užimti. Dabar jis turi vedęs Ameli
ja, žinoma, pradėjo šaudyt \ v . , , kos milionierką, buvusią
atgal ir užmušė G klerikalus.'. k°i espondentas paduoda Mis. Stephens, kuri pirmu

--------------- lr Vonsiackio atvaizdą. Jis kartu susitiko ji 1919 me-
si- FAŠISTAI GIRIASI PAĖ- išrodo da jaunas vyras, apie (taįs Paryžiuje. Vieną vaka- 

; MĘ GINKLŲ FABRIKĄ. 38 metų amžiaus, nusisku- rą jiedu tenai pašoko kartu 
Ispanijos fašistai giriasi,, tęs.ir labai panašus į Musso- jr jįs jaį patikęs. Neužilgo

Todėl
senas ir rimtas SLA. veikė-i 

užvirė Jas’ parašė anądien “Kelei-' 
Išrodo. vy>” kad nors kartą reikėtų

Pflo-ni na-kntinuiAdiKs kad didžiausių nuostoliu ji be ginčų apsieiti.
Pagal paskutiniuosius sta-,pHdaryg Ro^og kaUliku Tuo tikslu jisai patarė vi-

bažnyčiai, nes naciai pasiry- srovėms remti dabarti- 
žo išvilkti aikštėn dvasiški- nius yirsmmkus ir srovinių 
jos morali supuvimą, kuris kandidatų sąrasų nestatyti, 
iki šiol buvo nuo publikos Paminėjusios šitokį d-ro 
akių slepiamas. Montvido pasiūlymą, “Nau-

Kad Romos katalikų se- jienos” pridūrė: 
minarijose, klioštoriuose ir
kitose įstaigose yra išsipla
tinęs lytiškas ištvirkimas,

tistikos duomenis, Lenkijoje 
esama 2.060,000 ūkių. kurie 
jokiu budu negali išsiversti, 
nesuduria galo su galu. Par
duoti nėra kas, o pinigas rei
kalingas pievai išsinuomoti, 
kurui pasirūpinti, grudų sau
jai nusipirkti priešrugiapiuti- 
nėmis dienomis. Ir kuo gi mo- į
ka ši per milijoną asmenų šie-... ... ...
kianti ūkininku masė’-Vie- tal ^nai jau buvo nujaučia, j 
nintelis dalykas, kuo jie gali, "P3- bet nebuvo aiškių jro-( 
atsilvginti. tai darbo rankos. d!™J !r.to.del tų da-

“Bet kaip bus su tais, kurie 
būtinai nori ‘vajavoti’? Juk 
jiems ir seimas pasidarys ne
įdomus.”

Pasiima šį-tą žiemą ar pavasa- Ivkų viešai neskelbdavo. Ti-;c* i ą • w • • • • * j *1 “ 1
n. o vasara ir rudeni privalo kinciujų numos gi tikėdavo, 
atkrutėti. Jau ėia toks ukinin- j k.ad tuose, namuose, ant ku-; 
kas savojo gyvenimo nebe šei-I ™i. ?tOVl kryžiai, gyvena la- j 
mininkas.” i bai šventi ir nekalti žmones. •

Dabar gi naciai areštuoja j 
Šitokie ūkininkai, kurių tų namų gyventojus ir kelia 

yra apie 2,060,000, negali jiems bylas už paleistuvybę.i 
nei arklio išlaikyti ant savo .Jau daug kunigų yra užtai i 
sklypų, todėl turi samdytis nuteista ir šiomis dienomis’ 
gyvulį iš turtingesnių, o kad vėl žada prasidėt didelė ne- į 
jiems už tai atsilyginus, turi moralybės byla. Ir šito skan-' 
atidirbti. Į dalo naciai jau netik nesle-

Duonos iš savo sklypo ne- Į pia, bet tyčia jį bubnija
užtenka. Grudų reikia sko
lintis, o paskolos nėra iš ko 
atiduoti, todėl ir vėl reikia 
atidirbti.

Atidirbti už arklį, atidirb
ti už duoną, atidirbti už 
šiaudus stogui susilopyt, ati
dirbti už viską, nes užmokė
ti nėra kuo.

Taigi ir išeina, kad kata
likiškai poniškoj Lenkijoj 
šiandien yra apie 2,060.000 
valstiečių, kurie eina bau
džiavą.

REIKALAUJA NAIKINTI 
DYKADUONIUS.

Lenkijoj yra labai daug 
visokios ponijos, kuri nei 
Kėja, nei piauna, bet puikiai 
gyvena—gyvena svetimu 
prakaitu. Taigi nestebėtina, 
kad Lenkijos kaimas prade
da reikalauti tuos dykaduo
nius naikinti. Kaimiečių rei 
kalams pašvęstas “Siew 
Mlodoj Wsi” (“Jaunojo 
Kaimo Sėja”) rašo:

“Valstietis—tai tas galiū
nas, kuris sunkiausios prie
spaudos, teroro ir smaugimo 
metu neprarado savo tvirtu
mo. išsaugojo kultūrą ir yra 
savo tautos garbės sargas.”

“šlėktiškoje Lenkijoje ka
daise valstietis engta, stumta 
užkampin, atimta politinės tei
sės, be nepriklausomo teismo, 
be savivaldybių, be mokyklų, 
negausaus melsvojo kraujo 
šlėktos būrelio valdomas. Ne
priklausomoje Lenkijoje vals
tietis atkuto ir pareikalavo sau 
teisių. Bet štai vėl iškyla seno
sios Lenkijos šmėkla.”

“Melsvasai kraujas vėl pa
laido, vėl pasigedo kadaise 
sklidusios viešpatavimo ir ki
tų engimo melodijos. Valstie
tis jėga privalo kovoti už savą
sias teises.’’

Da griežčiau prieš dyka
duonius pasisako “Zielony 
Sztandar,” kitas Lenkijos 
valstiečiu laikraštis. Jis sta
čiai-sako, kad—

“Bajorija buvo ir pasilieka 
visų valstiečio nelaimių šalti
nis. Todėl reikia ištraukti pa
matas. ant kurio remiasi dva
rininkai. reikia atimti iš jų že
mę ir atiduoti ją tiems, kurie 
yra krašto maitintojai, žemę 
reikia atiduoti valstiečiams.”

spaudoj ir per radio, kad 
žmonės pamatytų, kas daro
si Romos katalikų įstaigose.

Kalbėdamas anądien į į 
20,000 žmonių minią, pro- į 
pagandos ministeris Goeb- 
bels pareiškė, jog gali priei- i 
ti prie to, kad Vokietija tu
rės išvyti visus Romos kata-, 
likų kunigus ir uždaryti jų 
įstaigas, jeigu kitaip negali-, 
ma busią apsaugoti vokie
čių tautą nuo to moralio su-. 
puvimo, kuriuo yra užsikrė-. 
tusi popiežiaus dvasiškija. Į 

Šita liga turi būt raujama 
su šaknimis, jis rėkė savo. 
klausytojams. Girdi, buvo 
tokių ištvirkėlių atsiradę ir, 
nacių partijoj. šešiasde-| 
šimts tokių išsigimėlių buvo j 
susekta ir 1934 metų 30 bir-, 
želio naktį visi buvo sušau
dyti.

Dabar, girdi, pasirodo, 
kad tokiu pat sugedimu yra 
užsikrėtusios Romos katali
kų seminarijos, mokyklos, 
klioštoriai ir klebonijos.

Ir šitaip Goebbelsui kal
bant, 20,000 vokiečių minia 
pradėjo šaukti prieš katali
ku kunigus: “šalin juos!”. 
“Išnaikinti juos!” “Išmarin
ti juos badu!”

Žmonės, kurie šitaip šu
nauja, žinoma, jau negali 
jut Romos katalikų bažny
čios rėmėjai.

Išvijo popiežiaus bažny
čią anglai, išrodo, kad išvys 
ir vokiečiai.

f
la

JIS NORI “PER NOSJ 
SUDUOTI.”

“Keleivy” buvo atpasako
ta “Vilnies” korespondento 
iš Brooklyno pranešimas, • 
kad lietuviškieji fašistai te
nai jau pradėję daryti pla-' 
nūs Susivienijimui užvaldy- 1 
ti. Buvo suminėti jų numa-' 
tomi kandidatai ateinan-' 
tiems SLA. viršininkų rinki
mams ir buvo pridurta, kad 
Tysliava irgi turįs apsiraci-' 
jų į SLA. centrą. Jis norėtų 
įsiskverbti į “Tėvynės” re- * 
dakciją, bet smetonininkai 
esą nusistatę remti Vitaitį.

Paneigdamas tuos paska
tas, Tvsliava dabar užtikri
na “Vienybėj” (Nr. 138), 
kad jis “niekados ir nema
nęs tai vietai kandidatuoti,” 
nes būnant “Vienybės” re
daktorium jam esą “daug 
parankiau suduoti per nosį”1 • _• /» v •

“SLA. narių dauguma yra 
demokratiniai nusistatę žmo
nės. To niekas šiandien užgin
čyti negali. Jie fašistų neap
kenčia. Jie nori, kad SLA. bu
tų rankose demokratiniai nusi
stačiusių žmonių.

“Pild. Tarybos rinkimuose
nereikėtų šmeižti, koliotis, o kad'žygiuodami iš Bilbao į: linį. Jis dėvi rudus milita- jį persiskyrė su savo 
tik reikėtų atsistoti prieš SLA. Santanderą, jie užėmę da riškus marškinius, tamsų muoju vyru ir paskui
narius su geru kandidatų sąra- tris labai svarbias vietas, kaklaraištį ir antpečius su tuokė su Vonsiackiu. Tai
šu ir išaiškinti esminį skirtu- būtent, Portugaletę, Sestao naciška svastika. Viena nuo- i)UV0 1922 metais. Jis tada
mą tarpe fašistų ir demokrati- įr Baracaldo, kur randasi trauka parodo Vonsiackį sė- buvo tik 23 metu amžiaus, o
niai nusistačiusių žmonių. Na- svarbus ginklų ir amunici- ( dint prie apkrauto popie- jį jau 43. Bet ji buvo turtin- 

Jie, be abe- jos fabrikai. į riais stalo ir rašant, o kita— ga< turėjo paveldėjus po tė-
—------------------------------------------------------------------- —--------------------vais $50,000,000.

Dabar jiedu turi dvarą ne
toli nuo Thompsono, Con
necticut valstijoj. Tenai e- 
sąs ir tas jo arsenalas su 

; ginklais.
Korespondentas sako, 

kad į tą d vara pas Vonsiac
kį suvažiuoją daug rudmar- 
škinių fašistų, rusų balta
gvardiečių ir visi jie tenai 
darą kariškus pratimus. Su
važiuoją daug buvusių ca- 

į ristų, tarp kurių esąs ir gen. 
į Bogoslavskis, buvęs guber
natorius prie caro valdžios. 
Jis ir kiti jam panašus su
darą “generalinį štabą” ar
ba “karo tarybą,” kuri nuo
latos planuojanti, kaip nu- 

I versti bolševikų valdžią Ru
sijoj. Dabar Vonsiackio 

i “generalinis štabas” esąs 
įsitikinęs, kad neužilgo Ru
sijoj jau kilsianti kontrevo- 
liucija.

“Aš duodu Stalinui tik 3 
mėnesius gyventi,” pareiškė 
Vonsiackis “Transcripto” 
korespondentui. “Sukilimas 
prasidės iš vidaus ir bolševi
kai bus nuversti. Tuomet 
Rusijos žmonėms mes busi
me reikalingi.”

Vonsiackis sakosi turįs ši
tiems reikalams §50,000,000 
kapitalo. Ir ne jis vienas 
laukia Sovietuose pervers
mo. Tokių esą ir Paryžiuje 
ir Berlyne. Mandžurijoj esą 
net 30,000 ginkluotų balta
gvardiečiu. Juos tenai už 
ko japonai.

Bet korespondento aki
mis žiūrint, Vonsiackio 
“privatinė armija” .Connec
ticut valstijoj esanti niekas 
daugiau, kaip fašistų ir.-įli
pu lizdas. Nesenai Ameri
koj pasirodė knyga “The 
Brown Network,” kurioj 
nušviečiama nacių šnipija- 
da Amerikoje. Toj knygoj 
nemaža vietos esą pašvęsta 
ir Vonsiackio “aimijaĮ” 
Paduodamas tą knygą ko
respondentui, Vonsiackis 
pasakęs:

“Štai, aš ją paskolinsiu 
tamstai. Pamatysi, ką -jie 
čia apie mane rašo.”

riams to užtektu.

•
Elektriką Y’ra Jūsų Pigiausias ir Palankus Tarnas

14c iki 21c sąvajtėj už 
elektriką atima vi
są pnot-nki dari>ą.

3c iki 4c užmoka už 
vieną vtUarnią kepi
mo inoilemiSkoJ ele
ktriškoj keirtuvėj.

Mažiau negu lc ypa- 
tai už valgi elektri- 
kinšąm jiei iuj vėsi 
virtuvė suteiks di
delio smagumo.

Mažiau negu lc sutei
kia pusryčiams šil
tos. pakepintos duo
nas klek norėsite.

Tos skaittinės nusta
tytos pagal vidutini 
etktros išvarto i imą 
Didžiajam Bostone.

Vietos užpildytos. Du vyrai jau išimti. Bolės metėjas 
prisiruošia mest... entuziastai neatsikvepia dėl to dra
matiško džiaugsmo, kurį tik bolės lošimas gali duot. Pa
žiūrėkit aplinkui vaizduotę. Didelė dalis entuziastiškų 
žiūrovų tai moterys. Bolės lošimas pagrobė moterų en
tuziazmą Bostone!

Kas Pelnyčių, kuomet vietos timas Mia, moters įlei
džiamos VELTUI (išskiriant valdžios taksus 10 centų) 
į National League Field ir Fenway Parke* Ar jus ten bu
site? Negalėsit būt, jeigu elektriški tarnki boluok jums 
liuoso laiko. Pavyzdžiui, elektriškas valytojas sutrumpi 
na sunkias valandas valymo rankomis. Elektriškas skalb- 
tuvas išskalbia skalbinį trumpiau negu į tfvi valandas.

O pietus—paprastai įdėkit į elektri kinį pečių ir austa- 
tytik kontroles. Jie lauks jus kol sugryUt namon.

tik už kelis 
arba elek- 

dconomiškai
Nepraleiskit

Elektriką dirba bepailsio, atšaki 
centus. Jūsų kaimyniška Edisono 
trikinis pardavėjas mietai parodys kaip 
elektriški tarnautojai gali už jus dirbti.
kitos Moterų Dienos

KO DAUGIAU VARTOJAT, TUO ŽEMESNĖ KAINA 
Joms nusipigina iki 3c už kik»watt valandą kada

- sunaudojai vis dangiaa elektrikos.

pir-
SUSl-

Vienu žodžiu, visa pažan- 
oji lenkų spauda reika- 
uja naikinti dykaduonius, I tiems, kurie priešingi fašis-

THE EDISON CONPANY OF BOSTON

ISPANIJOJ AREŠTUOTI
5 AMERIKIEČIAI ŠNI

PAI?
Iš Barcelonos pranešama, 

kad šiomis dienomis Ispani
jos pasienio sargai sulaikė 
5 įtartinus vyras, kurie per
ėjo Ispanijos pusėn iš Fran
cuzijos. Visi jie turėjo Jung
tinių Valstijų pasus (gal su
kta stuotus) ir sakėsi esą A- 
merikos piliečiai (gal mela
vo). Pas vieną jų rasta ke
purės pamušalan įsiūtą laiš
ką slapyraščiu rašytą. Jis 
turėjo su savim ir lazdą. 
Pradėjus ją sargams egza
minuoti, pasirodė, kad laz
da tuščia ir jos vidury yra 
paslėpti kažin kokie pianai. 
Išrodo, kad tie žmonės yra 
fašistų šnipai.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Fašistų seimelio atrugos.

Fašistinio plauko veikė- 
Atvažiuoja iš Lietuvos jai labai greit užsigauna, 

būrys sportininkų, iš kurių jeigu kas pareikalauja iš jų 
Amerikos lietuviai tikisi pa- atlyginimo. Matai, už per
matyti, kiek Lietuvos jauni- nai laikytų seimeli Lietuvių 
mas yra sporte išsilavinęs, salėj jie dar rendos neužmo- 
Bet gaila, kad po tų sporti- kėjo. Salės direktoriai krei- 
ninkų priedanga bus varo- pėsi į kelius asmenis, kad 
ma fašistinė propaganda, atsilygintų, bet jie vienas 
Su sportininkais atvažiuoja nuo kito siunčia tolyn. Tai- 
ir keliatas ištikimų Smeto- gi direktoriai parašė porų 
nos politikierių — neteisėto laiškučių į kitų miestą vie- 
seimo vice-pirmininkas ir nam tautininkui, kuris tada 
sekretorius, ir dar keliatas ėia gyvendamas salę pasam j 
kitų. Ir ne tiek bus sporto dė. Bet negaudami atsaky-- 
vakarų rengiama, kiek bus ™ i laiškų, trečią pa-, 
prakalbų ir gyrimo fašisti- siuntė labai supykę. O tas 
nės diktatūros. Lietuvos P°nas gaudamas laiškus da 
liaudis apkrauta visokiais diliau pyksta. Taigi dabar 
mokesčiais jau nebegali iš- pežinia, katrie liausis pykę, 
simokėti, o tuo tarpu jų su- kas už salę rendą užmo- 
mokėtais pinigais važinėja kės. Tai mat, kas kartais is-, 
Smetonos agitatoriai ir ban- eina ir smetoninių seimų. O

Kas vadovauja Lietuvos 
sportininkus.

do užsieny gyvenančius lie 
tuvius mulkinti. A. L. Kon
greso komitetas turėjo susi
rinkimą ir nutarė dėti pa
stangas, kad nušvietus vie
tos lietuviam

iuk už metų laiko jie, gal ir 
kitur norės toki 
kyti.

“seimą” lai-

Baskų Vaikai Prancūzijoj.

Čia matome baskų vaikus atvežtus laivu iš Bilbao i Bayonnę, Prancūzijoj. Jie čia sodina
mi iš laivo Į autobusą.

Binghamioniečiai
a* - r j u , Proso Knygų.Ateinanti rudenj bus mie- jau daug pagerėjo, o kiti ______

tų agitatorių sto viršininkų rinkimai ii mano kad da.; net pablogė-, Binghamtono ALDLD. 20

Ar laikai pagerėjo, ar ne?
Vieni sako, kad laikai 

jau daug pagerėjo,

skymus. Bus sušauktas ma- piliečiai turėtų apie tai ge- jo, dėl to kad šiandien dole- į ivknvtrvna skaiainis mitingas ir viskas pla- rai pagalvoti Miesto taryba ris jau turi daug mažesnę ‘įuria gaž naudotis
ciai išaiškinta. Mitingo die- jau pasikėlė algas nuo $1800 vertę, kur kąs mažiau uz jj ***• - -
na bus vėliau spaudoj pa- iki $3000 i metus ir dabar tegalima nupirkti. Keli me- 
skelbta. nori prailginti savo tarny- tai atgal bedarbis su doleriu

--------  bos laiką nuo dviejų metų galėjo daug ilgiau pragy-
Dirbtuvės paleidžia darbi- iki keturių. Taipgi ir majo- venti, negu šiandien. O iš

ro tarnyba norima pailginti surinktų statistikų matosi,
nuo dviejų iki keturių metų. kad bedarbių kaip buvo mi-
Ir kaip dabar matosi, tai jie lionai, taip ir tebėra. Šiuo
tą sumanymą jau non atei- laiku jau užsidarė mokyk-
nantį rudenj paduot balsuo- los ir milionai priaugančios

ninkus va k ac i joms.
Nekurtos dirbtuvės pra

deda duoti apmokėtas va- 
kacijas savo darbininkams. 
Apmoka už vieną sąvaitęApmoha uz vieną sąvaitę tojams įrti Taigi bal. k pasipylė į gatves
laiko. Viena iš tu dirbtuvių -j u 1 . •? \vra White Motor Co kur su°t°Jan] 4a, re.lkia aPslzlu’ darbų jieskoti. Vieni jų dar
yra vv nite wotor v o., Kur ,et ir siek tiek tiems ponams nebaigė mokslų, o kiti jau
S, ra«us įlaužyti. Jie išsemia paruošti darbui, bet daiho
a:„„ miesto iždą j du metus, o kai negali surasti. Tūkstančiai

S sd čte r feuX P.^d^P?nais ant ketu- iš jų praleido trečdalį savo
ižas skaičius ir lietuviu. nų met^ tai kas tada bus? amžiaus mokyklose, net ir

---------  skolų prisidarė, manydami,
Lietuvis V. L. rado koki kad už kiek metų jie bus pa-

mazas
Teko pasikalbėti su veikėju 
p. Mazansku, kuris ten dir
ba jau apie dvidešimtį me
tų; jis labai patenkintas, 
kad gaus apmokėtas atosto
gas. Jis žada važiuoti pas 
savo gimines ant ūkės ir ten 
ramiai sau pažuvauti. Geros 
jam laimės! Gal ir i Cleve- 
landą parsiveš kokį čere- 
poką!

ŽINIOS IŠ BALTIMORĖS, MD.
Kriaučių reikalai. Algų pa-Į patenkinti ir džiaugiasi, kad 

kėlimas. galės nuo $2.00 iki $6.00 i
Birželio 16 <1. A. C. Wjs*v?*‘« daugiau uždirbti, ir

unijos 218 lietuvių skyrius >'eslsk',ndzia,_ kad jie ap-
atlaikė savo pusmetini susi- kr?“tl m?kesciais. Tad ar 

■ - - reikia didesniorinkimą. Susirinkime daly 
vavo geras skaičius narių ir 
visi buvo pilnai veiklus. Pa
lyginus su kitais tai minėtas 
susirinkimas buvo vienas iš 
gyviausių. Gal dėlto, kad 
tame susirinkime labai ma-

juokdario,
kokiu tamsta pasirodei?

Pakėlė kriaučiams algas.
Nuo gegužės 17 visiems 

Baltimorės kriaučiams pa
kėlė algas 12 nuošimčių. 10

žai atsilankė taip vadinamų nuošimčių buvo pakelta vi- 
,“black sheep,” kurie save siems, o 2 nuošimčiu pada- 
skaito darbininkų išganyto- linta tiems, kurie uždirbda- 
jais, bet tikrenybėje yra tik vo mažai, kaip mes vadina- 
prarugę triukšmadariai, me “under paid.” Nekurie 
Kuomet tas raugas pradeda iš tų gavo pakelt net iki 30 
susirinkime “kaužuoti,” tai nuošimčių. Bet ir dabar da 
tada nebūna kriaučių susi- atsiranda tokių, kurie drįs- 
rinkimas, bet bepročių jo- ta išmėtinėt unijai, kad 
markas. Negana jų triukš- jiems numetę kelis centus 

įmo, pasikviečia koki gaiva- kaip “šuneliui.” Ką gi be 
, lą j skyriaus susirinkimą ir padarysi, visų niekad neuž- 
į bando Įkalbėti kriaučius, ganėdinsi, o ypatingai tuos,

--------------------------- — 'kad jie turi dalyvauti ko- kurie neužsiganėdina patys
Laukiame prielankaus A- kiam ten ap vaikščiojime. Ir savim.

merikos lietuvių visuome- į da nori kad skyriaus korės- --------- .
nės atsiliepimo! ipondentas jų makamolienę Kelionė mėnesienoj!

St. Jasilionis, knygius, laikrašty aprašytų. Rugpiučio 27, lietuvių
109 Crestmont Rd., ! Keleivio 24 numery tu- iy.įaučįų 218 skyrius rengia 

Bmghamton, N. Y. as skyriaus ‘ Narys verks- ^Moon.light» Išvažiavimą
- ■ A-rci^ Aiiv-iaaac ,)-ant}<’ ”lan diktuoti Tolchester linijos laivu. Lai-
nemokamai visi šio miesto ATSIŠAUKIMAS. ką as tunu lasyti ii pats pu- vas naujjję jr labai patogus, 
betimai. | Lietuviai rašytojai ir dai- «.Paz;sta’ Rad neapkenčia Nei nesigail£ kgrie

Kolkas, knygynas nėra lininkai Amerikoje! ,diktatūros, grasina net ne- dalyvaus tame išvažiavime
didelis, turi daugiausia tik Amerikos lietuvių rašyto- tekimu tos garbingos vietos ypatingai jaunimas. Bus
ALDLD., senosios LSS., jų antologijos (sudėtinės $12.00 metinės algos. muzika ir kitokiu oasilinks-“Laisvės” ir šiek tiek kitų knygos) dirbą baigti, krei-i Gerbiamasai! Jeigu sky- minioj. BiheUi P suaugu-
leidyklų knygų bei brosiu- pjUOs j tuos Amerikos lietu- rius pasirinko “Keleivį” siems 50c., vaikams 25c.

, vius, kurie rašo arba rašė, (kurį tamsta vadini šlamš- Bilietai galima gaut pas pra- 
Grožines hteraturos sky- (kai kas gal, dar niekur ne- tu) už organą ir išsirinko monės atstovą d-gą W. Lui

nus, turįs daugiausia skai- spausdino), eilėmis arba mane už korespondentą, tai zą ir pas visus dirbtuvių 
tytojų, yra labai menkas, proza, atsiųsti po kelis ge- aš tiktai ir parašau apie sky- čėrmonus. C. C. Jenkins, 
Jaučiamas šios srities kny- riausius savo rašinius tai riaus veiklą (skyrius suside-j 218 skyr. koresp.
gų didelis trukumas. knygai drauge su savo foto- da iš 1,200 narių) ir patariu ---------------

Mes žinome, kad dabar- grafijomis, savo rankos pa- kiekvienam nariui įsigyti i
tiniu laiku daug ir neblogos rašų prie jų, ir su biografi-. “Keleivį,” kad visi žinotų 
grožinės literatūros išlei- jomis. (Norintieji gauti at-apie unijos veikimą. O kas 
džiama Lietuvoj. Ji butų la- gal knygai nepaimtus raši- j link jūsų triukšmadarių pa-
bai pageidautina. Bet kaip nius, ir reikalingam susira- siuntinių, tai man, kaipo kortai? 1 = --- ---------------~ J.I.. I-------- ----------------------

MONTELLO, MASS.
Laisvamaniai stiprina savo 

veiklą.
Birželio 13 d., 10 vai. iš 

Lietuvių LaisvamaniųLietuvis v. L rado kokį Mesmeuj jie uu* pa- |sigytif pirkXi—trūksta lė- šinėjimui toje knygoje daly- respondentui, nėra reikalo Lietuvių Laisvamanių
TO sa., ™ Rot Ifų. Gauti mainais—dauge- vavimo reikalai^ pridėkite1 rašinėti, ir po šito atsakymo Etmes KuJ^os _

no Amerikoje spausdintų pakankamai pašto ženklų.) ir su jumis as daugiau near- vietines Kuopos nanai iaiąe 
knygų, kurių mes turime po Amerikos lietuvių rašyto- gumentuosiu. Jus, “Nary,” sa™ susirinkimą Lietuvių
’ -------------1-‘—•— -•------ u.._ _ egat man | žinomas Tautiškam Name. Susirinki-

kaip labai gabus karčiamų mas buvo gana rimtas ir bu

arti vidurmiesčio. Ir kada rys sau gražų gyvenimą. Bet 
jis tą pakietą nuo gatvės pa-, viskas virto kitaip, ir šian- 
siėmė, tuoj prikibo nepažįs-, dien jie stovi bedarbių eilė-
tamas vyras, sakydamas, se su bemoksliais. O kas 
kad tai buvęs jo. Bet vėliau tam kaltas? Niekas kitas, 

kaip tik šioji kapitalistinė 
sistema. Ji neleidžia žmo-

paaiškėjo, kad ten butą 
daug pinigų pamesta vežant 
į banką iš vienos dirbtuvės. 
Ir tas žmogus, kuris tą pa
kietą iš lietuvio atėmė, ne
buvo savininkas ir šiandien 
jo niekas negali surasti. 
Reiškia, koks tai gudrus

Birželio 13 dieną turėjau 
progos aplankyti savo drau
gus Pittsburghe. Tik gaila, 
kad mažai laiko turėjau ir
su visais negalėjau pasima- ao£X ItetuvF^Bu-
tyti/Susitikau su p. Mažuk-iia, SLA. vice-preždentu, ir ™
aplankiau keliatą kitų vie- t^kstf Jiu dolerių. g
tų. is visko matosi, kad lai- _____ j
kai jau kiek pagerėjo, ne .
vien miestuose, ‘ bet ir ant Nebegauna skaitytojų, 
ūkių. Pas žmones matosi ge- Vienas vietinių laikrašti- 
resnis ūpas ir visas veikimas ninku vaikščiodamas ver- 
pradeda atgyti. Mat, kai kia, rugoja ir smerkia veikė- 
žmogus geriau dirba ir jo jus, kurie buk tai atkalbinė- 
namai kiek aprūpinti, tai ta- ją skaitytojus nuo jo laik- 
da ir kitais reikalais jis pra- raščio. Jis skundžiasi, kad 
deda įdomauti. jo biznis ir be to jau labai

--------- prastas, o da jus, girdi, ma-
Jono Jaro močiutė ir Mo- no skaitytojus atkalbinė- 

tiejus Vitkus apleido Cleve- jat! Matyt, kad dalykai ne
landą 18 birželio ir grįžo kaip stovi. Turbut ištikro 
namo į Chicagą. Jie čia pra- trūksta skaitytojų.

gui dirbti, jeigu negali iš jo 
triūso pasidaryt sau pelno.

40 trokų mušeikų prieš 
streikierius.

Trįs šimtai mušeikų iš 
Clevelando buvo susodinta 
į trokus ir nugabenta į 
Youngstowną, Ohio, kur 
plieno darbininkai streikuo
ja. Viso sudarė 40 trokų, ir 
policija juos išlydėjo per 
visą miestą. Trekuose buvo 
sudėta daugybę šautuvų hf- 
ašarinių dujų. Viskas buvo 
prirengta žmonių žudymui, 
jeigu tik kas pasipriešintų.

kelis egzempliorius ir gale- jų antologija bus leidžiama 
tume kam nors suteikti, ne- Lietuvoje. Prašoma atsiliep- 
įleidžia Lietuvos cenzūra, ti tuojaus, nes šis atsišauki- 
Todėl, mums belieka tik mas daromas tik papildyti 
viena išeitis — atsišaukti į jau surinktą medžiagą. Pie- 
plačią Amerikos lietuvių vi- sėjai prašomi atsiųsti tai 
suomenę, prašant įvairiau- knygai viršelio projektus, 
šių knygų, o ypač knygų iš nes knygą apie Amerikos 
grožinės literatūros: romą- lietuvius turi puošti Ameri- 
nų, apysakų, poezijos. Mes kos lietuvio darbo viršelis, 
manom, kad tokios literatu- Antologija jokios politi- 
res randasi pas pavienius nės srovės neatstovauja, to- 
Amerikos lietuvius. Ir todėl dėl šis atsišaukimas taiko
mės prašome
koti!

Jei kas reikalautų apsi
mainyti knygomis—mes ga
lėtume tatai padaryti, duo
dami kai kurių ALDLD. lai
dos knygų.

Pirm siunčiant knygas

mums paau- mas visiems.
j Arėjas Vitkauskas,

2138 W. Coufter st., 
Chicago; III.

leido apie pora sąvaičių lai
ko. Mums buvo malonu sve
čių turėti, nors ir trumpam 
laikui.

Oras sugadino Darželio 
pikniką.

Birželio 20 dieną įvyko
--------- L K. Darželio Sąjungos pik-

Komunistų spaudos nau- nikas, bet dėl lietingo oro 
dai yra rengiamas piknikas žmonių buvo ne daugiausia. 
11 liepos dieną Viktorijos Kurie suvažiavo, irgi nega- 
darže, Chargrin Falls, Ohio. Įėjo ilgai būti, nes pavaka- 
Tų laikraščių vietos veikė- riu vėl pradėjo lyti. Tokiu 
jai deda visas savo pastan- budu piknikas mažai pelno 
gas, kad piknikas nusisek- darželiui davė. Sąjungos 
tų. Tą pačią dieną taipgi y- valdyba mano rengti kitą 
ra rengiamas ir SLA. 14 kp. pikniką kiek vėliau.
piknikas. —-------

---------- i Chester žuris išvažiavo
Ponų Karpuskų duktė porai sąvaičių atostogų į 

Ona baigė biznio kolegiją New Yorko valstiją. Jis yra 
su gerais pasižymėjimais vienas iš čia augusių, kuris 
kaipo knygvedė. Taigi lai-įveikia su lietuviais. Jis yra 
mingo pasisekimo jaunai ir lietuvių salės direktorius.
lietuvaitei. Tėvam garbė, ---------
kad išgalėjo savo dukterį Jonas Brazauskas su šei- 
mokslan išleisti. Mokslą už- myna irgi išvažiavo ant va- 
baigus, buvo surengtas po- kacijų. Aplankys savo gimi- 
kilis, kur dalyvavo daugelis nes Scrantone ir draugus 
draugų ir giminių. apie New Yorką.

Visi nepamirškite, kad 
liepos 4 dieną įvyks didelis 
trijų SLA. kuopų piknikas 
Wicliff, Ohio, prie Ridge 
Road 84 kelio. Šį pikniką 
rengia 136, 362 ir 198 kuo
pos. Piknike bus svečių iš 
tolimų miestų.

Birželio 21 d. per Ohio 
valstiją perėjo didelis lie
taus šturmas, kuris pridarė 
arti pusės miliono dolerių 
nuostolių. Be to, žuvo penki 
žmonės/ Šįmet yra nepa
prastai daug lietaus; neku
rtose vietose jau viskas pra 
deda puti.

Norwood, Mass. Aš, Pet
ras Bičiūnas, esu ligoninėj 
iau 3 sąvaites. Šapoje susi- 

musų knygynui, butų gerai, žeidžiau ir 12 birželio pada- 
kad knygų siuntėjas parašy- rė man operaciją. Todėl 
tų mums kokias knygas ma- gerbiami mano draugai ir 
no siųst, ir ar norės už jas pažįstami malonės mane ap
gauti mainais knygų nuo lankyti. Esu ward A, Nor- 
musų. woodo ligoninėj. P. B.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTBSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

Fisher Body dirbtuvė vėl 
užsidarė. Nedirba apie 
7,000 darbininkų. Kompa
nija sako, kad už kelių die
nų vėl busią viskas sutvar
kyta ir pradės dirbti po 4 
dienas į sąvaitę.

Jonas Alekna jau grįžo 
namo iš ligoninės, kur jam 
buvo sėkmingai operacija 
padaryta. Nors p. Alekna 
dar silpnas, už kelių sąvai
čių mano vėl stoti darban.

Jonas J;

BROCKERT
TELEFONAS

BREWING C0., hc
81 LAFAYETTE ST, 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Colunbia Road, 
Soutk Boston, TeL SOUth Boston 2271.

politikierius, tai gali pasi- vo padaryta keliatas gerų 
imti sau tą mano metinę ai- nutarimų, 
gą ir diktuok sau lygius. Sa- L Nutarta, kad rugpiučio 
vo korespondencijoj geriau- mėnesy butų surengtas drau- 
siai parodei savo nešvaru- Suskas išvažiavimas (autm- 
mą iškoliodamas kitus “dur- £a®) apt kokios nors lietu- 
niais.” Taipgi parodei save yiskos farmos, uzkvieciant 
tokiu ir unijos susirinkime, L. L. E. K. Draugijos nanu« 
taip kad veik prisiėjo iš su- n* kitus žmones, kurie pnta- 
sirinkimo išmesti. Skyriaus laisvamanybės idėjai, 
nariai žiurėjo į tave kaip į Suprantama, išvažiavimo 
kokį vilką. Tamsta negali tikslas nėra vien tiktai pri- 
suprasti apie A. Jankausko valgyti ir prisigerti iki kak- 
pagerbimo pokilį: štai pa- 1°, kaip kad yra daroma ki- 
aiškinsiu. Pokilį surengė tų piknikuose. Šio įsyazia- 
Pildomoji Taryba, kuri vi- vim(į svarbiausias tikslas, 
sados ir visur turi teise vis- tai draugiškas pasikalbėji- 
ką daryti skyriaus vardu. O mas- Žinoma, bus ir dienos 
kad pirm. P. Jaras klausė Pr°grama... O kad neisalkti 
apie užmokėjimą bylos, tai ir neistroksti, bus iki valios 
i o pareiga pranešti sosirin-1 va^^T ••
kimui, kad byla turi būti 2- Nutarta, kad visi nariai 
užmokėta. Tamsta dr-gas niokėtų po dešimtį centų 
kalbi apie kokius ten ap- kas mėnesis į vietines kuo- 
krautus mokesčius. Aš labai pos kasą. Tas yra reikalin- 
norėčiau jūsų nurodymų, &a ^ėl to, kad nereikėtų su- 
kaip unija galėtu varyti or- laikyti kultunms darbas dėl 
ganizatyvį darbą jeigu na-'sto*08 nnansų. 
riai nemokėtų tu 35c. į są- Ąpart pažymėtų ^dalyku, 
vaitę duoklių? susirinkę nanai plačiai kal-

Nusiskundi užkrautais as- ^®jo ir apie tolimesnį Hetu- 
sesmentais, kuomet į du me- Y}1! laisvamanių veikimą, 
tu už baliaus bilietuką už- Perskaitę 2-ros kuopos atsi
mokėjai 55 centus. Kuomet ^kimo rezoliuciją, vien- 
gavai algą pakelt nemažiau ^alsiai 34 uzgyre. 2-ros kuo- 
kaip 10%, tai palikai lyg P?8 atsisaukimas kalba pats 
kokiu “šuneliu,” bet kiti ¥? 8?ve;1 todėl nėra reikalo
darbininkai yra tuomi labai/13 JI atkartoti-

Buvo nmtai kalbama apie
platesnį laisvamanių veiki-

WORCESTER, MASS. mą po lietuvių kolonijas
PUPINI* Naujoj Anglijoj, nes laisva-
vnEiOliEi I □ manybės klausimas šiuomi

PAMTFFM tarpu čia yra apleistas ir
VAU 1 EaEJl ; nejudinamas.

geriausi įASiGfiRiMAi ' Laisvamani*.
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai. Vynai 
ir risokii} išdirbysčių ALŪS.
VALGIAI ŠVIESI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVI8” 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.

Mohawk, N. Y. — Netoli 
nuo čia sudegė lietuvio ūki
ninko Petro Jankaičio gyve
namas namas. Sudegė ir 
pats šeimininkas, nes na
mas užsidegė naktį. Velio
nis nesugyveno su savo pa
čia. D.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

Musų Nelaimių Priežastis 
Katalikizmas.

Kiekvienas lietuvis istori
kas ir daugelis kitataučių, 
rašydami apie musų tautos 
praeitį, nekartų pabrėžia 
senovės lietuvių mitologijos 
ii- su ja susijusios lietuviš
kos pagonybės grožį. Visi 
mes gėrimės senovės lietu
vių vaidilučių skaistybe, do
ra ir kilnumu. Nemažiau 
tenka gėrėtis ir senaisiais 
kriviais bei krivaičiais. Ir 
atrodo, kad musų protėviai, 
saugojami nepereinamų gi
rių ir pelkių, garbindami 
savo Perkūną, apsupti skai
sčių vaidilučių ir krivaičiu, 
buvo patenkinti, sotus ir lai
mingi. Bent toks Įspūdis su
sidaro skaitant įvairius pa
davimus, užrašus ir lietuvių 
istorijų' parašytus istorijos 
vadovėlius.

Gal senovės lietuviai ir

kunigaikščių, didikų ir iš rias organizacijas ir laikraš- 
vargšų. Ėmė augti vienuoly-1 čius ir dabar tik tam kuni- 
nai, kurie taip pat krovėsi gai palaiko.
nemažus turtus, nenešdami Lietuvoje apskaičiuoja- 
kraštui jokios praktiškos ma, kad dvasiškija per me- 
naudos. į tus ten surenka apie 50 mi-

Sveikatos Skyrius
skyrių veda

AMERIKOS UETUVIV DAKTARŲ DRAUGIJA.

PATRŪKIMAS.

Rašo Dr. T. Dundulis.

Prie vienuolynų ir klebo
nijų įsisteigia bravorai ir 
karčiamos, kurie dar dau
giau palengvina kataliky
bės pranašų žemiškąjį gy
venimą. Pavyzdžiui, nuo 
1600 metų, jėzuitai savo ap- 
tiekoje turėjo užtvirtintą ir 
Augusto III (1758 m.) už- 
girtą išskirtina teise parda
vinėti visoje Lietuvoje deg
tinę ir spiritą, kas atnešda
vo jiems kasmet 30 tūkstan
čių auksinių pelno. Gi Vil
niaus kapitula, vienoje tik
tai Lietuvos sostinėje, 1629 
metais turėjo 440 karčiamų 
ir sinkų, ir iš to pelno mokė-

buvo atsilikę kai kuriais at- jo kunigams algas. (Kun. 
žvilgiais nuo vakarų Euro- Prapuolenis: “Lenkų Apaš- 
ropos tautų: neturėjo savos: talavimas Lietuvoje” 65 
rašybos, individualinės gro- pusi.). Apsirūpinę žemiš- 
žinės literatūros, atsiliko, kais turtais,* a žmonijai 
statyboje, prekyba buvo ne- skelbdami, kad tik vargšui 
išvystyta ir menka. Bet lie- bus atidalyti dangaus var-

1 tuviai buvo patenkinti tuo, 
ką turėjo, o vėliau, susidu

tai, katalikybės skelbėjai 
galutinai pavergę gyvento

... m • . i. • i-j i-i Žmogaus organizme randa- 
honų litų. Tai labai didele sj normajįaj silpnų apierubiy 
suma-pini™. Dvaeiskijos ir kur nereUi <her.
\ įenuoliy skaičius Lietuvoje ištinka. Nežiūrint, kad ir 
netoks Jau labai didelis (gal žemesni gyvūnai turi panašių 
apie 2000). Jeigu si skaičių sil Jie ubai rital ka.
palyginti su valstybes tar-:da Tas įrodo. kad
"aU“W - skalclu"?' . (?P‘e žmonės turi tam tikras vpatv 
20,000) ir jų atlyginimu, kurjos sudari, trukim„ 
tai Lietuvos kunigija tikrai; iežaatj to prie.
karališką atlyginimą gauna, ali buti netobulas stovž.
Valstybes tarnautojai atlie- jimas prastas val is stoka ata. 
ka tiesioguų, matomą, nau- tinkamo mankštim<>si, kas su.

mgą darbą. Kokį darbą iajko muskuius nuo sutamprėji- 
kumgai atlieka uz karalis- m0 ir kai kurios „ su kosu. 
kaj; savo atlyginimą? liu čia priežast.vs y-

\ aisty bė Lietuvoje palai- ra netiesioginės, bet jos sudaro 
ko piamonę, remia preky- rimtą pavojų, ypatingai tiems, 
bą, rūpinasi krašto apsauga kurie dirba sunkesnius darbus 
ir švietimu, rūpinasi ukinin- ir užsįima tam tikrais mankšti- 
kais ir valstybės tarnauto
jais. Kuo kunigai rūpinasi?
Žmonių išganymu! Juokas...
Už tokį atlyginimą bet kas 
net asilų išganymu rūpintų
si. jeigu asilai už tai užmo
kėtų. Jeigu iš tų kunigų su-

dažniausia vy

riant su kitomis tautomis, jų dvasią ir paskandino 
jie pradėjo mokytis ir ge- juos didžiausiame dvasinia- 
rinti savo gyvenimą vakarų me tamsume, ir žemiškame 
tautų metodais. Dar prieš skurde.

Lietuvis, kuris pirmiau

—Sveikas gyvas, tėve! jau tu pats išrišti, tėve.
—Oi, Maike, aš norėčiau —O kaip tu, Maike, sa

but sveikas, ale negaliu. kai? , _ _____
-Matau, tėve, kad tu vos -Aš galiu tik pasakyti, ‘ijetuvai^oficialili

paeini. Kas gi pasidarė? ką apie tai gamtininkai ma- £rikšfionvbę( lietuviai pra-
T^atak vaike, aš turiu no- .. . . dėjo statytis muro ir ak-

tokią kvarabą, ką žmonės į —O kas jie per vieni, tie 
marmatizmu vadina. Kai gamtininkai?
pradeda sukti kaulus, tai —Gamtininkais yra vadi-
nors į žemę lįsk. Taigi musų narni tie žmonės, tėve. kurie 
Ščeslyvos Smerties Susaidės užsiima gamtos mokslais, 
maršalka, buvęs caro vais- —Na, tai kaip jie sako?
ke už staršą felčeri, patarė —Jie >*a, tos nuomonės, nytjg p. kurtis stiprią valsty- kunigui užmokėti 
man nueit į mares įssimau- texe« kad žmogaus spal\a bp trvliktnin amžiaus ura- laukus pašventinti 
dyt ir ant saulės pasikepint. pnklauso nuo klimato.
O aš, kaip durnas, ėmiau ir 
paklausiau. Dabar, Maike, 
pasijudint negaliu. Visa nu
gara pūslėta, kaip verdan
čiu vandeniu nuplikyta.

—Tu pats čia kaltas, tė
ve, kam taip ilgai prieš sau
lę gulėjai.

—O ką tu žinai, Maike, 
kaip ilgai aš gulėjau9

—Kaip tai nuo klynyto?
—Sakau, nuo klimato.
—O kas tai do per daik

tas?
—Klimatu mes vadiname,- 

kokio nors vieno krašto oro 
sąlygas. Pavyzdžiui, Brazi
lijoj yra karštas klimatas. 
Kitur jis gali but šaltas, da 
kitur kitoks. Taigi, jeigu

Kitaip nebūtum pūslių žmogus ilgai vienam klima-
gavęs.

—Na, tai
te gyvena, tai ir jo spalva 

išvirozyk, Mai- ^us t0 klimato padaras.

ramiai garbino savo Perkū
ną, dabar buvo įbaugintas 

mens pilis, pradėjo kurtis naujojo Dievo pragarn ir 
miestai, vystytis prekyba ir amžinom kančiom. Be to. 
taip toliau. Šie dalykai Lie- lietuvis buvo išmokytas vi- 
tuvoje atsirado pirma, negu sas Dievo malones pirktis iš 
krikščionybė. kunigų. Jeigu jis nori, kad

Lietuviams pradedant vie- jo javai augtų, tai jis turi 
kad jo

be. tiyliktojo amžiaus pra- laukus pašventintu. Gimsta 
džioje į Lietuvos pasienį at- kūdikis, ir tuoj reikia kuni- 
sikraustė amžinieji jos prie- gui užmokėti, kad pakrikš- 
šai—vokiečiai kryžiuočiai. }tytų; žmogus veda, moka 
Romos popiežiaus palai- kunigui, kad sutuoktų; mir- 
minti, jie ugnimi ir kardu šta, turi mokėti, kad palai- 
degino, naikino lietuviams dotų. Jeigtj nori, kad kuni- 
giminingų prusu sodybas, gas ant kapų eiįų, tai ir už 
plėšė jų turtą, žudė juos ir tai užmokėk. Kuhigas pirštą 
žagino jų dukteris, skelbda- pajudino arba atsistojo— 
mi neva naują religiją—Ro- mužike, mokėk. Žmogui ir 
mos katalikybę. mirus nėra ramybės. Jis i-

Iš ten jie pradėjo terioti ir baugintas, kad tobulas jis 
lietuvius, taip pat sakyda- ant žemės negalėjo būti, to- 
mi. kad skelbia katalikybę, kiu budu jis eina arba į pek•kt V ' t L ” 11119 rk<xu SKClUkl n. <11X1 li n. j niu wuuu jao eina

ke, kodėl nuo saulės pasida- ~Aa- 0 KaiP rokuoji lietuviai tada buvo lą ar skaistyklą, labai retai
ro tokie skauduliai? Visi sa- apJ.e m?ne> xalRe. Ar as ga- labiau įjungę, negu pru. tiesiog į dangų. Aišku, kad 

1_ sai, ir tiems žiauriems kata- daugumas tikinčiųjų tikisi 
likybės skelbėjams įstengė bent į skaistyklą patekti, iš

ko, kad saulė sveikas daik- lėčiau į nygerį pavirsti, jei 
tas, o tuo tarpu ji padaro iš Pu pradėčiau dažnai mau 
tavęs beveik virintą šolderi ........... *

—Perdaug niekas nesvei
ka, tėve.

—O kodėl veidas ir ran
kos nebijo saulės?

—Todėl, kad jie po va
liai parasta ir tas apsau
goja kūną nuo žalingų spin
dulių. Taip vadinami viole
tiniai spinduliai per ruda nors

dytis ir ant saulės voliotis?
—Ne, tėve.
—Tai kodėl nygeriai pa

sidarė juodi? ’
—Todėl, tėve, kad jų ra

sė gyveno karštam klimate 
milionus metų.

pasipriešinti. kurios yra išpirkimas mišio-
Per du šimtu metų su vir- mis. Mišių pirkimui nėra ga- 

šum tarp kryžiuočių ir lietu- lo ir jos yra vienas iš pelnin- 
vių virė žiauri kova. glausiu kunigo biznių. Ne

dalu gale tvirtas lietuviu viena kunigų karta tuo bu-
nei- minomis metu Tačiau būdas.' vainikuotas skaisčia d« susikrovė nemenkus že 
nereikia iš to suprasti, kart P?goniškaja jų dora, sukau- raski® turtu^.o tuo tarpu 
juodveidžiai buvo kana Pe.vsa’ savo jėgas, pasi- žmones.gurate ur gyvena 

balti, tik nuo karštos ;kv'e“.sav<’ «cn*? kaimynus nuolatinėj prairo hann.ej. 
— _ nainodo T abai o-ali ir metais ties Žalgiriu Jeigu klausosi kunigų, bijo-spalvą sunkiai persikosia ir kad bk?“^.suti iuškino naujosios kita- -si velnio, tai gal iš pragaro
del to negali kunui paken- mas daiktas^ kad jie tokie ir skelbėju jėgas. Nuo išsisuksi. Toks
kti. • išsivystė. Kasiu kilme da - vra tikras musu tautosišsivystė. Rasiu kilmė

—Tai kas reikia daryt, nėra ^galutinai išaiškinta. 
Maike, kad skūra butų ru
da?

—Reikia dažnai pabūti 
saulėj, tik neilgai: iš pra
džių užtenka penkių minu-

—Tas ir parodo, vaike, 
kad žmogų sutvėrė Dievas.

—Ne, tėve; rasių klausi-

niosi papročiais, 
rai.

Pagrindinė arba tiesioginė 
patrūkimo priežastis yra įtem
pimas jėgos. Ypatingai, kada 

į įtempimas jėgos esti iššaukia-
, - -g. -... . —... ma nesužiniai, kaip tai su-renkamų 50 milionų htų kniumpant ir norint atsilaikvd

nuo sukniupimo. Kilnojimas 
sunkių daiktų yra svarbi prie-

Lietuva jau šiandien nis kosul H isjaukti u_ 

... , ,'yg* ,toklal Danijai. čiom jtem inla jė iki 

Kiek tai palengvintų vargs- kimo io

bent pusė kiekvienais me
tais butų įdėta j Lietuvos 
pramonę, į ūkių gerinimą, 
musų Lietuva jau šiandien 
butų

ir viduriai užkietėja.
Nekalbant apie nesmagumą 

ir neparankumą, turint patrūki
mą, yra dar vienas iš didžiausių 
pavojų, kada vidurių kilpos įsi- 
briauna į patrūkimo išlaidą ir 
tampa užgniaužtos. Tokiuose 
atsitikimuose minėtose vidurių 
kilpose neretai pripuola gangre
na ir vidurių abstrukcija.

Turint patrūkimo tendenciją 
arba lengvą patrūkimą nėra ga
lima atlikti sunkesnių darbų. 
Industrijos įstaigos nepriima į 
darbą tų, kurie turi nesutaisytą 
patrūkimą. Taipgi ir apdraudos 
kompanijos neduoda apdraudos 
tiems, kurie turi patrūkimą ir 
jis nėra atatinkamai pataisytas, 
o jeigu ir duoda, tai tik apribotą 
kontraktą (policy).

Apie gydymo budus galima 
pasakyti, kad vaikams ir se
niems žmonėms, kuriems opera
cija yra pavojinga daryti arba 
nėra didelio reikalo, patrūkimas 
yra geriau gydyti su tam tik
rais pritaisymais, trusais. Ben
drai imant, jokių kitų gyduolių 
nuo patrūkimo nėra. Atsitiki
muose, kada vidurių abstrukci
ja nuo patrūkimo yra numato
ma, reikalinga greičiausia pa
daryti operaciją atitaisant vi
durių užgniaužtas kilpas.

Tiesa, lengvesniuose patrūki
muose tam tikri prietaisai (tra
sai) gelbsti, bet dirbant sunkų 
darbą ir kilnojant sunkius daik
tus tie trasai ne visuomet ata
tinka gydymui. Dėlei jau aukš
čiau minėtų priežasčių patrūki
mą yra geriausia pataisyti ope
racijos budu. kas atatinka in
dustrijos ir apdraudos sveika
tingumo taisyklėm.

tančių musų ūkininkų ir be
darbių gyvenimą! Ūmus patrūkimas visuomet

Tas pats musų tautos iŠ- pasireiškia su skausmu. Dažnai 
naudojimas buvo tęsiamas skausmas paseka patrūkimą, 
daugeliui lietuvių persike- Skausmas pasireiškia lenjno 
lūs į-Ameriką. Visi kunigai arba aštraus pobūdžio. Tūluose 
yra didžiausi musų Žmonių atsitikimuose patrukus jaučia- 
išnaudotojai. Palyginus ku- ma tiktai silpnumas, arba jau- 
nigų turtus SU žmonių tur- čiama tiktai veržimą viduriuose
tingumu, jie yra tikri lietu-! —---------------------—----------------------------------
viski “rokefeleriai.” O ka LIETUVOJE YRA PALAIDOTA 
žmoS"^ S'3 NAPOLEONO KAREIVIŲ.
Nieko.

Prie kai kurių parapijų Prof. Raymond as Schmitt- no generolu adjutantu.

90,000

Ka-
sakauskis pasilikęs ištiki
mas savo imperatoriui net 
sunkiausiose valandose. Pa
sitraukiant Napoleonui į 
Prusus ir į Francuziją, Ka- 
sakauskis išvyko kartu. Vė
liau rusams paskelbus am
nestiją, jis grižo į Lietuvą. 
Mirė 70 metu amžiaus.

Amerikoje yra įsteigtos ne- kinas, ~ tyrinėdamas Napo- 
va lietuviškos mokyklos, lęono žygį Lietuvoje, randa 
Šiose mokyklose mokyto- vi® daugiau įdomių dar ne- 
iauja lietuvės vienuolės, paskelbtų duomenų apie žu- 
Dauguma šių vienuolių yra vusius jr palaidotus francu- 
Amerikoje gimusios. Kaip zų karius. Jis lankėsi Jona- 
ir visų amerikiečių suprati- vo|®» _kur bažnyčios rūsyje 
mu, jų tėvynė ir motina yra apžiurėjo ten palaidotą ge- 
Amerika. Apie Lietuvą jos perolą Juozą Kasukauskį, 
labai mažai žino, tarp savęs buvusį imperatoriaus Napo- 
kalbasi angliškai, su moki- leono adjutantą. Francuzų 
niais daugiausia kalbasi an- armijos talkininkas, genero- 
gliškai. Kokią lietuvišką las Kasakauskis, palaidotas 
dvasią jos gali į musų vai- katalikų bažnyčios rūsyje, 
kus įskiepyti? Medinis karstas ir generolo

Kai kuriose mokyklose palaikai gerokai surūdiję, 
airio vyskupo įsakymu lie- Vis dėl to atidarius karstą.
tuvių kalba visiškai iš para- Pr?f*. Schmittleinas rado • - . ,,0 000 Nanoleono
piiinės mokvklos išmesta Pne imperatoriaus adiutan- , apie _ .Napoleono mjines mokiuos išmesta, f f •> kariuomenes kanų. Jų tarpe
Ilgainiui tas gali atsitikti 10 pajaiKų Karną, kiek um- , nemaža vokiečiu len-
visose paraoiiinėse mokvk- formines medžiagos ir sagų. ,u nemaza \ ikietių, lenvisose parapijinėse moKyk iSsiuTkė a»V5H ir net lietuvių. Be to, se-lose. Tada įseis, kad mes geriausia įssuaike aukšti • GeHiminn etinėjelietuviai patvs isteieėme raitininko batai. Atrodo. tiedimino . ortmeje...' lietuviai patys įsteigėme „oullc nure Napoleono maršalo su-tikejimas mokyklas, kuriose musų vai- kad Jie net nebus supuvę nug Jig mirė
kai butų nutautinami. Kur Ant dulkėto medinio karsto

Prof. Schmittleinas sura
do Lietuvoje ir daugiau 
duomenų, kur ir kiek prieš 
125 metus žuvo ir buvo pa
laidota Napoleono karių. 
1812 metais grticfdžio mė
nesio pradžioje, Vilniuje 
nuo šalčio, bado ir žaizdų

is-tada Lietuvos jie
ir jau nebandė skelbti Lie- juokintas, 
tuvoje katalikybę. Lietuvių tauta priėmė ka

Nustojus kryžiuočiams talikybę 14-tojo amžiaus

rusų
tada visas musu triūsas var- yra uždėta buvusio impera- ne^ais'ėje ii palaidotas vie- laod visas musu Lnusas, Vd,r £ nuošė kapuose. Dabar pne
gas ir jose sukrauti turtai? tonaus adjutanto kepure. ,kuklaus T^fphre na-
Tuk kunigai šitų mokyklų Palaidotas Jonavoje ge- - ^u‘ ?en' ,kunigai šitų mokyklų Kasakauskis palai- minkl° Pakabinta.^a^

santikius su m™,leata, kurioje iškalti 
----- parašai.

k’j»in tik aininia «ita varginti Lietuvą, jai atsira- pabaigoje ir 15-tojo am-J lietuviams nepastatė. nerolas Kasak
pasaką ' Nes jeigu žmonė? do.. antra nelaimė. Katali- žiaus pradžioje. Nuo to lai-; Be to, mes ne tik ką turi- ke glaudžiusmas

iš Adomo ir Jie- 
šventraštis sako,

čių. Po truputį oda partis ir butų kilę 
tada įau nenudegs. vos» kaip

—Aš mislinu. kad tu me- tai šiandien nebūtų nei juod- 
luoji, Maike. veidžių, nei mdijonų, nei ki-

—Kodėl? to, iš viso butų tiktai viena
—Todėl, Maike, kad aš žydų rasė, nes'biblija sako, 

žinau vieną nigerį, ką 15 kad Adomas buvo žydas, 
metų džėloj sėdėjo ir saulės 
nematė, bet kai išėjo, tai bu
vo taip pat juodas, kaip ir 
kiti jo tautiečiai, kurie vaik
ščioja ant saulės. Taigi čia 
turim aiškų davadą, Maike, 
kad tavo mokslas yra rong.
Skūra
nuo 
luk to
taip sutvėrė.

—Gerai, tėve, o kada Die
vas juodveidį sutvėrė?

—Nagi žinai, kaip tvėrė

do antra nelaimė. Katali- žiaus pradžioje. Nuo to lai ( ------,-----------------, .— .
kiškieji Lietuvos kaimynai ko niekas lietuviais ir jų me čia sukrauti didelius tur- Kosciuška. Pagaliau sukili- 
lenkai gavo į žentus mūsiškį švietimu nesirūpino. Jeigu tus musų kunigijai, bet dar mo metu jis vadovavo Kau- 
kunigaikšti Jogailą, kuris atsirado koks Šidvydis ar šelpti įvairias airių senimą- no brigadai. 1812 metais 

Daukša, tai tik vienas, arba

atitinkami
Nemaža francuzų armi

jos karių yra palaidota Kau-
draugijas, vienuoly- Napoleono armijai žygiuo-įno mieste ir artimose apy- 

įr mokyklas. Kokią iant i Rusiją, Kasakauskis i linkėse. Kaune buvo ligoni-
njas,

Lietuvos nės, tad čia mirusius Napo- 
kada nors padarė? Argi korpuso generolu. Netrukus leono karius laidojo netoli 
mes visatai turime daryti jis buvo paskirtas Napoleo-1 bažnyčių (nes bažnyčiose 
išganymo vardan? Kam liks ! ^uyo įruoštos ligoninės),
musų pastatytos bažnyčios, nenustotų savo įtakos. Įvai- Anot Schmittleino, Kaune 
mokyklos ir vienuolynai? riais atsilikusios nuo šių Yra palaidota apie 6,000 

Katalikų dvasiškija viso-. valstybių. francuzų karių, kurių tarpe
se valstybėse ir visais am- Kur viešpatavo ir viešpa-'buvo apie 100 karininkų, 
žiais labiau rūpinosi pašau- tauja didžiausias tamsumas,
liniais turtais, negu žmoni- ar ne katalikiškoje Ispani
jos švietimu, jos kėlimu iš joje, katalikiškose Pietų A- 
skurdo, vargo. merikos valstybėse, Lietu-

Kas’gali užginčyti, kad yoje, Lenkijoje ir Italijoje 
protestonų valstybės ir gy- iki fašizmo įsigalėjimo? 
ventojai yra aukščiau paki- Kur žmonės labiausiai skur- 
lę kultūroje, švietime, ei vi- do,, ar ne šiose valstybėse? 
lizaciioie ir doroje, negu Kas šiems žmonėms vargs- 
katalikiškos valstybės? Ku- tant ir skurstant susikrovė 
ri kataliku valstybė gali su-1 didžiausius turtus, ar ne ka- 
silyginti protestoniskaja, talikiškoji dvasiškija?
Anglija, Vokietija, Jungti- Taip ir pasiliks iki žmo
nėmis Valstybėmis, Skandi-j n®8 nenusikratys šiais savo 
navų valstybėmis? Katali- išnaudotojais, parazitais, 
kų šalys visos visais atžvil- į Patricijų*.

priėmė katalikybę ir pasiža
dėjo apkrikštyti savo tautą. du. Jų įtaka; matomai, irgi---- _ ----- ------ - i,-
Nuo tada ir prasidėjo di- menka buvusi, nes pagelbi- j mums naudą airių vvskupai buvo paskirtas 
džiausios Lietuvos nelaimės ninku jiems neatsirado.

__\\ Lj,,. maču tauta ir vargai. Vakarų kultūros . Pirmieji musų tautos švie-
sutvėrė? plėtimasis Lietuvoje susto- tipu ir kulturinimu susiru-

__\Tipka« t; nrikiaucn ia- nėra kam rtipintis jos ra- Pino pasauliniai inteligen-
baltveidžiu kaukaziečiu ra švba, švietimu. Lenkų ir ka- tai kilę iš mužikų. Jų skai- 
rei. kuri išsivystė neturaiiū talikybčs įtakos dėka,. Lie- cius
KeliU tuvos turtingesnis ir auks- buvo labai mažas, bet darbą

__Obait Maikp tpo-ul tosnis luomas (bajorai) iš- jie dideli pradėjo. Jeigu lie-
pasidaro juoda ne bus gana.' Eisiu p'ajieškot ir Ssižad«j<> ««W ^vo

saulės Ji yra juoda va- kokio srnaravydlo ba pastų- ^!Juvoje privis0 daugy. ‘dėka pasauiiečiams.
.0, kad ponas Dievas ją --------P 4 P • b- dvasiškių, kurie Nečinčysiu, ilgainiui prie

pradėjo varginti žmones tautinio atgijimo prisidėjo 
nauja religija, kurios jie ne- ir vienas kitas kunigas. Bet 
suprato. tokių, kurie tą darbą dirbtų

Turėdami daug galios, vien patriotiniais jausmaisvisą svietą..

IŠPLĖŠĖ UŽ $50,000 
BRANGMENU.

Portchester, N. Y. — Pe
reito nedėldienio naktį į

-Biblija sako, kad tuo- Percy Strauso namus čia įsi:
m •dk^žvdar ”e jUOd' S50 OMSoVdZimantu Pad^ ’ ma ^kaimi Je’gu jl/vi
^"’T^okfu snasabu atsi- Straus vA gSsi^s New Yot Išgalėjus Lietuvoje kate- liau kunigai pradėto leisti
rad^ nygerte? P ko fiS M^y & Co pte- ’0s ’k!>bžtai “kus 0

lyjsciio.__ J H da apsirūpinti žemiškais dar vėliau steigti organiza-
Šitą klausimą tuietum zidenta.. turtais. Tų turtų jie gauna iš ciijas, tai darė tik tam, kad

Kaune žuvo ir čia palaido
tas žymus francuzų gydyto
jas gen. Orryjas. Jis žuvo 
1812 metų gruodžio 11 d. 
Tą dieną gen. Orryjas trau
kėsi į pietus. Tik pervažia
vus Aleksoto tiltą, franeu
zus puolė kazokai. Nelygio
je kovoje žuvo daug Napo
leono kariu, jų tarpe ir gen. 
Orryjas. Manoma, kad jis 
buvo palaidotas Aleksoto 
kalno šlaituose.

Prof. Schmittleino žinio
mis Lietuvoj esą palaidota 
90,000 francuzų karių. Tsb.

L * X* A • • M
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Sugalvojo Provokaciją Prieš CIO.

Protestas Prieš Fordą.

Youngstovvne areštuoti jau 
3 streiko vadai.

Paskutinėmis dienomis a- 
pie plieno dii’btuves, kur 
CIO veda streiką, pradėjo 
sproginėti bombos. Kiek
vienas žino, kad jokia iš
mintinga darbininku orga-

300,000 GELŽKELIEČIŲ
BALSUOJA STREIKO 

KLAUSIMĄ.
Penkios Amerikos gelž- 

keliečių brolijos nutarė rei
kalauti 20 nuošimčių dau
giau algos, kuri jiems buvo

... . depresijos metu nukapota-
La™fei!?UV0 padeję’ lsdave Brolijos turi 300,000 narią 

.ir jie dabar ba’suoja skelbti 
kad visai panašų streiką., jeigu kompanijos 
prieš streiko v a- nesutjks geruoju jų reikala- 

Kai bus nu-

sąmokslą.
Išrodo,

sąmokslą
dus dabar yra sugalvoję ir vi^Tišpildyt' 
plieno magnatai. Suimti tarta st;.eikįot> tada federa.
<' tenai pastatyti va]džia turės užvesti de-

...........„_______ ___ - P? $2o’°00 Kaucijos kiek- rvbas tarp darbininkų ir
nizacija bombų streike ne- vienas ir gatvine plutokiatų ge]žkelki kompanijų. Taip 
vaitos. Kada bombos pra- spauda jau pranašauja, kad ?ako įstatymas, kuris regu- 
deda sproginėti, tai yra pir- gausią iki 20 metų kale- iįuoja geležinkelius, 
mas ženklas, kad pradeda Jimo-
veikti kapitalistu pasamdy-
ti provokatoriai. (Tokių Norman Thomas Ap- 
provokatoriu agentūrų yra 
pilna Amerika.) O kai kada 
šitokia provokacija užsiima 
ir pati vietos policija.

Taigi, kai šiomis dieno-

PRIKALĖ FAŠISTŲ 
MELĄ

Ispanijos fašistų genero
las Llano paskelbė per ra
dio ir spaudoje, buk jis ga

rri RlVlS, SO. BOSTON.

Detroito automobilių darbininkai buvo įtaisę protesto demonstraciją prieš Fordą, kurio pa
samdyti mušeikos sumušė unijos organizatorius, šis vaizdelis parodo demonstrantus svei
kinant unijos vadą Homerą Martiną.

mis įvyko keli sprogimai, 
tai jau buvo aišku, kad ka
pitalistai ruošia provokaci
ją prieš CIO uniją. Ir štai, 
šio utarninko gatvinė kapi
talistu' spauda jau prapliupo 
šaukti, kad Youngstovvno 
policija “susekė” CIO vadų t?anĮzątoi įų, 
“dinamito sąmokslą.” Ji nu- 
vyko tenai į CIO unijos salę 
ir “rado dinamito sandėlį,” 
kuriuo galima butu išsprog
dinti “visą miesto bloką.”

Pasiremdama šituo “radi
niu,” policija tuoj išėmė va- 
rantą prieš 3 streiko vadus 
ir areštavo juos už “neteisė
tą sprogstamos medžiagos 
laikymą ir vartojimą.” Tarp 
suimtųjų yra ir Gus Hali, 
vyriausis CIO streiko vadas 
Youngstovvne.

Sąmokslas čia labai aiš
kus, tik ne CIO unijos są
mokslas, bet prieš ją. Juk ir

lankė Hapgoodą Ka
lėjime. . ,

VT vęs iš Anglijos bažnyčios 
Socialistų vadas Norman gajvos laišką, kuriuo Can- 

Thomas pereitą sąvaitę?bu- tenburio arkivyskupas iš- 
z*<nUxaZia^-} M^istoną reįgkįąg g^o simpatiją faši- 
(Me.) pasakyti streikuojan- stams*Cantenburio išvys
tiems batsiuviams prakalbą kupas š| panedėlį tą melą 

ta. pacia proga aplanke prįkajg prie žemės. Sako, 
kalėjime draugą Povvei>ą jokj0 laiško šitam fašistų 
Hapgoodą, CIO unijos or- generolui nerašęs ir jokios 

simpatijos fašistams nėra 
pareiškęs. Priešingai, Ang
lijos bažnyčia renka aukas 
Ispanijos Iojalistams.

DIDELIS GAISRAS 
M0NT REALE.

Pereitą penktadienį Mont- 
reale, Kanadoje, užsidegė 6 
aukštų garažas. Suvažiavus 
gaisrininkams ir pradėjus 
ugnį gesinti, kaip paprastai, 
susirinko daug žiopsotojų. 
Staiga pasigirdo baisus 
trenksmas. Tai ekspliodavo 
gazolinas. Du ugnagesiai 
buvo užmušti ant vietos, o 
kiti sunkiai sužeisti. Oro 
spaudimas numušė nuo ko
jų ir apie 20 žiopsotojų gat
vėje. Sprogimas išrovė vie
ną garažo sieną ir apipylė 
susirinkusius žmones viso
kiu laužu, sužeisdamas iš vi

lgo apie 100 žmonių. Langai 
išbirėjo visoj apylinkėj. Sa- 
koma, kad garažan buvo 

'atvežta 2,000 galionų gazo
lino ir visas ekspliodavo.

Kauno Iždininkas Byla Dėl Šiaulių Ka- pĄ.ĮIEŠKOJIMAI
Apiplėšė Miesto 

Kasą.
įėjimo Apvogimo.

CIO unijos or- 
kurį vietos re

akcininkai su savo teismu 
nuteisė kalėjiman kartu su 
kitais 6 CIO organizato
riais. Jie nuteisti 6 mėne
siams vien dėl to, kad vado
vavo streiką, kurį teismas 
paskelbė esant “nelegaliu.” 
Levvistono ir Auburno bat
siuvių streikas tęsiasi jau 
15-tą sąvaitę. Nekurios 
kompanijos jau susitaikė su 
darbininkais ir dirba, bet 
kitos vis dar nepasiduoda.

NACIAI UŽDARE 200 KA 
TALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ

Vokietijos nacių žvalgy
ba uždarė neribotam laikui 
200 katalikiškų laikraštukų, 
kuriuos leido Esseno bažny 
tinių lapų organizacija ir 
dalijo įvairiuose mieste
liuose.

FAŠISTAI NUSKANDINO 
50 AMERIKIEČIŲ.

Gegužės 30 dieną Ispani- 
mažas vaikas gali suprasti, '5?‘s pakrašty italų ai vokie- 
kad unijos salėj streiko va- submarmas paskandmo 
dai dinamito nelaikys. Jei- fe?.a l°JaBstų laivą
gu policija ištikrujų “rado” .Cludad de Barcelona, kū
rinijos salėj “dinamito sali- gabenp 400 žmonių. Trys 
dėlį,” tai tas dinamitas ture- Pavyko jsgel-
jo but padėtąs tenai provo- det’ ?.^.zuv?.su aivu’ Pa
kari jos tikslais, kad galima har \ alencijos pianesa-
butų prikibti prie unijos va- ma;Jkad ^,rP ?.UVUSJ? buvo 
dų ir diskredituoti juos pub- ir. ^d smerikiecių. Tas pa
likes akyse. Taip 1912 me- alįeJ.° dabar, kuomet, issi- 
tais per* didijį audėjų strei- ^Jė to laivo žmones pa
ką Lavvrence’o mie s t e sle^e alenciją.
(Mass.) American Woolen ntrpmvn
kompan i j o s prezidento SIENA UŽGRIUVO 200 
Woodo sūnūs padėjo dina-! DARBININKŲ,
mito, kad diskreditavus Čunkijano mieste, Kini- 
IWW organizatorius, kurie joj, audra išvertė miesto šie- j tuotas už žmogžudystę, 
tą streiką vedė. Lavvrence’o ną, kuri griūdama prislėgė •

ITALIJA KURSTO ARA
BUS PRIEŠ ANGLIJĄ
Pastaruoju laiku Italijos 

fašistų radio pradėjo kurs
tyti prieš Angliją Palestinos 
žydus ir arabus. Anglija pa
reiškė aštrų protestą prieš 
Romą.

UŽMUŠĖ PAČIĄ KAD
NESIKĖLĖ IŠ RYTO.

Indianos valstijoj farme
rys Leroy Clark užmušė sa
vo 21 metų amžiaus žmoną 
užtai, kad ji nenorėjo iš ry
to keltis. Paskui jis nuvyko 
Das graborių ir liepė ją pa; 
laidot, sakydamas, kad ji 
nusižudė. Bet teisybė išėjo 
aikštėn ir Clark buvo areš-

LOJALISTAI NUMUŠĖ
184 FAŠISTŲ ORLAI

VIUS.
Madrido karo vadovybė 

šią sąvaitę paskelbė, kad
pereitų metų 13 spalių iki Paaiškėjo, 
šių metų 14 birželio lojalis
tai numušė ir sunaikino 184 
fašistų orlaivius.

JAPONAI UtMUŠĖ ARTI 
100 KINIEČIŲ.

Iš Toki jos pranešama, 
kad netoli Charbino, Man- 
džurijoj, japonų kariuome
nė buvo susirėmus su gink
luotais kiniečiais ir šaudėsi 
apie 8 valandas. Kiniečiai 
buvę visgi sumušti ir pasi
traukė, palikdami 90 lavo
nų. Kiniečius japonai vadi
na “banditais.”
ITALAI NUMUŠĖ 218 OR

LAIVIŲ ISPANIJOJ.
• Fašistų valdžia Romoj pa- 

j skelbė su pasididžiavimu, 
kad Italijos lakūnai Ispani
joj numušė iš,viso jau 218 

-lojalistų orlaiyių. Per tas 
kovas žuvę 43 italai lakū
nai. Ir Anglija vis sako, kad 

•“nėra įrodymų,” jog Italija 
veda karą prieš Ispanijos 

, vyriausybę. .
HAUPTMANNO NAŠLĖ
sugrįžo Vokietijon.

Bruno Hauptmanno našlė 
pereitą sąvaitę parvažiavo 
Vokietijon. Jos vyras, Bru-

kad tautininkas 
Bumblauskas irgi pavogė 

5,000 litų.
Jau buvo rašyta, kad bu

vęs Kauno miesto savival
dybės kasininkas Plusčaus- 
kas, pripažintas kaltu kasos 
apiplėšimu ir už tai nubaus
tas, atlikdamas bausmę ra
šo prokurorui skundus, pra
šydamas atnaujinti bylą, 
nes jis esąs nekaltai nuteis
tas. Pluščauskas savo skun
du apkalbinėjo kitą buvusį 
savivaldybės tarnautoją ir 
modemiškų organizacijų 
didelį veikėją Bumbliauską.

Prokuroras, remdamasis 
tuo skundu, pavedė tardyto
jui Pluščausko skunde mini
mas aplinkybes patikrinti. 
Tardytojas tardė, ir, žino
ma, dėl savivaldybės kasos 
apiplėšimo naujos versijos 
nepasitvirtino, bet išaiškin
ta, kad Bumblauskas, tar 
naudamas Kauno miesto sa
vivaldybėje, pasisavino a- 
pie 5,000 litų. Nors savival
dybė savo laiku dėl to išeik
vojimo skundo nepadavė, 
nes Bumblauskas esąs kaip 
ir atsiskaitęs, tačiau dėl iš
eikvojimo fakto prokuratū
ra Bumblauską patraukė 

surašėno Hauptmann, buvo nužu- * Akinamuoju ir jau 
kaltinamąjį aktą.neva dėl Lindberghiuko 

“kidnapinimo.”

policija tuomet irgi nuvyko 200 darbininkų, 
tiesiai ton vieton, kur milio- palei ją kelią automobi- 
nierius Wood buvo dinami- Iiams. Šimtas jų buvo ūž
tą padėjęs ir “radus” jį te- mušta, o kitas šimtas sužeis- 
nai paskelbė susekusi “bai- ta.
sų IWW sąmokslą Lawren-
ce ą išsprogdint.” Ji tuoj 
areštavo du streiko vadu, 
Ettolą ir Giovanitti, ir buti-

PERKUNAS UŽMUŠĖ 
GATVĖJ VAIKĄ

Harrisburg, III.—Pereitą
nai norėjo pasiųsti juos elek- sąvaitę perkūnas čia užmu- 
tros kėdėn. Byla subliūško šė 11 metų amžiaus vaiką, 
tik tada, kai žmonės, su ku- Carlą Beelarą, kuris žaidė 
riais jaunasis Wood tą di- gatvei.

kurie darė KINIJA TURI 466.785,856 
GYVENTOJUS.

Kinijos valdžia paskelbė 
gyventojų 1936 m. statisti
kos duomenis. Jie rodo, kad 
toii valstybė turi 466,785.- 
856 gyventojus. Tuo atžvil
giu ji didžiausia pasaulio 
valstybė. Daugiausia gyven
tojų turi Šechuan provinci
ja — 52.963,269; mažiau
sia, Sikiango provincija, su 
968.187 gyventojais.

Patriotai kaltinami Apsukę Savo Tėvynę.

Reikalingas partneris
Aš pavienė moteris, turiu gražų 

naras, 6 šeimynų (apartment house) 
gražioj vietoj ir geros įneigos. Taip
gi tunu gerų darbų ant visados ir ge
rai uždirbu, man vienai sunku namai 
prižiūrėti, dėlto reikalingas pusinin
kas. Gera proga doram vaikinui arba 
našliui, galima gražų gyvenimų pasi
daryt. Kreipkitės yoatiškai arba laiš
ku. Mrs. E. Danills ,6)

. 1354 Willoughby av., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Farma
Su visais įrankiais, 50 akerių že

mės, su budinkais. su visu vasaroja; 
4 mailės nuo Hubbardsvillgs mieste
lio ir gelžkelio. Noriu greitai kad ir 
pigiai parduot, nes likau vienas, ma
no žmona mirė tai negaliu anžiurėti. 
Plačiau kas norės, paaiškinsiu laišku 
arba ypatiškai. Kreipkitės šiuo adre
su: PAUL PETROSKI (7)

Hubbardsville, N. Y.

Parsiduoda Namas
WATERBURY, CONN. Puikus, 

vienos šeimynos, 7 kambariai, visi 
moderniški įrengimai, -Banker Hill 
apielinkėj. Gera proga. (7)

M. J. KUPSTIS, 24 Westwood avė.. 
VVaterbury, Conn. Tel. 38195

LIETUVIŠKA PIRTIS.
Kurie kenčiat skausmus ir negalit 

pasveikti, atvažiuokit į tikrų lietu
viškų pirtį. Pirtis įrengta gerai su
šiltu ir šaltu bėgančiu šaltinio vande
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 gražiu 
sodnų ir pušynų. Oras tyras, valgiai 
visi musu pačių pagaminti. Patarna
vimas teisingas. Norėdami daugiau 
žinių klauskite; (6)

KAZIMIERA YAUGIENĖ.
Old Town Farm, Littleton Road, 

Harvard, Mass.

. .. . , . i Pajieškau savo pusseserės Pranės
Kalėjimo Viršininkas buvo j Česniutės, jx> pirmu vyru Kilikevičie-

didžiausis vatris nė, o po antru vyru Pranė Kasiulai-aiaziausis vagis. . tien-; jj gyVeno „ num 105-44 — 86
Leonas Iljasevičius buda-streTt,,BaB- L- L’ N' Y- Kune,. ,... ... žinot kur ji dabar gyvens

mas Šiaulių kalėjimo virsi- pranešt jos adresą, busią 
ninku prie Šiaulių kalėjimo klS,
dirbtuvių įsteigė muilo VI- Mariampolė, Lithuania.
ryklą, kurioje gamino muilą 
visiems Lietuvos kalėji
mams ir arešto namams.
Muilo viryklą tvaike pats

rašau 
si de

ni

Aš, Veronika Link, pajieškau bro
lio JUOZAPO STOCK (Staskevi
čiaus); jis paeina iš Kauno gvb., Pa
nevėžio ap.-kričio, Pumpėnų parapi
jos, švilpiškių kaimo. Turiu labai

kalėjimo viršininkas Ilj'ase-
kitę pranešti jo adresų; busiu dide
liai dėkinga. Veronika Link (7 

Box 62, Irons, Mich.
vičius ir tvarkydamas darė 
įvairius neteisėtumus: vienu 
atveju pavogė apie 5 tūks
tančius litų, klastojo sąskai
tas, antru atveju už žaliavą 
Volpei tyčia permokėjo 6,- 
273 litus, pavogė iš Leibavi- 
čiaus pirktą tepalą. Be Ilja- 
sevičiaus dar patraukti kal
tinamaisiais buvęs Šiaulių 
kalėjimo viršininko padėjė
jas Pranas Kondratavičius, 
buvę kalėjimo ūkio vedėjai 
Juozas Tamošiūnas ir Leo
nas Šistakauskas. Kondrata
vičius, Tamošiūnas ir Šosta- 
kauskas kaltinami tuo, kad 
drauge su kalėjimo viršinin
ku Iljasevičium bendrai 
veikdami pasivogę kelis 
šimtus metrų malkų, kurių 
vertė viršija du tūkstančius 
litų, surašę melagingus ra
portus ir tt.

Kaltinamasis aktas jau 
surašytas ir byla bus spren
džiama Šiaulių apygardos 
teisme. -

EKZIMA—IŠBĖRIMAS.
“Per 9 mėnesius aš kentėjau nuo šla
pių išbėrimų' abiejose ausyse. Tik 19 
dienų ėmė prašalint skausmų, niežė
jimų ir išbėrimus pradėjus vartoti 
Marvan Dermopathic Salve. Aš dabar 
galiu linksmai pasakyt, kad visai pa
sveikau. ačiū jūsų mosčiai,” rašo po- 1 
nia C. S., 270 S. 3rd st., Brookly, N.Y. 
MARVAN DERMOPATHIC SALVE 
Sustabdo niežėjimų greitai ir pagrei
tina gydymų Ekzimos, Psoriasis, 
Ringvcorm, Athlete’s Foot, Itching 
Pilės. etc. Saugi. Smagi ir greit Vei
kianti. Daktarai jų rekomenduoja. 
Gvarantuojam patenkins arba grą
žinsim pinigus. Jaras 60c.; Dvigubas 
už $1.00. Ūžsisakykit šiandien. Už
mokėsit gromatnešiui.

MARVAN LABORATORY, Ine.. 
Dept. T.

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

Veronika Kašaluniute, pajieškau 
savo tetų AMELIJOS MAKARAVI- 
CIENĖS, ir Petronėlės RAŽDIENĖS, 
kilus iš Panezingių kaimo, Alytaus 
apskričio. Labai mylėtau pasimatyti, 
malonėkite atsišaukti, arba kurie ži
not kur jos randasi, prašau pranešti 
jų adresų. Miss Ver. Kašaluniute, 

866 Winchester avė., <6
New Haven, Conn.'

Paiieškau Juozo Venzlausko, iš 
Butkiškio kaimo, Užuguosčio parapi
jos, Trakų apskričio. Kas apie jį ži
no, arba jis pats, malonės atsiliepti. 

R. J. Gudeliauskas,
P. O. Box 434, Minersville, Pa.

APSIVEDIMAI. >-

Pajieškau apsivedimui vaikino ar 
našlio nuo 45 iki 55 metų, girtuoklio 
nenoriu, nes aš svaigalų nevartoju. 
Esu pasiturinti. Kurie norėtų arčiau 
susipažinti, prašau kreiptis laišku ir 
prisiųst savo paveikslų. B, Baker,

244 E. 2l8-th st., Euclid, Ohio.

Reikalingas Darbininkas
ANT FARMOS. Mokestis 25 dole 

riai į mėnesį ir duodam pragyveni-' 
mų. darbas ant visados. Atsišaukite 
šiuo adresu: JOE PU N DINAS, .

R. 6, Charlotte, Mich.

Reikalinga Gaspadinė
Patyrus. Darbas vien stubos ruo

ša, drabužių skalbt nereikės, darbas 
nuolatinis. Čia pat reikalingas dar
bininkas, kiek patyręs prie ūkės dar
bų. Gali atsišaukti ir vedusi pora. 
Apie užmokestį, ar daugiau ko, klau
skite sekamu antrašu: (7)

Pakulis Bros.
R. F. D. 47, Brooklyn, Conn.

, Telefonas: Yark 3165 Į 
i DAKTARAS

A L Graičunas
Phytician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

štai trys pašėlusiai dideli patriotai ir mirtini komunizmo priešai, kuriuos Senato komisija 
paskelbė nusukus federalinei valdžiai daug milionų mokesčių. Iš kairės j dešinę jie vadi
nasi: Julės Bache, \Vall Streeto piniguočius; Philip Deronde. stambus bankininkas, ir Wal- 
Ince Groves, tabako ir vaistų magnatas

HARVARD EXPORTO 
ALUS YRA SVEIKAS, 
TROŠKULĮ NURAMINAN
TIS GĖRIMAS — GERAI 
PADIRBTAS IR PIL
NAI PASENĖJĘS...

EXPORT BEER
HARVARD ALE 

DOUBLE ALE
•2-16 Ož 60TTIFS !H STEINItS ■ ANO ON OKAUONT 

HARVARD 6RCIAIN6 CO.lOVVeil MASS
-P H B CO—I

Apdraosk 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. spalių, įsirašant gali su- 
taupyt nuo $2 iki $5, nes įstojimas žymiai nupigintas. 

RIMTAI PAGALVOKITE!

Dabar esi tvirtas, sveikas. Už valandos kitos gali but 
vienas iš 20 sužeidžiamų žmonių į mm u tą 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.

y
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LIETUVOJE UŽDRAUSTA KNYGAS 
PLATINTI.

Plieno Streikui Baigti Taryba.

Bet aš rankų nenuleidžiu.
Dažnai tenka girdėt žmo

nes skundžianties, kad Lie
tuvoje tas ir tas esą netaip 
kaip turėtų buri. O aš sakau, 
kad ne Lietuva čia kalta, bet 
jos valdonai. Kokie tvarky
tojai, tokia ir tvarka. Apie 
Lietuvos tvarką, o gal ge
riau — betvarkę, aš ir pati 
nemaža turiu faktų. Pavyz
džiui. tūlas laikas atgal nu
siunčiau 21 svaro siuntini 
knygų ir 22 svarų siuntinį 
drapanų. Prie to da pasiun
čiau paštu 5 dolerius, kad 
žmonės turėtų kuo tuos dai
ktus išimti, jei reikės kiek 
primokėt.

Drapanas atidavė kam 
reikėjo, bet knygas sugrąži
no atgal apdraustas, pažy
mėdami, kad Lietuvoje 
draudžiama jas platinti Ot. 
ir “laisva” Lietuva’. Caro 
valdžia mums spaudą grąži
no, o lietuviškų tautininkų 
cenzūra vėl draudžia kny
gas platint 1

Negana to, kad knygų ne
įsileido, bet pasisavino da ir 
tą penkinę, kurią buvau 
siuntus savo namiškiams. 
Pasisavino ją apmokėjimui 
grąžinimo lėšų ir kitokiems 
“reikalams.”

Aš kreipiausi vienur, 
kreipiausi kitur, bet rezulta
tų kaip nėra, taip nėra. Su
pykau ir išdrožiau laišką 
tiesiai Į Kauno paštą, už
klausdama be jokių cere
monijų, kokią teisę turi sa

kas są vaite. Užrašau “Ke
leivį.” Nueina ir tas. Skaity
tojai visi jaunuoliai, džiau- 
ziasi amerikiečių laikraš
čiais. Man irgi smagu.

Bet nišai sakydavo, “Car 
kazal: Manifcst! Miortvym 
•ve bodu, žyvych ped arest!”
'Caras tarė: Manifestas!
M irusiems duot laisvę, o gy- 
uosius areštuot! >
Taip išėjo ir su tuo tauti- 

linkų “manifestu.” Kaip, 
ik pasibaigė Kaune pono,

Skipičio “pasaulio atlaidai.”, 
uoj pradėjo daryti siunti
nėjamiems mano laikraš-J 
•iams kliūčių. Iš pradžių da’ 
ieną kitą numerį atiduoda- 
o. bet uždėdavo savo fašis- 
išką pastabą, kad laikraštis 
sąs “netikęs.” Vėliau gi vi-' 
ai sulaikė ir dagi pradėjo 
amantinėti tuos asmenis, ‘ 
uriems tie laikraščiai buvo 
įžrašyti.

Šeši mėnesiai atgal pa- 
ūunčiau nedidelį pundelį
panešiotų drapanų. Svėrėj Mes kartais perdaug rupi- 
05 ^^.?vTar^' Lz 4 sąvaičių namė§ vienu dalyku, visai 

gavau iš Lietuvos laišką nuo užmiršdami kitą taip jau 
namiškių, kad negalėję tų SVarbu reikalą.
Irapanų atsiimti, nes pašto} Mes visi į,. vįsur bėgio- 
ponai pareikalavo 193 litų jam, renkam aukas, drapa- 
rnuite. Drapanų atemejas liag jr kitokią paramą Ispa- 
•įek pinigų neturėjo ir pasi- nįjos lojalistams. Tiesa, tai 
skolint niekur negalėjo, to- vra gana geras darbas. Is- 
dėl paštas sugrąžino siunti- panįjaį pagelba reikalinga, 
ni man atgal. Siuntinys su- šiandien Ispanijos reikalai 
gryzo tvarkoj, bet man teko tjek priprasti ir gerai žino- 
už jį net du kartu be reikalo mj kone kiekvienas at
mokėti: išsiunčiant ir atsi- -

čia parodyti 3 vyrai, kuriuos Darbo Departamento sekretorė, prezidento Roosevelto įsa
kyta, paskyrė tarybon plieno streikui baigti. Iš kairės į dešinę čia parodyti: prof. Lloyd 
K. Garrison, teisiu dekanas iš Wisconsino universiteto; Charles P. Taft, buvusio kitąsyk 
prezidento Tafto sūnūs, ir Edward F. MeGrady. Darbo sekretorės padėjėjas. Plutokratų 
spauda pakėlė protestą, kad visi trys šitie vyrai esą liberalai ir darbininkų šalininkai. Re
akcininkai norėtų, kad streikui tarpininkauti valdžia paskirtų plieno kompanijų agentus.

Humoristika

4*

4*

4*

-i

4*

4*

KAS REIKIA 
PAGALVOTI.

... sistojęs prieš publiką jau
mant. Man išlaidos, o ma- pasaĮi0 prakalbą apie Ispa- 

- - ... 110 namiškiams nusimini- njj« Tai labai pagirtinas
vintis pinigus siunčiamus mas įr širdies skaudėjimas, nes mla£^feįems

. --į kad atėjo is Amerikos dova- ,-ra brangi demokratija, o
dienų po to pinigai jau bu-,nų, bet negalėjo jų paimti. - - -- -
vo išmokėti tam seneliui,1 -- -

REDAKCIJOS .kas junginys, pasidaręs iš
4 TQ A K V M A l “ deguonies. Jos nausia tamstai patiks.
/Ii oziA.1 JI/li komercinė vertė nedidelė. Ji! _o ka iis reiškia->_k 

paprastai vartojama, stiklo
vietoje, pečiukų durelėms, 
nes nebijo ugnies.

Senam Detroitiečiui. —
Ačiū už “United Automobi- kad karvė juos jau suėdė, 
le Workerį.” Martino laiš- —Na, tai kur toji karvė?

Fr. Maselsknri — Žinias 
apie buso katastrofą Cali- 
fornijoj suvaitojom. ačiū; 
bet iškarpos su kalnų vaiz
dais negalėjome sunaudoti.

Ten buvusiam vanagui.—
Ačiū už korespondenciją, kas Fordui įdomus, bet mes —Karvė .
bet “Keleivin” jos nedėsi- neturim laiko išversti jį lie- matai, reikia suprasti ’ — pridu- 
me, nes nenorime tuščių gin- tuvių kalbon.
čų, kurie neišvengiamai tu- A. Paulekui ir V. Ralcaut- 
rėtų kilti ją patalpinus. kui. — Pinigus ir laišką su 

Juozui Gedvilui. — Tam- linkėjimais gavome. Ačiū
stos prisiųstas medžiagos 112 V1SM- 
pavyzdis nėra nei deiman- P. Baltrukoniui. —- Ačiū 
tas, nei sidabras, bet papra- už pinigus ir gerus linkėji- 
sta silika. Tai yra chemiš- mus.

MENĄ REIKIA SUPRASTI. KUNIGAS GAVO BUČKĮ.
Paveikslų parodon užėjo far- 4 iena jauna ir daili moteris 

merys ir pareiškė, kad jis nore- sunkiai stūmė i klaną apdengtą 
tų nusipirkti bent vieną tikrojo vežimėlį. Ėjo pro šalį kunigas ir 
meno kurinį. Artistas parodė lu°j pasisiūlė:
jam vieną nutepliotą drobės lo —Aš tamstai padėsiu į kal-
pą ir sako: ną—

—Aš manau, kad šitas ge- Ir abudu sukibę įstūmė veži
mėlį į patį kalną. Tenai jie su- 

—O ką jis reiškia?—klausia stojo ir moteris klausia kunigo, 
farmerys. kiek jis norės atlyginimo.

—Čia karvė ėda dobilus. • —Man nereikia jokio atlygi-
—Kad aš dobilų nematau? ‘mo—atsakė dvasiškas tėvelis.— 
—Tamsta jų nematai dėl to. Aš tik norėčiau pabučiuot tams

tos vaikutį.
—Vaikutį? Kad aš jokio vai

kučio neturiu !—atsakė moteris.
Ji nutraukė uždangalą nuo 

vežimėlio ir tenai pasirodė bač
kutė alaus. Kunigėlis vistiek 
pabučiavo, bet įspėkit—ką?

jau nuėjo. Meną,

rė artistas.
Farmerys žiurėjo į tą meną. 

žiurėjo, pagaliau nusispiovė ir 
nuėjo.

. w - - . - - , • teikiama Ispanijai pagelba.
As tačiau rankų nenulei- ^aįp tjR įr eįna (jemokra- 

<iau. Paėmiau tas pačias tjjos nau(jaį
Ar gerbianti save valdžia drapanas, suvėliau. šutai;-’ Bet kalbant apie Ispanija 

gali šitaip elgtis. tojau, nekurias net supurti- nprpįk-ia užmiršti ir apie
Kai pastebėjau anais me- nau, pridėjau da daugiau, Lietuvą. Aš manau, kad da

rais, kad p. bkipitis saukia sudarydama iš viso 42 sva- bailine Lietuva stovi visai 
Kaune ‘ pasaulio lietuvių iU. ir vėl viską issiuneiau netoli Ispanijos. Kiekvieną 
kongresą, ir kad visiems N2, ir ką sakysite* Dabar ,ijena e-ai; ras nats atsitikti 
busianti duota pilna laisvė, reikėjo primokėti tik 3 litus! Lietuvoj kas šiandien de- 
aš ir vėl nudžiugau. Sakau. Pirma už 14 svarų reikalavo dasi Opinijoj. Mes žinome, 
tai jau susilaukėm manites- 193 litų, o dabar už 42 svaru ^a(j Lietuvos gyventojai pa
to. Iš to džiaugsmo tuoj su- Jk 3 litai! O drapanos tos ^kąndinti skurde, užgniauž- 
dariau 3 siuntinius knygų, ir pačios, ir da pora gerų žie- la laiSV’ė. Gi prislėgtas pro- 
siunčiu: vieną Į Biržus, ant- miniu apsiaustų pridėjau. jetaras anksčiau ar vėliau 
rą į Žagarę, o trečią į Var- Skirtumas tik tas. kad pir-1 pasįjudins ir sudrebins savo 
nius. Na, ir ką? Knygos nu- ma tos drapanos buvo su- prispaudėjus. Lietuva prie 
ėjo visiems, kam tik buvo prosytos ir tvarkingai sūdė- t0 jau eįna Tūkstančiai 
siųstos. Na, sakau, jeigu tos. o dabar suglamžytos. Iš- žmoįįu jau įsitraukė į tą ju- 
taip, tai reikia naudotis pro- odo, kad Lietuvos “vadu- dėjimą nors mes da negali
ąs Užrašau dvi “Naująsias kai” nemėgsta gerai sutvar- me juJ. aįškiai matyti. O jų 
Gadynes ’ į Lietuvą. Nueina kytų daiktų. Varniškė, darbas nenueis niekais. Jie 

tikrai sukils prieš priespau
dą ir išnaudojimą. O kuo
met sukils, tai žinokit gerai, 
kad. Vokietijos irLenkijos 
buožės ateis Smetonai į tal
ką ir šaudys musų brolius, 
tėvus ir seseris, kaip Mus
solinis ir Hitleris dabar šau
do Ispanijos darbininkus. 
Taigi, draugai, turime pa
galvoti ir iš kalno būt prisi
rengę, kad galėtume gintis, 
kada busim užpulti, o ne 
dairytis, iš kur gausim pa- 
gelbos.

Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugija 
Amerikoje ruošia apsigyni
mo dirvą kovoj su Lietuvos 
priespauda. Tai aukų rinki
mo vajus. Tos aukos bus 
siunčiamos Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijai 
Lietuvoj, ii tuos pinigus su
naudos taip, kad iš jų butų 
daugiausia naudos-

Taigi, mieli lietuviai, ne
atsisakykit aukoti kovai už 
laisvę. Kova už laisvę yra 
svarbi kova. bet kad tą ko
vą laimėt, būtinai reikalin
ga būti organizuotais. Taigi 
tamsta esi kviečiamas stoti 
prie Lietuviu Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 
ir kurti jos skyrių savo anie 
linkėj. ‘ Maikis.

i Chicago, III.

kuriam buvo adresuoti.

Priešai Plieno Ginčuose.

Paveikslėlio viršuje yra parodyti, iš kairės į dešinę: Tom 
M. Girdler. Republic plieno korporacijos erštas, ir Wil- 
fred Sykes, Inland plieno kompanijos galva. Abudu atka
kliausi CIO unijos priešai.

Apačioje: John L. Lewis. CIO vadas, tariasi su Darbo 
Departamento atstovu Dewey.

KILS 300 MYLIŲ AUKŠ
TYN.

Los Angeles, Cal. — Išra
dėjas Maurice Poirier čia 
ruošiasi šauti į stratosferą 
savo išrastą rakietą, kuri 
kilsianti 300 mylių aukštyn.

BIZNIS YRA BIZNIS.
Agentas: Kodėl tamtsa nori 

apdrausti savo vyrą nuo ug
nies? Juk jam numirus, tamsta 
nieko negausi...

Jauna žmona: Matai, apdrau- 
da nuo ugnies pigiau kainuoja, 
o pinigus jūsų kompanija vis
tiek turės man išmokėti, nes ašI
esu nutariusi sudegint savo vy
rą krematorijoj.

NEREIKIA UŽDRAUDIMO 
ŽIŪRĖT.

25 ALLOWANCE for 
your old refrigerator 
(Ice, Gas or Electric) 
regardless of its size, 

age or condition towarda the 
purchase of a new 1937 Uni- 
versal Electric Refrigerator. 
Ūse this allowance as your 
down payment—take three 
years on the balance.

THIS OFFER GOOD FOR LIMITED TIME ONLY

$

UNIVERSAL

1

the fctchen Glistaciat
Point by Point there is none better than the 1937 
UNIVERSAL Refrigerator. It leads the field for aU 
round performance. Simple, efficient mechanism, 
only three moving parts, backcd by the UJNIVER- 
SAL Guarantee assures you a worthwhile 
of dependability and trouble-free 1

The UNIVERSAL Ice-Cyd* SyM
Its exclusive, amaiir.gly 
efficient ice-cycle System 
built to precision stand- 
ards, provides more cold, 
fi cezes faster and operates 
at a minimum of cost.

Iš TVARTO IR TUOJ ANT 
STALO.

Moteris krautuvėj žiuri į 
Į salaveišių restoraną atėjo kiaušinius. Paskui ji kreipiasi į

svečias ir užsisakė pietus. Vė- krautuvninką:
liau, mokėdamas tarnui pinigus —Ar šitie kiaušiniai švieži ?
jis pastebi: ; —Juozai! — sušuko krautu-

—Kaip matau, tai arbatpini- nininkas į savo patarnautoją.— 
gius čia uždrausta duoti. Pačiupinėk tuos kiaušinius ir

—Dievaži, uždrausta! — sa- pažiūrėk, ar jau jie ataušo iš po 
•ko tarnas. — Bet ir obuoliai ro- vištos?
juje buvo uždrausti..

FARMERIAI, KLAUSYKIT!
Farmerio ganykloj ganėsi 

banda galvijų ir vienas jaunas 
veršiukas prie savo motinos mė
gino retkarčiais nugnybti žolę. 
Iš didelio miesto atvažiavusi 
“mokyta" leidė žiurėjo-žiurėjo,

VITAMINŲ GADYNĖ.
Svečias: Kaip žiuriu. tai gė

lės jūsų restorane yra visos 
dirbtinės...

Restorano savininkas: Taip.
tamsta. Dabar, vitaminų gady
nė j, gyvų gėlių negalima ant ’r pankui sako fermeriui: 
stalų statyt. Svečiai suvalgo jas.

SVEIKAS
—Ar važiuosi

gą?
—Nevažiuosiu!

NUSISTATYM AS. 
šimet atosto-

Nu tariau,
kad nors sykį reikia pasilsėt.

V--

—Klausykit, kodėl -jus neisi- 
taisot visų tokių mažų karvu- 
kių? Juk tos didelės jums labai 
daug suėda.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai SIC 00

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Fapnošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 {vairių eilių, tinkamų

deklamuot vie&MSi

BEFORE BUYING FOR THE HOME

C. C. PETER
731 BOYLSTON ST., BOSTON 

(JUST ABOVE COPLEY SQUARE). 

KENMORE 7930 - 7931 
Refrigeration • Heating • Air Conditioning 

Home Furnishings and Appliances

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NIJO 
DARBO VALANDAS.

Knygoj® n}«q eiU«:
TAUTIŠKOS. ŠEIMIN1ŠKOS IK DAKBININKUKOS. 

T«i gražiausia ir turtingiausia etHg knyga Keturių kalboj*. 
KAINA TIK I1.M.

SUK.

Kiekvienas turėtu papuošti uavo knygyng minėta kayga. 
Kiekvienaa nusipirkęs ti, knyn paeMšianga. Pinigus geriausia 
•igat “Money Orderis”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam kon verte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

S
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir tt Lietuvos Laikraščių.)

DEL MEILES NETEKO AKIŲ IR GA
VO DAR KALĖJIMO.

Utenos apskrity, Dauga
ilų valsčiuje, Garnių kaime., 
gyveno 27 metų amžiaus 
Povilas Macelica. Keliatas 
metų atgal jisai susipažino 
su Ona Mitalaite, kuri gyve
no tame pat valsčiuje.

Abu jaunuoliai, vienas 
kitų pamilę, sutarė tuoktis.
O jei kuris jų to susitarimo 
nesilaikytų, jie prisiekė ker
šyti.

Tačiau Macelicos tėvas 
priešines sunaus vedyboms 
su Mitalaite, tuomet Ona 
dažnai susitikdavo su kitu 
jaunuoliu Garneliu, nors 
Povilas M. ją vis dar tebe
mylėjo.

Po kiek laiko Povilas M. 
išvažiavo uždarbiauti i Kau
ną, kur jis, būdamas neblo
gas amatininkas, gana gerai 
uždirbo ir galėjo gyventi.

Tačiau jis dažnai atva
žiuodavo Į tėviškę. Atva
žiuodamas, savo mylimajai 
vis atveždavo Įvairių dova
nų. Kartą atvežė laikrodėli, 
kitą kaitą vėl ką kitą, o vie
ną kaitą jis atvežė sutuok
tuvių žiedus.

1936 m. sausio 4 d. Povi
las, kuris paprastai degtinės 
beveik negerdavo, palikęs 
tėvams atsisveikinimo laiš
ką, pasiėmęs pusbonki deg
tinės, išėjo pas savo myli
mąją. Pas ją jis rado ir Gar- 
neli. Visi jie išgėrė degtinę 
ir užkandžiuodami lyg nie
kur nieko, ramiai šnekučia
vo.

Pagaliau Povilas, radęs 
tinkamą progą, pasakė 
Onai, kad jie turi tuoktis.’ 
Jis pareiškia, kad šį kartą 
esąs paskutini kartą jos na
muose, jei ji nesutinkanti 
tekėti. Kartu jis primena jų 
susitarimą. Tačiau Ona at
sako, kad ta susitarimą ir 
priesaiką vilkas ant uode
gos nunešęs...

Tuomet kambary suaidi 
tris šūviai. Du niekam nepa
taiko, o trečią Povilas M. 
paleidęs sau Į galvą, kruvi
nas griūva ant grindų...

Tuo tarpu Povilui išėjus 
pas Oną, jo tėvai namuose 
suradę jo atsisveikinimo lai
šką ir jį perskaitę, labai iš
sigando. Tuojau Įsakė ki
tam sunui sėsti ant arklio ir 
joti
spesiąs
Įvyktų nelaimė. Tačiau jis 
atvyko nėr vėlai. Jo brolis

gardos teisme vėl susitiko 
abu tragedijos dalyviai. Tik 
jie žymiai pasikeliu. Kalti
namas Macelica visai aklas, i 
nes šūvis Į galvą užkliudė ir i 
suardė regėjimo nervus, o i 
Ona Mitalaite jau ištekėjusi 
moteris, Garnelio žmona.

Macelica kaltinamas kė
sinęsis nušauti Oną M. ir 
Garneli. Tačiau kaltinama
sis atsako, kad jis jų nušauti 
nenorėjęs, o tik norėjęs ne-į 
ištikimą mylimąją pagąs
dinti už priesaikos netesėji
mą... Jei jis butų norėjęs 
juos nušauti, tai iš už 2-3 
metrų jis butų tą Įvykdęs. 
Iššovęs tuos gąsdinamus šū
vius, jis pajuto, kad tie jį 
kompromituoją ir todėl pa- į 
leidęs šūvį sau Į galvą. O tas 
šūvis buvęs fatališkas, jis vi- 
;am gyvenimui likęs nere
giu.

Liudininke pašaukta Ona Į 
Gamelienė kalba labai ne
norom ir nedaug ką aiškaus 
pasako.

Paskutiniam savo žody 
kaltinamasis prašo jį ištei-i 
sinti.

Tačiau teismas pripažino 
ji kaltu ir nubaudė 6 mėne
siais paprasto kalėjimo są
lyginiai, jei per dvejus me-

Europa Vilioja Amerikiečius.

Kaip kiekvienas europietis trokšta pamatyti Ameriką, taip 
amerikiečiai žavisi Europa. Ypatingai šiais metais daug a- 
merikiečių važiuoja užjurin. Tūkstančiai jų nuvyko tenai 
pažiūrėti vien Anglijos karaliaus vainikavimo kvailysčių, 
kurios buvo laikomos Westminsterio klioštoriuje; o dabar 
tūkstančiai važiuoja pažiūrėti Paryžiaus parodos. Wash- 
ingtono valdžia sako, kad šių metų gegužės mėnesi buvo 
išleista 33,200 užsienio pasų, o per birželio mėnesi busią 
išleista apie 30.000. Pernai per gegužės mėnesi buvę išlei
sta vos tik 15,000 tokių pasų.

Kaip Miręs Brostvi- 
ninkas Siuvo Ke

lines.

Kaip Šįmet Atrodo Lietuvos Pasėliai.
Balandžio mėnuo Lietu

voje šįmet buvo sausas ir 
šaltas. Pašalas laikėsi ilgai 

Budų kaime, Trakų ap- ir augalai dėl šaltos žemės 
skrityje, pas ūkininką R. bu- ne greitai teatsigavo. Daug 
vo šitoks Įvykis. Atėjo pas ji pasėliams kenkė naktinės 
brostvininkas (tretininkas) (šalnos. Tuo budu oro sąly-
Debesys, žinomas čia siuvė
jas, bet būdamas silpnos 
sveikatos tuoj apsirgo ir mi
rė. Kadangi velionis turėjo 
gerą siuvamą mašiną, tai 
ūkininkas R. nutarė tuo pa
sinaudoti ir pasisavinti tą 
mašiną už išlaidas, kurių 
pasidarysią laidojant numi
rėlį. Kadangi toji mašina 
buvo pas velionies giminai
tę G., kuri gyvena Žiukiškių 
viensėdy, tai R. nuėjo pas 
ją ir sako: “Man Debesys 
sukirpo kelines ir liepė at
nešti jam mašiną, kad galė
tų pasiūti. G. nieko blogo 
nemanydama, nes Debesys 
sveikas iš jos išėjo, padavė 
R. mašiną. Atsigabenęs ma
šiną namo, R. pradėjo ruoš
tis laidoti Debesį. Sužinojus 
tai Debesio giminaitė, dėl 
ko ta mašina iš jos paimta, 
atėjo pas R. ir pakėlė triukš
mą, reikalaudama kad jai 
atiduotų mašiną, o numirėlį 
ji pati palaidosianti. Dėl nu
mirėlio kūno kilo didžiau
sias triukšmas. G. nori .jį 
vežtis pas save, o R. neduo
ti. Tačiau nugalėtoju liko R. 
ir jis palaidojo mirusio De
besio kūną, o siuvamą maši
ną sau pasiliko. G. pareiškė,

gos balandžio mėnesy pasė
liams buvo nepalankios. 
Daugiausia dėl sausros ir 
šalto oro nukentėjo pajūrio 
ruožas: Klaipėdos kraštas 
ir Kretingos apskritis; ma
žiausia Šiaurės ir Rylų Lie
tuva.

Tačiau lauko darbams 
balandžio mėnuo buvo pa
lankus. Vasarojaus sėja be
veik visur’ buvo pradėta apie 
balandžio 15 d. Blogiau ba
landžio mėnesy buvo su pa
šarais. Daugelyje vietų tru
ko šiaudų ir šieno. Ši paša
lą stoka juo labiau buvo 
jaučiama, kad iki pat mėne
sio pabaigos nebuvo pažė- 
lę ganyklos.

Žemės ūkio koresponden
tai, kuriuos Centralinis Sta
tistikos Biuras turi visose 
Lietuvos vietose, gegužės 1 
dieną žieminius javus ir ža
lienas vertino taip:

1. Žieminiai rugiai, bend
rai imant, šįmet atrodo ge
riau negu 1935 ir 1936 me
tų pavasarį.

2. Žieminiai kviečiai atro
do taip pat, kaip ir perei
tais metais ir blogiau negu 
1935 ir 1934 metų pavasarį.

3. Pirmamečiai dobilai šį

pėdos, Šilutės, Kretingos ir 
Pagėgių apskrityse. Klaipė
dos krašte nuo 13 iki 24 pro
centų ingių reikia atsėti.

Žieminiai kviečiai verti
nami žemiau, kaip viduti
niai. Nepaprastai blogi kvie
čiai Klaipėdos krašte. To
kio žemo vertinimo kvie
čiams Klaipėdos krašte se
nai nėra buvę. Klaipėdos 
apskrityje daugiau kaip ket
virtadalis, o Pagėgių ap
skrityje net visas trečdalis 
kviečių reikia atsėti. Žymiai 
kviečių reikia dar atsėti Ši
lutės, Kretingos, Mariampo- 
lės ir Vilkaviškio apskrity
se. Tsb.

iUTuonii-ibafeSi Daugailių Sudegė Veviržėnų
valsčiaus meilės tragedija.

MALĖTUOSE REIKIA 
NAUJŲ KAPŲ.

Malėtai, Utenos apsk. Pa
rapijos kapai yra gražioj 
vietoj, ant kalnelio, apaugę 
medžiais, bet jie jau senai

Miestelis.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad 1 birželio vakare 
kilęs labai didelis gaisras

UŽ NAUDOJIMĄSI JO 
ŽMONA ŪKININKAS 
REIKALAVO IŠ KAI

MYNO 100 LITU.
Gastilionių kaime, Rum-

kad tas reikalas pasieksiąs met atro(jo taip pat kaip ir 
dar teismą. 1935 metais, bet blogiau

kaip pereitais metais.
4. Antramečiai dobilai šį-MOTERIŠKĖS KERŠTAS.

Keli metai atgal Mariam- met atrodo blogiau kaip pe- 
polės apskrity, Sasnavos reitais ir užpereitais metais, 
valsčiuje sudegė Gavaltu- - Pievų žolė šįmet atro-

VESTUVININKAI ŠEIMI
NINKĄ PRIMUŠĖ, O SVE

ČIĄ VISAI UŽMUŠĖ.
Gedvidų kaime, Betyga

los vai., Raseinių apskr. bu
vo A. Babono vestuvės ir jo 
sesers Adelės išleistuvės į 
Argentiną. Ta proga suėjo 
daug svečių, daug išgerta 
degtinės. įsigėrę svečiai 
ėmė muštis ir mušės taip 
narsiai, kad veik nebuvo to 
vestuvininko, kuris nebūtų 
gavęs smūgio. Smarkiai bu
vo apkultas ir pats jaunasis 
Babonas, o vestuvių dalyvis 
eigulis Brazauskas iš vestu
vių nuvežtas į Raseinių li
goninę neatgavęs sąmonės 
mirė.

Kaltinamaisiais patrauk
ti broliai Pranas ir Vytautas 
Grimai.

Kauno apygardos teismas 
Grimus pripažino kaltais ii 
nubaudė Praną septyneriais 
metais, Vytautą pustrečių 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, be to, iš Grimų atiteisė_______ _,šįškės vals. Antanas Marke- vos kaimo ūkininko Ališau-ido geriau kaip 1935 ir 1936 ^jo„ieg■ tėvui įeTlitus lai-

smarkiai sunaikino Vevir-i vičius buvo patrauktas kai- sko kluonas,, už kurų Alisau- metų pavasarį. dotuviu išlaidu ir kasmet no
žėnų miestelį, Kretingos ap- į tiriamuoju už tai, kad paštu skas gavo 1,700 litų iš ap- žieminiai rugiai iš rudens 241 litą kol senis Brazaus- 

u skrity. Tai buvęs labai dide-i pasiuntė kaimynui grasi- draudos kompanijos. buvo vigoje Lietuvoje gerai kas bus gyvas.
pilni prilaidoti o vistiek te- ̂ .s gaiš135, Per kurį sudegu-jnanti laišką, reikalaudamas Viskas jau buvo pamirš- susėti ir gražiai sužėlę. Ta-i^—------------ ■ ,,

’ si didelė miestelio dalis, net nurodytoje virtoje, po kry- ta, bet dabar Ališauskas su čiau dabar, pavasarį, jie užsienv avvenantiems
HTSimvna“ Jepadfeias 100 T0“ sus‘pyko ir !'T‘ yertinami !aba> nevienodai. |jetu,jlmJ žinios-
pi Kaimynas nepaaesiąb įou skyre? tai žmona įskėlė alks- Lengvose zemese, rytų Lie- ’*. . .
.įtų, tai Markevičius ji nu- tėn ir kluono padegimo pa- tuvoje, vertinami gana ge-' metams tik 6 doleriai, 
mausiąs ir trobesius sudegin- siaptj; kluoną padegus Iza- rai, ypač Ukmergės ir Žara-1 Norėdami palaikyti ryšius su už- 
nąs; apygardos teismas Ališauskienė su savo sų apskrityse. Bet labai blo- gyvenančiais lietuviais, mes nu- 
Markevičių uz tai nubaudė broliu pr. Starkevičium, V. gai rugiai vertinami Kiai- tBlrtme dienraščio prenumerata 
trejais metais sunkiųjų dar-, Ališausko Įkalbėta ir grasi- —
bų kalėjimo. x , narna, kad jei kluono nepa-

belaidojama. . , , . - -
Dažnai pasitaiko, kad iš- namai, tarp. kurių pašto

kasama seniau palaidotų pamai, klebonija,. daugelis 
žmonių kapai, išmetami i krautuvių ir kitokių namų. 
viršų kaulai. ‘ Gais?'as W 18 ^ntpiuves

Reikėtų skubiai įrengti P1 ’ie\a.kary. Antradienį bu- 
kapus jiems paskirtoj vie- 7° veJuota diena ir nesant 
toj, išparceliuotam Malėtų kam gerai gesinti, ugnis ne- 
dvare sulaikomai plėtėsi po mies-

' • __________ telį. Veviržėnuose buvo ma- Į Markevičius padavė ape- degsianti, tai jis su ja persi-
DAUG ĮVEŽAMA AUTO- ža ugniagesių komanda ir ta; Racijos skundą, kuris ir bu- skirsiąs, nes jis norįs gauti 
MOBILIU LIETUVON neturėjo geresnių įrankių: vo dabar sprendžiamas. Tei- draudimo premiją.

.. ., , * kovoti su ugnimi. Vėliau į'siamasis Markevičius savo T • tarrivtr»ia« ahnbinamsaZln5i‘me7Up?i- mie?telį Klaipėdos apeliacijos skunde nurodo, A1fša’skus ir ‘surkevišių
doš "osta fJežta palvrinti «?”a^siai bet j,e atvyko kad 10 žmona su nukentėjų- kž kaItinamaisiais už
aos uostą Įvežta palyginu kelių valandų, kai jau siu flirtavus, tai jis ir para-. anMiilinmi h,i
labai daug automobilių. Ei- buvo idciautėies ir frrarinanti laiška tačiau U31’ k3Cl J1.e aPgaunngU bulės iu stovi uosto muitinės §aisra8.0uv° l^siautejęs ir sęs grasinant laišką tačiau d ir neteisėtai išgavo draugu.. ui evovi emu , mujtuie: degančių namu užgesinti laišką pasiuntus kerstaujan-

pas Mitalus, gal dar su-isai?^ej7’ ? nemaža jau važi- nebebuvo galima. Jie padė-;ti žmona. 1
siąs apsaugoti, kad ne-.neJa Klaipėdos gatvėmis. jo gaisrą lokalizuoti, kad jis Rūmai Markevičiui baus- 
rtn nduimč Tačiau ii<s' ~ —_ dfliifriau nehesinlėstu. Ve-!me sumažino iki niisnntrnAPIE ALYTŲ NUŠALO 

DARŽOVĖS.Povilas jau kankinos? per- į
šauta galva. ■ Gegužės 29 naktis buvo rytą ugnis

Sužeistasis tuojau išveža- labai šalta, paryčiu buvo net lėta.

, - , . v-. v , ... . TRŪKSTA PIEMENŲ,i daugiau nebesiplestų. Ve-! mę sumažino iki pusantrų .
viržėnai degė visą antradie- metų sunkiųjų darbų kalėji- J Ūkininkai skundžiasi, jog 
nio naktį ir tik trečiadienio, mo. . . sunku esą gauti pasisamdyti

buvo visai nuga-1' --------——— j piemenų. Kadangi ganymo
laikas jau atėjo, tai ukinin-VĖJAS IŠKRĖTĖ VYŠ

NIAS.mas į Utenos ligoninę, o iš ledas ant vandens. Nušalo Gaisras padarė nepapras-
ten i Kauną. ' ‘ bulvės, pamidorai, agurkai tai daug nuostolių. Dauge- ' Kamaiai Rokiškio anskr

1937 m. gegužės 7 d. įvy- ir binzai, o kai kuriose vie- i lio žmonių ugnyje žuvo vi- §ioje apylinkėje gegužė* 29 
ko šios tragedijos paskuti- tose net jaunų medelių lapai sas turtas. Be to, sudegė dieną gįautė dideli vėjai.
nis veiksmas. Utenoj apy- nušalo. . -

1 kai yra priversti pirktis 
grandinių, gyvulius rišti ir 
tuo budu juos ganyti.

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ Į KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties PO KAIRfiS 
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 j Kauną, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

riodtyti tik tiek, kiek mums apseini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiam* 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

kuris metams tekaštuoja tik ą dole
riai, pusei metų 3 doleriai, 

t Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

Gedimino 38. Lithuania.

Peršautas Plieno Galvažudžių.

Šiai Youngstotvno laikraščio fotografas Salt, kuris buvo 
peršautas prie Republic plieno dirbtuvės. Jį peršovė plieno 
kompanijos pasamdyti galvažudžiai, šaudydami į piketuo
jančius streikierius. Du streikieriai buvo nušauti ir apie 
50 sužeista. Peršautas reporteris Salt čia parodytas ligo
ninėj raminant verkianti savo sūnelį, kuris atėjo tėvo ap
lankyti.

Galvažudžiai tačiau nesuimti ir kapitalistų spauda apie 
tai tyli kaip siena. Ji tik staugia kaip vilkas, kad streikie
riai peržiurėjo streiklaužių paštą.

pašto Įstaiga Tarnautojams,^ dar6 ukininkanls 
; pavyko isgelbeti tik pinigus daug nuos,„iių. Daugiausia 
ir svarbesniuosius dokumen- nukentįjo sodai> buvo
tus. Visa kita žuvo ugnyje. įšiaužvta daug vaismedžiu 
bgnts pasiekė-bažnyčios ra- ir nuįlai3cvti įDai 5ei jau: 
joną. Sudege klebonija, var- nučiai ™įš;ai “ ' 

i pine ii-buvo pradėjusi degti tįjo v7Šnios:’ vėjas iškrėe, 
pati bažnyčia, bet žmones ^veik' visus vaisius 

įją užgesino.
Savivaldybė ir aplinkinių 

kaimų gyventojai, kiek ga
lėdami, dabar organizuoja 
padegėlių šelpimą.

Urngoay’aus Lietuvių DarL’-nnkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius. 
. v “NAUJOJI BANGA Suv. Valstija

Ypač nuken- se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguav No. 1480.
MONTEVIDEO URUGUAY.

“AKUŠERE” KALĖJIME, 
O PACIENTĖ KAPUOSE.

Į Kaišiadorių ligoninę po 
aborto buvo atvežta Pauli
na Stankevičiūtė. Kitą die
ną ji atgabenta į Kauno 
Raudonojo Kryžiaus ligoni-1 
nę ir čia mirė.

Tardymas nustatė, kad 
abortą darius Zofija Sene- 
vičienė.

Kauno apygardos teismas 
Senevičienę nubaudė pus
trečių metų sunkiųjų darbų! 
kalėjimo. Senevičienė pa-' 
davė apeliacijos skundu. 
Rūmai jos bausmę sumaži
no ligi 2 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

DIENOS I LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN* EUROPA
Greiti traakiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kauni}
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS
HANSAI DEUTSCHLAND 
BAMBORG NEW YORK
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Rremeno ar Hamburgo

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

Informacijų klauskite pas vietinį agenta arba

HAMBURG-AMERICAN LINE

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS TAME DAUG PADĖTI.

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ'* 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ" ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

I 1



Aituntaa Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 26. Birželiu 30 d., 1037 m.TT-

Vietinės Žinios
Staniulis sunkiai sužeistas. Užpuolimas ant restorano. VISŲ ATIDAI! Sprogimas suardė viešbutį.

Wellesley miestely, netoli Anos sesedos naktį bu- į South Bostono ir Cam- Prie automobilių kelio, 
nuo Bostono, buvo miltinai vo užpultas Gatewav ręsto- bridge Moterų Ratelis ren taip Bostono ir Worceste- 
sužeistas M. Staniulis, 25 kuris randasi ie!gia pikniką, kuri. įvyks no, sto panedėho nakų spro-
metų amžiaus veztkas re p<)nd „ MunchUck

panedėly, Liepos-July 5 d., ^clja spėja, kad tenai buvo
. Chelsea. Jisai važiavo troku ~ ,

nam.. »vininLam <t Ruvm <ruk^rnatnršu« “*> netekęs kontrolės, atei- nuo am bridge aus. I)u gin-Pakele namų savininkams Buvęs gubernatorius Foss _ . medį g^.*. kluoti banditaį Jai.
_ ....... j . _ i 1 tas, jis buvo paguldytas ku prikėlė savininką ir tar-
I ohtikienai, kūne sėdi Buvęs Massachusetts vai- Newtono ligoninėj, kur jam na, surišo juos vielomis ir

Bostono miesto valdžioje, stijos .gubernatorius Foss dukart leido kraujo ir dak-
nutarė užkrauti namų savi- indorsavo vienai kompani- tarai sakė. kad pasveikti
ninkams da 70 centų mokės- jai dvi notas §225,000 su- iam nesą vilties, 
čių ant tūkstančio vertybės. maį. Toji kompanija skolos *
Dabar namų savininkai tu- negrąžino, todėl skolintojai 
rėš mokėti jau $38.70 nuo dabar apskundė p. Fossą ir 
kiekvieno tūkstančio. Jeigu uždėjo areštą visai jo nuo- 
miesto asesoriai nustatė, savybei Hvde Parke (jis te- 
kad namas yra vertas $10,- nai turi-fabriką). Be to, teis- 
000, tai jo savininkas turės mas išleido indžionkšiną, 
užmokėti tiems sukčiams uždrausdamas jam parduoti 
$387.00 taksų. Namų savi- bent kokius šėrus, kurių jis 

pakėlė turi

Pavogė Goodwino ant
spaudą.

Quincyje vagys įsilaužė }

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(KKTSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S 

Nedėliomis ir šventadieniais 
aso lt iki U ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman at. arti Central skv, 

CAMBRIDGE, MASS.

šerne visų atva- padėta bomba.1937 m
žiuoti į šį gražų pikniką, 6 kambariai.
\ lėta gi aZl, prie vandenio,. Dideli, šviesus ant 3 lubų. Vėliau-

▲ 1 dk)v

labai pavyzdinga, visi galės niados įtaisymai, štymu šildomi, 
pasivaikščioti giriose ir pa-l Mrs. Mary Banevich, (5)
sigerėti gražia gamta. Jau-Į 77 Hu™n. a£TAv,Car^>4K*. Mass-

m . . j v. . nuolio Longino Buimo or-;-------------------------------------t
Tuoj bu\ o duota žinia poli- kestra grieš smagius šokius. Reikalingas Barbens 
cijai, kurios automobiliai Turėsime lietuviškų dešrų, Darbo būna visada, užmokestis ge 
užtvėrė visus

prikibę kulkasvaidį liepė pa
rodyt, kur padėti pinigai. 
Pagrobė $3,000 ir pabėgo. MEDICINOS

Ttiefonas 21824
DAKTARAS

v. 5 aplinkinius kurias paruoš ratelietės ir į- rankius ir p 
automobilių ‘ registracijos kel}Hf: tačiau banditų auto- vairių gėrimų. Šiame pikni- „„„ 
vietinį ofisą ir pavogė ant- ^obihaus nesulaukė. \ ėliau ke galėsite sueiti su pažįsta- 
spaudą su registracijos vir- & automobilis buvo rastas mais iš Roslindale, Norwoo- 
šininko Goodwino parašu. paliktas. su einančiu motoru do> Cambridge’aus ir Bosto-1 

nraamyjipna naktie , • • • • t • • - Manoma, kad dabar auto- pomervillej. Jis buvo vog- no. Turėsime daug svečių iš
nrotesta mieš mki nlėšima F™ prisipirkęs JvaU'iOSe mobiliu vagys mėgins pasi- tas.Tai buvo jau antras uz- visur. Jųs geraį žinote, kad 
protestą pnes toki plėsimą, kompanijose. .......... dami registracijos kor- Puolimas ant to restorano motervs visuomet pavaišina

tu su ta antspauda. Yrie»os sąvaitės laikotarpy. gerai svečius, kurie tik buvo
Keliatas dienų prieš tai ban- ju piknikuose.J • X • •w • • * 1 — * — 4 1 /"k v fc- i

ras. Darbas laukia, atsinešk savo į- 
radėk dibt. (5)

SILKINIS
797 Main st., Cambridge, Mass.

C.J.MIKOLAITIS
vakare.

Valandoa: nuo 2 iki 4 po

ninku

bet politikierių kailis ram- Yra tokiu pat budu įkliu- 
bus ir protestais jo nepa- Vęs ne vienas ir lietuvių, ku- 
veiksi. Vienintelis būdas, rie indorsavo savo pažista- 
tai atėjus rinkimams iššluo- miems notas, arba, kaip Lie
ti juos laukan ir žiūrėti, kad tuvoje sakoma, — žiravo 
jų vieton neįsiskverbtų kiti vekselius. Todėl visi turėtų 
vagys. Bet tam reikalingas but atsargus ir niekam notų 
piliečių susipratimas ir stip- neindorsuoti.

Sustreikavo 1,000 barzda- ditai » jo įplėšė $410. 
skučių.

Šį panedėlį Bostone pra
sidėjo barzdaškučių strei-

83

Caroiine Casper
Atidarėm Naujų 

MODERNIŠKAI {RENGTĄ
BEAUTY SALON
L Street, So. Bostone.

nuo 7 iki 8 
147 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

n organizacija, 
tik ir trūksta.

o to kaip

Lankėsi svečias iš Miners
villės.

Pereitą subatą “Keleivio” 
redakcijon buvo atsilankęs 
drg. R. J. Gudeliauskas iš 
Minersvillės, Pa. Jis atvyko

Parsivedė nakvynei moterį 
ir iš ryto rado nebegyvą.
Pereitą subatą į South

Užtiko abortų kliniką.
Back Bav distrikte, kur vai. ryte nuo 2 Atlantic st., 

kas. Apie 1,000 skutikų me- gyvena Bostono aristokrati- Bo. Bostone. Kelrodis: Va
lė darbą ir reikalauja, kad ja, policija užtiko puošnų žiuokite į Forest Hills, iš ten 
butu pakelta ir suvienodin- penkių kambarių aparta- paimkit Dedham Line. Is- 
ta mokestis už jų darbą, bu- mentą, kur buvo daromos lipkite ant Beech st., ir ei- 
tent, už plaukų nukirpimą moterims ir merginoms ne- kitę Beech st. iki Munch 
50 centų, o už barzdos nu- legalės operacijos. Policijos back farmos.
kūlimą' 25 centai. Gi sau žiniomis, per sąvaitę buvę

’ nuo 10 iki 15
Matyt, kas nors

Bostono policijos nuovadą______ w __ _____ ___ _
atėjo tūlas MacDonald, 53 barzdaskučiai reikalauja padaroma 
metų airys, ir pranešė, kad $25 į sąvaitę. operacijų
jo kambary esanti negyva pakišo liežuvį.

TZ . _ į Turime didelį pasirinkimą PER-Kune norės manent wave. Kainos nuo $2.00 
važiuot busais, prašome at- 'ki *7-°°- Varba at.uTįa tįK ger.ai, Ęa' 
elti prie Lietuvių Zmycios ir fonu. SOUth Boston 4645.
gausite juos. Busai išeis 11

Komitetas.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

- I
L STREET 

L1QUOR STORE
Parduodam teriauaiug įvairių rusių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147

TeL So. Boston 2S4S. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 t. po pint* 

tf< insitarua.Užpuolė garažą.
Pereitoj pėtnyčioj po pie

tų du ginkluoti banditai, už
sidengę kaukėmis savo vei
dus, įvažiavo automobilium

Roxbury, 195 
patarnautoją ir bu

. D . . ■ moteris. Girdi, pėtnvčios Jaunieji demokratai mušasi.
tvt savo Vm£m’h”uPpSia vakar3 mudu gėrėm saliune Jaunųjų Massachusetts . —,
nroįa užsuko musu istaLon ant Broadwa>’’ 0 paskui as demokratų organizacija, su- Corps Bostone padare pa- j Gastono garažą
SS & parsivedžiau nakvynei trinkusi vienam Bostono dar£ ceverykų uz $ol8,06(. apiplėšė patarnai
tvtomc ir anšvietos nlatinto namo- Kas buvo tokau' sa- viešbutv i suvažiavimą, pra- Moldono ceverykų kompa-
tytoja. ir apsvietos platinto- k - neatsimenu, bet šįrvt dėio tarų savęs muštis Visu gaus 1S 10 užsakymo
jas, drg. Gudeliauskas at- bud radau j ’nebegvyą. Sa SSšST Kto ren- ri<UK>2. bet didžiausią už- 
naujino savo prenumeratą K P1IIIld- triunsiiids icn , j k „ FndientT-
ir nanasakoin anip rrainpriu Pollclja nuvyko i jo kam- kant suvažiavimo pirmmm- sa^mų dali gavo tndicott

WnXiH*i <LU ba‘i- ir išties« rado ne»'VJ* ką. Netik triukšmas, bet ir -’nhnsnn dirbtuves. Ska ni b
S dartoi SSosį eina m.oteI?-113(1 j'va‘ žandų daužymas. Paskui

' , • i, . i* u ■ ■ ■ dinosi Mrs. Marv Gardner, posėdis turėjo but nutrauk-” nmvsSt” bu™ 41 amžiaus ir »•’ usk tždaXs Vėliu kiloi
Prasikala kur nore kalno šo- £eno ant C areet°. Abudu termas dėl mandatu komisi- 

buvo __ ___ ______
stik-

Citizens Conserva t i o n PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

Seredomia iki 12 
Ofisas “Keleivio”

tfl BROADVVAY, tarp C Ir D at, 
SO. BOSTON, MASS.

Johnson 
vertės.

Vladas Šimčukas, 11 me-
-------- lermas dėl mandatų komisi- an\^.- J’ai^zas, užperei-
gyvanašliai. Policija įos. Kai pirmininkas prane- tą nedeldient įvažiavo dvi- 

’' ’ ” - - - - - - -- račių per dideli lango

vusį tenai vieną kostumerį, 
surinko apie $110 ir pabėgo.1

■ — — j

Parsiduoda Namas
dirbtuvės, $85,516 Vienos šeimynos, 8 kambariai, nau- į 

joviški įrengimai ant Fourth Street, J 
City Pointc. Mažai reikia įnešt. Klau- Į 
skite: G. F. HEALD, 28 Pleasant į
Hill avė., Dorchester.

Tel. BLUehills 4449. (7) !

A. J. NAMAKSY i
Real Estate & Insurance *-

414 W BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. TeL Jamaica 1028-M,

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

na nrkikprta antriin ir nar- u gy v ± unvijct 1OS. įvai pirminmKas prane-
du’oda Tain ir svvera žmo MacDonaldą sulaikė, nes šė, kad mandatų komisijos . - - ~ .
nAc K-acvViii inc negyva moteris turėjo smur- sprendimas bus g siutinąs ir >9 i. Argone Hotelį. Stiklai r™*.*

iokiu diskusijų dėl to “antl^Piaustė J« »c>d9 «' rankas. s,uare. i

Dorchestery
2 FA.MILUV NAMAS. 13 kamba

rių, ištaisytas vėliausios mados įren- 
baltos sinkos, apšildytas šiltu 

5 minutės nuo Andrew 
Kreipkitės Tel. COL. 4690.

Isegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky- į 
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,d'vti, nės Pennsylvaniios gu- ^rttoklSST 'nisek ?iOr°u nebuilą' \ėl kl’

bernatorius palaiko žmonių Tai PrtookluMmo pasek- 0 audra ir jaunieji demo- 
pUSę mes. kratai iš naujo pradėjo vai-

Areštavo 30 kiniečių.
Vienas gembleris atėjo 

Bostono policijon ir prade 
vienam

Perkūnas trenkė žmogų 
parke.

Pereitą sąvaitę Fenway
jo skystis, kad vienam ki- Pariie buvo perkūno pn- 
niečiii restorane, prie Beach dr?nktas Benedict Catinello. 
st, jis pralošęs kauliukais!« metu amžiaus vyras. .Jis 
visus savo pinigus ir tik ta- buv0 nuvežtas ligoninėn be 
da pamatęs, kad tenai var- įmones, bet vėliau atsiga- 
tojamos suktybės. Policija v0- T« Pacl« dieną Bostono 
tuoj apsupo tą restoraną įr uoste perkūnas trenke į gai- 
areštavo 30 kiniečių, kurie snnl *aivą.
buvo užklupti lošiant iš

sinti vieni kitus kumščiomis. 
Viešbučio savininkas pa
šaukė policiją, kad besimuš
dami demokratai nesu
griautų jam viešbučio.

PAUL LAPENAS ATIDARIAU NAUJĄ 
BARBERNĘ 

212 W. BROADWAY, 
prie C Street, 

SOUTH BOSTONE. 
Prašau visus mano se
nuosius i r naujuosius 
kostumerius vėl pas ma
ne lankytis.

PAUL LAPENAS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storaje) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertes.

1854 DORCHESTER AVĖ,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

PNnigų. Buvo paimti visi kau
liukai ir kitokie lošimo įran
kiai. Ant dvieiu stalų polici
ja sučiupo -$200 pinigų, tai 
ir tuos konfiskavo.

Quincy mieste buvo su
streikavę trokų vežikai, dėl 
to nebuvo kas atveža gazoli
no i Quincy ir daug automo
bilių turėjo sustoti gatvėse.

Radio programa.
Liepos 4. sekmadienyje, 

Bostono lietuviu radio pro
grama per stotį WORL (920 
kil.) nuo 9:30 iki 10 ryto 
bus sekanti: (1) Trijų Žvai- 
gždių orkestrą iš So. Bosto
no; (2) Adelė Mickevičiū
tė dainininkė iš Providen
ce; (3) Robertas Odickas, 
dainininkas iš So. Bostono.

‘LAISVES’ PIKNIKAS
MAYNARD, MASS.

Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų 
Draugijų Apskričiai. BUS SEKMADIENĮ,

4 d. Liepos-July
Puiki Svetainė Šokiams, Grieš Gera Orkestrą.

Ežeras pasimaudymui, pasiimkite bathing siutus.
36 piniginės Dovanos prie įžangos bilieto: 1-a $25, 
2-ra $20, 3-čia $15. Penkios po $10, 28-nios po $5.
Įsigykit įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga

12 Chorų Dalyvaus Programoje.
Laisvės Choras iš Soughtono ir visi Naujosios Ang
lijos didieji chorai. Iš viso bus 12 chorų, kurie dai
nuos puikiausias liaudies ir darbininkiškas dainas.
Ristynčs: S. Sikorski ir C. Račkauskas
Puikus lietuviai atletai, kurie laušis iki pergalei.
Atsižvelgiant į šią puikią programą nestebėtina, 
kad gauname žinių, jog svečių rengiasi atvažiuoti 
net iš Pennsylvanijos valstijos. Dalyvaukite visi ta
me puikiam parengime.“LAISVĖS” ADM.

Jūsų pardavėjas moka! Į brangiau už

PICKWICK
ALE

nes brangesnis jo darbininkas 
ir medžiaga brangiau kainuoja 

jį pagamint —

bet jus brangiau nemokat!

BON KOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

J

E1DUKAS
SIUVĖJAS

Persikėlė į naują vietą 
322 BROADWAY 

(tarp D ir E)

T<L Uaivanity MM
Dr. Susan 

Glodienes-Curry
LIETUVE DENTISTR 

ZALANDOS: »-4 lr T-«.
678 Massachutett* Ava.,

(PRIE CENTRAL SKVERO) 
CAMBRIDGE, MASS.

{Taisome vyriškus ir moteris-!
kas drapanas ir parduodam J 

! naujas. Kaina prieinamiausią, j 
{Nepamirškit savo kriaučiaus.* 
j322 BROADWAY, So. Boston*

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visos legalios dokumento* 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

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

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.DR-GRADY™*^*

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Antomobilina ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkaL

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

BCBBBB><apim..«.«Hjgiim i ii ■ .

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvė
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. Adresas:

2S8 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4484.

Brocktono ofisu:
16 Intervale Street,

TeL Brockton 4110
Montello, Ma—.

t
L

l




