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Ispanijos Lojalistai Muša 
Fašistus Trim Frontais

Pradėjus lojalistams tokį 
perkūnišką šturmą, fašistų 

j kanuolės, kurios iki šiol 
bombarduodavo Madridą, 
visai nutilo. Tai reiškia vie
ną iš dviejų: arba fašistai 
atkreipė jas prieš lojalistų 
atakas, arba jos jau sunai
kintos lojalistų bombomis.

Tuo pačiu laiku lojalistų 
valdžia paskelbė, kad šitas 
kunigų ir dvarininkų sukel
tas karas prarijo Ispanijoj 
jau apie 1,000,000 gyvybių. 
Valdžios apskaičiavimu, 
per 51 karo sąvaitė karei
vių buvo užmušta iš abiejų 
nusių apie 100,000, o civi
lių žmonių žuvo apie 900,- 
000. Beveik visus tuos be
ginklius žmones, vaikus ir 
moteris, išžudė fašistai,

PAĖMĖ NELAISVĖN
1,400 ITALŲ IR DAUG 

GINKLŲ.
Kunigų ir dvarininkų sukel
tas karas per 51 sąvaitę pra

rijo 1,000,000 gyvybių.
Pereitos sąvaitės pabai

goje Ispanijos lojalistai pra
dėjo smarkų ofensyvą prieš 
fašistus. Iškaito jie pradėjo 
lupti respublikos priešą tri
juose frontuose. Vyriausy
bininkai paleido darban to
kią galybę orlaivių ir kito
kių karo pabūklų, kokios iki 
šiol Ispanijoj da niekas ne
matė. Ar jiems davė kas pa
galbą iš šalies, ar jie patys 
pasigamino tiek karo maši
nerijos, niekas tikrai neži
no; gana to, kad valdžios 
orlaiviai eina kaip didžiausi nuolatos bombarduodami 
debesiai, mėtydami į fašis- lojalistų miestus iš kanuolių 
tų pozicijas bombas ir šau- i ir iš orlaivių, 
dvdami Į jas iš kulkasvai- Kariuomenės nuostoliai 
džių. iki šiol buvę maždaug lygus

Buvo jau seniau žinių, iš abiejų pusių, bet dabar 
kad respublikos vyriausybė i fašistų nuostoliai bus daug 
lavina 250,000 jaunų vyrų didesni, negu lojalistų, nes 
savo armijai. Juos lavino, fašistų labai daug krito prie 
be abejonės, francuzų kari- Bilbao. Jie patys” sakosi ne- 
ninkai. Taigi išrodo, kad tekę tenai 20,000 savo ka- 
dabar šita armija jau ir reivių, bet valdžia mano, 
pradėjo veikti. kad šita skaitlinę reikėtų

Madrido fronte fašistus pakelti iki 40,000. 
lupa senas lojalistų karve-senas
dis gen. Miaja (ištark: Mi 
iacha). Zaragozos-Teruelio 
fronte juos triuškina lojalis-

ANTRAS SOVIETŲ OR
LAIVIS AMERIKON.

Sovietuose Areštuo
ta 1,000 Jurininkų.
Londono “Exchange Te

legraph” paduoda žinią iš 
vieno japonų laikraščio,” 

buk šiomis dienomis Sovie
tuose buvę areštuota 1,000 
laivyno karininkų ir juri
ninkų. Žinia tačiau nelabai 
aiški. Ji sako, kad iš to skai
čiaus tik 300 suimtųjų pri
gulėję prie Sovietų Pacifiko 
laivyno, tačiau visas tūks
tantis buvęs areštuotas Vla
divostoke, kur visi suimtieji 
buvę susodinti į du specialiu 
traukiniu ir išsiųsti į Vaka
rus, Maskvos linkui. Suima
mi laivyno karininkai neno-

Kaip Sekasi “Sve 
čiams iš Lietuvos^

Jų “sporto rungtynės” Chi- 
cagoj subliūško. Žmonės 

juokiasi ii jų.
Smetonos valdžia yra at

siuntus Amerikon burei} 
sportininkų ir keliatą agita
torių, kad pataisytų jos var
dą amerikiečių akyse. Šio
mis dienomis trys fašistuo- 
jantys chicagieciai—Borde- 
nas, dzimdzininkas Vana
gaitis ir klerikalų “Draugo” 
redaktorius Šimutis — pasi-

tt
FORDAS SUGAUTAS 

PROVOKACIJOSE
Federalinė Darbo Santy

kių Komisija, kuri tyrinėjo 
CIO unijos darbuotojų su
mušimą prie Fordo fabriko 
Detroite, susekė, kad tas be- 
stijališkas užpuolimas ant 
unijos organizatorių buvo iš 
kalno Fordo suplanuotas ir 
pagal tą planą įvykintas. 
Vienas Fordo mušeikų, ku
ris dabar jau yra iš jo “tar- 

rezignavęs, pasako- 
prieš tą užpuolimą 

Fordo provokatorių vadas,

nybos” 
jo, kad

rėję pasiduoti, todėl įvykusi Į dymas.
kova. Dvylika OGPU agen
tų buvę užmušta ir daug su
žeista.

Kada tas įvyko, visai ne
pasakyta. Nepaaiškinta taip 
pat, ką veikė Vladivostoke 
700 laivyno karininku ir ju
rininkų, jeigu iš 1,000 suim
tųjų vos tik 300 prigulėjo 
)rie Pacifiko laivyno? Juk 
□tokio laivyno Vladivosto
ke nėra, kaip tik Pacifiko. 
Taip pat neaišku, kodėl nie
kas kitas apie tuos areštus 
negirdėjo, kaip tik “vienas 
iaponu laikraštis.” Taigi la
jai galimas daiktas, kad tai 
yra Japonijos šnipų prasi
manymas.

kvietė tą smetonišką kom- kuris jam esąs žinomas kaip 
paniją Chicagon. Pereitą su- “Richter,” įsakė jam ir ki- 
batą ir nedėldienį tenai bu- tiems “tarnybininkams” mu- 
vo jau pirmutinis jos pasiro- šti visus, kurie tik pasirodys

prie Fordo vartų su unijos
Ryšium su tuo jų “debiu- plakatais, 

tu” vienas rimtas visuome- Kaip įrodymą, kad Fordo 
nės veikėjas iš Chicagos pasamdyti provokatoriai 
mums praneša: mušė unijos organizatorius,

Jums, be abejonės, įdo- Federalė Darbo Santykių 
mu, kaip sekasi Chicago je Taryba pasiėmė ir 24 foto- 
“svečiams iš Lietuvos.” Tai- grafijas, atvaizduojančias 
gi trumpai pranešu. užpuolimą. Taryba dabar

Jiems taip nesiseka, kad Ritina - laužymu
publika tiesiog juokiasi. agnerio Įstatymo ir kels

* j- , .• iam dėl to bvlą. Gali būt,šeštadieny buvo surengti kadFordasirk’lėjim0gaus
jiems palinksminti šokiai— _________________ J

didelėje ir gražioje svetai
nėje. Žmonių buvo tarp 300 
ir 400.

Sekmadienį (vakar) įvy
ko “sporto rungtynės” mil
žiniškame Chicagos Univer-

Amerikos Kapitalistai Jau 
Nužudė 15 Streikierių

| KRUVINAS POGROMAS 
MASSILLONO MIESTELY

WORCESTERIO TEIS
MAS UŽDRAUDĖ

STREIKUOT. |MSI. . - . - ------ .. ..- Milicininkai su policija puo- 
Gindamas kapitalistų biz- į jį CIO unijos salę nuodin- 

nį, vienas Worcesterio su-'
perior teismo teisėjas šį pa
nedėlį išleido indžionkšiną, 
drausdamas Reed-Prince 
Manufacturing kompanijos 
darbininkams streikuoti ar
ba trukdyti streiklaužiams 
eiti darban. Uždraudė taip
gi pikietuoti dirbtuvę ar at
kalbinėti streiklaužius nuo 
darbo. Bet CIO unijos vadai 
sako, kad jie šito streiklau- 
žiško teisėjo “indžionkši- 
no” visai nepaisys, nes jis y- 
ra netik skebiškas, bet ir ne- 
legališkas, priešingas Wag- 
nerio Įstatymui, kuris duo
da darbininkams pilną teisę 
streikuoti ir pikietuoti.

Pereitą nedėldienį iš Mas
tų generolas Sebastian Po- kVos išskrido Amerikon an- 
zas. Gi Santandero fronte, tras orlaivis su trim laku- 
Ispamjos šiaurėj, respubli- nais. gj panedėlį, audroms 
kos priešą pradėjo atakuoti staugiant ir sniego pūgoms 
baskai, kuriems į pagalbą siaučiant, sparnuoti Sovietų 
Madridas nusiuntė daug or- didvyriai pralėkė pasaulm
lalXilf- • • , . viršūnę, šiaurinį žemės aši-

Orlaivių pas lojalistus galį, ir leidosi Amerikos
staiga atsirado tiek daug, 
kad fašistų lėktuvai nedrįs
ta nei pasirodyt prieš juos.

Bet lojalistai nemėto bom- šiapus žemės ašigalio ir pa 
bų į įmestus, kur gali nu- sįekę šiaurės Kanadą, 
kentėti nekalti žmonės. Jie žinios sako, kad perskri
sta kuoja tik fašistų pozici- dę žemės ašigalį, Sovietų la
jas, ių sandėlius, susisieki- kūnai nustatę savo raudon

link. Šį utaminką, einant 
“Keleiviui” spaudon, jie bu 
vo jau atskridę 1,500 mylių

mo linijas, traukinius ir tt. 
Šį panedėlį vyriausybės la
kūnai per 16 valandų be

sparnj plieno paukštį ant 
120-to meridijano, kuris ei- 
no nuo šiaurės poliaus pro

pertraukos bombardavo 4 gan Francisco, ir lėksią ta
kalnus, kur buvo įsitvirtinę 
fašistai. Kai vieni orlaiviai 
savo bombas išmėtė ir amu
nicija iššaudė, tai jų vieton 
lėkė kiti, ir taip be pertrau
kos tie kalnai buvo atakuo
jami 16 valandų. Priešo po
zicijos buvo sumaišytos su 
žeme ir nei vieno gyvo fa
šisto tenai neliko.

Lojalistai šiuo ofensyvu 
nori sunaikini Madrido ap
gulimą ir užduoti priešui 
mirtiną smūgį.

Pereitą subatą generolas 
Miaja paėmė svarbų strate
ginį miestelį už 15 mylių 
nuo Madrido ir sučiupo 5Q0 
Mussolinio juodmarškinių. 
Buvo tain pat paimta visa 
ju amunicija ir ginklai. Gi 
šį panedėlį gen. Miaja pa
ėmė Padrillo ir da 900 italų 
sučiupo nelaisvėn. Be to, čia 
buvo paimta fašistų radio 
stotis, daugybė kulkasvai- 
džių ir armotų tankams šau
dyt Be to, lojalistai užėmė 
du kitu miesteliu, kur fašis
tų gaujos buvo įsitvirtinu 
sios, būtent: Villanueva de 
la Canada ir Quijomą.

Zaragosos fronte lojalis- 
tu generolas jau aosupo iš 

pusiu Albarracino mie
šta.

kryptimi taip toli, kaip jiems 
leis kuro išteklis. Taigi, kur 
jie nusileis, rašant mums 
šiuos žodžius da negalima 
pasakyti. Jie nori pastatyti 
naują tolimo skridimo re 
kordą. Iki šiol tolumo re 
kordą laiko du francuzų la
kūnai, Maurice Rossi ir 
Paul Codos, kuriedu 1933 
metais nuskrido be sustoji 
mo 5,657 mylias, iš New 
Yorko į Siriją.

Žinios sako, kad Sovietai 
turi jau paruošę ir trečią 
lėktuvą kelionei į Ameriką.

€IO Laimėjo Batsiu
vių Streiką.

Portsmoutho mieste, Ohio 
valstijoj, buvo sustreikavę 
Selbv Shoe Co. apie 4,500 
darbininkų. Streiką vedė 
CIO unija ir laimėjo. Kom
panija pasirašė kontraktą, 
jripažindama CIO uniją, 
sutrumpindama darbo są
vaitę nuo 50 iki 40 valandų 
ir pakeldama mokestį. Be 
o, už viršlaikį bus mokama 
kaip už pusantro laiko.

SUSIMUŠĖ AUSTRIJOS 
IR ITALIJOS FAŠISTAI.

Liepos 4 dieną Austrijos 
ir Italijos fašistukai futbol- 
ninkai lošė futbolą už Euro
pos taurę. Belošdami fašis
tukai susimušė ir visas “gę- 
mis” iširo. Antras toks loši 
mas turėjo įvykti pereitą 
nedėldienį Genujoj, Italijoj, 
bet Mussolinis uždraudė. 
Sako, vėl pradėsit daužyti 
sau snukius.

Plieno Kompanijų
Kasyklos Uždarytos

“United Mine Workers 
Journal,” Amerikos anglia- 

siteto stadione. Publikos te- kasių unijos organas, prane- 
nai telpa 45,000,. o dalyvavo ša, kad plieno kompanijos, 
viso—du ar trvs šimtai (pri- kurios atsisako pasirašyti su 
skaitant komitetą, sporti- ,CIO unija kontraktą, negali 
ninkus ir svečius)! gauti iš savo kasyklų ang-

Am. Liet. Kongreso De- lies, kuri joms būtinai reika- 
mokratijai atsteigti Chica- linSa plieno pramonei. Apie 
gos skyriaus komitetas išlei- Į 10,000 angliakasių apskel- 
do pareiškimą (tilpo “N-se” streiką ir dabar tos ka- 
šeštadienį), ir tas pareiški- Į syklos stovi uždarytos. Ir 
mas padarė gerą įspūdį vi- ■ Jos, stovės uždarytos patol, 

pakol tos plieno kompani
jos nepasirašys kontrakto su 
CIO,” sako angliakasių žur
nalas. Prie tų plieno kom-

suomeneje.
Atrodo, kad . Bordenas, 

apsiskandalins su tais “spor- 
Vanagaitis ir Šimutis visai 
tininkais.”

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
GRABAUSKAITĘ.

West Springfield, Mass. 
—Pereitą nedėldienį trau
kinys čia užmušė Franę 
Grabauskaitę, 19 metų am
žiaus merginą, kuri apsivil
kus tik maudymosi kostiu
mu gryžo iš maudyklių na
mo.
MIRĖ DŽIAZO MUZIKOS 

KOMPOZITORIUS.
Los Angeles mieste mirė 

džiazo muzikos kompozito
rius George Gershwin. Jo 
smegenyse išaugo votis, ku 
ri ir buvo mirties priežastis.

FITCHBURGO POPIERI
NĖJ PASIBAIGĖ STREI

KAS.
Fitchburg, Mass.—Perei

tą nedėldienį Fitchburg Pa
per Co. darbininkai čia 
šventė savo pergalę, nes jie 
laimėjo streiką. Kompanija 
sutiko pakelti 17’/> nuošim
čių atlyginimo ir pasirašė 
sutartį. Šį panedėlį jie jau 
gryžo darban. Streikavo tik 
4 dienas. Kitos popieros 
kompanijos 600 darbininkų 
dar pasiliko streikuoti, bet 
manoma, kad ir šita kompa
nija nusileis.

ELEKTRA UŽMUŠĖ 4 
DARBININKUS.

Old Town, Me.—Dirbant 
prie Penobscot upės užtvan
kos, pereitą penktadienį čia 
buvo elektros užmušti 4 dar
bininkai. Per neatsargumą 
vienas jų nusitvėrė “gyvą
ją” vielą ir buvo tuojaus 
elektros sudegintas. Kiti 
mėgino jį išgelbėt, ir tie žu
vo.

lti Colių Armotos
Amerikos Laivynui
Jungtinių Valstijų laivy

no departamentas paskelbė, 
kad dabar statomi du nauji 
šarvuočiai busią apginkluo
ti 16 colių kanuolėmis. Tai 
yra didžiausios ir stipriau
sios armotos pasauly. Per 17 
ir pusę mylių jos pramuša 
storiausį plieno šarvą. Ame
rikos valdžia norėjo pada
ryti tarptautinę sutartį su 
didesnėmis jūrių valstybė
mis, kad karo laivai nevar
totų didesnių kanuolių, kaip 
14 colių; bet Japonija su 
tuo nesutiko: ji pasiryžusi 
vartoti sunkiausias armotas. 
Todėl ir Amerika statys 16 
colių patrankas.

PIKIETAI NELEIDŽIA 
DIRBTUVES ATIDARYT.

Covington, Va.—Jau 14 
sąvaičių čia streikuoja dirb
tinio šilko darbininkai. Pe
reitą sąvaitę kompanija mė
gino pradėti darbą su streik
laužiais, bet pikietai juos iš
vaikė ir jų automobilius su
daužė.

panijų priklauso “Bethle- 
hem,” “Republic,” “Youngs- 
town” ir “Inland Steel.”

BROOKLYNO POLICIJA
SUKĖLĖ RIAUŠES.

Pereitą sąvaitę New Yor
ko policija pradėjo laužyt 
laivų statybos darbininkų 
streiką Brooklyne ir sukėlė 
riaušes. Raiti policmanai 
pradėjo vaikyt CIO pikie- 
tus, kuomet 117 automobi
lių vežė streiklaužius. Ke
liolika žmonių buvo sužeis
ta. Policijos saržentas irgi 
gavo plytą į kuprą ir be 
mažko nenuvirto nuo ark
lio.

500 MAINERIU PITTSTO-
NE PRADĖJO DIRBTI.
Pittston, Pa.—Pereitą są

vaitę Sullivan Trail Coal 
kompanija pasisamdė iš 
Pittstono Co. kasyklą No. 
ir paėmė prie darbo 500 
mainerių. Seniau toj kasyk
loj dirbdavo 1,500 žmonių, 
bet nuo potvinio ji buvo už
daryta ir jos angliakasiai 
dirbo prie WPA kaip be
darbiai.

PASMERKTAS MIRTI
ŽMOGŽUDYS PATS 

PASIKARS.
Idaho valstijoj yra pa 

smerktas mirti tūlas Doug- 
las Van Black, kuris nužu
dė 3 žmones. Bet jam pa
karti korikas nebus reika
lingas. Kartuvės busiančios 
taip įtaisytos, kad Black

LANSBURY VAŽIUOJA 
PAS MUSSOLINI.

Anglijos darbiečių vadas 
parlamente, George Lans- 
bury, pereitą sąvaitę išvyko 
Romon pas Mussolinį pasi
kalbėti. Asmeniškais pasi 
kalbėjimais su Europos val
stybės vadais jisai stengiasi 
sušaukti taikos konferenci
ją, kad išvengus antro pa 
saulinio karo.

Gyveno Mae West Su
Lietuviu, Ar Ne?
Amerikos judžių mėgė

jams yra labai gerai žino
ma filmų artistė Mae West. 
Ypač patinka jos vulgariški 
; udėsiai senberniams. Visi 
: nanydavo, kad ji yra išdy- 
cusi merga, kurią kiekvie
nas gali aplankyti. Ir ji pati 
savo scenose dažnai saky
davo : “Come up and see me 
some time.”. Taigi didelė 
buvo sensacija, kuomet tu- 
as Frank Wallace, tos pa

čios profesijos žmogus, ne- 
’abai senai paskelbė, kad 
Mae West esanti jo žmona. 
Kai ji užsigynė, tai jis ryžo
si įrodyt savo tvirtinimą tei
smo keliu ir užvedė bylą, 
kartu pareikšdamas preten- 
sijų ir prie jos turtų: Ir štai, 
pereitą sąvaitę Mae West 
prisipažino viešai, kad ji iš
tikrujų esanti to Wallace’o 
žmona. Jiedu susituokę New 
Yorke 26 metai atgal, ta
čiau nei vienos paros negy
venę kaip vyras su žmona. 
Wallace bet gi tvirtina, kad 
Mae gyvenusi su juo apie 
trejatą metų ir turinti su
mokėti jam $100,000. Kaip 
su tuo mokėjimu išeis, tai 
teks d a pamatyti. Tuo tarpu 
lietuviams daugiau yra įdo
mi to Wallace’o tautybė, 
nes yra sakoma, kad jis esąs 
tikras lietuvis. Kai iš pat 
pradžių jisai pasiskelbė esąs 
Mae West vyras, tai tūli mu 
sų laikraščiai sakė, kad tik
roji jo pavardė esanti Va- 
lintas. Dabar gi “Vienybė 
sako, kad jis esąs Pranas 
Šatkus. Seniau jis gyvenda
vęs su savo tėvais Brookly
ne. Yra tokių, kurie mano, 
kad ir pati Mae West kilusi 
iš lietuvių. Kiti mano, kad ji 
lenkė. Kiek tame tiesos, 
sunku pasakyti. Gali būt. 
kad jiedu tokie “lietuviai,” 
kaip paponų generolas Ku- 
roki buvo “lenkas.” Mat. 
kiekvienos tautos patriotai 
mėgsta savintis pagarsėju 
sius žmones.

gomis dujomis ir kulka
svaidžiais.

Massillono miestely, Ohio 
valstijoj, policija su milici
ninkais šį panedėlį įtaisė 
tikrų pogromą prieš strei
kuojančius Republic Steel 
korporacijos darbininkus. 
Gindami darbininku klasės 
išdavikus, kurie laužo strei
ką ir atima šeimynoms duo
ną, milicininkai su policija 
pradėjo šaudyt streikierius 
ir svaidyt juos gazinėmis 
bombomis. Du piketuojan
tys darbininkai buvo nužu
dyti ir apie 15 sužeista.

Negana to, policija puolė 
CIO unijos namą ir pradėję 
svaidyt bombas su nuodin
gomis dujomis į salę, kur 
streikuojantys darbininkai 
laikydavo susirinkimus.

Po šito pogromo, unifor
muoti teroristai apstatė uni
jos salę kulkasvaidžiais ir 
nieko artyn neprileidžia.

Šituos faktus skelbia pa
čių kapitalistų spaudos a- 
gentura, Associated Press.
r ji priduria, kad priskai

čius Massillono pogromo 
aukas, pasidaro jau 15 nu
žudytų streikierių nuo 26 
gegužės, kai CIO paskelbė 
ceturioms plieno kompani- 

, oms streiką.
Penkiolika žmonių nu

šauta, be to da keli šimtai 
galvų suskaldyta, keli Šim
ai žmonių užnuodyta ga- 
zais—ir visa tai dėl to, kad 
darbininkai pasiryžo susior
ganizuoti į uniją ir pareika- 
’auti žmoniškesnio atlygini
mo už darbą, ką jiems dary
ti duoda pilną teisę Kongre
so išleistas ir Vyriausiojo 
Tribunolo užtvirtintas Wag- 
nerio Įstatymas.

Tai parodo, kiek yra at
okius ir žiaurus pramonės 
valdonai Amerikoje. Jie 
spiauna į visus įstatymus, 
jeigu ne jų naudai jie išleis
ki, ir jiems nieko negali pa
daryt nei Kongresas, nei fe
deralė valdžia. Vietinė val
džią paprastai kontroliuoja 
jie patys, todėl ji netik jų 
nestabdo, bet tarnauja jiems 
kaip įrankis darbininkams 
terorizuoti.

Ir pakol darbininkai ne
susipras politiniai ir nepa
ims valdžios į savo rankas, 
plutokratai juos netik išnau
dos, bet ir terorizuos ir žu
dys.

PAVOGĘS AUTOMOBILĮ
UŽMUŠĖ 3 MOTERIS.
Millinocket, Me.—Perei

tą sąvaitę čia buvo užmuš
tos automobiliuje 2 moterys 
ir viena mergaitė, kuomet 
ių automobilin įvažiavo pa
šėlusiu greitumu vagis, pa 
vogęs mašiną iš Bangoro.

$50,000 KAPITALISTŲ
ŠUNYBĖMS TIRTI.

Senato komisija, kuri ty
rinėja kapitalistų šunybes, 
pareikalavo da $50,000 sa
vo darbui tęsti. Komisija 
renka faktus, kaip įvairios 
kompanijos vartoja šnipus 
ir provokatorius darbininkų 
streikams laužyt ir unijoms 
ardyt.
WPA BEDARBIAI ŽY

GIUOS Į WASHINGTONĄ

Atleisti iš WPA viešųjų 
darbų bedarbiai organizuo
ja protesto žygį į Washing- 
toną. Jie žygiuosią ateinan
tį mėriesį. Jų obalsis bus: 
“Atsisakom mirti badu!”’
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Is Čia Plaukia Radio Muzika ir Žinios.

laikraštis-ėurnalas ‘Jaunimo 
Draugas.’ šis laikraštis-žurna- 
las buvo skiriamas tik grynai 
kultūriniams Vilniaus krašto 
lietuvių reikalams, tačiau len
kai jį sulaikė. ‘Jaunimo Drau
gas’ dabar nebeišeina. Tokiu 
brutališku lietuviu jaunimo 
spaudos užgniaužimu lenkai 
daro labai didelę skriaudą Vil
niaus krašto lietuviams.”
Tokią pat skriaudą daro 

Lietuvos liaudžiai ir Kauno 
cenzūra. Ji taip pat pasmau
gė Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos kulturinj žurnalą “Jau
nimą,” socialdemokratų jau
nimo žurnalą "žiežirbą” ir 
nelabai senai užgniaužė li
teratūros žurnalą “Litera
tūrą.”

Kur Eina Sovietų 
Sąjunga

“ROOSEVELTAS KURS
TO STREIKUS” IR “ROO

SEVELTAS DRAUDŽIA 
STREIKUOT.”

Šitaip apie prezidentą 
Rooseveltą rašo gatvinė 
plutokratų spauda.

Kai prezidentas andai at
sisakė pasmerkti “sit-down” 
streikus, tai toji spauda rė
kė, kad jis “kursto strei
kus.”

Gi pereitą sąvaitę ta pati 
spauda prapliupo šaukti: 
“Rooseveltas draudžia strei
kuoti”

Tuo tarpu gi nėra nieko 
panašaus, šitą “uždraudi
mą” streikuot reakcininkai 
išveda iš to, kad Roosevel
tas pasakė, jog federalės 
valdžios tarnautojams nėra 
jokio reikalo streikuot, nes 
jų darbo valandas ir atlygi
nimą nustato ne valdžia, 
bet pats Kongresas. Taigi, 
sako, jeigu valdžios tarnau
tojai yra kuo nors nepaten
kinti, tai jie turi kreiptis Į 
Kongresą.

Ir todėl, sako jisai, val
džios tarnautojai turi but 
organizuoti, kad galėtu sa
vo reikalavimus statyti ko
lektyviai. Jie gali prigulėti 
kad ir prie dešimties unijų, 
valdžia jiems to nedraus, 
pareiškė Rooseveltas.

Ir iš šito pareiškimo kapi
talistų spauda pasidarė sa
vo priešakiniams pusla
piams antgalvius, kad Roo
seveltas “draudžia strei
kuot.”

Vadinasi, šita spauda kur
sto prieš Rooseveltą netik
tai buržuazini elementą, 
bet nori padaryti tok) Įspū
di, kad jis ir darbininkų 
priešas.

VALDŽIA ŠVAISTO VAL
STYBĖS PINIGUS BAŽ

NYČIOMS.
Negana kad milionus litų 

kas metai Lietuvos tautinin
kų diktatūra išmoka kuni
gų algoms: negana kad tie 
dykaduoniai surenka milio
nus litų tiesiai iš žmonių, 
valdžia da skiria specialias 
pašalpas bažnyčių statymui.

Štai ką praneša valdžios 
propagandos biuras “Tal
ka:”

“Kaunas.—švietimo minis- 
teris iš šių metų švietimo Mi
nisterijos nepaprastų išlaidų 
sąmatos jau paskyrė kai ku
rioms bažnyčioms pašalpas, 
būtent: Rymo katalikų bažny
čioms: statomai Kauno prisi
kėlimo bažnyčiai 100,000 litų, 
Pagėgių—3,000 litų. Kauno 
šv. Antano—6.000 litų, šakių 
—3,000 litų. Raudondvario — 
3,500 litų, Sasnavos—3,000 li
tų, Tirkšlių—4,000 litų, Siesi
kų—9,000 litų. Skirsnemunės 
—4.000 litų ir Rokiškio moks
leivių bažnyčiai—700 litų. Vi
so Rymo katalikų bažnyčioms 
paskirta 138.200 litų pašalpos 
Evangelikų liuteronų maldų 
namam paskirta: Garliavos— 
3,000 litų. Jurbarko—300 litų 
ir Tauragės—2.000 litų. Viso 
evangelikų liuteronų bažny
čioms paskirta 6.300 litų. žydų 
sinagogoms paskyrė: Ramy
galos—500 litų ir Kauno sina
gogai—1,500 litų. Viso žydų 
sinagogoms paskirta 2.000 li
tų pašalpos.”

“TĖVYNĖ” ĮŽEIDŽIA
AMERIKOS LIETUVIŲ 

VISUOMENĘ
“Tėvynės” 28-tojo nume

rio pirmas puslapis yra pa
švęstas “atvykusiems Lietu
vos svečiams.” Įdėtos net 
penkios klišės tiems “sve
čiams” atvaizduoti. Neskai
tant sportininkų grupės, 
penkias pirmo puslapio skil
tis užima: tautininkų orga
no redaktorius Alantas-Jas- 
ke vičius, “Kūno Auklėji
mo” redaktorius Augustau- 
skas, tautininkų “seimo” se
kretorius Kviklys ir to pa
ties “seimo” vicepirminin
kas Gilvydis.

Mes tų vyrų visai nepa
žįstam ir asmeniškai prieš 
juos nieko neturim; bet mes 
negalim jų “Lietuvos sve
čiais” vadinti, nes ne Lietu
vos liaudis juos čia atsiuntė. 
Jie atstovauja aršiausi Lie
tuvos demokratijos priešą— 
tautininkų diktatūrą. Jie at
važiavo čia girti tą valdžią, 
kurios rankos yra suteptos 
musų brolių krauju. Tą val
džią yra pasmerkęs ir pe-

šis vaidas kairėj savo pusėj parodo “Radio Miestą.” kuris randasi New Yorko viduryje. 
Jis yra žinomas da ir kaip “R ockfellerio Centras.” Jis užima 7 miesto blokus prie Fifth 
Avenue, tarp 48-tos ir 51-m os gatvių, iš viso 12 akrų žemės. Pirma šiame plote stovėjo 
229 nedideli namai. Teatrų ir radio kompanijų sudaryta ber. drovė šitą plotą nupirko, vi
sus tuos namus nugriovė, ir jų vietoje nutarė pastatyti 14 dangoraižių. Darbas prasidė
jo 1930 metų 17 gegužės. Iki šiol pastatyta jau 10 bildingų: “British Empire Building,” 
“La Maison Francaise,” “Palazzo d’Italia,” “RKO Building.” “RCA Building” ir tt. Da 4 
buildingai bus statomi. Aukščiausis šiame vaizdely parodytas dangoraižis, tai RCA arba 
Radio Corporation of America trobesys. Jis turi 70 aukštų. Iš čia plaukia po visą Ameri
ką radio žinios ir muzika. Tenai galima pamatyti stebėtinų dalykų. Publika įleidžiama už 
pinigus ir vadai vadžioja ją po visą bildingą ir aiškina, kaip radio yra padaroma, kaip iš
siuntinėjama ir tt. Vaizdely parodyti keli publikos būriai su tais vadais priešaky. Iš Ra
dio Miesto visi radio programai yra išsiuntinėjami į visus miestus telefono vielomis, o 
vietinės stotys tuomet transliuoja jas savo apylinkėse oru. Radio kambariai neturi langų, 
kad nesigirdėtų gatvių triukšmas ir kad neįneitų dulkės, ku rios paliesdamos jauslius a- 
paratus gadina muziką. Apšildymo sistemos tenai taipgi nėra. Oras yra traukiamas iš 
viršaus tam tikrais prietaisais, paskui plaujamas vandeny, paskui džiovinamas elektros 
aparatuose ir tik tada skleidžiamas kambariuose, žiemos laiku jis eina per šildytuvus, o 
vasaros laiku per šaldytuvus. Todėl vadai publikai ir aiškina: “Mes čia orą gaminam pa
tys sau. nes miesto oras mums netinka. Jis perdaug purvinas ir pilnas visokių garsų. 
Musų inžinieriai apskaičiavo, kad vienoj kubinėj mylioj oro yra 14 tonų purvo. Todėl 
mes turim jį plauti.” Istikro, Radio Miestas yra didžiausis 20-tojo amžiaus technikos 
stebuklas.

reitas SLA. seimas CIeve- - , ,,
landė, ir Amerikos Lietuvių 
Kongresas, kuris atstovavo 
71,000 organizuotų Ameri
kos lietuvių.

Taigi, talpindama tų po
nų atvaizdus, “Tėvynė” ne
tiktai sulaužė Clevelando 
seimo rezoliuciją, bet įžeidė 
ir visą pažangiąją Ameri
kos lietuvių visuomenę.

Amžius”
buklą”?

LENKAI MOKINASI IŠ 
LIETUVOS VALDŽIOS.
Kaip Lietuvos cenzūra 

smaugia nepatinkama val
džiai spaudą Lietuvoje, ly
giai taip daro ir lenkų cen
zūra Vilniaus krašte.

Štai, “Talka” praneša:
“Sunkus Vilniaus krašto lie

tuvių spaudos gyvenimas. Ją 
smarkiai varžo lenkų cenzūra, 
lietuvių laikraščiai konfiskuo
jami, jų redaktoriai baudžia
mi. Taip jau keli mėnesiai ne
begali išeiti vienintelis Vil
niaus krašto lietuvių jaunimo

“Lietuvos Ūkininkas’ ra- Kas nori, tetiki. Nors So- 
; vietų Sąjungos spauda mar- 

Birželio 11 d. pavakarė- salą ruchačevskį ir jo drau- 
mis pasklido žinia: šiandien "us maišo su purvais, lipdo 
Maskvoje vyksta uždaromis ant jų fašizmo agentų ir ki

šo:

tokių išsigimėlių skudurus, 
tačiau visa šita byla apsupta 
paslaptingumo šydu. Ar gi 
šie žmonės, pasiekę tokias 
aukštas vietas, metų metus 
kovoje kraują liete lieję Į- 
vairiuose frontuose, save 
užmiršę, viso krašto būtimi 
besirūpiną, galėtų nueiti 
svetimiesiems tarnauti?! Pi
nigų jiems stigo?! Orderių 
mažai?! Garbės mažai?! 
Gal...?!

Stalinas, dar nesenai nu
sikratęs pačiais svariaisiais 
partijos šulais — Zinovjevu, 
Kamenevu, Piatakovu ir ki
tais — stengiąsi sutraiškyti 
ir kariuomenes branduolį. 
Maršalo Tuchąčevskio ir jo 
draugu generolų nuteisimas 
mirti ir sušaudymas ypač 
pakenkė Sovietų Sąjungos 
vardui užsieniuose. Ir visiš
kai teisingai rašo franeuzų 
“Oeure”: “Stalinas užsmau
gė tarptautinę Sovietų Są
jungos reikšmę.” Francuzai 
pikninasi. Girdi, mes nese
nai viešėjusį maršalą Tu- 
chačevskį sutikome kaip 
kaimyną, kurs pasiryžo tai
kos darbą dirbti; rodėme 

lyg bičiuliui, visas ka-

durimis maršalo Tuchačev- 
skio ir 7 generolų byla.

Kas tas Tuchačevskis ir 
jo draugai—generolai?

Mykolas Tuchačevskis 
i Įgarsėjo ypač 1920 m. kai 
i sulaužė lenkų armijos fron- 
tą ir stipriu žvilgsniu žengė 

ipro Vilnių, Lvovą į Varšu- 
įvą. Tai vakarų fronto vadas.
Tai Kronštado ir daugelio 
kitų sukilimų malšintojas.
Tai Sovietų Sąjungos ka
riuomenės smegenys. Tai 
komunistas nuo 1918 metų.
Pažymėtas Lenino, raudo
nosios žvaigždės ir raudo
nosios vėliavos — pačiais 
aukštaisiais Sovietų Sąjun
gos orderiais. Tai atstovas Į 

' Anglijos karaliaus Jurgio V 
laidotuves, tai svečias Fran
euzų kariuomenės. Tai, sa
kysim, vienintelis karo žiny
bos teoretikas. Prieš pusan
trų metų drauge su Voroši- 
lovu, Blucheriu, Budionu ir 
Jegorovu Tuchačevskis ga
vo maršalo titulą, 

t J. J aki ra* — komunistas 
nuo 1917 metų. Tai kandi
datas Į Centralinį Komunis
tų Partijos komitetą, Ui na- hmmiim visas karys Ukrainos Komunistų £JgD£" 3<S- 

bJut-n te nsKas paslaptis, pasakojo
me, dalinomės mintimis a- 
pie budus atsispirti prieš ga
limus puolimus ir — šUi, 
žmogau—pasirodo, Us Sta
linas ir tas Vorošilovas, kurs

...... ‘™',ST. GEGUŽIS PASKIRTAS Į SMETO
lsaisklns S1U* ste- “KAVALIERIUS.

BALTIMORĖS LIETU
VIAI BOIKOTUOJA 

“VIENYBĘ.”
Vienas lietuviškųjų fašis

tų laikraštukas (Clevelan
de) išsiplepėjo, kad Balti-

Įdomu butų žinoti, kur y- morės lietuviai paskelbė 
ra Pild. Taryba ir ką ji vei- Brooklyno ‘Vienybei” boi- 
kia, kad nemato, kaip SLA. kotą ir dėl to šiais metais 
organas virsta, fašistų propa- nei pikniko nesurengė jos
gandos organu?

LIETUVOJE PRASMEGO 
SMUKLĖ. O MEKSIKOJE 

—KATEDRA.
Lietuvos kunigų “XX Am

žius” 73-čiame savo nume
ry pasakoja šitokį “eudą:”

“Kvėdarnos vai., Kadagynų 
kaime yra bedugnė duobė. A- i 
pie duobės atsiradimą yra pa- ■
davimas. Prieš 300 metų šioj 
vietoj buvusi smuklė. Galų ga
le smuklės lankytojai ėmę ty- redaktorius, 
čiotis iš bažnytinių apeigų. Dėl nės lietuviai 
to smuklė nugrimzdusi ir šioji kotuoja!
vieta liko liudininku ano ne- i . -----
lemto įvykio.” PATARIA
Tai buvo 300 metų atgal.
Bet tegul dabar pasiklau-

paramai. Baltimoriečiai pa
piktinę “Vienybe” dėl jos 
redaktoriaus p. Tysliavos 
neapgalvotų išsišokimų.

Dėl šito boikoto, matyt, 
susirūpino ir pats p. Tyslia
va, nes 12 liepos “Vieny
bėj” jis rašo:

“Taip, neišmintinga dėl 
vieno asmens boikotuoto 
laikraštį, kuris priklauso 
plačiajai visuomenei.”
Taigi prisipažįsta ir pats 

kad Baltimo- 
Vienybę” boi-

BAŽNYČIOMS 
ĮSITAISYTI ALAUS 

BARĄ.
Kai kuriose bažnyčiose 

Amerikoje jau įvedamas ru-
so mandros galvos iš “XX 
Amžiaus” pastogės, kas at
sitiko šių metų balandžio1 kymas, kad pypkoriams ne-
mėnesį Meksikoje:

“Balandžio 14 d. Meksikos 
katedroje labai iškilmingai bu
vo įvestas į savo pareigas Mek
sikos arkivyskupas Louis Mar- 
tinezas. Per arkivyskupo in- 
gresą Meksikos katedroje įlū
žo dalis grindų. Daug bažny
čioje buvusių žmonių įgriuvo į 
rūsį. Ryšium su tuo katedroje 
kilo panika. 10 žmonių buvo 
sunkiai sužeista.”

Ši žinia tilpo beveik vi
suose laikraščiuose šių me
tų 15 balandžio. Ją paskel
bė ir Lietuvos “Elta.”

Taigi matome, kad Mek
sikoje panašiai atsitiko su 
Dievo namais, kaip Lietuvo-

butų nuobodu sėdėt tenai 
per pamokslus. Paminėjusi 
šitą “reformą,” “Laisvoji 
Mintis” sako:

“Vadinasi, jau surastas bū
das amerikonų traukimui prie 
Dievo. Bet jei tose bažnyčiose 
dar įsteigs alaus barą, ir kož- 
nam lankytojui duos nemoka-
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Medalis esą* jau atsiųstas į Bet nežiūrint kokių ma- įlinkas?

Partijos politinio biuro, tai 
narys Sovietų Sąjungos Cen- 
tralinio Vykdomojo Komi
teto.

I Jt Uborevičiut—komunis
tas nuo 1917 metų. Tatai 
narys Sovietų Sąjungos 
Centrinio Vykdomojo Ko
miteto, tai susyk ir kandida
tas į Centrinį Komunistų 
Partijos Komitetą. Gudijos 
karo apygardos vadas.

R. Eideraan — komunis
tas nuo 1918 m. “Ossovia- 
chimo” šefas.

Korka*—garsus savo ryž
tumu naminio karo metu.

Primakovu— Kijevo ka
ro apygardos vado pagelbi-

Washingtoną ir neužilgo 
busiąs užkabintas.

maršalą TuchačevskĮ siun
tė, dabar jau jį šnipu verčia. 
Vadinasi, esame apgauti, 
kariškas paslaptis atdavė- 
me tiesiog į... Vokietijos ir 
Japonijos generalinio štabo 
rankas. Patys žymieji sutar
ties su Sovietų Sąjunga šali
ninkai. publicistai Bure Per- 
tinax, Tabois, jau pasisako 
klydę.

Kritiškų Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu balsų girdėtis 
visuose demokratiškuose 
kraštuose. Maršalo Tucha- 
čevskio ir 7 generolų sušau
dymu tesidžiaugia Hitlerio

nievrų jie griebsis, laimėti Vytautu Putna — lietu- 
jiems nėra vilties. Jų “šė- vjs—divizijos vadas 1920 

“Užtai kad sandariečiu ra* *r.šiaip jąu buvo visai metais lenkų-sovietų kare. 
lyderis Št. Gegužis pereita- .0 ,tie Smetonos Vienas iš gabiųjų generali- n* Mussolinio spauda. Ir ne-
me SLA Seime priešinosi ™e<|aliai visai juos pribaigs. nį0 štabo karininkų. Pasku-;uz^e?am ateinančioms dhe- 
demokratijos revoliucijai. buTO attachė^0^ uz akių, -e,k,s tari,-

Smetona nutarė priimti jį į’viai nekuomet nebalsuos uz
savn ‘kavalierius’ ir iau nri- tokius žmones> kurie bus aP’ 
siuntė medalį.” į ka?inetl dvokian-

Šitokią paslaptį susekė ciais medahais- < 
musų požemio žinių agentū
ra Washingtone. Sakom pa
slaptį, nes ištikrujų šitas da

-------------------------—L

K AS KĄ SAKO.
. . , .. - , , , Policmano lazda ekonominio
lykas vra laikomas kol kas klausimų niekados neišriš.— 
paslapty. Net ir tautininkai yew yorko maj. La Guardia.
ne visi apie St. Gegužio me- _______
dalį žino. Medalis dabar gu- Rusijos žmonės išrodo paten- 
ljs Lietuvos atstovybes sei- khtį šaKs išrodo apimta 
te. p. Ža<ieikio zimoie. _ kažin kokios baimės.—Normali 

Sl°®. v:*sąr<» Pabaigoje Thomas.
mūsiškių fašistų generali- _______
nis štabas” šauksiąs Shenan
doah’ryje konferenciją, kur tokiu pat papročiu, kaip ir taba.
busiąs nustatytas jų kandi 

I datų “šleitas” ateinantiems nįs stafiai „ 
SLA. rinkimams, ir ta pačia Aldous Huxler 
proga p. žadeikis užkabin
siąs St. Gegužiui Smetonos 
medalį už fašistinės dikta
tūros gynimą pereitame 
SLA. Seime.

Nors minėtoji demokrati
jos rezoliucija pereitame 
SLA. Seime buvo priimta ir 
Smetonos režimas buvo ašt
riai pasmerktas, bet užtai, 
kad p. St. Gegužis Lietuvos 
žmonių laisvei priešinosi,
Smetona prisiuntė įam bliz
gutį.

Toliau musų požemio ži
nios sako. kad fašistai labai 
susirūpinę SLA. rinkimais^

___  ’ " . kad pažangieji j
dangaus nepaimtų Susivienijimo pil- 

į non savo kontrolėm Kad

Londone.
Feldmanas — politiškojo

kariuomenės biuro darbi
ninkas.

reikia tarti: 
maršalo Tuchačevskio ir jo 
draugų nuteisimas mirti ir 
čia pat sušaudymas tarptau
tinėje plotmėje negali likti

Birželio tl d. pavakarė-be įtakos. Visą pirtia^tfe-
mis pasklido žinia apie mar- ty - ąjunga praranda irsiajp 
šalo Tuchačevskio ir 7 ge- negausius užsieniuose biciri- 
nerolų bylą. naktį iš penkta- bus, antra po šitokio ‘prti- 
dienio į šeštadienį jau buvo J^u nebegalima lauk- 
žinoma, kad visi teisiamieji i tį. kad Francuzija ir čeko- 
pasmerkta mirti; čia pat dovaklja sueitų su Sovietųčia
sprendimas įvykdytas, 

šitaip išbūta Sovietų Są
jungos kariuomenės žiedas. 

______ i Kur gi kaltė? Sakoma,
„ . kad iie buvę Sovietų Sąjun-Knygų skaitymas gal, virsti g#g dirbĮ ™efi.

. , v i • - muįų valstybių (Vokietijosko rūkymas, be kūno tul, zmo. ir žvaIgy.
apsieit. norėję išdalyti Sovietų

Sąjungą ir tt

mai po bokalą alaus ir porą .
‘hot dogs,’ tada tikrai visus Ji® bijosi,
‘bedievius’ privilios į
karalystę.”

XT . , , . ‘ prie to nedateidus, fašistai
Na, o ar manote, kad pne sukelti pažangiųjų

to neprieis? Kai tik žmones ne5Utikimiii Jie jin
pradės į bažnyčias rečiau pr^eda paUikauti Baį0. i 
lankytis, tai klebonai _ įves kad supjriinus prieš jį 
Dievo namuose netiktai alų, G j Mažiukn, ir kitus p£ i 
bet ir muziką su šokiais. žangiuosius. |

The EDISON ELECTRIC ILLUMINATINC 

COMPANY of BOSTON

var<l.u yra pakeie iamaa į

BOSTOI EB IBM CMIFftIY
Frank D. ComerforJ 

Preudent
30 Bovl.ton Street, Koatmt, \4tMcl>u.etU 
JoIy 15, 1037

Sąjunga į glaudesnius ry
šius (jei jau, Stalino spau
dos “Pravdos” ir “Izviesti- 
jų” žiniomis, komunįjstų 
partijos, taip pat ir kariuo
menėje bei šiaip visų lemia
mųjų sluoksnių priešaky 
stovi provokatoriai ir kito
kie “trockininkai bei tarp
tautinio fašizmo gyvatės,” 
tai kaip gi galima jiems ran
ka paduoti?!!); paskutinis 
Maskvos “teismas” pragaiš
tingas Pabaltijo valstybėms 
ir Ispanijos ateičiai.

Kur Stalinas veda Sovie
tų Sąjungą, sunku spėlioti.
8 DARBININKŲ“BYLA 

MARIAMPOLĖJ.
Šiomis dienomis Mariam- 

polės apylinkės teisme buvo 
sprendžiama navasadiečių 
(dirbusių Varnabudės giri
ninkijoj prie miško gamy
bos) 8 darbininkų bylą. Jie 
buvo kaltinami, kad gamin
dami miško medžiagą slėpė 
malkas į šakas, tikėdamiesi 
tas šakas vėliau nusipirksią. 
Darbininkai teisinosi, kad 
jie metę į šakas tik tai, ką 
nepajėgę suskaldyti ir kas 
visiškai buvo supuvę.

Apylinkės teismas visus 
darbininkus išteisino.

f» 4
<
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“Dirva” mėgsta visiems 
duoti aštrius įsakymus, tai
gi dabar vėl išleido naują 
“ukazą.” Mat, po sportinin
kų kauke atvažiuoja keli 
Smetonos tarnai, todėl “Dir
va” liepia parūpinti jiems 
nakvynę ir magaryčioms da 
pusryčius duoti. Ir da pridu
ria, kad svečius leis nakvoti 
tik “geruose” namuose. 
Reiškia, priimkit už dyką, 
duokit valgyti ir suraskit 
puikius namus. Aš manau, 
kad Amerikos lietuviai su
tiktų Lietuvos svečius su di
deliu džiaugsmu, jeigu iie 
butu siunčiami legaliai iš
rinktos Lietuvos valdžios. 
Dabargi jų nakvynėmis ga
lės įupintis tik ta atstumta 
nuo musų visuomenės gru
pelė. kuri garbina diktato
rių Smetoną ir jo pasirink
tus pagelbininkus.

Clevelando miesto valdy
ba pakėlė sumanymą ga
minti savo gazą, taip kaip 
gamina elektrą. Tam yra pa
kviesti keli inžinieriai iš ke-, 
lių kitų miestų, ir jie mano, 
kad butų galima gazui me
džiagos surasti ant vietos, 
IX) Erie ežeru. Kiek iš to 
naudos bus, ateitis parodys. 
Miesto valdininkai daug ką 
sumano, bet dažnai tik su
manymais užtenka pasi
džiaugti.

Policijos direktorius Ness 
pasišaukė kapitoną Savage, 
ietuvį, kad sugalvojus ko

vos būdą su raketieriais, ku
rie daro namų savininkams 
nuostolių. Jie iau suteršė 8 
namus, kurie buvo tik ką 
numalevoti. Tas sabotažas 
daromas dėl to, kad darbi
ninkai neturėjo unijos virši
ninkų paliudijimo.

Mirė Simas Janušait’s, 
gyvenęs prie 1348 E. 68-th 
treet. Jis buvo 68 metų am

žiaus. Liko keturi sūnus ir 
keturios dukterys. Clevelan
de velionis išgyveno apie 24 
metus. i

Nors SLA. Pild. Tarvbos 
rinkimai dar toli, bet kiek 
jau galima nugirsti, tai “tau
tiški” Susivienijimo “gelbė
tojai” jau ruošia šleitą ir 
mano, kad jie galėsią ten į- 
listi pagaspadoriauti. Bet 
turbut apsiriks, taip kaip ir 
pirmiau apsivylė. Man nėra
aišku, kodėl kai kurie iš pa- i Valstijos atstovu butas 
žangiųjų mano, kad reikėtų 1 “?ėmė gubernatoriaus biu- 
dabartinę Tarvba užgirti, į džetą — $91,000,000. Bet 
taip kaip ji dabar yra. Juk j senatas nesutinka, sako, kad, 
dešiniųjų pusėj yra tokių , Per didelis.
žmonių, su kuriais jokiu bu-
du .negalima susikalbėti; 
taigi butu geriau, kad nie
kas su jais ir nesitartu. “Ke
leivy” iau buvo šiuo reikalu 
trumpai nuomonė pareikš
ta, ir aš ja sutinku šimtu 
nuošimčių.

Clevelandietis Juozas Da- 
nisevičius aplankė Detroitą 
ir keliatą Kanados miestų.) 
Ponia Praskevičienė su dūk- j 
terim aplankė Buffalo, N.Y.j 

Jonas Jarus.!

APIE MIRUSIĄ ELZBIE
TĄ PUNELYTĘ-NAV1C- 

KIENĘ.
Unijų delegacija atsilan

kė pas majorą Burtoną irĮ
pareikalavo kad miesto po-, Perskaičius “Keleivyje” 
heija nesikisty , streiką prie Elzbietos Punelytes-Navic- 
Repuhhc Steel kompanijos, kįengg mirties paminėjimą. 
Majoras i tai nieko nęatsa-, Jirdfe suskaudo‘... Per pul
ke. Ar jis duos pohcną ar trečiu metų būdamas Bosto
ne jis neuaaiskino. Jis tik; j enau t. y.
tiek pareiškė, kad jei kas ’ J *
nori eiti dirbti, tai tegul ei- 'pas ją kambarį nuomavau, 

ir turėjau progos ją gerai 
pažinti.

Velionė Elzbieta buvo lė 
Joseph Desmont, 23 metų ta, ramaus budo moteris; ji 

amžiaus vyras likoe.be abie- mažai su kuo draugavo, ne- 
jų akių, kada nežinia kas mėgo svaigalų, nei plačių iš- 
paleido ašarinių dujų tiesiai eigų. Buvo laisvų pažiūrų 
iam į veidą prie dirbtuvės, • mėgo ir sulig išgalės sekė 
kur streikas eina pilnu smar- pažangą.
kurnu. Sako kad šis jaunas Navickų pastogėj apsigy- 
vyrukas norėjęs eiti dirbti venęs aš pastebėjau, jog bu- 
dar streikui nepasibaigus, u tų gražiau, jei jos vaikai

--------- / (mergaitė ir vaikas) namie
Dešimties metų bemiu- i kalbėtų ne angliškai, bet lie

kas, Niek Hendereon, buvotuviškai lavintųsi; ji tam

na, tas esąs jo dalykas.

užsikabinęs ant prekių trau
kinio pasivažinėti. Bet kada 
jis šoko žemyn nuo trauki
nio, tai tuo pačiu sykiu ei
nantis pro šalį kitas trauki
nys jį ant vienos užmušė.

Pavieto šerifas O’Donell 
Įgaliojo šimtą sau ištikimų 
piliečių ir davė jiems žvaigž- 
dukes. Jie bus kaip atsargos 
policija. Jeigu kada butų 
reikalas, tai jie bus pašauk
ti. Tūli jų gavo leidimą ir 
šautuvus nešiotis, kur tik jie 
eina. Tai kapitalistų armija 
prieš darbininkus.

“Cleveland News” jieško 
tarp visu tautų didžiausių 
šeimynų Į kontestą. Yra Į- 
skaitomi ir lietuviai. Italų 
šeima atsirado iš devynioli
kos narių, o lenku iš septy
niolikos. Laimėtojai įgauna 
visai vasarai pasus į didžių
jų ežerų parodą. Taigi ir lie
tuviai gali užsiregistruoti. 
Bet nežinia, ar Clevelande 
bus bent viena lietuvių šei
myna, susidedanti iš tokio 
didelio skaičiaus.

Fisher Body dirbtuvė bu
vo uždaryta per astuonias 
dienas. Dabar vėl atsidarė 
ir apie šeši tūkstančiai dar
bininkų grįžo darban.

Worcesterio Žinios.
Laikas jau atiduoti likvi

duotų organizacijų pinigus.I
! Worcesterio lietuvių vei
kimas eina žemyn, nes trūk
sta draugiškumo. Negalima 
buvo suorganizuoti nei ko
mitetas Lietuvos demokrati
jai ginti. Tik praeitą rudeni 
buvo bepradedąs veikimas 
eiti sėkmingiau ir buvo su
kelti keli šimtai dolerių Is
panijos liaudies frontui, lr 
kiti parengimai buvo pel
ningesnį. Bet renkant neku
riu draugijų valdybas šiems 
metams, nekurie veikėjai 
buvo gana skaudžiai parti- 
jiečių įžeisti. Mat, tūli musu 
draugai vis dar vaduojasi 
1931 metų taktika, kad tik 
viršūnės birtų saviškės, kad 
ir netinkamos. Dėl to šįmet 
parengimai darosi nepasek- 
mingi. Ar dar ne laikas su
siprasti?

Iš Worcesterio Ispanijos 
liaudieš fronte kariauja 8 
v^rai, jų tarpe 3 lietuviai: 
Antanas Mozurka, Julius 
Baublis ir J. Sakalauskas. 
Laimingai jiems laimėti 
musų kovą prieš fašistus.

Jau antri metai kaip lik
viduota L. D. D. 5-ta kuopa. 
L’kviduojant kuopą, apie 
$40 iždo pinigu buvo nutar
ta paaukauti Lietuvos poli
tiškiems kaliniams. Bet tie 
pinigai ir šiandien guli iždi
ninko kišeniųįe. Beto, teko 
girdėti, kad žvaigždės cho
ro iždininkas turi apie 12 
dolerių, o buvęs choro kam
barių gaspadorius arti 30

____________________________ ____  _ ________________________ .'dolerių; nors tebėra viena
Ar Verta Leisti Pa $250J>00 į Dieną duriai)

Amelijai Earhart Jieškoti?*_________ uz tokj apsileidimą. As, kai-
pinigus ir buvęs dą,yYis tarimų,

Čia yra keturi atskiri paveikslai, kurie parodo visą Amelijos 5arhart skridimo aplink pasaulį tragediją. Viršuje iš 
kairės matosi $80,000 vertės skraidomoji mašina, kurią jai davė viena lėktuvų kompanija pasigarsinimo tikslais; 
gi iš dešinės yra parodytas kelionės planas iš San Francisco, per Honolulu, pro Hovvland salą ir į Australiją; bet 
Australijos nepasiekęs orlaivis nukrito Pacifiko vandenynan, kažin kur Howlando salos apylinkėj, kurią parodo 
juoda rodyklė. Apačioje iš kairės yra parodyta ta vėjagalvė moteris. Amelija Earhart, ir jos orlaivio vairuotoja,s 
Fred Noonan. Gi dešinėj pusėj parodytas jos vyras, George Putnam (su telefonu prie ausies), ir pakraščių sargy
bos komendantas Ragsdale, kuriedu Oaklande (Californijoj) klausosi radio žinių apie prapuolus} orlaivį.

HARTFORD, CONN.
Šaukiamas susirinkimas 

namui pirkti.
Liepos 16 dieną čia yra 

šaukiamas svarbus Ameri
kos Lietuvių Ukėsų Kliubo 
susirinkimas nuosavo namo 
reikalu. Mat, yra kilęs su
manymas pirkti nuosavą na
mą, kur butų galima įsitai
syti kliubruimį, turėti salę

baliams ir ganizacijų .
kitokiems reikalams. Bus ir Komitetas, susidedantis iš Į11!* pasaulį. Užsimanė be

Tačiau bėda yra ta, kad išti 
kus gaisrui, pasidaro sau 
nuostolių.

Teisybės Mylėtojas.

HAVERHILL, MASS.
Bendras Draugijų Komite

tas rengia pikniką.

Visuomenė jau kelia protes
tų. Karo laivynas nemaišytų 

okeano, jei prapultų koks 
žvejas.

Pereitam ‘'Keleivy” jau

votį visuomenės 
siuntinėti karo laivus jieš
koti tos vėjagalvės?

Kilo prieš tai balsų jau ir 
Kongrese. Pereitą sąvaitę 
kongresmanas Scott (demo-

reikalauju, kad tuoj kuopos 
pinigai butų pasiųsti per 
Lietuvos Demokratijai Gin
ti Komitetą Lietuvos politi
niams kaliniams, o ne lauk
ti, kol mirusieji padarys ki
tokį tarimą.

Šįmet 4 dieną liepos Wor- 
cestery sužeistu buvo 66

rašėm, kad viena vėjagalvė Ss i^_______ . Haverhiilio Lietuvių Oi-1 moteris, Amelija Earhart, ™ ^tS įau bSų
susirinkimams, baliams ir ganizacijų Bendro Veikimo užsimanė lėkti orlaiviu ap- vai(jžjaj vješaį paskelbti ir
kitokiems reikalams. Bus ir Komitetas, susidedantis iš p.11“ Pasauų. Užsimanė be paskelbim0 laikytis, kad____ j -___________ _______ _______

kitokių reikalų. Dėl to visi septynių organizacijų atsto- jokio reikalo, ot, šiaip sau, ateityje karo laivynas nebus žmonės, o pernai—211 žmo- 
Hinhn narini nrivnln susi- vų, darbuojasi kiek tik yra ^ad daužau pagarsėti. LeR- siuntjnėiamas jieškoti tokių nių. Gal jau į protą ateis 

orlaivių Įa^nų, kurie leidžiasi į pa- Amerikos patriotai.
kliubo nariai privalo susi 
rinkime dalyvauti.

pritarė, ir vaikas, mažas 
Vincelis, išmoko puikiai lie
tuviškai.

Kur tik prakalbos ar pa
žangus susirinkimas, kur tik 
rinko aukas kiltam tikslui, 
ji ėjo ir aukavo. Pasakiai 
jai apie naują laikraštį, ji 
tuoj ir klausa: “Kiek kai
nuoja?” Ir užsirašė.

Ji mažai kalbėjo, o dau
giau galvojo.

Prisiminiau apie lavonų 
deginimo naudingumą, ir ji 
tuoj sutiko. Sako: “Butų ge
rai, kad ir mano kūną sude
gintų krematorijoj, o pele
nus pasiųstų Lietuvon iš
barstyti po laukus, kur ma
ža bėgiojau. Jei ji butų su 
pažangiais gyvenusi, gal bu
tų palikusi raštišką norą su- 
sidegint; mat, vieno pasa
kymo ir noro neužtenka, 
nes dažnai giminės ir artimi 
su mirusiais pasielgia pagal 
savo nuožiūra.

Gaila velionės, kaipo pa
dorios ir pažangios moteris 
kės. Tokių moterų, kaip ve
lionė Elzbieta, nedaug yra.

Ji buvo kilus iš Radviliš
kio miestelio; Amerikoj tu
rėjo vieną seserį gyvenančią 
Chelsea, Mass., o Lietuvoj 
turėjo brolių ir seserų.

Anis Rokas.

Dirbtuvėse sumažėjo darbai
Šiuo tarpu pas mus dirb

tuvėse žymiai sumažėjo 
darbai. Royal Typewriter 
kompanija ir kitos firmos 
paleido namaža darbininkų, 
paaiškindamos, kad negau
nančios reikalingos medžia
gos.

Iki šiol Hartforde darbi
ninkai buvo atsilikę organi- 
zotumo žvilgsniu. Bet dabar 
jau prasidėjo bruzdėjimas 
ir nekuriose dirbtuvėse įsi
kūrė CK) unija. Tas pagirti
na. Jeigu kuriė da nėra prie 
CIO prisidėję, tai kuo grei
čiausia turėtu prisidėti. Rei
kia neužmiršti, kad tik vie
nybėj yra musų galybė.

Teisybės Mylėtojas.

galima, kad sukėlus kuo jai davė viena 
daugiausia finansų sušelpi- kompanija 
mui Lietuvos politinių kali
nių, esančių Lietuvos fašis
tiniuose kalėjimuose, ir kar
tu padėt Lietuvos liaudžiai 
nusikratyti fašistinio jungo 
ir atsteigti demokratinę san
tvarką Lietuvoj. Viršminė- 
tas komitetas, nuo susiorga- 
nizavimo pradžios jau turė
jo bent keliatą parengimų, 
kuriuose buvo sukelta ne
maža suma pinigų ir pasiųs
ta Amerikos Lietuvių Kon- siuntė keliatą karo laivų su

reklamostikslais. Jei kelionė ^aplink kel’ones J^oda--
žemės kamuolį pavyktų lai- c 
mingai, tai ši kompanija ga-. 
lėtu reklamuoti

reklamos laikraš-
Vargo Sūnūs.

biznį: 0 kongresmanas Addis 
! (demokratas iš Pennsylva-savo

žiūrėkit kokie geri musų nijw) <]a pasisakė
n . 'v u «- ' “Ar j^s manot,” girdi, “kadBet kelione nepavyko.;, -’*, • ’ J-kvoln nnLėktuvas nukrito Pacifiko . dj kjei^

SVaS’M į^PU'tU k:'kS

Jungtinių Valstijų laivy
no departamentas tuoj iš-

greso Centro Komitetui, ku 
ris rūpinasi Lietuvos liau
dies gelbėjimu. Dabar yra 
rengiamasi prie didelio pik
niko, kuris įvyks sekmadie
nį, 18 liepos, L. P. G. Kliubo 
Parke, Brookside avenue, 
Bradford, Mass.

Piknikas prasidės 11 vai.

orlaiviais jieškoti nelaimės 
ištiktų lakūnų (Amelija 
Earhart skrido ne viena, bet 
su lakunu Noonanu). Ra
šant mums šiuos žodžius yra 
iau 9 dienos kaip jų jieško, 
bet surasti vis negali. Nors 
radio signalai vis kartas nuo 
karto girdėti, bet nukritusio

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

P. Raymondui. — Šitokį 
skelbimą tamsta gali daryt. 
Už 3 kartus kainuos $2.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI ISSIGfiRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALŪS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS

RUSIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
} pavieniais numeriais.
• 90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.

W1NDSOR, CONN.
Ugnis sunaikino O. Slip- 

kauskienės farmą.
O. Slipkauskienę ištiko 

labai skaudi nelaimė. Ug
nis sunaikino jos galvijų 
tvartą su daržine, pieninę ir 
$500 vertės šieno. Buvo už 
sideges ir gyvenamas na 
mas, bet pribuvę ugnagesiai 
jį išgelbėjo.

Atsirado da ir piktada
rių: nešant iš ugnies drapa 
nas, pavogė iš kišeniaus $20 
pinigų.

Iš viso nuostolių Slipkau- 
skienei ugnis padarė apie 
$3,500, o turtas buvo ap
draustas tik iki $1,000. Tai
gi beveik tris ketvirtadalius 
nuostolių reikės pakelti pa
čiai nukentėjusiai. Tai labai 
skaudi nelaimė.

Lietuviai yra įpratę drau
sti savo turtą daug mažiau,

ryto ir tęsis iki vėlybo va- orlaivio niekur nesimato, 
karo. Pakilę nuo laivų karo lėktu-

Visi Haverhiilio ir apylin- vai išlaksto no 60,000 ketur- 
kių lietuviai kviečiame atsi- kampių mylių į dieną, ap
lankyti. Atsilankę į šį pikni- žiuri visas salas ir saleles, 
ką netik linksmai laiką pra- visas uolas ir kaišulius, bet 
leisite, bet kartu prisidėsite niekur nieko nesimato. Jau 
ir prie suteikimo Lietuvos į pradedama manyti, kad 
liaudžiai pagalbos. Piknike Amelijos radio aparatas yra 
grieš gera orkestrą. Įžanga pagedęs ir netiksliai paduo 
dykai. Viena# ii atstovų, da signalus.
----------------------------------- Šitas jieškojimo darbas1
JURININKAI LAIMĖJO kainuoja Jungtiniu Valstijų 

STREIKĄ. Į valdžiai po $250,000 į die- i
Floridos pusiasalio laivų ną, todėl visuomenėj ir IĮ 

darbininkai buvo paskelbę spaudoj jau pradėjo kilti 
streiką, reikalaudami kad j protestu dėl tokių išlaidų, 
butų paleisti 43 jų draugai, Vienas Bostono laikraš*-'• 
kurie buvo areštuoti už oku- sako: Amelijos žygis buvo

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

pacinį streiką ant laivų. 
Darbo Santykių Taryba įsa
kė suimtuosius paleisti ir 
liepė laivų kompanijoms 
pnimti juos atgal į darbą. 
Tuo budu streikas buvo lai
mėtas.

sugalvotas jos vėjagalviškai 
ambicijai patenkinti. Nei 
visuomenei, nei valstybei 
naudos iš jo negalėjo buti. 
Ji išlėkė valdžios patarimų 
nesiklausus. Tai kodėl, gi 

i dabar valstybė turėtų eik-

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST,

Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Cokimkia Road.
South Boston. TeL SOUth Boston 2271.
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Ketvirtas Puslapis

ėjimas 
Maikio su Tėvu

Sveikata 
3 kuriu s

šf skyrių veda Amerikos Lietu
viu Daktarų Draugija.

NEGĄSDINKITE VAIKŲ 
Rašo Dr. G. 1. Bložis.

taip sunku nuo piktos dva
sios apsiginti, kad reikia 
durnais ją troškinti?

—Jes, Maike, šėtonas yra 
zajadlas sutvėrimas. Ir dėl 
to, vaike, reikia žinoti viso
kius katekizmus.

—Bet palauk, tėve, aš ir
gi noriu paklausti tavęs ka
tekizmų. Ar žinai, koks yra 
skirtumas tarp degtuko ir 
pragaro?

—Šiur, Maike! Mečį gali 
užpusti, o pragaro ir visi A- 
merikos fajermonai neuž
gesins.

—Nežinai, tėve.
—Na, tai pasakyk tu pats.
—Skirtumas yra toks, tė

ve, kad degtukas gali sude
ginti didžiausi miestą, o pra
garas per amžius negali su
deginti nei vieno bedievio.

—Tai kokį tu priklodą 
nori iš to padaryt, Maike?

—Čia, tėve, bus ne “pri- 
klodas,” bet gera išvada, 
būtent ta, kad pragaro visai 
nėra, užtai ir sudeginti jis 
-nieko negali.

—Veidiminut, Maike! Jei
gu tu toks smart, tai aš no
riu _paklausti tavęs tokio 
artikulo iš rašto švento, kad 
tu šiur negalėsi atsakyt. Iš- 
virozvk, napšiklat, kur gy
vena tie dangaus paukščiai, 
ką nei sėja. nei piauna, nei į 
kluonus krauna, bet visada 
sotus ir riebus?

—Tie paukščiai, tėve, gy
vena klebonijose. Bet kaip 
bus įvesta civilinė metrika
cija, tai tuomet jie negalės 
taip lengvai gyventi, tėve. 
Tuomet jie turės ir sėti, ir 
piauti. ir kluonus krauti. 
Negelbės nieko nei jūsų už
pirktos mišios, tėve.

—Orait, Maike, aš jau ei
siu nuo tavęs, ba tu gali ir 
mane iš doros kelio išvesti.

—Na, kur taip maršuoji. 
tėve?

—Iš mitingo, vaike. Mu
sų Sčeslyvos Smerties Su
šaldė turėjo dideliai svarbu 
skodą.

—O kuo jis buvo taip 
svarbus?

—Ogi gavom iš Lietuvos 
apznaiminimą, kad katali
kams didelis pavojus gręsia. 
Sako, šliuptarniai užsispyrė 
pakasavot šliubus. Taigi, 
kad Dievas neduotų bedie
viams supaškudyt šventų 
musų Lietuvą, tai musų su- 
saidė pastanavijo užpirkti 
calunavas mišias ant viso 
mėnesio. Ant tos intencijos 
paskvrėm iš kasos visą šim
tą dolerių.

—Bet šliubams Lietuvoje 
nėra jokio pavojaus, tėve.

—Kaip gi tai ne. Juk vi
sos gazietos rašo, kad be
dieviai nori įvesti cibulinę 
meistrikaciją.

—Turbut norėjai pasa
kyt, tėve, “civilinę metrika
ciją?”

—Gal ir taip...
—Tai parodo, tėve, kad 

tu da visai nežinai, ką civili
nė metrikacija reiškia.

—Kaip tai nežinau! Tai 
yra toks ištvirkimas, vaike, 
kur žmonės galės gyventi 
kaip gyvuliai. Nebus nei 
krikšto_nei šliubo, nei kito
kių sakramentų.

—Kas tų sakramentų no
rės, tėve, galės jų nusipirkti 
ir prie civilinės metrikaci
jos; bet kas jų nenorės, tas 
nebus verčiamas. Taigi ši7 
tuo žvilgsniu tvarka Lietu
voje bus geresnė.

—Bet jeigu nebus prie
vartos. Maike, tai bažny
čioj niekas neims šliubų.

—Ir tegul neima.
—Bėda man su tavim, 

Maike, kad tu nesupranti 
vieros šventos zokonų. Tu 
turi kaneč prisirašyti prie 
mano vyčių vaisko.

—Kam man to reikia.
—Išmoksi katekizmus.
—O kokia iš to nauda?
—Be katekizmo negali 

gaut dūšios išganymo, Mai
ke. Ot, napšiklat, paklaus 
tavęs kas, kodėl kunigai 
bažnyčiose smilko kodylus, 
ir ką tu galėsi atsakyt, kate
kizmu nežinodamas!

—Tai mažmožis, tėve.
—Na. tai pasakyk, jeigu 

mažmožis.
—Kunigai smilko bažny

čiose dėl to, kad įrodžius, 
jog jie turi geras akis, ku
rios durnų nebijo.

—Ot, ir nežinai.
—Na, tai dėl ko gi?
—Kodylas yra smilkina- 

mas dėl to, Maike, kad pik
tą dvasią nuvaryt šalin.

—Ar tai Dievo namuose

Kūma Puodienė, sužinojusi 
apie lengvą ir pasekmingą Jo
nuko operaciją, sumanė ir save 
Just ūką nusivesti pas dentistą, 
nes ir jam priešakinis dantukas 
buvo išklibęs. Justukas mat jau 
ėjo šeštus metus.

Atsivedusi vaiką pas dakta
rą. ponia Puodienė sako:

“Ištrauk ir mano šuneliui 
dantuką taip gerai ir be skaus
mo, kaip kad ištraukei Negalių 
Jonuko.’’

Daktaras biskį šyptelėjo ir 
galvą palingavęs pradėjo Puo- 
dienei aiškinti:

"Be skausmo, be baimės, tai 
daugiau priklauso nuo paciento, 
jo padėties, minkštumo kūno 
audinių. Suprantama, daktaras 
daug kuo gali palengvinti, su
mažinti skaudėjimo jausmą 
dirbdamas iš tyko ir atsargiai. 
O svarbiausia, rodydamas drau
giškumo pacientai.

“Tamstai, ponia Puodienė, 
štai ką aš norėčiau pasakyti: 
Jus ir kitos motinos eidamos 
pas dentistą ar mediką turėtu
mėt vestis ir savo vaikus; paro
dyti jiems dentisto ar medike 
kabinetą; ypatingai dentisto. 
Kuomet motina nueina į dentis
to kabinetą, reikia vaikučiui pa
rodyti Įvairius dalykus, išaiš
kinti kas kam yra reiklinga, su 
kuom kokie darbai atliekami ir 
kokie dalykai žmogui palengvi
na arba ir visai atima skausmą

“Prie progos labai gerai vai
ką ir i dentisto krėslą pasodinti. 
Vėliau galima vieną-kitą žiban
tį įranki ir ant dantukų uždėti. 
Na. ir vaikas pradės jaustis kaip 
ųamie ir kada ištikrujų reikės 
vaiką vesti pas gydytoją ar den
tistą, tai tada l>ėdos nebus.”

Puodienė kantriai išklausiusi 
daktaro kalbos greitai perkirto,, 
girdi, “ne motinos vaikus įbau
gina, bet tie didesnieji vaikai, 
ant gatvės.”

“Tiesa.” atsakė dentistas, 
“kad paaugę vaikai mažiukus 
įbaugina. Bet ar nėra tokių mo
tinų, kurios dažnai vaikui sako: 
‘Jei tu. Jonuk, nebusi geras, tai 
aš tave nusivešiu pas dentistą 
ir jis tau ištrauks visus dantis.’ 
Arba. ‘jei tu nebusi geras, tai 
nuvesiu pas gydytoją ir matysi 
kiek jis tau visokių pilių ir vais
tų duos. o tu turėsi išgerti’.”

“Tokių gąsdinimų reikia ven
gti. Jeigu vaiko niekas negąs
dins. jei jis pripras prie dakta
ro ir dentisto kabineto, tai rei
kalui atėjus jis netik nebijos 
dentisto bei gydytojo, bet jam 
rodysis, kad mažiau ir skausmo 
jaučia.” užbaigė daktaras.

KELEIVIS. SO. BOSTON

CIVILINE METRIKACIJA
KUNIGAI PRADĖJO ARŠIĄ KOVĄ SU CIVILINE 

METRIKACIJA.

Pastaruoju laiku, ryšy su žiniomis, kad Lietuvoje ruošia 
civilinės metrikacijos įstatymo projektą, katalikų dvasiš
kąja ėmėsi prieš ketinimą įvesti civilinę metrikaciją smar
kiausios akcijos. Nesitenkinama yie tik visokių nesą
monių apie civilinę metrikaciją skleidimu, bet jau skel
biamos prieš ją tam tikros maldos dienos, tam tikros mal
delės, kad dvasia šventa apšviestų kam reikia protą ir kad 
civilinė metrikacija nebūtų įvesta.

Katalikiškas laikraštukas “Sursum Corda” apie civili
nę metrikaciją net viduramžiškų baisenybių skelbia. Esą, 
jei civilinė metrikacija butų įvesta, tai butų “baisi nelai
mė, sunki visai valstybei nuodėmė, žingsnis į barbariz
mą, antausis Kristui, smūgis šv. Sostui ir velniškas 
džiaugsmas piktajai dvasiai.”

Ir dar:
“Civilinė metrikacija, jei ji butų įvesta, butų didelė ne

laimė visai šaliai. Tai skambėtų karčiu paradoksu, ko
kių istorijoje vargu kitur kame rasi: tas pats krastaš, ku
ris prieš keliatą metų pasiaukojo Švenčiausiajai Jėzaus 
Širdžiai, padėtų oficialiai ant tos širdies civilinę metrika
ciją, legalizuojančią pačią biauriają pasaulio nuodėmę. 
Tai butų baisus Jėzaus širdies įžeidimas, šaukiąs dan
gaus keršto.’*' ’ ■ I » . . *

Šituos “Sursum Corda,” o ne kito kurio katalikiško laik
raščio civilinės metrikacijos niekinimus išrašėme todėl, 
kad jais ne tik prieš civilinę metrikaciją pasisakoma, bet 
taikoma į tikinčiųjų jausmus, gąsdinama dičfžiausiomis 
baisenybėmis, net ir daugaus kerštu.

O jei jau šitaip daroma, tai mes, nuolatos bekovodami 
su žmonių mulkinimu, kad ir iš kažin kur tas mulkinimas 
eitų, matome būtiną reikalą plačiau paaiškinti musų skai
tytojams ir civilinės metrikacijos klausimą.

Kas yra civilinė metrikacija?—Metrikacija, trumpai ta
riant, vadiname gimimo, mirimo ir santuokos aktų sura
šymą. Ligi šiol šiuos aktus Lietuvoj surašinėjo dvasiš
kiai, vadinas Lietuvoje yra bažnytinė metrikacija. Tačiau
tokių kraštų, kur veiktų tik bažnvtinė metrikacija, šiuo 
metų beveik nėra. Beveik visose valstybėse veikia vie-
nokios ar kitokios formos ir civilinė metrikacija. O civili-! pasitaiko sueiti į porą tokiems žmonėms, ku
nė metrikacija reiškia taij kad žmonių gimimo, mirimo ir; ne dėl būdų nesuderinamumo ar dėl kitų priežasčių sugy

pripažįsta tik valstybinėse įstaigose surašytus aktus, o kai mis ydomis, kurios šeimyninį gyvenimą padaro neįmano- 
kur greta \alstybės surašytų aktų, pripažįstami ir dyasiš- mą; (3) daugumas nesugyvenančiu vis tiek pasimeta, ir 
kių surašyti aktai (metrikai), bet jie vis tiek tun būti per- jokia bažnyti*ė metrikacija atgal f porą suvaryti negkli. 
registruoti valstybmese įstaigose. , šitokį žmonės, negalėdami kurti naujų šeimų, gyvena pa-

Vadinasi, su civiline metrikacija įvedama tokia tvar-, laidai ir dėl tos pačios bažnyčios kaltės daro didžiausią 
ka, kad žmonių gimimo, mirimo ir santuokos aktai pripą- nuodėmę, būna patys nelaimingi ir mažiau naudingi val- 
žįstami valstybiniu reikalu ir todėl valstybė tą reikalą ir stybei. Skyribų reikalingumą galėtume paremti šimtais 
tvarko. - " panašių įrodymų, bet užteks ir šitų.

Kodėl metrikacijos reikalus imasi tvarkyti valstybe?— Ar civilinė metrikacija prisidės prie šeimos ardymo?
Valstybė yra žmonių organizacija. Ji nebūtų jokiaor- Civilinė metrikacija daugely šalių senai veikia, o ar ten
ganizacija ir, žinoma, jokia valstybe, jei ji nesusirasytų - - - ■ - ~ ~ --- -----  --• • * •• • , • • • • -•savo narių, jei ji neregistruotų naujų narių, jei neisregis- 
truotų mirusių. Šitą savo narių registracijos darbą ji ne
gali pavesti kam nors pašaliniam, • kuris su valstybės or
ganizacija neturi nieko bendra ir už valstybės organiza
ciją nėra atsakomingas. Pav., labai keista butų, jei Pie
no perdirbimo bendrovės narius registruotų ^kyšime, j 1^3^ dėl tos nuomonės, antausio Kristui. Jei 
murminkų draugijos pn mininkas ar net ir klebonas, o baisi bus nuodėmė surašyti valdžios ištaigoje santuokos 
pati Pieno perdirbimo bendrove neturėtų jokios teisesj ; aktą> ui ar ne nuodėmė, kai nesutinkanti pora kasdien 
tos narių registracijos reikalą kistis. Is tikrųjų keista niaujasi, koliojasi, mušasi, rodo savo mažiems vaikams 
butų tokia pieno perdirbimo bendrove. O juk valstybe, bįauriausią pavyzdį, kai pasimetusios tokios poros paleis
tai ne pieno perdirbimo bendrovė!

Kitokio pobūdžio, nei mirimo bei gimimo aktai, turi įvyksta?
santuokos aktai, kuriais registruojamas šeimos sudary
mas.

Bet ir čia valstybė jokiu budu negali pasilikti nuošali, i vilinė metrikacija lygiai nedraus nei krykštyti, nei su ti-• J • • * • • "1 • •••■««•» • * • 1 A- * « 1 1 1 • •Iš šeimos sudarymo eina įvairiausi piliečių ekonominiai 
tarpusavio santykiai ir santykiai su valstybe. Įpėdinys
tės, turto paveldėjimo, susituokusiųjų turto santykius ir 
taip toliau tvarko valstybė, todėl jai svarbu ir būtina pa
čiai registruoti ir susituokusias poras. Labai keista, kai 
valstybė, atsiradus reikalui sužinoti, ar Petras su Ona 
tikrai susituokę, pati žinių neturi, o turi jų jieškoti kle
bonijoje.

PRIEŠ CIVILINĘ METRI
KACIJĄ.

Iš Salantų ir Merkinės ra
šo, kad vietos klebonai, ata
tinkamai paruošę pamoks
lais parapijiečius bažnyčio
se, renką parašus prieš civi
linės metrikacijos įvedimą.

Iš šitų keliolikos eilučių jau aišku, kad metrikacijos ne^ su šeimos ardymu nieko bendro neturi, matome aiš- 
reikalas yra valstybės reikalas ir kad ji to reikalo tvarky- kiai. Tikybų nei šeimos ji niekur nesugriovė, nesugriaus
ti kam nors pašaliniam pavesti negali.

Metrikacija ir bažnyčia.—Bažnytinė metrikacija yra žinoti, kad ten tikyboms kenkia ne civilinė metrikacija, 
sena, pasenusi senovės liekana. Ji yra užsilikusi iš tų lai- o bendrai tikybų iš valstybės pusės nepripažinimas, 
kų, kai valstybes valdė popiežiai, o jų vardu dvasiškiai, prieš civilinę metrikaciją kunigai purkštauja vien tik 
kai žmonėms negalima buvo kitaip tikėti, kaip dvasiškių gavo ne dangiškaisiais, o žemiškaisiais sumetimais. Ci- 
buvo nustatyta. ... . _ vilinę metrikaciją Įvedus, žmonės kunigui priklausys tik

Šių laikų valstybėse, jų tarpe ir Lietuvoje, pripažinta tikybiškai. Tuomet jau nebus galima pagąsdinti metri- 
sąžinės, tikėjimo laisvė, vadinas, piliečiams valia tikėti, kų, ar šliubo bei krikšto nedavimu, žinoma, dėl to gali 
ar netikėti, priklausyti vienai ar kitai tikybai. Be to, vai- nukentėti kunigų mašna. Taigi dėl to jie ir kelia riks- 
stybėj’e yra įvairių tikybų. Vadinas, jokia tikyba visų pi- mą.

, piliečių savo organizacijon suimti negali, todėl bažnv- _ ... . „
tinė metrikačfcj«Jpakrinka:ją.daro kunigai, popai, rabi- Pem.a?o?IJ»» ne laikės.—Taigi dabar kunigų paskelb- 
nai, o jokių dvasiškių nepripažįstantiems piliečiams ne- prieš civilinę metrikaciją kampanija paremta tik de- 
lieka kur metrikuotis. Taigi bažnyčia ( tikriau, įvairių ti- magogija ir tokia demagogija kuri galėjotikti viduram- 
kybų dvasiškija) ir metrikacija, turint galvoje pastaro- įet nc ™usii lalka.ms- Jei tikėjimo tiesos reikalau-
sios valstvbinę reikšmę, .jokiu budii nesuderinami da- santuokos sakramentų, tai tegul kunigai anie
lvkai A - tai ir kalba. Jei bus įvesta civiline metrikacija, kunigai ir

: ; tuomet galės apie sakramentus kalbėti. Tačiau užsimo-

Sfref/tferfy Skerdikas.

Čia parodytas Chicagos policijos kapitonas James L. Moo- 
ney, kuris įtaisė streikierių skerdynę prie Republic plieno 
dirbtuvės, East Chicagoj. Jis buvo pašauktas į Washing- 
toną dėl tos skerdynės pasiaiškinti ir tenai jam buvo pa
kišta po nosia fotografija, parodanti kaip jo organizuoti 
galvažudžiai žudo streikierių s. Jis čia žiuri tą nuotrauką ir 
stebisi, kaip tVashingtonas galėjo ia gauti.

ji to daryti ir Lietuvoje įvedus civilinę metrikaciją
Bažnytinės metrikacijos nepatogumai piliečiams.—

Bažnyčia siąis laikais yra tik žmonių dvasinių reikalų įvc5ti M]i mctrikacįią, „ instituciją, kuri jau 
rūpintoja. Kiekviena tikyba savo nanus gali registrai- « ‘ visame pasaulyje, vadinti blrbarizmu, niekur iki 
tis kaip joms patinka. Civiline metrikacija niekur ne- įjo] negirdėtu daiktu yi’a daugiau, negu pikta demago- 
kliudo dvasiškiams savo parapijiečius krikštyti, su apei- J » r &
gomis, laidoti, suteikti moteiystės sakramentą. Nekliudys gJNenorhne ^tįs prieš tokį darbą vaistybės įsikišimo,

Aukščiau minėjome, kokių nepatogumų sudaro bažnyti- dintų ir kad ne tik su ramia širdimi lauktų, bet ir trokšte 
nė metrikacija valstybei. Nemažiau nepatogumų ji su- trokštų, kad civilinė metrikacija pas mu? butų kuo 'n-ei- 
darn ir piliečiams. Pirmiausia, tik vienai bažnytinei mot- čiausiai įverta. “L. U.”
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rikacijai esant, visi piliečiai verčiami priklausyti kokiai 
nors tikybai, nes kitaip jie neturi kur metrikuotis. Pilie
čiams metrikai dažnai reikalingi santykiuose su valstybe, 
o dvasiškiai dažnai dėl kurių nors priežasčių piliečiui 
metrikus gauti trukdo, dėl to žmonėms dažnai tenka nu
kęsti ir medžiaginių nuostolių turėti. Ypač didelių sunku
mų susidaro, kai nesugyvenant poroje, vyro ir žmonos 
skyrimo klausimą sprendžia ne teismas, o dvasiškiai. 
Vienos tikybos skyrybas leidžia (kai kurios net labai 
lengvai), o katalikų tikyba skyrybų visai neleidžia.

Iš to susidaro spekuliatyvinis tikybų mainikavimas, 
pasitaiko neteisingų santuokos ardymų ir kitokių pilie
čiams skaudžių painiavų.

Bažnytinė metrikacija, versdama visus piliečius pri
klausyti kokiai nors tikybai, faktinai anuliuoja (panaiki
na) konstitucijos pripažintą tikėjimo laisvę.

Taigi bažnytinė metrikacija nepriimtina nei valstybei, 
nei piliečiams.

Dvasiškių priekaištai civilinei metrikacijai.—Bažnyčia, 
tikriau, beveik viena katalikų dvasiškija, civilinės metri
kacijos įvedimui vis dėlto visomis keturiomis priešinasi. 
Dėl gimimo ir mirimo aktų valstybinio surašinėjimo, jie, 
teisybė, visai neturi ką pasakyti ir nieko nesako. Bet už
tat jie kimba prie santuokos aktų valstybinės registraci
jos. Ir ne tiek prie tų aktų registracijos, kiek prie jų iš
galvotos moterystės, tariant, šeimos ardymo. Pasak jų, 
civilinė metrikacija ir yra pati baisiausia blogybė dėl to, 
kad ji suardys šeimas. Iš dvasiškių demagogiškų burno
jimų gali atrodyti, kad jei civilinė metrikacija bus įvesta, 
tai bematant visos šeimos bus išardytos. Prieš šitą taria
mą blogybę dabar ir keliamas visas aliarmas, šaukiama- 

Į si dangaus keršto. Todėl šiuo klausimu ir tenka kiek pla
čiau išsitarti.

Pirmiausia, ar pripažintinas skyribų galimumo princi
pas, t. y., ar galima, ypatingai svarbioms priežastims 
esant, leisti vyrui ir žmonai išsiskirti? Į tai visai griežtai 

! reikia pasakyti taip. Gyvenimas yra neginčijamai Jro-

dėl to šeimos suiro? Imkim Suv. Valstijas, Vokietiją, An
gliją, Švediją, Latviją ir tt.—ar ten šeimų pastovumas 
menkesnis, negu Lietuvoje? Tikrai galima pasakyti, kad 
šeimų pastovumo pavyzdžio tie kraštai Lietuvoj ne jieško. 

Ar pakenks tikybai civilinė metrikacija? Ne.

tuvauja, valkiojasi, kai dėl nesantaikos net žmogžudysčių

Civilinė metrikacija neužkirs kelio ikintiems priimti 
savo bažnyčiose moterystės sakramentą, kas to norės. Ci-

kybinėmis apeigomis laidoti. Ji pasiims tik valstybei rei
kalingą, piliečiams patogesnį aktų registracijos darbą. 
Be to, ir civilinę metrikaciją įvedus, gali palikti tokia 
tvarka, kad bažnyčios sudalyti aktai bus valstybės pri
pažįstami.

Tai kodėl kunigai taip purkštauja prieš civilinę metri
kaciją? —Kad civilinė metrikacija su tikybų griovimu ar

ir Lietuvoje. Jei kas bandys nurodyti Sovietus, tai turi

bet norime, kad Lietuvos liaudis kunigų purkštavimą dėl 
civilinės metrikacijos tinkamai įvertintų, dėl jo nesijau-

f 9
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Įvairios Žinios.
Tarnas Mooneu Sun- -ta® susideda beveik iš vie- 

> • . r, no krakmolo ir skilvio skau-
Klūl Serga. į dūliams yra stačiai nuodai.

Plutokratų valdomoji Ca- 7aigi- Moon7 to ”?.aisto 4a:
- bar ir nevalgo. Jis stačiai

badauja. Matyt, kapitalistai 
pasiryžo jį tuo budu nukan-

lifornija laiko darbininkų 
vadą Tarną Mooney kalėji
me jau 21 metus. Nors jau . 
atvejų atvejais buvo įrody-į 
ta, kad valstijos valdžia nu-i 
teisė j j neteisingai, kad liu- ’ VARDUODAMA 12 
dininkai buvo valdžios pa-’ . v NYČIŲ, 
pirkti ir paskui patys prisi- į Prieš kai kurį laiką Itali- 
pažino, kad jie prieš Moo- i joj subankrutavo didelė ka- 
nev melavo, buk jie matę jį talikų draugija, kuriai įvai- 
dedant bombą militaristų j riuose Italijos miestuose pri- 
paradui, vistiek darbininkų 1 klausė daug bažnyčių, 
kraugeriai io nepaleidžia, i Draugija subankrutuodama 

! paliko daug skolųKankinamas kalėjime per 
21 metus, paskutinėmis die-!

BAŽ-

Didžiausias subankruta
vusios draugijos turtas—12nomis senelis Mooney sun- į baž fi įJ„a įvairiose 

kiai apsirgo. Nuo biauraus I ltalijįs £ £ J angl ki_
maisto jo viduriuose atsira- ., , , •-
do žaizdų (uleers). Per 8 
dienas iš jo vidurių ėjo 
kraujas, bet kalėjimo baši- 
buzukai neleido jo ligoni
nėn. Devintą dieną Tarnas 
Mooney visai apalpo ir ne
teko sąmonės. Tik tada per
kėlė jį ligoninėn. Tačiau kai 
|ik ligoninėj jis buvo atgai
vintas, kalėjimo vyriausybė 
užsispyrė grąžinti jį atgal 
kalėjiman ir pristatyti prie 
darbo. Jo draugams ir ad
vokatams užsistojus, išlaikė 
jį ligoninėj 3 sąvaites ir po 
to sugrąžino kalėjiman, kur 
jis dabar varomas prie dar
bo, nors nuolatos kraujuoja 
ir dažnai apalpsta.

Daktaras įsakė, kad ligo
niui kas diena butu duoda
ma dvi kvortos pieno su 
trečdaliu grietinės. Bet ka
lėjime jam duoda tik kar
čios kavos ir binzu. kuriuos 
daktaras uždraudė valgyt. 
Nurodyto pieno jam nedavė 
nei ligoninėj. Vietoj dviejų 
kvortų su trečdaliu grieti 
nes. jam duodavo tik vieną 
stiklą jau apgyžusio ir prie 
fo da nugriebto pieno, ku
rio geras ūkininkas ir kiau
lei neduotų. Žmogui su to
kia liga, reikalingas šviežias 
riebus pienas, minkštai virti 
kiaušiniai, varškė ir vištie
nos sriubelė, kalėjime yra 
negirdėti dalykai. Binzai, 
bulvės ir duona, tai viskas, 
ką kaliniai gauna. Toks mai-

tokiu budu iš subankrutavu
sios katalikų draugijos iš- 
jieškoti skolų nebėra gali 
ma, tai nutarta skoloms pa
dengti parduoti iš varžyti 
nių tas bažnyčias.

Milano arkivyskupas pa
davė teismui protestą prieš 
bažnyčių pardavimą iš var
žytinių, nes bažnyčios nega
linčios būti varžytinių par
duodamos. Bet manoma, 
kad negalint draugijai kito
kiu budu išmokėti skolų, 
arkivyskupo protestas bus 
atmestas ir bažnyčios bus 
parduotos. Jei iš tiesų taip 
įvyktų, tai tur būt butų vie
nintelis atsitikimas visame 
pasauly, kad maldos namai 
už skolas parduodami ant 
“okšino.”

Lietuvoje Yra 6 Ban
domieji Ūkiai.

Didinant lauku derlingu
mą, tenka pavartoti įvairių 
priemonių. Visas tas prie
mones ūkininkams aiškina 
ir nurodo žemės ūkio moks
las. sukurtas pasiremiant ki
tų kraštų žemės ūkio patyri
mu.

Lietuvos sąlygose sukurto 
žemės ūkio mokslo ligi šiol 
beveik nebuvo. Užtat no
rint kokią nors išrastą že
mės ūkio naujenybę panau
doti Lietuvoje, reikia pirma 
patikrinti ir išbandyti vietos 
sąlygose. Tą agronominių 
mokslų patikrinimo darbą 
Lietuvoje jau kelinti metai 
dirba Žemės Ūkio Tyrimo 
Įstaiga. Svarbiausias tos įs
taigos tikslas yra aiškinti į- 
vairius laukų ūkio klausi
mus. Šitą darbą ji atlieka 
bandymų ūkiuose, kurie į- 
steigti įvairiose Lietuvos 
vietose. * IĮ

Pačioje šiaurėje—Joniš-

New Yorko Policija Krikdo WPA Pikietus

šis vaizdelis parodo New Yorko policiją krikdant WPA demonstrantus, kurie buvo atlei
sti, iš darbo. Trijose tokiose demonstracijose New Yorke sužeista 15 žmonių;

kelyje yra lauko bandymų įįfafo Ljvh,.
n Iri c lrin-ic turi mnti. , LAIVIŲ

voje Labai Daug
ūkis, kuris turi sunkią, molį 
nę žemę. Antras bandymų 
ūkis yra netoli Radviliški#.
Visa jo žemė durpyne, taigi 
kas šitame ūkyje ištiriama, 
tinka visoms durpinėms že
mėms, kurių Lietuvoje yrą , nga^
nemaža.

ANGLAI FORT1FIKUOJA 
EGIPTĄ PRIEŠ ITALIJĄ.

Egipte pradėta statyti vi
sa eilė tvirtovių Lybijos pa
sieniu. Lybija priklauso Ita
lijai, o Egiptą globoja Ang
lija. Taigi aišku, kad tas 
tvirtoves anglai tenai stato 
prieš' italus.

Meliono Galvažu
džiai Šaudo Dar

bininkus.
2 streikieriai nušauti, 28 

sužeisti.

Alcoa, Tenn. — Čia strei
kuoja buvusio finansų mi- 
nisterio republikono Melio
no aluminijaus dirbtuvės 
darbininkai. Jie reikalauja, 
kad jiems pakeltų mokestį 
nuo 45 centų iki 60 centų į 
valandą. Bet Meliono kom
panija sako, kad 45 centai į 
valandą yra gera alga ir ne
są reikalo ją kelti. Negana 
to, kompanija pasišaukė 
miestelio policiją ir kitus 
žmogžudžius ir įtaisė strei
kuojančių darbininkų sker
dynę. Du streikieriai prie 
dirbtuvės tapo nušauti, o 28 
sužeisti.

12 CENTŲ UŽ DIENOS 
DARBĄ.

Ir tai ūkininkai skundžiasi, 
kad sunku tiek mokėti.

VOKIEČIAI PRADĖJO 
ŠVĘSTI “SAULĖS 

ŠVENTĘ.”

padaryta apie 4,000 litų. 
Be to, sudegė Piano Alek
sandravičiaus 11 metų mer
gaitė.

______  Plungėje šionps dienomis
Per Lietuvą ritasi baisi* - statai. Nuostoliai esą žymus.

Birželio 16 buvo didelis

Gaisrų.

______ beveik nėra
_______ Trečias bandymų dienos, kad vienoj ar kitoj
ūkis yra Suvalkijoje, netoli vietoj, neįvyktų gaisras, Su- gaisras Kaišiadoryse. Užsi- 

įdegė Zilberkveido gyvena-

koka, rūgsti ir nederlinga, -į nis tuojau persimetė į ga-
Tokių žemių yra daugiausia Srbide!ė iusra b- stinX zuou» vanden« dlrbtuv&i ir 
Vakarinėje Žemaitijoje. “‘-P*Y 2* “į pilstytuvės pastatus. Nuos- 

---------- ūkis yra DotilU- parengia geią dirvą loli padaryu 1(W(o00
žemių rajo- litų.

Birželio 17 d. sudege į ________
dvaras (Trošku-į STEBUKLAS NEĮVYKO.

, , “Lietuvos Žinios” prane-
pat vidutinio sunkumo,- bėt plėtėsi, liepsnos nuo vieno §a, kad į Mariampolės “re- 
jo tyrimai labiau tinka Už- stogo persimetė ant kito. kolekcijas” kunigai kvietė 
nemunei. Nesenai įsteigtas Sudegė 9 namai. Užsidegė' “
Varėnoje, smėlynėje žemė- ir spirito varykla ir garo 
ie šeštas bandymų ūkis. To- malūno trobesiai. Sudegė a- 
kių smėlingų žemių Lietu- pię 30 tūkstančių litrų žalio 
voje yra nemažai. Ukinin- spirito (išgelbėta apie 10. ------ . . y-

Ketvirtas 
voje, vidutinių 
ne. Penktas bandymų ūkis 
įkurtas Rumokuosę, arti Troškūnų 
Vilkaviškio. Jo žemė taip nų valsčiuje). Ugnis greitai

Šiais metais Kuršėnų apy- 
j linkės ūkininkai cukrinių 

n- - r m j n i runkelių augina trigubai
Birželio -1 d. Berlyno daugiau negu pernai ir bent 

olimpiniame .stadione pra- pen^įs kartus daugiau negu
dėta. švęsti vadinamoji 
“Saulės šventė.” Didžiulei 
žmonių miniai Vokietijos 
ministeris Goebbelsas pasa
kė kalbą, kurioj tarp kitko, 
pažymėjo, kad ta šventė ne
santi pagoniška šventė, bet 
ja esą norima atgaivinti se
novės papročiai.

LABAI BRANGSTA PRA
GYVENIMAS.

Statistikų biurai skelbia, 
kad per birželio mėnesį 
pragyvenimas pabrango 
daugiau kaip 7 nuošimčius. 
Ir reakcininkai rėkia da, 
kam darbininkai streikuoja.

Jis Dirbo Varguoliams.

kai dažnai jų visiškai nedir- tūkstančių litrų). Nuostolių 
ba, manydami, kad neapsi- padaryta už.!800 tūkstančių 
moka dirbti. Tačiau, kaip litų. ' f
Varėnos lauko bandymų Birželio 16 d. Smalininkų 
ūkis parodė, tai ir tokioje apylinkėse buvo net 3 gais- 
žemėje galima gauti neblo- raį. Du kart .degė Jurbarko 
gą derlių, jeigu tik tinkamai miškų urėdijos Palėkiu 
ji bus dirbama. . miškas prie pat Smalininku.

Lauko bandymų ūkiuose Vietos gyventojų ir Smali- 
daromi įvairį bandymai ninku ugnagesių pastango-
tuo tikslu, kad išaiškinti ukj- F?18 ^a-rtfU gai>1 a> e eit 
ninkams rupimus ūkio kjaų- 3^° užgesintas, 
simus, kaip augalų veislės .. pačią dieną kilo dide- 
parinkimo, sėjamainos, irę- įs .gaisras Smalininkuose.

Dr. Wilfred Grenfell nuo pat jaunystės rūpinosi vargdie
nių. būvio pagerinimu. Pabaigęs medicinos mokslą, jis lei
dosi ne pelno jieškoti, bet apsigyveno tarp suvargusių žve
jų Kanados provincijoj Labradore ir tenai praleido visą 
savo gyvenimą, organizuodamas vargšams mokyklas, li
gonines ir kitas labdaringas įstaigas. Vaizdelio viršuj, de
šinėj pusėj, jis yra parodytas darbininko drapanose, kurio- 
riomis jis daugiausia dėvėjo. Už šitą jo pasišventimą ki
tiems, Anglijos karalius dabar dovanojo jam “Sir” titulą, 
c jo ži inrai “Lady” titulą.

Simo, žemės dirbimo, pasė
lių priežiūros ir kt. Gauti 
bandymų rezultatai atspaus
dinami tam tikrose knygose 
ir ūkininkams skiriamoje 
periodinėje spaudoje. Ūki

ninkai tais rezultatais priei
namai naudojasi. Dar ge
riau ūkių tiriamuoju dariai 
ūkininkai gali pasinaudoti, 
patys savo akimis pamatę, 
kas juose daroma ir kas at
siekta. Todėl vasaros metu 
ruošiamos ūkininkų ekskur
sijos į tokius bandymų u- 
kius pasižiūrėti, kaip atrodo 
tiriamieji darbai. Tuose u- 
kiuose ūkininkai gali įsigyti 
ir geros sėklinės medžiagos.

Tsb.

Sudegė ūkininko Pečiulai- 
čio kluonas ir kiti mažesni 
trobesiai. Išliko tik gyvena
masis namas. Trobesiai ir 
inventorius buvo neapdrau
sti. Nuostolių padaryta už 
40 tūkstančių litų.

A. Panemunės valsčiuje, 
Mozūrų kaime, užsidegus P. 
Aleksandravičiaus kluonui, 
ugnis greitai persimetė ir į 
kaimyno, Vlado Aleksan
dravičiaus kluoną. Abiejų 
kluonai sudegė. Nuostolių

žmones tam tikrais lapeliais, 
kuriuose buvo šaukiama: 
“Ateikit visi, ir kas tiki ir 
netiki, ir komunistai ir bol
ševikai, ir kitokie bedie- • •viai.

Bet žmonės vistiek nesi
skubino. Tada vienas vie
nuolis vokišku akcentu iš 
sakyklos pareiškė: “Jei 
prieš Velykas išpažinties 
neisite, tai visi j šunis pavir
site!”

Bet praėjo Velykos, o į 
šunį Mariampolės parapijoj 
niekas nepavirto. Vadinasi, 
stebuklai jau ir šventoj Lie
tuvoj nesidaro. Matyt, per
daug jau svietas ištvirko.

UŽ ARKLIO PAVOGIMĄ 
7 MĖNESIAI KALĖJIMO.

Židikų valsčiuje, Užpel
kių kaimo gyv. Tadas Ba
rauske 1936 m. gruodžio 1 
dieną Latvijoje pavogė ark
lį. Arklį jis parsivedė Lietu
von, kur jis ir rastas. Už šią 
vagystę Barauskas Šiaulių 
apygardos teismo išvažiuo- 
jamoj sesijoj Mažeikiuose 
birželio 11 d. nubaustas 7 
mėnesius kalėti.

PASAULINĖJ PARY
ŽIAUS PARODOJ BAL
TIJOS PAVILJONASJAU ATIDARYTAS.
Birželio 17 d., dalyvau

jant Francuzijos prekybos 
ministeriui Bastidui, buvo 
atidarytas Baltijos valsty
bių paviljonas Paryžiaus 
tarptautinėje meno ir tech
nikos parodoje. Dalyvauja 
ir Lietuva.

užpernai. Dabai', atėjus run
kelių ravėjimo bei retinirao 
sezonui, pasirodo didelis 
tiems darbams moterų tru
kumas. Reikalaujama to
kios už darbo dieną kainos, 
kurios nebeįmanomos mo
kėti. Dabar už moters die
nos darbą prie cukrinių run-, 
kelių, duodant maistą, mo- 
karna nuo 1.20 iki 1.50 litų. 
Skaitant Amerikos pinigais, 
tai reiškia 12—10 centų. Bet 
Lietuvos ūkininkai skun
džiasi, kad ir šitokia kaina’ 
jiems sunkiai pakeliama.

VIENUOLIS NUŽUDĘS 
BERNIUKĄ

Iš Vokietijos pranešama, 
kad netoli Unterkirnacho 
vienuolyno buvo rastas 12 
metų moksleivis, nužudytas 
peilio smūgiais. Žudikas y- 
ra Unterkirnacho vienuoly
no mokyklos vienuolis. Val
džios organai daro kvotą.

MAŽAS ŠIENO DERLIUS.
Alovė, Alytaus apsk. Šio-

VtVVJ MIS ar V,

FRĄNCUZIJOJ SUSIKŪ
LĖ TRAUKINIAI.

Le Mana mieste, Francu- 
zijoj, pereitą subatą susikū
lė du traukiniai. Katastro
foj 9 žmonės buvo užmušti; 
ir apie 30 sužeista.

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau tėvo Antano Grigaliūno, 

ir dėdės Antano Skindelio, ir pusbro
lio Povylo Šepeto; girdėjau kad gy
vena Philadelphijoj. Jeigu gyvi, pra
šau atsiliepti. Kurie žinot apie juos 
malonėkit pranešti, už tai aš atlygin
siu. Skolastika Grigaliunaitė (91

121 Bolton st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Onos Ivanauskaitės, pa
eina iš Raseinių miesto, po vyru

• ii i - •' • . a- tanienė Mickus. Prašau atsišaukta,,je apylinkėje jau pati siena- tūrių svarbų reikalų; kurie apie j#
piutė. Nuo ankstyvo ryto iki ! žinot, meldžiu pranešti, busiu

, t _ v _• dėkingas. rranas Zaica,R. F D 2 Box g*.vėlaus vakaro skamba pie
vose dalgės ir šienpiuvių 
dainos po plačius Dzūkijos 
laukus. Tačiau ūkininkai 
nuliūdę, nes šieno ir dobilų 
labai mažas patalas. Saus
ros išdžiovino laukus ir pie
vas. Bus didelis trukumas 
pašaro.

labai 

Bethany, Conn.

APIE KĖDAINIUS ŽMO
NĖS PRISIPIRKO “DE- 

VILDREKIO.”
Nesenai pro šią apylinkę 

prakeliavo kažkoks keistas 
senis (sakosi esąs neva se
novės vengras), gydydamas 
žmones nuo įvairių ligų. Į- 
domu, kad atsirado tokių 
tamsuolių, kurie už “devil- 
drekį” mokėjo po 3—5 litus. 
Bet, kaip girdėti, “vaistai” 
nei vieno nepagydė.

Bet negalima perdaug ir 
stebėtis. Juk mišios irgi nie
kam nepagelbsi, o vis dėl to 
tamsuoliai moka už jas pi
nigus.

Jeigu jus da nemėginot 

HARVARD EXPORT 
ALŲ jus atrasit naują 

skonio patenkinimą . . . 

gerai padirbtas ir pil

nai pasendintas.

PAGIMDĖ 3 VAIKUS.
Raudonė. Raudonės kai

mo gyventoja S. Mazurai- 
tienė, birželio 1 d. pagimdė 
tris vaikus, du berniukus ir 
vieną mergaitę. Motina ir 
vaikai sveiki.

•F ~ EXPORT BEER
HARVARD ALI mZ 

DOUBLE ALE
l« 12-16 » 02 BOTTLCS ■ M SUIMTO • AMO OM OKAUSNT 

HARVARD BREVVIN6 CO.. LOVVEll. MASS.
S-ih B co. -

VAIKAI SUDEGINO PA
DUSTĖLI.

Padustėlis, Zarasų apskr. 
Gegužės 21 d., vaikams su
kūrus ugnį prieklojimėje, 
kilo didelis gaisras, per ku
rį sudegė keliatas ūkių. 
Nuostoliai labai dideli. Tur
tas daugumoj buvo neap
draustas.

PUIKI FARMA.
124 akeriai, 50 akerių ganyklos, 

parduodu arba mainau į bile nuosa
vybę. Barnė nauja 40x60. stovyklos' 
20 karvių ir užtvara buliui, pieninė, 
1 mylia nuo Web-ter City, geras ku
lias, tekantis vanduo į barnę ir kiek
vienai karvei pritaisytas atsigėrimai 
puodas, elektros šviesa; Stuba sude
gė balandžio mėnesy; 400 kordų sto
vinčių medžių, didelė upė teka; per 
farmą, puiki vieta piknikams. (2)

Anthony Belauskas
Front Street, Oxford, Me.
FARMA PARSIDUODA ARBA 

MAINAIS.
57 Parcelės žemės, nauji bud ink ai, 

visi gyvuliai ir paukščiai; žemės yra 
išdirbtos ir apsėtos visokiais javais. 
Labai geras biznis—visi produktai 
parsiduoda prie durų. Priežastis par
davimo—savininkas sužeistas. Mai
nais ant mažo namo. Kreipkitės pas 

ANTHONY MICKEWICZ, (0.>
113 Salem Road, .

North Wilmington, Mass.

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

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

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

“NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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M. K. ČIURLIONIS.
Lietuvą ir atsidėjęs studija
vo lietuvių liaudies dainų 

į melodijas ir lietuvių liau
dies meną. Jis pirmasis su- 

Į prato ir iškėlė lietuvių liau
dies meno vertę ir reikšmę. Jie šaudysią nuodingų du- 
“Liaudies menas turi būti jų šautuvai-' 
musų meno pamatas,”—ra- ‘ 
šo M. K. Čiurlionis,—“iš jo 
turi iškilti savotiškas lietu- 

į vių stilius.”
Čiurlionis buvo labai pro- 

i duktingae kūrėjas: jis per 
savo, palyginti, trumpą gy
venimą sukurė apie 280 pa
veikslų ir apie 130 muzikos 

į veikalų (kiti sako, kad

MUSŲ FAŠISTAI RENKASI GINKLUS
PRIEŠ MUS.

nių Etinės Kultūros Draugi
jos 1-mos kuopos globoj.!

PASVALYS LABAI NU
KENTĖJO NUO SAUS

ROS.

Jie liesią kr.išfu švinu.
Tai taip darysią mums. 

pirmeiviam? apskritai, o y- 
pačiai tiems mūsiškiams, ką 
darbuojasi Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje.

Sakykite, kad jie yra tik 
taip sau donkišotai, kad tie 
jų žodžiai — tai viešas kle-

, * •dėjimas. Galime kaip nori-
Ciui Iionis yra _ sukurp arti, mį mcRkinti. bet ne?Umen- 

j tuksiančio kurinių, bet (Įau£Į;įi,3įrnc fašistinių dalykų.
: us pats jų rtinaikinęs, daug neBumenkinsiit:c savo žo-
lįsiaĮnięs pazptam.ems » ,ižial?, rasui=.. 
i bičiuliams), šiuo metu čiur-Į Va tie kliedėjimai, fak- 

t iš kai paimti iš jų viešojo

Fondo iždininkas: Steponas
Dambrauskas, 31 E. 101 st.,
Chicago, III. Fondo sekreto- kį^r'^nkėTvams "ž 

laikas butų ir A- nus: Antanas Jocius, 135 E. j - J j į *
1--------- =----------- 114-th pi, Chicago, III. miniŲ utai EU1 fferes

A. Jocius.

Pasvalys.

Lietuvių liaudis jau turi 
ir tokių menininkų, tokių 
savo dvasios reiškėjų, kurie 
yra plačiai žinomi ir aukštai 
vertinami toli už Lietuvos 
sienų. Vienas tokių meni
ninkų yra dailininkas, tapy
tojas ir muzikas Mykalojus 
Kastantas Čiurlionis. Kam 
iš lietuvių ar svetimtaučių 
yra tekę matyti jo kurinių, 
tas, galima sakyti, visą 
gyvenimą neužmirš jų pa
dalyto gilaus Įspūdžio. Apie 
ši musų dailininką yra gana 
daug jau rašiusi ir Įvairių 
tautų užsienio spauda.

Čiurlionis gimė 1875 m. 
23 rugsėjo dieną Varėnos 
miestelyje, Trakų apskr, 
vargonininko šeimoje. Nuo 
2—9 metų amžiaus jis augo

jionies Galerijoje Kauno 
Kultūros Muziejaus meno 
skyriuje yra 274 Čiurlionies 
kuriniai.

Nagrinėdami M. K. Čiur- 
Honie? kūrybą idėjiniu at
žvilgiu, matome joje tris 

žvarbiausius autoriaus sie
kimus: Kūrėjų-Kūrėjo, Ka

nai ių-Karaliaus (Rexo) jieš- 
1 Lojimą: savęs, savo kosmi
nio “aš” jieškojimą. Kai ku
liuos savo kurinius Čiurlio
nis pavadino muzikos termi
nais — sonatomis, preliudi- 

“Zodijako ženklai” (i2 pa- gugomis.. Dėl to,
veikslų), “Žiema” (8 pa- kad juose, pasak Gelaunes, 
veikslai), keliatas mažesnių vaizduodamas kosmiškus 
ciklų ir atskilų paveikslų, pasaulio ir gamtos reiski- 
Tuo pat laiku jis rašė sim- nius, tvarkė juos pagal tam 
foninę poemą “Jurą,” har- tikrą eilę, pagal jų raidos 
monizavo lietuvių liaudies tadijas, bet anaiptol ne 
dainas ir veikliai dalyvavo dėl to, kad butų manęs, jog 
Varšuvos lietuvių kulturi- tuo jis siekia dviejų savo 
niame gyvenime, suorgani- prigimtyje skirtingų mene 
zavo Varšuvos lietuviųi šakų-muzikos ir tapybos- 
draugijos chorą ir buvo jpj sintezės. M. K. Čiurlionies 
vedėjas. kūryba pasižymi nepapras-

1907 m. Čiurlionis įsikūrė Tu f°rmos originalumu, gi
Jis liu harmonijos ir grožio pagyventi Vilniuje, kur j— . .

dirbo Lietuvių Dailės Drau- jautimu, kolorito švelnumu 
gijoje ir dalyvavo jos ren- grakštumu. Dėl šių ir ki 
giamose parodose, suorga-Į tu savybių čiurlionies kury 
nizavo lietuvių chorą ir jam ’Da laikoma genialia. Savo 
vadovavo, stengėsi Įkurti kuriniuose Čiurlionis nekar 
konservatoriją. tą iškilo Į kuiybos aukščiau

Vilniuje gyvendamas, jis ?ias viršūnes, rodos, norėda- 
labai gražioje vietoje,. ant pabaigė rašyti simfoninę mas susilieti su visata. Čiur- 
Nemuno kranto, Druskinin- poemą “Jurą,” Tai romanti- Honis,, pasak v. Kairiuks- 
kuose. kur jo tėvas buvo kos stiliuje parašytas ir di-Įčio, visuomet bus genijus, 
persikėlęs vargonininkauti, lėliam simfoniniam orkest- kuris nauja ir originalia, 
Dar vaiku būdamas jis pa- .-ui taikomas kūrinys, di- kilnia ir subtilia forma kai 

Ižiai turiningas ir labai Įdo
miai instrumentuotas. Šis 
kūrinys lietuvių simfoninės 
muzikos literatūroje užima 
pirmąją vietą.

1908-1909 m. Čiurlionis 
gyveno Petrapilyje. Žymiau
sieji rusų dailininkai buvo 
sužavėti jo kuriniais ir jį 
kvietė dalyvauti Įvairiose 
savo parodose. Įtemptas
darbas pakirto Čiurlionies! J/rie/no?
sveikatą,* jis susirgo sunkia į Ar ^UV0 KriStUS. 
nerių liga ir 1911 m. balan
džio 10 d. mirė. Palaidotas 
Vilniuje, rusų kapuose.

M. K. Čiurlionis yra daug 
keliavęs po žymiausias me
no ir gamtos grožio atžvil-

šaltinio:
“Šiandien mes apvaikš- 

čiojaine šitos seniausios lie
tuviu organizacijos auksini 
ubilėių. Bet. deja! ji jau 
nėra ta pati (ką seniau bu. 
vo.—J. B.), ji tapo Dideliu 
Bizniu. Jos turtas kilo, ir kai 
purvinas geltonasis skritu- 
ys buvo kraujamas i krūva, 
Josios širdis laipsniškai susi
raukė i žirnio didumą”...

Toliau paaiškinęs, kad 
itais blogdariškais veikė

jais yra “Bendras Frontas,” 
asai tautininkų “oprični- j 
tas” užbaigia šitaip:

“Nesėdėkime ir nesitikę-I 
kime, kad Susivienijimas ■ 
Lietuvių Amerikoje toliau 
gyvuos, nepaisant politikie
rių. Paimkime nuodų šautu
vą (Flit Gun) ir apsidirbki
me su tuo amam. Nebus sun
ku tada gauti naujų narių.”

Kas šitaip rašo?
Vitalis Bukšnaitis. Jis ra

šo savo angliškoj kolium- 
noj, “Vienybėje,” gruodžio 
1 d., 1936 m.

Kitas begėdis, tos pačios
Vienybės” nuolatinis ben

dradarbis, nesenai rašė, kad 
pažangiuosius lietuvius rei
kia pavaišinti “karštu švi-

“Ar ne
merikos visuomenės saugu
mo organams pagalvoti apie 
griežtesnes priemones ko
vai su šiomis piktžolėmis.” 
(“Vienvbė,” sausio 13 d., 
1937 m.)

Ir koks sugretinimas! 
Kad Francuzija didį žiauru
mą naudojo mažiausia šim
tas metų atgal, o Amerika 
to nenaudoja šiandien, tai 
ši šalis esanti atsilikus nuo 
Francuzijos mažiausia šim
tu metų.

Sudegtų kur—tokia arit
metika I

Na, kad painiojasi taip, 
tai da nieko pikto. Bet tas 
žiaurumo idėjos garbinimas 
ir jos Įgyvendinimo pagei
davimas yra pažymėtinas. 
O kad kriminalistais ap
šauks visus pirmeivystės ir 
demokratijos mėgėjus, tai 
mes visai neabejojam.

Pirmeiviai privalo orga
nizuotis, o ne vien žodžiais 
ir raštais gintis nuo žiaury
bės idealistų organizuoja
mos kovos.

J. Baltrušaitis.

AR-rikoa Macochav. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... i0c

e
s

Sausros smar- 
Žie- 

geresnių 
matyti, o vasarojus vietomis 
geltonuoja be lietaus. Kad 
ir užlyja kiek, bet perdžiū
vusios žemės neįstengia pa
sotinti.

25
or

ALLOWANCE for 
your old refrigerator 
(Ice, Gas or Electric) 
regardleso ef ils size, 

condition tovvards the
purchasc of a nevv 1937 Uni
versal Electric Refrigerator. 
Ūse this ailcvvancc as your 
dovvn paymant—take three 
years cn the balance.

THIS OFFER GOOD FOR LIMITED TIME ONLY

Ibi taking advantage 
of your B i g Sale Icrd&ųl

rodė jau didelių gabumų. 
Pirmąjį muzikos mokslą 
Įgijo iš savo tėvo, o sulau
kęs 14 metų Įstojo Plungėje 
i kunigaikščio Oginskio or
kestrą. čia bedirbdamas, jis 
pradėjo rašyti muzikos 
kompozicijas ir piešti gam
tos vaizdelius. Kunigaikštis 
Oginskis, patyręs M. K. 
Čiurlionies gabumus, 1893 
metais pasiuntė ji Į Varšu
vą toliau muzikos mokytis, 
ir čia jis išgyveno 7 metus. 
Varšuvoje Čiurlionis studi
javo muziką ir tapybą, daug 
skaitė mokslo veikalu ir dai
liosios literatūros kurinių. 
Baigęs konservatorijos kom-

oėjo apie žmogaus liūde
sius ir džiaugsmus. Dėl to jis 
ir bus branginamas meno 
istorijoje. Tsb

Pennsylvanijoj, netoli nuo 
Mineral Point, Black Dia
mond anglių kasykloj kilo 
gaisras ir vienas darbinin 
kas durnais užtroško, o ke 

j turi sunkiai susirgo.

nu.
Ir tą begėdišką grasinimą 

Įdėjo “Vienybėn” be jokių 
pastabų “keturių vėjų poe
tas” Tysliava!

Netik nėra jokios gėdos 
skelbti šitokias barbariškas 
bendradarbių idėjas, bet ir 
pats “Vienybės” redakto
rius nori atgaivinti vidur
amžiu žiaurumus.

Kažin kelinto 
liumnoje “Dabar” jisai pa
stebi, kad \Yashintono val
džia naudoja “griežčiausias 
priemones” kovai su žmo-

pozicijos skyrių, M. K. čiur-: giu vietas. Visa tai, be ’abe- 
lionis gavo pasiūlymą būti i jo, jo talentai turėjo didelės 
naujai steigiamos Liublino i reikšmės. Tačiau nemaža 
muziko? mokyklos direkto-i-savo kūrybai Įkvėpimo jis 
riumi. Tačiau jis nuo to pa-i sėmė ir iš Lietuvos gamtos 
siūlymo atsisakė ir, Varsų-! ir jos liaudies meno. .Jis taip
voje gyvendamas, toliau to- pat 
bulinosi muzikoje. 1901 me- — 
tais parašė simfonijos or
kestrui poema “Miškas,” už 
kurią Zamoiskio vardo kon
kurse laimėjo pirmąją pre
mija. L'ž antrąjį orkestrui 
kurini, “Polonezą.” Ogins
kis jau davė lėšų vykti Į 
Leipcigą studijuoti muzi
kos: Leipcige jis stropiai 
studijavo muziką, domėjosi 
filosofija ir pats parašė ne
mažai muzikos kuriniu.

Sugrįžęs iš Leipcigo Į 
Varšuvą, M. K. Čiurlionis 
vertėsi muzikos pamokomis 
ir studijavo tapybą. Tuo 
metu jis stipriai ėmė reikštis 
ir savo dailės kuriniais. Tu
rėdamas didelį talentą ir 
nepaprasta vaizduotę, kuri, i 
pasak P. Galaunės, netilpo 
meno mokyklos dėstymo rė
muose, M. K. Čiurlionis pa
liko mokyklą ir ėmėsi sava
rankiškos kuiybos. Tuo lai
ku jis sukurė šiuos žymiuo
sius savo ciklus: “Pasaulio 
sutvėrimas” (13 paveikslų),!

yra daug keliavęs po

Išėjo iš spaudos nauja knyga.
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristų 
:aip jisai buvo jdievintas, ir kaip 
a po Dievo sr.iumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
rinoti kaip mytai apie Kristų susida- 
ė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
lino nuo pagonų pasaką apie Kristų 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie- 
iais. Atrasite kad net Biblija neži

lo kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 ceri
ai. Galima gauti “Keleivio” afise ar

ba pas T. J. KUČINSKĄ
3501 So. Union ave., CHICAGO. ILI

VISKO PO BISKĮ.
Bilionas nevisur vienaip 

suprantamas.
Per paskutinę pasaulinę 

energijos konferenciją Lon
done paaiškėjo, jog žodis 
bilijonas ne visur vienodai 
suprantamas.

Pav., Vokietijoj, Italijoj, 
Anglijoj bilijonas reiškia 
milijoną milijonų tuo tarpu, 
kai Jungtinėse Valstijose ir 
Francuzijoj bilijonas yra 
tūkstantis milijonų.

Be to, Francuzijoj bilio
nas yra vadinamas miliar- 
du.

Ir fakirai jau turės uni
versitetą.

Dabar jau gali kiekvienas 
pasidaryti fakiru. Tik reikia 
nuvažiuoti į Bombay’ų, Įsto
ti i ten atidarytą aukštąją 
fakirų mokyklą, Įmokėti nu
statytą mokestį ir atlikti ki
tus formalumus. Mat, žy
miausi Indijos fakirai susi
būrė ir Įsteigė savo mokslo 

vėjo ko- aukštąją mokyklą. Ypatin
go paruošiamojo mokslo 
šiam universitetui nereikia. 
Mokykla gali lankyti kiek
vienas. Kas Įmoka kiek rei-

because my new

UNIVERSAL
keeps foods in 

perfect condition
Its spacious interior, 
drawer type vegetainer 
and the baskador enable 
you to keep a large supply 
of food on hand at ali 
times. A UNIVERSAL 
Refrigerator in your 
kitehen will eliminate day 
by day marketing and you 
can take advantage of 
special sale prices

The UNIVERSAL Ice-cycle System
The roi'.ing action of the
UNIVERSAL ice-cycle 
system practicaily elimi- 
nates frietion—that's »hy 
it performs with greater 
efficiency over a longer 
period of time—and savęs 
vou money.

nių vagimis, bet vis neišaiš-I kiant pinigų, tasturiteisę 
kiną tos blogybės, ir dėl to j vadintis fakirų mokslo štu- 
jis pamokina valdžią šiaip: dentu. Ši keista mokykla 

“Deja, šiuo atveju Ameri- pietos indų fakirų tarpe turi 
ka# atsilikusi nuo Europos *nemazo pasisekimo, 
mažiausia šimtu metų. Dar
aštuoniolikto šimtmečio pa- CHICAGO, ILL.

Mockau, Šelpimo fon- valstybes, ypač Francuzija, at,|,afta už birželio mėn. 
žmonių vagis bausdavo pa-, .
čiomis žiauriausiomis baus- Kadangi kun. Mockus li- 
mėmis. Francuzijoje žminių ko be sveikatos ir randasi 
vagys būdavo piaustomi Į senelių prieglaudoj, tai lai
keturias dalis...

Čiurlionio paveikslų galerija Kauno kultūros muziejuje.

kas nuo laiko geros valios 
lietuviai, Įvertindami jo pra
eities darbuotę, prisiunčia 
jo sušelpimui aukų, o šelpi
mo fondas viešai skelbia au
kas ir aukavusių vardus, 
žemiau telpa toks sąrašas:

Anna Baniulis, K. Dany- 
; las ir Antanas Valaitis, visi 
trįs iš Chicagos, po $1.00; 
Bevardis asmuo Įteikė pa
čiam Mockui $1.00; Dvi be
vardės moterįs Įteikė Moc
kui po $1.00; Charles K. 
Urban iš Hudson, Mass., su
rinko ir prisiuntė money or
derį ant $10.00. Aukavo: 
H. L. P. Kliubas $5, ALD- 
LD 103 kuopa $2; M. Rim
kus, F. Tukačauskis ir C. K. 
Urban po 50c.; V. Rimkus, 
J. Yeškevičius ir S. Brokly 
po 25c.; V. Wondzol 20c.; 
smulkių surinkta 55 centai.

Visiems aukavusiems ir 
rinkėjams vardu senelio 
Mockaus tariu širdingą a- 
čiu.

Mockaus šelpimo fondas 
randasi Lietuvių Laisvama-

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų paikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINISKOS IR DARBININKUKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aižkiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

“KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KAS GiRGETl LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų far ii Lietuvos Laikraščių.)

Čia Įvyko Susirėmimas Su Policiia.

Žmones Mirdami ^-.kauniškė valdžia iš- 
sisako Nuo Kunigo. NIEKINO MARIJAVITŲ 

KAPINES.
Prieš karą Kauno miestas 

davė marijavitams sklypą 
žemės ąžuolyne kapinėms 
įsitaisyti. Marijavitai kapi
nes įsitaisė ir pašventino 
įas. Dabar gi Kauno val
džios įsakymu į tas kapines 
pradėta vežti išeinamų vie
tų nešvarumai ir versti vi
sokias šiukšles. Matyt, tai 
daroma katalikų dvasiški- 
jos pakurstymu. Marijavitų 
kunigas Tuiaba pakėlė pro
testą, kad jo žmonių šventa

Skaitgii-ys, Šiaulių apskr.
Dėl nuolatinio krašto kultu- 
rėjimo ir švietimo kilimo 
nuo tikybos atsimeta ne tik 
jaunimas, bet net ir senoji 
kaimo karta. Kaimo gelmė
se vyksta ypatingų reiški
nių : beveik beraščiai, užuiti 
kaimiečiai, tylėję visą am
žių, mirties valandą atsisa
ko kunigo ir visų religinių 
apeigų.

Skaistgirio valsčiuje tokie 
laisvos minties valstiečiai. . .
pareiškia pageidavimą būti vieta išniekinta. Bet miesto 
palaidotais Reibenių kaimo valdžia išsisukinėja. Sykį
kapeliuose. Prieš kiek laike 
mirė džiova Reibeiniuose 
mažažemis valstietis Juozas 
Drigotas. Nors išaugęs tikin
čiųjų šeimoje, bet mirda
mas giiežtai atsisakė kuni
go, pareikšdamas norą būti 
palaidotu to paties .kaimo j ?as nunešė 
kapeliuose. Valstiečiams ir 
apylinkės laisvamaniams iš
kilmingai Drigotą laidojant 
—apylinkės davatkos ir keli 
menko vardo gyventojai bu
vo pakėlę triukšmą, skundė 
įstaigoms, bandydami ne
leisti kaimo kapeliuose lai
doti be tikybinių apeigų.
Bet prieš valstiečių valią 
nieko nepešė.

1936 m. rugpiučio 1 d. į 
mirė kitas to paties kaimo J 
gyventojas, 70 metų maža-’ 
žemis Pr. Jasutis. Mirda
mas atsisakė kunigo: “Ku
nigui pinigų palikti neturiu.
Tad ką aš jam sakysiu?”
Skaistgirio laisvamanių pa
dedama, mirusiojo šeima 
ėmėsi laisvamaniškai jį pa
laidoti. Žalumynais papuoš
tą karstą lydėjo orkestras, 
dviratininkų kolona, vals
tiečių vežimų eilė ir minios 
pėsčiųjų. Laisvosios minties 
veikėjas Skaistgiry BĮ. Bal
ta pasakė atatinkamą kalbą 
prie kapo.

Tai jau trečias kapas— 
laisvas nuo tikybinių apeigų 
—«eibenių kaimo kapeliuo
se. Pažymėtina, kad šiuos 
kapelius patys valstiečiai 
dar prieš karą susitelkę ap
mūrijo muru, papuošė gele
žiniais varteliais, o dabar 
tie patys valstiečiai juos pa
verčia laisvomis kapinėmis.

Šįmet rugpiučio mėnesy 
Skaistgirio laisvamaniai 
rengiasi suruošti iškilmingą 
tų laisvos minties velionių 
minėjimą.

ji sako, kad tie nešvarumai 
esą pilami tenai dėl to, kad 
oranžerijai reikia pripudyt 
komposto, o kitą sykį sakoj 
įog nesą įrodyta, kad tas 
sklypas butų marijavitams 
dovanotas. Marijavitų kuni- 

Kauno miesto

Šis vaizdelis parodo atleistų iš Vv’PA darbo žmonių demonstraciją Xew Yorke. 
monstrantų ir policijos įvyko susirėmimas ir keliatas žmonių buvo sužeista, 
kairėje matyt numeris 10. T ai policijos vežimo numeris. Tuo vežimu vežama 
viena sužeista demonstrante.

Tarp de- 
Vaizdelio 
ligoninėn

IR VĖL DIDELIS GAIS
RAS ŠEDUVOJE.

Šeduviečiai dar tebekal
bėjo apie 12 birželio įvyku
sį Šeduvoje didelį gaisrą, o, 
štai, birželio 19 dieną ir vėl 
kilo toje pačioje Vytauto 
gatvėje antras, dar didesnis 
gaisras, kurio liepsnose žu
vo pil. Paškevičiaus 6 metų 
dukrelė, arklys ir kelios 
kiaulės, pil. J. Jonaičio gyv. 
namas, klėtis ir daržinė su 
tvartu, pil. Juozo Šidlausko 
gyv. namas, klėtis ir tvartas. 
Taip pat žuvo beveik visas 

i jų ir kilnojamas turtas. Be 
: to, sudegė prisiglaudusio 
pas Jonaitį pirmame gaisre 
gerokai apdegusio Kaza- 
nausko (sudegusios Kaza- 
nauskienės sunaus) pinigai,

“Stebuklingojo” Ro
zalimo Atlaidai.
Rozalimas. Dešimtoj po 

Velykų sąvaitėj čia esti di
džiausi atlaidai, kuriuos 
žmonės vadina “dešimti
niu.” į juos suplaukia labai 
daug žmonių iš įvairių Lie
tuvos vietų, nes Rozalimas 
yra plačiai žinomas kaip ste
buklinga vieta. Vieni tomis 
dienomis čia įvairiai uždar
biauja, kiti važiuoja maldo
mis prašyti kokio stebuklo 
ir panašiai. Jau prieš kelias 
dienas visais keliais prade
da eiti ubagai, verteivos. 
Gerai uždirba kunigas. E- 
sančią ant kapinių stebuk
lingąją koplytėlę, prie ku-

, rios maldininkai prašo įvai- 
į ubai ir maistas, kuriuos bu- j rių malonių, sveikatos ir tt., 
vo žmonės jam paaukoję,, pagražino, atremontavo, o 
kaip padegėliui. į kadangi tų malonių veltui

Gaisras prasidėjo iš Jo-įduoda, ten pat j- 
naičio tvjrto ir taip greit i“8 " geton, toto ant 
„lito, kad po keliolikos mi- cimentines papėdės Baksas 
nucių jau visi trobesiai buvo su"kus' .ka!P ^“‘■toomskas 
paskendę liepsnoje. iself.as- “ vagys negalėtų

Netrukus i nelaimes vietą didoka skyle pinigams kim- 
atvyko miesto savanoriai ai Tai yra svariausia at-

raidybon.. dovanojimo L-Riek Uždirba Žemės Pranašauja Lietuvai Apie Šimkaičius & S *kXiŠ±i

baito," tol !tojiežemėU yra i Ūkiu Darbininkai. ; Ispanijos Likimą. gia Arklius. iR^dvSiadoto^^ka ^asteikh,Lžrnom^
marijavitų nuosavybė, iri --------- i „ _ ---------.. . --------- IJ5. “'! toJ “stebuklingoj”
lagi pašventinta. Bet toile- į Lietuvos laikraščiai 
tų nešvarumai vistiek ver-! kad šįmet tenai labai "pa- 
čiami į marijavitų šventą brango” ūkininkų darbinin- 
vietą. Net aplinkiniai gy-ikai. Šiuo laiku yra kaip tik 
ventojai jau pradėjo protes-1 didžiausis darbymetis lau-

rašo,<s_
Gen. Franco rolėn stosiąs 
Kruopių klebonas. Karas 
eisiąs prieš civilinę met

rikaciją.
Kruopiai. Gegužės 30 d.

tuoti, kad tie nesvarumai 
teršia orą. Marijavitų kun. 
Tuiaba pasamdė advokatą 
ir įgaliojo jį užvesti bylą 
prieš Kauno miestą.

GIRKALNIO VALSČIUJE 
AUDRA PRIDARĖ DAUG 

NUOSTOLIŲ.
Per Šimkaičių, Raudonės, 

Girkalnio valsčius, siautęs 
smarkus vėjas gegužės 28 d. 
padarė daug kam žalos. Ne 
tik kad daug nutraukė sto
gų, bet ir trobų sugriovė.

Anksčiau siautęs smarkus 
vėjas su lietum ir ledais 
Raudonės valsčiaus ūkinin
kams padarė labai daug ža
los: vėjas išmušė žieminius 
javus, vasarojų, o smarkus 
lietus išnešė pasėlius ir bul
ves.

PADEGĖ ŽMONOS NA
MUS.

Prieš kelis metus Slatkau- 
skis Juozas susipažino su 
viena telšiete našle, kuri Si- 
mano Daukanto gatvėje nr. 
1, Telšiuose, turi namus ir 
sklypą ir su ja apsivedė. Per 
vestuves buvo sutarta, kad 
Slatkauskienė užrašys pusę 
sklypo ir namo savo vyrui, 
bet po vestuvių ji atsisakė 
užrašyti ir vis atidėliojo.

Gegužės 31 d. Slatkaus
kas, grįžęs iš Skurvidiškių 
kaimo, kur laikinai buvo ap
sigyvenęs ir griežtai parei
kalavo, kad jam užrašytų 
pusę turto, kitu atveju, jei 
neužrašys esą sudeginsiąs 
namus ir užsmaugsiąs, bet 
Slatkauskienė ir dabar ne
sutiko. Šis supyko ir nuėjęs 
nusipirko du literiu motori- 
no, apypylė namų kertę ir 
uždegė. Laimei, kad kaimy 
nai greit pastebėjo ir ugnį 
užgesino, o šiaip galėjo ne 
tik šis namas sudegti, bet ir 
kiti.

Slatkauskas sulaikytas ir 
perduotas apylinkės teismo 
tardytojui.

kuose ir darbininkų uždar- Kruopių klebonas pasakė 
bis pats aukščiausis. Bet ir labai “graudų” pamokslą 
tas “pats aukščiausis” už- apie civilinę metrikaciją, 
darbis išrodo štai kaip: aiškindamas, kad civilinė

Duodant maistą, vyrams metrikacija—tai šeimų ne
mokama 2.10 litų į dieną, o laimė—tikinčiųjų pražūtis, 
moterims nuo 1.25 lito iki Be to, liepė visiems kiek ga- 
1.50 lito. lint melstis, kad tą “koro-

Be maisto, vyrams moka- nę” Dievas atitolintų nuo 
ma po 2.45 lito į dieną, o “Šventosios Žemaitijos”: 
moterims po 1.80 lito. dabar, sako, vadiname “Šv.

Už visus metus vyrui mo- Žemaitija,” o kaip, sako, ra
kama 280 litų, kas Ameri- dinsime tuomet, kai bus ci- 
kos pinigais reikštų $28, o vilinė metrikacija.” Tad 
pusberniui—185 litai. Mer
gina už apskritus darbo me
tus gauna 225 litus, o pus
mergė—150 litų. Piemuo 
gauna 100 litų.

Brangiausia darbininkams 
mokama Klaipėdos krašte 
ir Panevėžio apskrity, o pi-
giausia — Alytaus, Seinų ir 
Ukmergės apskrityse.

ŽLAURUS UŽPUOLIMAS 
IGLIAUKOJE.

Igliauka. Gegužės 23 d. 
beeinant gatve P. Striupą 
užpuolė neblaivus to pat 
kaimo pil. J. Jankauskas. 
Jis nei žodžio neprataręs iš 
brauningo į Striupą paleido 
3 šuvius. Pamatęs, kad blo
gai padarė, Jankauskas ket
virtąjį šūvį paleido sau gal 
von, nuo kurio vietoj krito 
negyvas. Striupas sužeistas 
Į ranką ir šoną. Dabar jis 
Mariampolėj ligoninėj gy
dosi ir, tikimasi, pasveiks.

Užpuolikas J. Jankaus
kas buvo jaunas žmogus 
vos 24 metų, bet didelis 
tamsunas ir karštas katali
kas.

MALĖTUOSE ĮSAKYTA
3 DIENAS MELSTIS, KAD 

NEBŪTŲ CIVILINĖS 
METRIKACIJOS.

Malėtai, Utenos apskr.
Gegužės 30 d. sekmadienį 
kun. Bačinskas, sakydamas 
pamokslą, nepaprastai puo-!

“Civilinę metrikaciją.”: 
Jis visaip dėl to gąsdino ma- 
lėtiškius ir pasakė, kad ku
rie tucksis ne bažnyčioje, 
bet civilinės metrikacijos į- 
staigoje, bus laikomi viešais 
paleistuviais. Po to iš sakyk
los jis šaukė visas tris die
nas, birželio 2, 3 ir 4 melstis į 
ir bažnyčioje tomis dieno
mis busią pamaldos, kad ne
būtų civilinės metrikacijos, 
“kad Dievas apsaugotų nuo 
tokios koronės.”

ŠVĖKŠNOS VALSČIUJE 
KASINĖJE PILIAKAL

NIUS.
Praėjusių metų rudenį 

kultūros muziejaus arche
ologijos skyriaus vedėjas dr. 
J. Puzinas kasinėjo Švėkš
nos valsčiuje, Nikėlų kaime 
esančius piliakalnius. Rasta 
labai daug žalvarinių darbo 
ir kovos įrankių iš Vienuo
liktojo amžiaus. Puzinas ta
da tespėjo dalį šitų kasi
nėjimų atliktu. Tačiau tos 
vietos vertos rimto darbo* 
nes ir dabar dar ariant išei
na į žemės paviršių didoki 
žalvariniai daiktai ar ginta
ro karoliai. Kasinėjimo vie
ta yra smėlėta, todėl darbas 
dirbti labai lengva.

melskimės visi kiek galėda
mi, prašykime, kad Dievas 
suteiktų dvasią šventą, kad 
civilinės metrikacijos nepri
imtų, prašė parapijonų, kad 
sekmadienį, birželio 6, visi 
skaitlingai susirinktų į baž
nyčią, busią dideli atlaidai, 
o po pamaldų bus mitingas, 
dalyvaus katalikiškos orga 
nizacijos, rašysime prašy 
mą, rinksime parašus ir siu 
sime vyskupui, tegul jis da 
ro žygių, kad neįvestų civi
linės metrikacijos, “mes ko
vosime kiek galėdami, kad 
tik nebūtų įvesta civilinė 
metrikacija, o kuomet maty
sime, kad geruoju nieko ne
galima padaryti, tuomet su
kilsime, kaip Ispanijoje su
kilo su ginklu rankoje, tik 
žinoma, mes kovosime ne su 
tokiais ginklais, kaip dabar 
kovoja ispanai, bet mes ko
vosime su dvasišku ginklų, 
kuris yra galingesnis.”

Tad matome, kad ir Lie
tuvoje gen. “Francai” ren
gia “sukilimą” prieš civili
nę metrikaciją. Laikas jau 
butų mesti tą demagogiją.

IR LAIŽUVOJ ĮSISTEIGĖ
LAISVAMANIŲ SKY

RIUS.
Mažeikių apskrity, Lai

žuvos miestely, 23 gegužės 
dieną įvyko senai laižuvie- 
čių svajonė — įsisteigė lais
vamanių skyrius. Buvo iš
rinkta valdyba iš rimtų vy
rų. Laižuviškiai vieni ki
tiems netrukdo organizuo
tis.

VISŲ ŽINIAI.
Vž visokios rųšies smalkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajiriUco- 
jimus apsi vedimą, įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome pu 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimna 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už paįieškojimus giminių ir 
gų skaitome tik po lc už 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 30c.

Jeigu norit, kad apgarsini' 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimas giminių arte 
draugų skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes 
padarymas klišės. Tade 
talpint pajieškojimų sa paveiksią, 
reikia pasiųsti karta ir

KELEIVIS

IGLIŠKIELIŲ APYLIN
KĖS NAUJIENOS.

Grabava. šiame kaime y- 
ra nemažas upelis, kuris ligi 
šio laiko buvo be tilto, kur 
žmonės rudens, žiemos ir 
pavasario laikais maudyda 
vosi. Dabar jau per šį upei 
pratiestas didelis betoninis 
tiltas. Žmonės džiaugiasi 
kad nereikės maudytis, kan
kinti gyvulius ir gadinti ve
žimus.

Raseinių apskrity Šim- irių w mie^?. savanopy ug- ; vietoj nepasveiksta. Prie- 
kaičiu apvlinkėj, dauguma nagesių misn komanda* šingai, čia daugiau žmonių 
ūkininkų savo arklius nakti-! Nors visą laiką gesinimo užsikrečia įvairiomis ligo
mis laiko lauke_ ganyklose, darbą trukdė vandens sto-; mis, nes susirenka visokių
Tuo pasinaudodami įvairus ka, bet vistik ugnagesiams
zagiliai pradėjo vogti ark-1 pavyko išgelbėti iš ugnies 
ius, nes esant aukštoms! nasrų daug pastatų, kurie 
arklių kainoms, vagiliams buvo visiškai prie ugnies, 
nesunku parduoti pavogtus Sudegę trobesiai ir turtas -
arklius. . buvo visų neapdrausti. Gai- Y1 ^na gražioje vietoje,

Ūkininkai tuo yra labai sro priežastis aiškinama. taiJ) K^uno ir PrlenU- 
.usirupinę, nes negalima . i Per kaimą eina plentas,
laikyti naktį arklių ganyk- ytebėtma, kad abu gaiš-; stovi mūrinė bažnyčia, yra 
lose* Pernykščio pašaro re- fai įvyko šeštadieniais ir tą i penkios krautuves, vaistinė 
tai kas beturi, o pilietinės Pa&Ą valandą. Abiejuose ir pašto agentūra, per kurią 
pievos ir dobilai mažai su- gaisruose per vieną sąvaitę skleidžiama ūkiška, kulturi- 
žėlė. sudegė 2 žmonės, 4 gyvena- j nė bei politinė spauda. Pijo-

__________ mi ir 8 negyvenami pasta- keliams patarnauti yra vals-
KAIP 45 METŲ MEISTE- Be to> sudegė daug kito tybinės degtinės parduotu- 
RIS BĖGO SU 16 METŲ turto- 1 vė ir restoranas.

MERGAITE.
Kuršėnai. Šiomis dieno

mis Kuršėnuose atsitiko ga
na tragikomiškas nuotykis.
Koklių ir plytų dirbtuvėje 
nuo senai dirbo tūlas meis
teris, 45 metų amžiaus. Per
nai dirbtuvėn priėmė jauną 
16 metų mergaitę. Mergaitė 
graži. Savo gyvumu ir gro
žiu ji nejučiomis pavergė 
minėto meisterio širdį. Ir vi
so to pasekmėje, pradėjo 
pasireikšti simpatijos. Jis 
prikalbėjo mergaitę, kad ji 
važiuotų su juo į kitą mies
tą ir ten apsigyventų. Ir šių 
metų gegužės mėnesia pa
skutinėmis dienomis, savo 
sumanymą įvykdė. Abudu 
dingo iš Kuršėnų be žinios.
Meisteris paliko žmoną ir 
keturis vaikus, be to, dirbtu
vėje du nebaigtus degti ko
klių pečius...

Bet po dviejų dienų abu
du grįžę kupini nusivylimo.
Dirbtuvėje, nei meisteris, 
nei jo mylimoji, darbo ne
rado. Po ilgų prašymų ir 
savo kaltės apgailestavimų, 
meisteris darban buvo pri
imtas, bet prižadėjo, kad 
daugiau šposų nekrės.

ligonių,
izoliuoti
leidžiami

kurie turėtų būt 
ir prie kitų nepri-

Išlaužo bažnytkaimis sto-

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEM™EUROPA
Greiti traukiniui prie pat laivų BREMEN

*r EUROPA. Bremerhaven? užtikrina 
patogią kelionę į Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais
COLUMBUS

HANSA DEUTSCHLAND 
HAMBURG »< NIW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo. Mes pagelbėsi- 
me jums išgauti svėčųjt immigracijos 

vizas dėl jūsų gimfnflų iį ■Europos. 
Informacijų klauskite pas vWyn; apenta 

arha

H1MBUKG-AMEBICAK LIIZ 
■•■TI GERMAI LLOTD

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

SVEČIAS PAVOGĖ ARK
LĮ SU VEŽIMU.

Jonavos valsčiuje, Pike
liškių kaime, nas Zuzaną 
Micevičienę sykį užėjo An
tanas Onaitis ir paprašė 
nakvynės. Micevičienė nak
vynėn iį priėmė, o Onaitis 
ryto metu sugriebė pakin
kytą arklį, į vežimą, dar šio 
to pagrobto įsidėjęs slapta 

tišvažiavo.
Kauno apygardos teismas 

Onaitį nubaudė pusantrų 
sunkiųjų darbų kalėji-

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios*' 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius au ul- 

aieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

LIETUVOS

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

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios1 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

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 metą $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 28. Liepus 14 d., 1937 m.

ietinės Žinios
RĄ AMERIKOS LIETU 

VIŲ KONGRESĄ.

Lietuvos laisvei ginti ruo
šiamas 50 draugijų pik

nikas.
Pereitą nedėldienį Hud- 

sone, netoli nuo Bostono, 
buvo susirinkusi Bostono 
Apskričio Komiteto Lietu
vos Laisvei ginti konferen-

Mykolas Matulaitis nu- - 
skendo.

Mykolas Matulaitis, 66 
metų amžiaus lietuvis, kuris 
gyvena prie 186 L gatvės, 
South Bostone, pereito ket- 
vergo vakarą išėjo į jūresCukern"j kim*j° CI° unija žudytis“irnebeZi^Jo

Šiomis dienomis South drapanos vėliau buvo rastos 
Bostono cukernės darbinin- maudynių šėpukėj. 
kams buvo pavesta nubal- Liepos 12 jį surado juros 
suoti, kurią uniją jie pasi- pakrantėje. Laidotuvės 
renka savo reikalų atstove, vyks 14 d. iš jo namų.

1-

Norwoodo piknikas buvo lėšas, kuopom liko gryno PUIKUS PIKNIKAS
gera,. pelno 350.34 Nuo Lietuvių; Mllonaaie vUi jj ti.

Birželio 27 d. bendrai svetaines } pikniką ir atgal y
rengtas Lietuvių Socialistų vakare žmones vežiojo su Montello, Mass. Subatos 
Sąjungos 133-čios kuopos ir savo Pierce-Arrowage Nau- vakare ir Nedėlioję visą die- 
Lietuvių Darbininkų Drau- jokaitienė, Kazio Naujokai- ną, Liepos-July 17 vakare ir 
gijos 27-tos kuopos pikni- čio moteris, kurie užlaiko 18 d. Lietuvių Tautiškam
kas Grape Arbor Pavilione, 
prie Ne\v Pond, pavyko ge
rai. Per radio pranešė, kad 
lietaus nebus, bet visą dieną 
išbuvo apsiniaukę. Automo
biliams statvt vieta nedide-

Balsavimui buvo pastatyta * Velionis paėjo iš Šuvalki- lė, todėl ant galo pritruko
tikroji darbininkų unija, jos, Kregždžių kaimo, AKU 
CIO, ir kompanijos agentų to parapijos. Amerikoje iš- 
sudaryta organizacija. Nors gyveno 45 metus. Buvo pa- 
pati kompanija į šį reikalą žangių minčių žmogus.

, , j . , ■ viešai nesikišo, tačiau jos ---------------
dja, kad sudarius aparatą agentaį dirbo sušilę agituo- Saugokitės netikrų pinigų, 
ruošiamam Bendram Massa- c5 • . . . . • • i • > i 6 r —
chusetts Lietuvių Piknikui, 
kuris yra rengiamas May- 
nardė 5 rugsėjo dieną. Kon- *'

darni, kad darbininkai bai- Saugokitės netikrų 10-do-
uotu už kompanijos -uni- Įerinių įr 5-dolerinių, kurių 
.” Ir daug darbininkų bu- paskutinėmis dienomis ap-

ferenciioi 'dalyvavo 30 at- S.0, tU° budu suklaidinta. Unk Bostoną daug paplito, 
įerencijoj uaiyv av o av av- Balsavimus laimėjo, žino- Dešimtinės turi Hamiltono 
Stovų 1S Hudsono, W orces- rTftnniia Latvis riėlm A7es>1f*1^ne6>terio Haverhillio Norvvoo- T v i L1 ’ b 1 \ d • atvaizdą, o penkines—Lin
do CambridJe’akrDo? dai!g balsV.buvo Padu,?^ n.’ colno atvaizdą. Visos išleis- važiuot savo
cfesterio ii South"Bostono uz k°.mPanlJos "uniją, kuri tos Federal Reserve vardu.: nių buvo iš! cnesierio n ooum oosiono neturetų gauti nei vieno bal- 
kolomjų.

Kadangi konferencija bu- __________
vo šaukiama paskubomis, vilnų darbininku streikas 
tai daugelis kolonijų nespė- ‘ pasibaigė
jo delegatų išrinkti. Dėl to' vilnų darbininky skirtuįną

vietos. Pikniko vietos savi
ninkas suomis yra socialis
tas, tai Walpo*le miesčiuko 
policija neturi jam geros ?.- 
kies, per tai nedėlioję su
stabdė šokius. Nors šokiai ir 
neįvyko, bet orkestrai reikė
jo užmokėti $16., tai tas nu
traukė truputį pelno. Advo
katas F. J. Bagočius pribu
vo anksti, vienok prakalbos 
nesakė, nes turėjo greit iš- 

reikalais. Žmo- 
Montellos, Cam-mų

Vienos jų yra paženklintos bridge ir So. Bostono. Nuo- 
raide “B,” kitos “C,” o da. taika buvo labai puiki. Bu- 
kitos “G.” Padarytos esan-. vo leidžiama ant išlaimėji- 
čios gerai, tačiau kas įpratęs mo $10 ir $5. Pirmą dovaną 
pinigus vartyt, tas galįs į- ($10) laimėjo šitų žodžių 

rašytojas. Antrą ($5) lai-

Winslow Garage’ą. Tą savo Parke, Montello je. Trys pi- 
sunkų darbą ir iškaščius niginės dovanos iš $10.00, 
d-gė Naujokaitienė paau- bus duotos tiems laimėto- 
kavo kuopom, jokio atlygi- jams, kurie gaus įžangos bi- 
nimo neimdama. Varde lietus prie vartų. Geriausia 
abiejų kuopų, Winslow Ga- orkestrą grieš šokiams, 
rage savininkam tariam šir- Bušai išeis nuo Lietuvių 
dingą ačiū. Žinyčios nedėlios ryte ly-

Povilas Kručas, giai 11:00 vai. Mokestis
--------------- tik 60c. į abi puses. Rengia

Radio programa. So. Bostono ir Cambridge
Sekmadieny, 18 liepos, Moterų Ratelis ir prašo vi-

Bostono lietuvių radio pro- sus dalyvauti.____________
grama girdėsis iš stoties
W0RL (920 kil.) nuo 9:30 
iki 10 ryto. Ji bus tokia: (1)
Trijų jaunuolių orkestrą iš 
Hudsono; (2) Motėjus Bo- 
lys, dainininkas, iš So. Bos
tono, (3) Dzūkas ir Žy- Arti mokyklų, elektrikinių karų, 
das” trilogą suloš Motėjus traukinių; busai eina pro duris kas 

- — - - - 20 minutų. VIENOS ŠEIMYNOS

OKŠIN PARDAVIMAS
VIEŠAI PAKOVODAMAS 

Seredoj. LIEPOS 21 O., 9:30 ryto 
ARLINGTON HE1GHTS

Ant kalno—Sveika Apielinkė. 
Gražus Vasarnamis ir Žiemai Namas. 

65 HOLLASTON AVĖ.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) )

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandų*: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Innian »t. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas S1Z24

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
W SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, 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.

negalėjo pribūti draugai iš ■ Bostone tęsėsi 3 sąvaites ir 
Lowellio, LauTtmceo, L\n-|j)UVO suparalyžiavęs visą ši- 
no, Peabody, Bridgev ate- tos medžiagos judėjimą. Iš
^kiUrifrii10110’ *l0nt€ °S darbininkai reika- ši panedėlį per pietus Bo-1 pusę

, .Skalavo closed shop. Bet ?tono tunely susikūlė du' Nonvoodiečiai nuo senai 
Konfeienciia buvo iaoai 'i0€reit4 sąvaitę streikienų ęatvėkariai/ smarkiai su- vra patyrę, kad susidėjus 

susirink’-----c'*~'”— -------
t x Pirmi- i 1 livrui

ninkas S. Michelsonas. Pa
aiškinęs konferencijos tiks
lą ii- užsiregistravus visiems

------------ — / nuėjo Franas Mučinskas.
Požemy susikūlė gatvėka- Abu laimėtojai paaukavo 
riai; sužeista 20 žmonių, j tuos pinigus kuopom per

sklandi ir sėkminga. Posė- j susirinkimas South Bostono krėsdami bei sužeisdami dviem kuopom iš vieno, vi- 
Sėtuvių salėj nutarė priimti apie 20 žmonių, šešiolika sada geriau išeina parengi- 
kompanijų pasiūlymą, ku- sužeistųjų buvo" koloniio-
riuo streikas yra atšaukia- Havmarket ligoninę kur se. Išmokėjus visas pikniko 
mas-ir išrenkamas darbinin- iiems buvo suteikta pirmu- ----------

delegatams, jis-ai pasiūlė su-komitetas taikos sutar- rinė bacalba Nelaimė iwko
3Z DrifoSK ii' Streikierial >7 oo Bovbtono eatve. pYnki
jumą. Drg. Kupstis bu\ o is- aliojo komitetą pasirasvti 
rinktas pirmininku, drg. sutartį be “ciOsed shoo,”
Matonis jo pavaduotoju, o ieigru darbdaviai pasirašys, 
drg. Krukonis — sekreto- kad visi streikieriai bus Dri- 
rium.

buvo išnešti 
nešyklių.

iš tunelio ant

BolyS, . Jonas Krukonis ir STUBA, 9 kambariai, 8750 ketv. pė- 
Valentina Minkiene iŠ So. db> maudynė, šiltu vandeniu šildoma, 
p . aržluolinės grindys. Atdara apžiurę- į
DOSlOnO. ; iimui per visų laikų. Su aliejaus ši- 1

--------------------- i luma ir garadžiu skiepe tikrai butų '
Tarnas Zaleckas, senas So.'ldealu' ^EvSSdre 8035.

2 lieBostono gyventojas, 
pos išlydėjo savo sūnų į Ca- Parsiduoda Pianas
lifnrniia kur lis ŽpHm ginsi- Plčy&ris 6 metų senas, kainavo niorniJ4,^KUr Jlb zaaa apbl ?450, labai gražiai grajina, plėyaris
gyventi. Tėvai nenorėjo taip biskį sugadintas. Priežastis pardavi- 
toli sūnų leisti, bet jis tik 
tenai gauti geresnį darbą
tnli snnn Įpilti tikisi mo—dukters ištekėjo, pats senas,ton sūnų leisti, Cvt jis ukisj Kurių vaikai priauga> gera proga pa_

“Fordžiulajaus” dieną Bo
stono policija suėmė 452 
žmones už girtybę. Tarp jų 
buvo 20 moterų ir merginų.

Bendram Massachusetts 
Lietuvių Piknikui, kuris yra 
rengiamas 50 draugijų var
du, susiorganizavo puikus 
aparatas, kuris pasidalijo į 
3 komisijas, būtent:

Biznio komisija, kurion Į- 
neina šie draugai: Jaskevi- 
čius, Kazlauskienė, Sikors
kis, Jokšas (jaunasis), Jan
kauskas, Kukauskienė, Ku- 
kauskas. Kaz. Urbonas ir 
Kazlauskas. Visi jie iš Hud
sono, nes jiems tenai arčiau
sia prie pikniko vietos ir to
dėl parankiausia bus biznio 
reikalus tvarkyt.

Spaudos ir reklamos ko- 
misiion įnėjo dr-gė Barčie- 
nė, J. Krukonis ir S. Michel 
sonas.

Radio, sporto, programos 
ir bilietų kontrolės komisi-
icn įnėjo draugai: Igną
Kubiliūnas, Povilas Kubi
liūnas ir Barčius.

Darbininkus piknikui tu
rės pristatyti lokaliai kolo
nijų komitetai, kurie suside
da iš įvairių draugijų atsto
vų. Kiekvienos kolonijos 
darbininkų kadras turės būt 
savo kapitono žinioje.

Konferencijoj buvo išda
lyta delegatams 10,000 kor
tų su pikniko skelbimais ir 
10,500 įžangos bilietų par

imti atgal į darbą. Vilnų 
kompanijos sutiko išpildyti

iit
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Maynardo piknike areštavo 
“gemblerius.”

Pereitą nedėldienį May-11
visus streikienų reikalą vi- narje buvo vienos organi 
mus, išskyrus tik “closed zaciįos piknikas ir prie nat 
sboP- paviliono “gembleriai” bu-
_ , vo pasistatę savo stalus loš-
South Bostone sustreikavo ti pįnigaįs. Kadangi įstaty- 

400 merginų. Į maį tokį biznį draudžia, tai
Šiomis dienomis South tuos biznierius užkluopo 20 

Corlis valstijos policininkų. Pasi
rodžius policijos automobi

Bostone sustreikavo 
Manufacturing Co. 400 mer
ginų. Jos reikalauja dau- iiams, lošikai pametė savo 
giau algos, pagennti darbo stalUs ir leidosi bėgti į girią, 
sąlygas ir pnpažmti unija. Policininkai tačiau dešimtį 
Jų dirbtuvė gamina moteris- jų sugavo ir išsivežė, 
kus rankinukus (“poketbu- ''
kus”).

SLA. ANTRO APSKRIČIO 7-tas METINIS

DIDELIS PIKNIKAS
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ.

IS LIEPOS-JULY, 1937 M., 
Fose’s Pavilioti, Maynard, Mass.
Tai yra Metinė Massachusetts Lietuvių Šventė. Čia kas 
metai suvažiuoja tūkstančiai svečių iš plačios apielinkės. 
Bet šj metą tikimės, kad suvažiuos visi, kiek yra lietuvių. 
GRIEŠ DIRVELIO ORKESTRĄ. Dainuos Aušrelės Cho
ras iš Wortesterio ir Gabijos Choras iš South Bostono. 
Brangios dovanos dalyviams įvairiuose Sporto Kontes- 
tuose; bus išdalinta $150.00 dovanų turintiems laimin
gus įžangos tikietus. 1-ma dovana $75.00; 2-ra. .$25.00; 
3-čia—$15.00, 4-ta—$10.00 ir sekančios 5-kios po $5.00. 

BUSAI išeis iš So. Bostono nuo Lietuvių Svetainės; išeis 
busai ir iš kitų miestų. Kviečia visus KOMITETAS.

simokyt namuose. Parduodu pigiai— 
kas kiek duos. Ant juoko prašau ne- 
važinėt. Adresas: M. BILLIS,

96 Armandar. Street, DorchestcF, 
Mass. Ant 1-mo aukšto.

L STREET 
LIQUOR STORE

Parduodam <eriau»ius įvairių rūšių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ |
Visokiose įtalpose: Bonkoms, Gor-! 
čiais ir Bačkomis. Vist} U. S. firmų ir i 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 

' veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. i 
Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ 
195 L Street, So. Boston, i

TeL So. Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

TlMn tik susitarus. 
Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADU AY. tarp C ir D st 
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadaay, So. Boston, Mass.

=5=

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Rea. TeL Jamaica 1028-M.

Airys pavogė lietuvio arklį.
South Bostono policijos 

panosėj, ant Athens streeto, 
airišiukas John Flaherty pa
vogė lietuvio Kazio Sidara
vičiaus arklį su vežimu. Va- 

s gis buvo sugautas ir South 
Bostono teisėjas Lo^an nu
baudė jį $50 pabauda.
Draugai Burbos minėjo sa

vo jubilėjų.
Liepos 10 dieną draugu 

Burbų šeima minėjo savo 25 
metų sukaktį. Susirinko ne
maža svečių, kurie besilinks
mindami neužmiršo ir Ispa
nijos liaudies karžygių, lie
jančių savo kraują už de
mokratiją ir laisvę. Drau-

PKĮMCK
Martin Walulis

FURRIER
PASIUVAM KAILINIUS, KO

TUS, REIPUS, MAFFIE.
Pigiau negu pirktumėt mieste. 

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

1854 DORCHESTER AVĖ,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

TcL Unksnė? MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVt DENTISTR « 
ZALANDOS: M Ir »-•.

678 Mauachusette Are.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

davinėjimui kolonijose. Prie kupsčiui ir J.
įžangos piknike bus duota 
daug piniginių dovanų: pir
mutinė dovana bus $50.00, 
antra — $25, trečia—$15 ir 
daugybė dovanų po $5.00. 
Dovanos bus duodamos gry
nais pinigais.

Krukoniui paraginus, buvo 
sumesta $12 aukų. Draugai 
Burbos aukavo $1 ir taip 
pat po dolerį davė draugai 
I. Kubiliūnas, A. Barčius, M. 
Krasauskienė ir A. J. Kups
tis. Po 50 centų aukavo

Yra manoma, kad Bend- draugė P,. Ciuberkienė K. 
ras Massachusetts Lietuvių Bukauskas, J. J. reldzius,
Piknikas Lietuvos Laisvei 
Ginti sutrauks nemažiau 
kaip 10,000 žmonių.

Užbaigus pikniko reika
lus, konferencija svarstė 
Antrojo Amerikos Lietuvių 
Kongreso klausimą. Vien
balsiai nutarta, kad antrąjį 
kongresą reikia šaukti atei
nančią vasarą, Scrantono 
mieste, dviem dienom prieš 
SLA. seimą, kaip buvo Cle- 
veiande. Bostono Apskričio 
Komitetui pavesta parašyti 
šituo reikalu rezoliuciją 
konferencijos dvasioj, nu
siųsti ją Amerikos Lietuvių 
Kobgreso Pildomo jam Cen
tro Komitetui ir paskelbti 
spaudoje

P. Kubiliūnas, M. Kazlaus
kienė, M. Gedvilas, Ą. Jan
kus ir S. Reinardas: dr-gė 
Julė Reinardienė, 30c. Po 25 
centus aukavo šie: E. Jure
vičienė, J. Dobilas, F. Gai
damavičius, F. Vaigauskas, 
E. Peldžiuvienė, Sabulienė, 
C. Jankuvienė, A. Dambrau
skas, P. Sanack. A. Tamu- 
lionis ir U. Šiurilienė. Pini
gus priėmė drg. A. Kupstis 
ir per “Laisvę”’ nusiuntė 
Ispanijos demokratijai ginti 
komitetui. Jonas.

Vyrai daugiau neprašo 
vien tik “Eliaus”
. .. jie tiesiog 
pradėjo reikalaut

“PICKWICK”

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visos legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Pereitą nedėldieni Stough- 
tone susituokė Jokūbas Ado
maitis su Ona Mockaite. Jis 
yra iš Brocktono. o ji— 
stoughtonietė.

Iš KRANO BONKOMIS
'PARODYK Į TĄ KRANĄ <12 ascų ir pilnom kvortomi

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo Teumatizmo, žaizdų, ■ 
uleerio, 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*^' “j
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo! 

s 10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus ’ isokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

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