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ABUDU DIENRAŠČIAI 
UŽDARYTI VIENAM

MĖNESIUI.
Tai kerštas, kam jie atsisakė 

spausdinti tautininkų par
tijos propagandą.

“Naujienos” gavo iš Lie
tuvos nuo savo korespon-

FRANCDZUOJ UŽDAROMOS 
FAŠISTŲ ORGANIZACIJOS.

Nušauti Du Plėšikai, ja Tautų Sąjungoj 
Lawrence, Mass. — Praė-į. Reformų.

Francuzijos socialistu v----
pinigų,

vo Šūvių.
Kilęs iš to pasaulio karas 
prarijo 8,538,315 gyvasčių.iusį ketvergą keturi plėšikai

$19,- rįausy^ paskelbė savo nu<i- Pereita sąvaitę, būtent 24 000 pinigu, kurie buvo Siun- parite įuebdt ) iiu. i . 'i 09
p>Oc statymą taikos ir karo klau- hllze“°> sukako bgiai 22 

w -• 'rimu metai, kaip Sarajevo mieste,
chistai Kelia Riaušes n?banC?^ Reikalauja, kad Tautų Są- Bosnijoj^ Serbijos studentas

Iš Belgrado pranešama, formuoti, nes jie žinojo va- -junS°je butu nadai\t<i> m-

JuodkalflijoS Monar-.ėiami iš vietos banko i Perkūnas Trenkė 
Popiežiaus Links

madvarį.

DARBININKAI UŽIMA 
DIRBTUVES.

denio pranešimą, kad prieš , |ž^ mėnesį p,.otestuo,
pat Smetonos seimo rin- d ; ,ieš į , pereitą 
kimus tautininkų partijos įtai2
basibuzukai uždare Kaune ^ pd jj • ieS
du opozicijos dienraščiu - j oslavijos valdžiJ’ Nu0 

PatauliiJ karo Jutdkalni-

butų padalytos re- Gavrilo Prinsip nušovė Aus-
kad buvusioj Juodkalnijos janefą kada tie''pinigai bus į foimos’ kad .Yisos.S^ ^ia^Ai^too-’MS-( Lietuvių dievaitis Perku-’ 
sostinėj Cetinje pereitą są- gelžkelio stotį atvežti, ir nu- Ju^Sai pi įklausančios \al>- . o...dr_-..: nas nžsimstinn nnr nonio- 1
vaitę prasidėjo keturiolikos
monarchistų byla dėl užmu
šimo policininko pereitą ba-

Valdžia siūlo parlamentui 
nacionalizuoti ginklų pra

monę.
važiavę tenai 
vykus banko 
pirma iš jo išlipo 
inspektorius
nesimato įtartinų žmonių 
ti. Nieko nepastebėjęs, jis 
davė ženklą galvos linkterė-

V1p7eX?UBlXrXla-studentas, kuris tuos šučius žinot tenai su savo didikais Cistines organizacijas. Tuo- 
vimo nusistatymas toks: paleido, pergyveno beveik 'ašaroti.

mas" ir krikščionių “Rytą. 
Abudu dienraščiai esą už

daryti visam mėnesiui ir jų 
redaktoriams atimta teisė 
redaguoti bet koki laikrašti.

Šitokį kerštą tautininkai 
pavartojo už tai, kad tiedu

ja yra prijungta prie Jugo
slavijos.) Policija pradėjo 
demonstantus krikdyt ir įvy
ko kruvinas susirėmimas, 
per kurį 2 monarchistai bu
vo užmušti, o 16 sužeista. 
(Juodkalnijos monarchistaidienraščiai atsisakė spaus- leika, • kad but atstei 

dinti savo laikraščiuose vai- Juodlįalnijos ka?aivstė ir
džiusį agitatorių pagamintą kuni ikžtis JMichajilas, bu
tas,stiską propagandą neva .8 karaliaus xįkolos d.

seimo rinkimams. Tos
propagandos tikslas buvo į- 
kalbėti žmonėms, kad tauti
ninkų partijos nustatyta rin
kimų tvarka esanti labai ge
ra ir jų “seimo” rinkimuose 
privalą dalyvauti visi Lietu
vos piliečiai, kurie tik turi 
teisę balsuoti.

minaitis, paskirtas Juodkal
nijos monarchu.)

“ ominnn na mj iv xx vx VnrothAivl pn- kadv■v*. v
kiausia

TOWNSENDIEČIAI NO
MINUOSIĄ SAVO KAN

DIDATĄ.
D-ras Tovvnsendas pasa

kė laikraščių reporteriams, 
io organizaciia vei-

tas sako: Klausia nominuosianti savo
“Aišku, kad opozicija, ku- kandidatą prezidento rinki- 

riai nebuvo leista savo kan- mams, nes ji negalinti remti 
didatų statyti, tokiai ‘kazio- nei demokratų, nei republi- 
nai’ agitacijai pasipriešino konų. Iš demokratų lown- 
ir atsisakė atsiunčiamus ras- sendui patinka tiktai Al. 
tus spausdinti. Valdžia tuoj Smith, kuris nuvažiavęs de-

aieiuu UC1WVVCI1O ______  Sukeltas perkūno met fašistų vadas paskelbė,
umu kad niniffus salima vimo nusistatymas ioks: pagyvenu . nadares daue nuos- kad jis kursiąs naują orga-Jiniu, nau pinigus gailina - • • Vokieti™ 'įsus juos. kaip politinis gabias paoaięs aaug nuos . 4. ,Tuomet banko sargas pavyzaziui, jeigu V0KleI1ca .. 1 * t • tolių. nizaciją, kun vadinsis So-t?------ ------- --------nrasikaiteiis, jis dėl Austri-,unešti.
pasiėmė krepšį su $19.000 ir Pul^ Francuziją, tuomet
eina į ekspreso ofisą. Iš juo- pastaroji su savo sąjungi- ™
do automobiliaus iššoko 3 ninkems tuoj užpultų U2. sovimo nebuvo mirtim nu- SUŽEISTI 3 STREIKIE- 

RIAI, 32 AREŠTUOTI.

ciale Partija.” Komunistai 
tuoj pareikalavo parlamen
te, kad šita organizacija ir-1O auiomooiiiaus iššoko o ... nelaukiant kol ori- 'baustas, bet mirė kalėjime. aklmuuii. “;yrai. Vienas jų užbėgo po- PyoiiKę neiauKiant koi pri naorindinės karo- c^mdan N T Rirželin gl bulų tuojaus uždraustalicijos inspektoriui iš užpa- klausančios į Tautų Sąjun-, /h ° .,5 dn:/V J' —t 1 nes fašistų tikslas esąs aišsustreikavo Amerikos fašistų

kalio ir irėmęs revolveri nu--gą valstybės nuspręs, kadPriezast.vs buvo daug giles- 24 kus _ gmurtu pagKanu H P ėmęs levuiveii nu , . uŽDUolike !nes» nors parakas tam karui Radio kompanijos darbinin- ... • t °garon liepe pakelti rankas, San išeit pnes uzpuoiikę. jau Hpagamintas> ta_ kai ir 5>00£ strįikierių susi. 1 savo rankas.
o kiti du smoge per galvą, ,, - . - • čiau Sarajeve paleisti šūviai rėmė su streiklaužiais. 2 ^uo Paciu la*ku

streiklaužiai
smoge per galvą - * •

banko sargą, kuris nešė pi- Komunistai A OmiUO-
nigus. Kai jis nenorėjo pini- Prnirdpri
gų paleisti, jie jį šovė, su- toroivuei [.
trupindami iam koja per ke- Kapitalistams vaidinasi “so- 
lį. Tuomet jis susmuko ir gu- vietai Amerikoje.” 
lėdamas išsitraukė savo gin- Kapitalistų spauda nusi- 
klą ir paleido po vieną šūvį gan(jo komunistų konvenci- 
abiem užpuolikam. Abudu jos> kurį pereitą sąvaitę susi- 
krito mirtinai sužeisti. Tuo rinko New Yorke. Nusigan- 
tarpu policijos valdininkas do todėl, kad komunistų or- 
grumėsi su treciu^ plėšiku, gano “Workerio” redakto- 
norėdamas atimti iš jo gink- pius Hathawav. pareiškė, iost 
lą. Matydamas, kad du jo Roosevelto tikslas page- 
sėbrai jau guli peršauti, tre- rįnti farmerių būklę galima 
tysjs banditas ištruko iš po- pliekti tiktai susovietinus 
licijos valdininko ranku ir į- jungtines Valstijas. Kapita- 
sokęs į savo automobili, kur jįgtinė spauda daro iš to iš
laukė ketvirtasis plėšikas, Vadą, kad komunistai nori i- 
abudu pabėgo. Du pašauti........................... —j - u 4.- v vesti Amerikoje “sovietų

pasirūpino opozicijai nese- mokratų konvencijon reika-;plėšikai _ buvo nugabenti Ii- tvarką” ir tuo tikslu kviečia 
nai išleistą spaudos įstatv- Įavo, kad Rooseveltas butų goninen ir abudu tenai mirė. farmerius Į
mą pritaikyti ir jų laikraš
čius uždaryti.

“Tačiau ir tuo dar nepasi
tenkino: ‘Lietuvos Žinių’ ir 
‘Ryto’ redaktoriai liko pa
šalinti.

“Tokiu budu p-ia Felicija 
Bortkevičienė daugiau ne
beredaguos ‘Lietuvos Žinių.’ 
Iš jos liko atimta teisė reda
guoti laikraštį, su kuriuo ji 
yra glaudžiai susijusi nuo 
pat 1909 m.

“Iš ‘Ryto’ redaktoriaus 
vietos liko pašalintas prof. 
Dr. Bistras, kuris savo laiku 
ėjo vidaus reikalų, o vėliau 
švietimo ministeriaus parei
gas.”

Net caro satrapai nevar
tojo tokių drakoniškų prie
monių lietuvių spaudai 
smaugti, kokių dabar grie
biasi savi smurtininkai.

išmestas, bet demokratai jo 
nepaklausė ir jį patį išmetė 
iš konvencijos.

esąs
kus — smurtu pagrobti val-

pačiu laiku po visą 
Francuziją kįla streikai. Pa
skelbę streiką, darbininkai 
tuoj okupuoja dirbtuvę, iš
kelia raudonas vėliavas ir 
neina iš tenai tol, kol darb
daviai neišpildo jų reikala

is paraką uždegė. streiklaužiai mušeikos ir
Šiandien, 17 metų kaip vienas pikietininkas sužeis

tas karas pasibaigė ir Ver- ti. Areštavo unijos organi- 
saliuje buvo pasirašyta tai- zatorių M. Cassidy ir 31 ki- 
kos sutartis, Europa vėl gin- tų. Tarp areštuotų yra vie-
kluojasi ir ruošiasi naujai nas streiklaužys ir pas jį ra- . ,,
skerdynei. Ginklams yra do mušeikų įrankį, kurį vįmy- Marseilles uoste jun- 
skiriamos didžiausios sumos draudžiama nešiotis. Darbi- nmkai buvo tokiu budu oku- 
pinigų ir amunicijos fabri- ninkai reikalauja pripažini- Pav^ V1SUS laivus ir išlaikė 
kai dirba po 24 valandas į mo unijos ir pakelt 20 nuo- JU(>S sąv° rankose o dienas, 
parą. Reikia tik kibirkšties, simcių algas.
kad Įvyktu antras surosi
mas

FRANCUZIJOJ STREI
KUOJA 160,000 DARBI

NINKŲ.

kol laivų kompanijos išpil
dė visus jų reikalavimus.

Loraino apylinkėj 30,000 
darbininkų pereitą sąvaitęNACIAI ŽIAURIAI NU

BAUDĖ DARBININKUS. ,
Saaro krašte. Vokietijos Paskelbė streiką ir okupavo 

naciu teismas teisė 19 komu- geležies ir plieno dirbtuves.. _ MataIi tniAnc /S o *• hi

JAPONIJA ATMETĖ JŪ
RIŲ SUTARTĮ.

Japonija oficialiai prane
šė Anglijai, kad ji nesilai
kys šįmet Londone pasirašy
tos jūrių sutarties, kuri ap- 
rib j karo laivų statybą. Ji 
elgsis Kaip jai išrodo ge
riausia. Reiškia, ji ginkluo- 
sis ir didins savo laivyną.

NEPAPRASTAS LENKI
JOS POPIERIŲ SUSMU

KIMAS.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta apie kritimą Lenkijos pa
skolų bonų New Yorko bir
žoj. Bet pereitą sąvaitę tas 
smukimas buvo tiesiog ka- 
tastrofingas. nes Lenkijos 
telegrafo agentūra pranešė, 
kad Varšuva “laikinai” su
laiko nuošimčių mokėjimą 
ant savo užsienio paskolų. 
Paskelbus tokią žinią, visų 
trijų Lenkijos paskolų bonai 
New Yorko biržoj pereitą 
savaitę nukrito beveik po 
$30. Biržai užsidarant suba- 
toje jų kursas buvo toks: 6 
nuošimčių bonai po $42 už 
$100, septynių nuošimčių 
bonai po $47 už $100, o 8 
nuošimčiu bonai po $46 už 
$100. ‘ .

... , . . . ------------  z ‘bendrą fron-Mirdamas vienas pasakė sa-
vo ir visu savo sėbnų payar- konvencija pereitą nedėl- 
des. Dabar policija juos dįenį nominavo savo parti- 
gaudo. Nušautieji vadinosi: jos kandidatu į Amerikos 
John J. McNamara ir Fiank prezidentus Earlą W. Brow- 
Tartaglia. derį, o vice-prezidento urė

dui — juodveidi Džemsa J.
DĖL SAUSROS AMERI- Fordą
KOJ BRANGSTA MAIS- ' __________

ZIONCHEK PABĖGO IŠ 
BEPROTNAMIO.

Kongresmanas Zionchek 
• galų gale buvo uždarytas į 

pamišėlių namus Washing-

TAS.
Ilgos kaitros ir stoka lie

taus vakarinėse Amerikos 
valstijose labai pakenkė ja
vams ir dėl to jau žvmiai

tXUIr jtai tone- Bet Jis « tenai Pabž“ 
gu sausi a tęsis toliau, tai ir paėmęg traukini nakties 

2-: laiku iMumė Washi„gtonokils da daugiau. Maisto trus- valstij kuri randasi Paci 
tas jau skelbia, kad sjmet J įdu
bus mažiau jautienos, ma- nRo PakrasD- 
žiau sviesto, mažiau kiaulie
nos, mažiau bulvių ir ma
žiau duonos. Reiškia, nepro- 
testuokit, jeigu maisto spe
kuliantai pradės jus plėšti.

SPROGIMAS BUFFALO
DIRBTUVĖJ SUŽEIDĖ 

15 ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę Buffalo

__________ mieste, Trico Products kor-
SLOVENIJOJ AREŠTUO- P°raCD°s dirbtuvėj, truko 

TA 53 KOMUNISTAI. susle^° oro yemzdl& 
Žinios

Inistų kaltindami juos už pri- , Ne1.0.11 A™1?1?8 /i';1”™'?- 
Paryžiaus žiniomis, Fran-'gulėjimą slaptai komunistų kai uzeme ginklų dirbtuvę ir 

euzijos pramonėje dabarti-J organizacijai. Teismas ėjo
niu
160,900 darbininkų. Val-lmiems naciai neleido turėt

nutarė patys ją operuoti, 
laiku streikuoja apie'prie uždarytų durų, kaltina- Dirbtuvės savininkai suti- 
•00 darbininkų. Val-jmiems naciai neleido turėt k? pavesti savo fabnką dar- 

džia palaiko darbininkų pu- nei gynėjo. Visi 19 nuteisti bminkams geruoju, nes pa-

DIDELI KARŠČIAI ŠIAU
RĖS VAKARUOSE.

Jau per 27 metus šiaurės 
vakarų valstijose nebuvo to
kių kaitrų, kaip dabartiniu 
laiku. Farmerių laukai išde
ginti, ganyklos juodos, gy
vuliai tenka gabenti į kitas 
apylinkes, šuliniai išdžiuvę, 
karštis siekia 100 laipsnių. 
Žmonės nusiminę, nes neži
no kaip reikės gyventi ir kuo 
maitintis.

MEKSIKOJ NUŠAUTAS
ŽYMUS POLITIKAS.
Meksikos sostinėj, resto

rane, pereitą sąvaitę buvo 
nušautas Manlio Favio Al- 
tamirano, žymus politikas, 
radikalas ir kandidatas į 
Vera Cruz gubernatorius, 
žmogžudys pabėgo. Mano-

Vie-
_ __ ., . nas darbininkas buvo už-

. Manboro sako, vietoj, o 15 sužeista.
kad policija tenai susekusi) __________
komunistų sąmokslą pada
ryti Slovėnijoj politinį per-
vei-smą. Suimta 53 komunis
tai.

NEW
VAS

YORKO LĖKTU- 
NUKRITO MASS. 
VALSTIJOJ.

Pittsfield, Mass. — Perei
tą penktadienį netoli nuo 
šio miestelio nukrito kelei-

nuo 4 iki 9 metų sunkiuju tys negalėjo užsimokėti vai- 
darbų kalėjimo Prokuroras mokesčių ir fabrikas

' kad dar šimtus Jau.?t°vejo uždarytas. Kalk- 
rasciai praneša, kad pinigų 
tam fabrikui vesti darbinin
kams duosianti pati valdžia.

Be to, valdžia įnešė par- 
lamentan Įstatymo sumany
mą, kad visa ginklų ir amu
nicijos pramonė Francuzi- 

atimta iš privati-

sę. Ačiū tam, darbininkų or
ganizacijos labai sustiprėio.
Nuo to laiko, kaip socialis- Į pagrąsino, 
tai atsistojo prie valdžios j laukia tokios pat bausmės, 
vairo, Francuzijos Generalė; kurie priešinasi nacių tvar
Darbo Konfederacija paau
go dvvgubai. Ji turi jau 
3,500,000 narių.

kai.

PLIENO FABRIKAI GAU
NA DAUG UŽSAKYMŲ.
Plieno trusto leidžiamas 

laikraštis “Steel” praneša, 
kad pereitą sąvaitę plieno ir 
geležies kompanijos gavu
sios daug užsakymų. Tos 
srities fabrikų veikla perei
tą sąvaitę pasiekusi jau 71 
nuošimčio. Tai esąs aukš- 
čiausis punktas per šešerius 
pastaruosius metus.

IŠSIRINKO GRABĄ IR 
NUSIŠOVĖ.

Urbana, III. — Pereitą są
vaitę pas vieną graborių čia 
atėjo Arthur Nicolet, 69 me
tų amžiaus pilietis, išsirinko 

I grabą, užmokėjo pinigus, 
paskui išsitraukė revolveri ir 
ten pat nusišovė.

LIETUS PATVINDĖ 
TEXAS VALSTIJĄ.

Nuo pereitos subatos iki 
vinis New Yorko lėktuvas su šio panedėlio Texas valsti- 
4 žmonėmis. Trys jų buvo joj lijo toks smarkus lietus,

VERMONTO VALSTIJOJ 
SNIEGAS.

Šį panedėlį Vermonto
ma. kad jis *buvo Pasamdy-i'?18*^! iPi“setlka!i P35"1®0' sunkokai sužeisti ir'patai- kad kilo potviniai.RioGram 
tas klerikalu. Į^^‘^st. Alfais būro Pinti ligoninėj, de upėj vanduo pakilo 6 pė-

baltas kaip žiemos laiku.LOWELLY SUIMTI AU
TOMOBILIŲ VAGILIAI.

das.

PLIENO TRUSTAS PRIEŠ 
DARBININKŲ UNIJĄ.
Plieno trusto organizaci- joje’but*

ja, žinoma kaip American rankų jr nacionalizuota.
Iron and Steel Institute, sį sumanymas bus svars- 
panedelj išleido pareiškimą, tomag už 1Q di ir mano 
kad plieno pramone visomis
savo jėgomis “priešinsis 
kiekvienai pastangai priver
sti jos darbininkus dėtis 
prie unijos.”

ma, kad parlamentas jį už- 
girs.

Dabar Nazaire’o uoste su
streikavo ir karo laivyno 
diribtuvių darbininkai, rei
kalaudami 40 valandų dar
bo sąvaitės ir algų pakėlimo. 
Streikieriai užėmė dirbtu-

PIKTADARIAI PAIMA 
PER METUS 15 BILIONŲ.

Jungtinių \ aisti jų justici- Ves ir iškėlė raudonas vėlia- 
jos departamento tyrinėji- Vas. 
mų biuro viršininkas Peter- Versalio miesto majoro 
sonas paskelbė įdomių pik- padėjėjas, socialistas Vidai, 
tadarybės statistikų. Basi- kalbėdamas parlamente a- 
rodo, kad plėšikai, sukčiai, pje streikus, tarp kita ko pa- 
apgavikai ir kitokie pikta- sakė: “Man rodosi, kad ši- 
dariarper metus čia išlupa iš tais streikais norima sukelti 
gyventojų $15,000,000,000. revoliucija Francuzijoj. Mu- 
Padalinus šitą sumą lygiai sų draugai komunistai nori 
visiems gyventojams, išeitų komunistinės sovietų res- 
po $120 kiekvienai galvai, publikos. Kai dėl manęs, tai

as su jais neisiu.
Bet vidaus reikalų minis-

teris Salengro už komunis
tus užsistojo. Jis nurodė, 
kad Marseilles mieste jie ra- 

darbininkus baigti

FARLEY REZIGNAVO. ---------------
Šį panedėlį rezignavo pa- Lcwelly pasikorė Belinskis. 

što departamento viršinin- Loveli, Mass. — Pereitą
POPIEŽIUS TIKISI GY-

Lovellio policija apšaudė' VENTI 100 METŲ. __ ___ r_________ ______ _____ , ____ _____,
ir suėmė du vagiliu, Paulą! Popiežius sako, kad jis ti- kas Farley, kad turėtų lais- seredą čia buvo rastas savo 
Simmonsą ir Franą ZinbąJkisi susilaukti 100 metų am- vas rankas vesti Roosevelto pašiūrėj pasikoręs S. Belins- 
kurie vogdavo automobilius, žiaus. Bet pereitą sąvaitę jį rinkimų vajų. Jo vieton Roo- ky, senienų rinkėjas, palik- 
Zinba tik 17 metų amžiaus tik per plauką neužmušė seveltas paskirs kitą pašto damas dideliam varge savo 
vaikėzas. perkūnas. viršininką. žmoną ir penketą vaikų.

BUŠO IR AUTOMOBI
LIAUS NELAIMĖJ SU

ŽEISTA 20 ŽMONIŲ.
Meriden, Conn. — Perei

tą sąvaitę čia susikūlė prie- gino 
šakiais automobilius su di- streikus, ir kad streikuojan- 
deliu busu, kuris važiavo čiujų skaičius jau sumažėjo 
pilnas žmonių iš New Yorko nuo 1,000,000 iki 160,000.
į Bostoną. Automobilium ---------------
važiavo 53 metų vyras su 23 Netoli nuo Neapolio, Ita- 
metų mergina. Ji buvo už- lijoj, iššoko iš bėgių trauki- 
mušta ant vietos, o jis sun- nys su darbininkais. Nelai- 
kiai sužeistas. Ant buso su- mės pasekmėj 20 žmonių 
žeista 19 žmonių. į buvo užmušta, 100 sužeista.

t
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KUNIGAI NEGALI AT
SKIRTI LIETUVOS NUO 

RUSIJOS.
‘“Draugas” 148 

padaręs ištraukas
numery, 
iš “Nau-

tuciją, kurioj parodyta, kad . 
Lietuvos valdžią sudaro sei
mas, išrinktas visų piliečių.

Išrinkta Lietuvos žmonių 
valdžią naktiniai padaužos

SLA. Seimas Pasibaigė
Pildomoji Taryba užgirta Iš šalies pasigirdo patari- 
ta pati, “Tėvynės” redak- mas: “Jeigu neturi ant savo 
torius lieka tas pats. Demo- galvos, tegul rauna, kur...” 
kratijos rezoliucija pa- t Bet sakinys buvo kažin kaip

nutrauktas.
Iš vėlesniu

jienų” apie Amerikos Lietu- su^ar^ tautininkų
vių Kongresą Lietuvos De- valdžią ir per 9 metus tauti-' 
mokratinei Tvarkai Atsteig- nin.Rai Lietuvos zmones te-i 
ti, daro nuo savęs sekančia frizuoja. Tautininkai prie- į 
pastaba- * jo prie to, kad surengia ma-
F sinius šaudymus Lietuvos u-

“Nors šis nutarimas yra la- Rįninku pasmerktų “karo 
biau panašus i iš Lietuvos pri- teismais.”
siųstą korespondenciją, o ne i

Visi Amerikos lietuviai y- 
ra gimę ir augę Lietuvoje. 
Tenai yra jų tėvai, motinos, 
broliai, seserys. Mes patys, 

Bet su kuriomis Lietuvių Amerikos lietuviai, gynėm 
Kongreso “pusėmis” kuni Lietuvą nuo caro valdžios 
gai iš “Draugo” galėtų su- persekiojimų. Mes Lietuvą 
tikti, jie nepasako, ir tam y- geibėjom sunkiausiose jos 
ra daug priežasčių. Lietuvos valandose. Todėl Amerikos 
kunigus tautininkų valdžia lietuviai ir vra pilnatei-

rezoliuciją, tačiau ji turi ir to
kių pusių, su kuriomis galima 
butų sutikti.’’

Pagarsėjusi amerikiečių lakūnė. Amelia Earhart. užsisakė šitą orlaivį aeronoutikos tirimams. 
Jis yra aprūpintas visais vėliausiais instrumentais ir varomas dviem Pratt ir U’hitney U’asp 
motorais, kurie turi po 550 arklių jėgos. Jis turi ir radio telefoną, kurio pagalba skrendant pa
dangėmis galima kalbėtis su žemėje esančiais žmonėmis. Yra taip pat mechaniškas lėktuvo 
valdytojas, yra itaisos ledo nutirpinimui ir daug kitokių patobulinimų.

Dar Keli Žodžiai Frakcinių Kovų Klausimu.

smerkė Lietuvos tautinin
kų diktatūrą.

Seimas atsidarė panedėly, tačiau paaiškėję, kad fra 
22 birželio, paprastomis ce- sPeį,>. a beveik vii 
remoni jomis, kurios tęsėsi dos. Tvirtai nusistaci 
visą dieną. Nieko Įdomaus pažangiųjų buvo apie 90 n
šitose ceremonijose nebuvo,! aPie 4 .. Pat., . 
išskyrus keliatą paradoksų, sandaneeių. Likusieji buvo 
kurie buvo tokie: neaiškaus nusistatymo ir

Paaiškindamas delega-' sv^’ravo.» taj vienon, tai ki
taras, kur jie gali rast paval- :on pusėn. Pavyzdžiui, švie- 
gyt, vietos laikraščio redak-,Limo Komisija patiekė du 
torius Karpius pasakė: “Čia raportu aPls Tėvynę ir jos 
pat yra 3 lietuviškos valgyk- redaktorių p. Y įtaiti. Komi
jos; bet jeigu kas norėtų ge-islJos didžiumos raportas

seimo sesijų 
frakci- 

ieno- 
nusistačiusiv. 

» apie 90 ii 
tautininku-

sunkiai kaltino redaktorių 
dėl pataikavimo savajai 
grupei SLA. rinkimų metu, 
kas yra priešinga konstituci
jai. Šitas raportas buvo at
mestas. Bet taip pat buvo at
mestas ir komisijos mažu
mos raportas, kuris “Tėvy
nės” redaktoriui buvo pa
lankesnis.

| Sekretoriaus p. Viniko ra-
...................... , . delegatai išsižadės ilylcš- P°.rtas bu™Pn.imtaa Į?™-

tvaukee, teisingai pareiškė. toU5 po^jo veikimo.” Pr.les. '*>•. A,Ple 30 dele-
sakydamas prakalbą Cleve- __ „ • t gatų V!sai nebalsavo: reis-

kia- nežin°j» kai»b“

Y'orko valstijos

resnių restoranų, tai gali pa 
važiuot Į vidurmiestį.”

Delegatai pradėjo juoktis, 
kad tautiško laikraščio re
daktorius peizuoja tautiškas 
valgyklas.

Antras paradoksas toks:“Naujienos” birželio Nacionalio Komiteto posėdi, lėtų savo poziciją apginti.

gai prie tautininkų valdžios ■ 
turi plačiausias teises. Prieš 
tai protestuoti kunigai iš 
“Draugo” negali.

žiauriai kankina, da- 
~ baltiniu metu nusikratyt ne

pajėgia, todėl Amerikos lie
tuviai sušaukė Kongresą ir 

Kada tautininkų valdžia stoja pagelbon savo tėvams, 
šaudo ūkininkus, už tai gal broliams Lietuvoje, kiek ap- 
ir norėtų kunigai pasmerkt linkybės mums leis.

mone, kart tas rašinys dau-j savo atstovus, nepaisant,
giau dalykus supainiojąs, i kad ji buvo kviečiama.
negu išaiškinąs 

Tačiaus, pirma negu pa
žiūrėsime kaip “Naujienos” 
tuos supainiojimus bando iš
aiškinti, manau, kad reikėtų

tautininkų valdžią, bet pa- Kalbėt Rusija Ame nu.1?Pa^ paaiškint koks
vniinaa Tali nradšt nrntant Kalbėt apie Rusiją Ame- buvo tikslas to straipsnio,vojmga. Gali pradėt pi otaut rįkos Lietuvių Kongresui ne- kuris “Keleivy” tilpo , •• i
davatkos, kurios Draugą jokio ųreikaf0. Rusi. ' - P. sulaužė partijos konstituei
skaito.Da ne taip senai, kuo- • vaįLnva: t rit»vn« tuojau po partijos kon , (nesauke New Ymet kunigai valdė Lietuva J(?s valdokai Lietuvos zmo- venciJOS< < \ew Leadens 30 
iiiet Kunigai Y Yi nešaudo ir nepersekioja, o-panžė« šin metu laidei an-
n?prSni^“o’e“ P
bausti. Jiems valdant Lietu- iŠ detnokrątinės Sąjungos mi-
vą ira buvo keliatas žmonių j butl} protį Amerikos LodtmiV ka to^itingo’da^ arba j0S
sušaudyta, kūne jų vai- įįptuviam/kalbėt anie Rusi- ^uodama?M to mitingo da kapitalistinėj spaudoj. Bet, 
džiai priešinosi. Reiškia, ku- • Vairl7ia‘* P Jyviai .^ke, rekantį įtlo- “senoji gvardija” ilgai ne
stigai žudymams pritaria ir J _ mų dalyką:“'H. E. Cohen is Įaukė, ir šitą taikos paktą
todėl už tai tautininkų vai- Reiškia, visi “'Draugo to paties miesto (Chicagos) jabai greitai sulaužė. Taipgi, 
džią pasmerkti negali. To- kunigų užmetimai socialis- pasakė: kad Čekų Sąjunga už sulaužymą pakto, “deši- 
dėl kokioms “pusėms” Lie- tams yra labai nerimti, nes su savo sąvaitiniu laikraš- nįejį” žinojo, kad Pildanty- 
tuvių Kongresui kunigai iš Kongreso tikslas^ buvo at- čiu, Lietuvių Sąjunga su sa- sjs Komitetas gavo skundus

Kitame mitinge New Y er
ke, liepos 15 d., 1935 m., bu
vo padarytas “taikos pak
tas” tarp ‘“dešiniųjų” ir Na
cionalio Komiteto, šitame 
pakte “dešinieji” prisipaži
no, trečiam punkte, kad jie

čarterio Ne\\ gag sako‘: “Ger- Iždininko adv. Gugio ra-
“nesulaužė t)artiios°kon<i- biamiejb girdėjot musų ger- portas buvo priimtas yien- 
nesulauze partijos k n t bia teisėjo Laukaičio kai- balsiai su pagyrimu. Visi ki- ueiją nes (L y P.Wan- . yi ; J R d ti ra Ą Jg iįmti vien-

tysis Komitetas) bandėm vi- d^ug nuveikęs’ pe|. balsiai.
mS'drauriš^s smilties ’ veikimą. Pavyzdžiui, jis yra Taip pat vienbalsiai buvo 
P Cl a-»tU » 1 išgavęs savo šteite pripaži- užgirta visa Pildomoji Tary-
- ^kaiSlt ••mir)^ v aa " nimą musų Nepriklausomv- ba, kuri buvo išrinkta visuo- 
ciau “Naujienų apžvalgą, bės šventei.” P ‘ tinu narių balsavimu,
darosi keista, kad ji \isai ne- Atvykęs iš Lietuvos VVS. I redaktorius buvo pasta- 

penktam punkte, jie pasiža- ie.ciaL.s)ai 3iaaslus ,° * P' atstovas Uždavinys pareis- tyti 3 kandidatai: Vitaitis,
dėjo, kad nepuls Socialistų smo takįu®’bet Prikabina Rė Rad Vilnijoj einąs revo- Baltrušaitis ir Valaitis. Pas-
- ’ prie techniško, sulyja liu’cinis judejiJmJas. £jo kal. tavasis atsisakė. Todėl ra

sų lutais fotais tarne st a p bos kad tjk per revo. daktorius buvo renkamas tik
snyje, menko dalyko. odei iįucįj^ Lietuva gali savo tik- iš dvieju kandidatų. Baltru
ms aujienos tyli ai>ie New gk) pJįiekti * šaitis gJavo 101 balU. 0 Vį-
Yorko valstijos pi įmanęs, gL Qegužįs pasįgyrė, kad taitis—108. Taigi redakto- 
apie svarbiausius Detroite posėdžiavęs beveik vi- rium pasilieka Vitaitis. Nėra 
deklaracijos punktus; apie suose §LA. seimuose ir turis abejonės, kad Baltrušaitis 

senagvardiečių nusistaty- pilusiai daug patyrimo, butų praėjęs, jeigu jis butų 
imą jaunuolių n studentų get Vgbau pasįrodė, kad jis daugiau žinomas, bet bėda 
klausime; apie purvų į3!??* da nėra patyręs, kaip reikia su juo, kad jis toks kuklus, 
tymą pnes Socmlistų Parti- dUGti pataisymą prie ineši= nemėgsta reklamuotis ir net 
jos Nacionalį Komitetą, a- mo - po savo raštais niekad nepa-
pie dešiniųjų rėmimą ruvo įr Rev Kubilius iš sirašo savo pavardės. Nežiu- 
Roosevelto; ir apie jų krei- Bostono Tiesa spyčiaus rint, kad jis jau senas laik-

ją (nešaukė New Yorko mie
sto konvenciją kaip konsti
tucija reikalauja). Taipgi,

aemoKratinę sąjungą. kaip n d s.
Iš kur minėtas Cohen šitą Philadelphijoj buvo laiko-

pie pačias Kongreso rezoliu- rfs TAUTININKŲ VAL- pranešimą gavo? Ar Lietu- mas Komiteto susirinkimą

Bet štai kaip drąsiai kal
ba “Draugo” raštininkai a- LIETUVOS KALINIAI TU

cijas: DŽIAI MOKĖT MOKĖS- v*1! Socialistų Sąjungos Pil- jie gavo pakvietimą, bet ir Į JvY^k^ jis ne£avo bet pri- raštininkas yra redagavęs <
“Silpniausia rezoliucijos pu- ČIUS domasis Komitetas jau nu- tą “senoji gvardija” atsisa- „ vatiniai besikalbėdamas iš- net tris laikraščius, tačiau

sė yra ta. kad reikalaujama vi- * tarė stot Į Socialdemokrati- kė ateiti.
šokių laisvių Lietuvoje, reika- “Lietuvos Ūkininkas 24 nę Sąjungą? Jei taip, tai Tik iš suminėtų čia faktų
laujama atsteigti demokratiją, num. išspausdino sekančią kodėl tas nėra paskelbta lai-mes matome> «dešinie- w su aiuoulu „xauo.ua - * - „ * - -___________________
bet apie Sovietų Rusijoj esamą žinią. >krasciuose, kuriuos LSS. lai- jj” turėjo geriausias progas faktus4^ “Naujienom” aD- netun smegenų. Žmo- čiai agitavo už Chicaga, bet
belaisvę, apie kruvinąją bolše- ..^ žinoma rudenj buvc ko savo organais? O jeigu ..... ‘ \ .

išleistas įstatymo pakeitimas |°kio nutarimo nebuvo, tai nenaudojo. Komitetas jau sekančiai- “Pas ji (suprask eme J.u°kGSs kad jis pnklau- Chicaga dėl to, kad jų spė- 
•ir papildymas, pagal kuri kan., kas pnsiemė autoritetą pa- nuo 1934 m. kvietė -senają Michelsoną—K M ) iš vi- 50 Pn.e,> kune smegen^ kos tenai silpnos, o bešališ- 

k„rte Uajėjb ^e.bt . senagvaH,™ , awiti , jų susirin. ir pienės nuo "To?mandatų komisija su- g

D^jo^fes,^0 Der toli tenai ražiuoti-Tuc

elgimas to žmogaus, kuris

, .. . . i o . ,. . vatiniai oesiKaioeuamas is- j*vl ti.a įauuasciuis, ta,
valstijoj oficialę Socialistų sįreįgkė: “Turėjau atvažiuo- daugelis jo visai nežino. 
Partiją? Kouel Naujienų tį ; c!eveland? č į san- Sekantis girnas nutarta 
peržvalgoje, "eatsakonm.j dariečių konferenciją.^ nes laikyt? Screntone Chic^- 

ap-
vikų diktatūrą užtylima. Juk 
Rusijoj yra daug didesnis žmo
nių persekiojimas, žudymas, 
laisvas varžymas, negu Lietu
voj, tai kodėl neužprotestuoja 
ir prieš Rusijos kruvinąją dik
tatūrą.

“Mes suprantame, kad Rusi
jos vidujinių reikalų nenorėjo 
liesti komunistai, tai daryti 
jiems uždraudė Maskva, bet 
dėl to socialistai (Grigaitis ir 
Michelsonas) tą klausimą ga
lėjo iškelti.

“Dabar jų kalbos ir rezoliu
cijos apie demokratijos reika
lavimus Lietuvoje pasilieka 
nedaug teturinčios vertės, nes 
reikalauja to Lietuvai, ko ne
reikalauja Rusijai.

“Tai yra komunistų veid 
maininga politika, Į kurią jie 
Įtraukė ir socialistus.’’

Tokį “Draugas” pamoks
lą išrėžia Lietuvių Kongre
sui ir da “pamokina” socia
listus, ką jie turėjo daryt. 
Bet visas “Draugo” pamoks
las, tikra nesąmonė. “Drau
go” kunigai aiškiai pasako,, 
kad Amerikos Lietuvių 
Kongresas turėjo pasmerkti 
ir Rusiją, o kadangi Kon
gresas to nepadarė, tai su
lyg “Draugo,” Kongreso re
zoliucijos silpnos.

Bet mes Į “Draugo” rašė

muose. sunkiųjų darbų kalėji : kaį socialistai stos kįmus įr draugiškai išrišti iatos
paprastuose kalėjimuo- 1 dešiniųjų oigamzaciją. visus keblumus. Ir kuomet, vria u<uva4 „augiau 

Ar čia ne diktatonskaspasi- kai pigaus minėta, tai- „foja neišaiškina 
e^imas t0 zm°£aus, kun? ’ ’ ’ ’ J ® — - - -

laikymą nemokės tik tie kali- taip padai ė. Tokiais sume
niai, kurie bus teismo sprendi
mu išteisinti.

pakeitimu, krašto apsaugos 
ministerija jau nustatė, kad 
kaliniai, kurie laikomi karo ka
lėjimuose. turi mokėti už save 
išlaikymą po 3.75 litų Į para. 
Už išlaikymą kaliniai turi mo
kėti pradedant nuo 1935 metų 
spalių mėnesio 11 dienos.

“Priklausanti iš kalinių mo
kestį už išlaikymą išjieško ta 
pačia tvarka, kaip ir kitus vai- 
tvbinius mokesčius. Iš laiko
mų karo kalėjimuose kalinių 
šį mokestį jau pradėjo išjieš- 
koti.

“Netrukus ir teisingumo mi
nisterija jau nustatysianti, 
kiek turės mokėti už savo iš
laikymą jos žinioj laikomi ka
liniai. Manoma, kad sunkiųjų 
darbų kalėjime esantieji kali
niai turės mokėti po 3 litus už 
parą, o arešto namuose po 2.50 
litų už parą.”

Įsitėmykite ’ Tautininkų 
valdžia dabar galės areštuo

budu praėjo Scrantonas.
Didžiausis triukšmas kilo 

pėtnyčioj po pietų, kuomet 
buvo pasiūlyta rezoliucija 
prieš Lietuvos diktatūrą.

Vntamic mm Tm«siračvw»n k ♦” i ~ X ’ +rv' vu apxe utį ai- Fašistai nėrėsi iš kailio, jie
litika/ ak? lienos^rnėnp0'bet ?pzv^t 1>asf0^ tlk' vyko tik 205. Vėliau pribuvo rėkti ir lermuoti, kad

Dabar eikime prie pačios ms ^kuti^o! i da 5* nedavus tos rezoliucijos bal-
- P P šio 193a m. ir naskutimo v,o,ntj ? savotišką pusę. Pirmutiniam susirėmime, suotl- Jle net grąsino ir gąs.

Keistutis Michelsonas. kuris kiJo dėl St Michelsono din? delegatus “deportavi- 
Dedam šį straipsni mandato, paaiškėjo, kad mm ^je^kas

timais tas straipsnis ir buv

r kaip pirmiaus minėta, tai- nioja negu išaiškina.” Ne.
15 kos paktas buvo padarytas, Tilpusiam “Keleivy” straip- \ pn?aitls’. Keistutis Mi- 
.-o S V,S1 f.aIStal,bJ,T0.P?r«"!- keliatas kitų.dijai” ji pasirašyt, jie užmir- ti citatomis ir datomis iš lai-tt ° "T P"Ž'e Y*!-. «U'Taigi, ne s»io „“fe^ųfŠimTbY

įeet?a^dieėhJ”‘ne,X5 vo išrinkta įie^oO, bi at-

‘Nauiienu” anžvalffos' kuria kreipti Į savotišką pusę.naujienų apz\algos, Runa Komiteto susirinkimo pnes 
^^knĮ113 15tT1.'aiPsnltl Pu_ suspendavimą čarterio, sau
sį Keleivy. Y įsa apžvalga gj0 mėnesio 1936 m., buvo P. S.

jų komentarus link Kon- ti ir apkaltinti bile vieną pi- 
greso štai ką turime pasa- lieti ir kolektuoti iš jo po 
kyt: Am. Lietuvių Kongre-13.75 lt. Į parą už laikymą ka
sas, tai ne davatkų mitingas Įėjime. Darbininkai dirbda- 
ir ne juokų daryti lietu- mi prie valdžios duodamų 
viai Į Kongresą suvažia- darbų teuždirba nuo 4 iki 7
vo. Lietuva yra savisto
vi valstybė. Steigiamas Lie
tuvos Sęipiąs išdirbo konstį-

litų į sąvaitę. Tikrai tokių 
komedijų pasaulis d a nebu
vo girdėjęs.

ją balsuos.
ma. Fašistinio plauko ele

_________ mentai balsavo, kad “Kelei- . _ .... . .
- . . . vio” red. St. Michelsono ne- Je». isposedzjavęs lygiai są

ftebraskoj Atkastas įsileisti Į delegatus. Jie su- vaite laiRo.
darė 82 balsu. Bet už Mi
chelsono mandato pripaži- 

D-ras Earl Bell, Nebras- nimą balsavo 110.
Po šito balsavimo, fašis-

susideda iš visokių įrodinėj-i- mėnesiai. Per "visą tą kain diskusinę medžiagą.- pažangiųjų yra žymi didžiu- «
mų, kad New Yorko valsti- laiRa “dp$įnįpiį” žinoio ri- Red.) ma. Fasistmio plauko ele- to, rezoliucija ou\ o priimta,
jos “senagvardiečių” komi- 1 __________ mentai balsavo, kad “Kelei- . Seimas pasibaigė subato-
tetui nebuvo duota proga 
pasiaiškinti. Jiems nebuvo 
iš anksto raštu pranešta kuo

sus kaltinimus, kokie prieš 
juos yra pas Pildomąjį Ko
mitetą, ir per visą tą laiką į 
tuos kaltinimus jie negalėjo.. . , ... ..... .—  .......—. j.. —.. Senovės Miestas.jie \ra kaltinami ir kokius iprirengt atsakymo. Daleis- 

jstatų paragrafus jie per- K jic nes^jo j 30 dįenų ......
zenge... Naujienos taip- atsakyt kaip konstitucija kos universiteto antropolo- ...
gi sako, kad tik keliatą die- reikalauia bet kuomet oer &as’ su astuoniais studentais tuose kilo sumišimas. Jie
nų prieš nacionalio komite- Tnėnprin<; npatetakė i pereitą sąvaitę atkasė netoli pamatė, kad jų mažuma, nėse Valstijose bus prezi-
to posėdį jie (dešinie) ga- tuos ?kundus kokie prieš Lynch’o miestelio smiltimis Nusiminimas prislėgė jų dento rinkimai ir keturios
vo laišką, kad atvykti Į po- 1U0g įuvo beveįk pnSL užpustytą priešistorinį mies- dvasią ir susirinkę “Dirvos” žymesnės partijos jau nomi-
sėdį pasiaiškinti, kuomet Mažinimas Drie kaltės ? kuris esąs apie 3 mylių ii- ofise jie ilgai tarėsi, kas da- namo savo kandidatus tiems
konstitucija nurodo, kad ’ gio ir pusantros mylios plo- bar jiems daryt. Nežiūrint, rinkimams. Imant chronolo-
“kaltinimo raštas turi būti Į- Bet eikim dar toliau. Kuo- čio. Mokslininko Bell'o ma- kad jų tarpe buvo ir Ręv. gine tvarka, nominacijos se-
teiktas nevėliau kaip už 30 met į Philadelphijos susirin- nymu, tas miestas buvęs gy- Kubilius, neatsirado nei vie- ka iš eilės taip:
dienų prieš teismą,” kad kimą “dešinieji” atsisakė venamas apie 4,000 metų at- no galvočiaus, kuris galėtų Norman Thomas sociali- 
duoti progos prisirengti prie ateiti, tai Nacionalis Komi- gal. Iš randamų įrankių esą pasakyt, kas jiems dabar da- . nartiinc ksnrlirl»r'i<ipaties teisino. tetas, norėdamas palaikyti galima spręsti, kad tų laikų ryt Visi tik dejavo: “Praki- PartlJos kandidatas.

Dabar pažiūrėkime, kaip draugiškus santikius, davė Amerikos gyventojai vertėsi šom viską!” “Viskas jau Landon, republikonų kan- 
ištikrujų viskas buvo. Jau demokratišką reprezentaci- iš žemės ūkio ir medžioklės, pralaimėta!” Kažin koks didatas, dabartinis Kansas 
1934 m., Bostono mitinge, ją abiem gnipęm naujam Rasta suanglėjusių kornų, juokdarys pasakė: “Vyrai, valstijos gubernatorius. 
Nacionalis Pildomasis Ko- valstijos laikinajam komite- arbūzų, pupelių ir molinių mums nieko daugiau neliko, Rooseveltas demokratu 
mitetas gavo raštiškus skun- te. Ir į naują laikinį komite- puodų liekanų. D-ras Bell tik rautis plaukus nuo gal- kandidatas dabartinis Jung- 
dus iš New Yorko prieš vai- tą “dešinieji” irgi atsisakė mano, kad tas miestas buvo vų ” tinių Valstijų prezidentas,
stijos komitetą. Nacionalis stot smiltimis užpustytas per di- Bet kaip bus, kad musų
Komitetas išsiuntė pakvieti- Reiškia, “senajai gvardi- dėlės dulkių audras, kokios vadas St Gegužis neturi Browderis, komun i s t ų 
mą, kad valstijos komitetas jai” buvo duota tiek progų, ir dabar tose apylinkėse plaukų?” kažin kas pašte- kandidatas, jų partijos cent- 
atsiųstų atstovus į sekantį kiek buvo galima, kad ji ga- j dažnai siaučia. .bėjo. ro sekretorius.

ŽYMESNIŲ PARTIJŲ 
KANDIDATAI J PRE

ZIDENTUS.
Ateinantį rudenį Jungti-
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pittsburgho Apygardos Draugijoms.
Žemiau paskelbiame visų išrenka vykdomąjį komite- 

draugijų susidraugavimui į -'tą iš tiek asmenų, kiek mato 
statų projektą, priimtą drau- esant reikalinga.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS!"
Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir žmonės.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

NIEKAS NEPEIKIA

gijų atstovų konferencijos, 
gegužės 17 d., 1936 m., Lie
tuvių Mokslo Draugijos sve
tainėje, Pittsburgh, Pa.

Perskaitykite savo susi
rinkimuose.

ĮSTATAI.
1 TIKSLAS. 

Visuomenės gerovės Įvyk
dymas be draugijų darbo 
neįmanomas.

Jokis geras sumanymas 
visuomenes arba tautos la
bui negali tiksliai įvykti be 
draugijų bendradarbiavimo.

Kas tik yra padalyta lie
tuvių visuomenėje, visa tai 
padarė lietuvių draugijos.

Dėl to yra tinkama ir 
nuoseklu, kad pačios drau
gijos turėtų savo nuolatinį 
ryšį arba susidraugavimą 
dėl padidinimo savo gero
vės, pakėlimo savo vardo vi
suomenėje ir geresnio darbo 
pačios visuomenės labui.

Šiais dėsniais remdamiesi, 
skelbiame šį musų tikslą:

(1) Suglausti į laisvą su
sidraugavimą visas Pennsyl- 
vinojos vakarų ir artimes
niųjų West Virginijos ir 
Ohio sričių lietuviškas drau
gijas, kurios sutinka su šiais 
įstatais ir bendrai pažangiu 
kuituriniu veikimu, nelie
čiant grynai partinių ir reli
ginių dalykų.

(2) Remti kiekvienos dr- 
jos kulturinį veikimą, suma
nymus ir parengimus kaip 
jų pačių naudai, taip ir vi
suomenės labui; panaikinti 
niekam nenaudingus vienos 
prieš kitą užsivarinėjimus ir 
darbuotės kenkimus.

(3) Kelti kiekvienos drau
gijos vardą; rinkti medžia
ga draugi iu istorijai, iu kon-c~ -c --------------------& r tf -c - -

stitucijas, senus čarterius ir 
įvairius ženklus. Istorinę 
medžiagą skelbti laikraš
čiuose, kad butų galima pa
šalinti klaidos ir netikslu
mai pirma, negu bus išleista 
draugijų istorija.

(4) Steigti lietuvių kal
bos pamokas suaugusiems, o 
ypač musų čia gimusiam 
jaunimui. Kur galima, išrei
kalauti iš valdiškų apšvietos 
įstaigų, kad įvestų musų kal
bos pamokas.

(5) Rengti musų vaikus 
prie to, kad jie noriai dėtųsi 
prie musų draugijų, arba, 
kuomet yra galima, tvertų 
sau atskiras draugijas ir at
skiras musų didžiųjų orga
nizacijų čiagimių kuopas.

(6) Stoti visomis išgalė
mis už Lietuvos nepriklau
somybę ir laisvę, lygiai taip 
ir už musų žmonių laisvę, 
demokratines teises pačioje 
Lietuvoje, kaip tai: už lais
vę tvėrimo visokių draugijų, 
už laisvę draugijų gyvavi
mo, už susirinkimų laisvę, 
už gyvo ir spausdinto žodžio 
laisvę; priešais persekioji
mą draugijų ir atskirų pilie
čių, neprasižengusių krimi- 
nališkai: taip pat stoti už 
palaikymą ir patobulinimą 
civilių, demokratinių teisių 
Amerikos Jungtinėse Valsti
jose, ginti teises kaip pilie
čių, taip ir ateivių.

II. VEIKIMO TVARKA.
(1) Šios organizacijos na

riai yra draugijos ir kuopos.
(2) Nei vienas narys 

(draugija) nesikiša į kitos 
draugijos vidaus reikalus.

(3) Šios organizacijos na- 
rių-draugijų atstovų metinis 
suvažiavimas yra augščiau- 
sia įstaiga. Bet atskiram 
svarbiam reikalui išspręsti 
augščiausia įstaiga yra refe
rendumas. Referendumui 
klausimą paduoti gali suva
žiavimas, arba vykdomasis 
komitetas, arba to gali pa
reikalauti dvi draugijos.

(4) Metinis suvažiavimas

(5) Atsitikus labai svar-' 
biam visuomenės reikalui, 
gali būt sušauktas nepa
prastas suvažiavimas, kuria
me dalyvauja tis patys at
stovai, kurie buvo draugijų 
išrinkti į pastarąjį metinį 
suvažiavimą.

(6) į suvažiavimą draugi
ja renka vieną atstovą nuo 
kiekvienos penkiasdešim
ties savo narių; turinti ma
žiau, kaip 50 narių siunčia 
vieną atstovą. Šie atstovai y- 
ra nariais visuotino komite
to tarpe metinių suvažiavi
mų. Vykdomamis komitetas 
palaiko ryšius ir susisieki
mus su jais. Vienoje miesto 
dalyje, taip pat viename 
miestelyje visų draugijų at
stovai sudaro bendrą komi
tetą ir išsirenka raštininką 
susisiekimui su vykdomuo
ju komitetu.

(7) Veikimo lėšomis pa
dengti draugijos įmoka kas
met proporcionales (pagal 
narių skaičių) duokles į 
vykdomojo komiteto iždą; 
esant reikalui, liuosai au
kauja iš iždo, iš parengimų 
pelno ir tt.

(1) ' aizdc.is iš Jafos miesto, kuomet policija užkure arabu riaušininkus. (2) Nikaragos 
prez.dento rūmai Managos mieste, kur sukilę militaristai anądien buvo apsupę prezidentą Sa- 
casą. (3) Floridos adv. Loftin, kuris buvo paskirtas užimti mir usio šen. Trammell’o vietą.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.
Per pastaruosius keturius 15 merginų turi pašaukimui,

ar penkius metus Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugijos 
vasarnamis ir parkas vadi
namas Olympia parku, buvc 
pradėtas išran.davoti neku- 
riom svetimkalbėm, neva 
radikalėm organizacijom. 
Draugijos nariai pradėjo 
pasipiktint. Būdavo priva- 

| žiuoja į parką juodukų, atsi- 
™ stoja prie vartų su pilnom 

tiesom ir pačios draugijos 
narius neįleidžia į parką dy
kai. Taigi, kuomet tarptau
tiniai pasirandavoja parką, 
tai nariams vietos nėra, jei
gu neužsimoka įžangos.

Ir pastaruoju laiku, kaip 
tarptautiniai įsipratino, pra
dėjo prisivest visokių pašle
mėkų, ir jie padarė labai 
daug nesmagumų ant mini
mo parko, ir todėl didžiuma 
narių ir pašalinių jau neno
rėjo ten atvažiuoti. Pastebė
jo tai ir direktoriai. Ir ku
riem rūpėjo organizacija 
daugiau ne kaip kokia poli
tinė grupelė, tai pereitam 
direktorių susirinkime nu
tarė, kad jokiom svetimkal
bėm bei tarptautinėm orga
nizacijom parkas nebūtų 
daugiau išrandavojamas ir 
jokie svetimtaučiai nebūtų

o kitos vietos užlaikančios 
nuo vienos iki penkių mer
ginų ir kas sąvaitė maino
mos iš vietos į vietą. Be to, 
“Herald” dar priduria, kad 
tos merginos, kurios naudo
jamos blogiem tikslam, nėra 
t2ip blogos nei pavojingos. 
Bet vienas iš biauriausių ir 
pavojingiausių su tom mer
ginom, kurios pačios savai- 
mi daro “biznį” ant tamses
nių gatvių Southbridge, 
Portland, Myrtle ii- da kur 
kitur. Jaunos mergaitės tar
pe 16 ir 21 metų, atsakan
čiai įsimaliavoia, nešioja 
skystas, permatomas drapa
nas, ir kaip greitai pamato 
kokį jaunuolį kiek nors įsi
gėrusi, tuoj ir prisikabina. Ir 
už tamsaus kampo, esą, ga
lima patėmyt tokių įvykių, 
ko savo akimis nenorėtum 
tikėti. Ir būtinai reikėtų 
šiuos pokampius, taipgi ir 
visą miestą apšvarinti nuo 
tekių nešvarumų. Žiūrėsime 
ar daug bus tiems užmeti
mams pataisymų? Ateitis 
parodys. Vėjo Vergas.

(8) Vykdomasis Komite- BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Kaip Zosė Laimino įsileidžiami, bet vien tik lie'
tas nerengia jokio bizmsko _________* r . _ , tuviai, tai tuomi gal bus iš-
parengimo ir tokiu budu Mirė Bronislovas Jokubonis. bininkų judėjimui jie žalin- ^an(iari^U ISleiStU- vengiama visų nesmagumų,
jų parengimus. B. Jokubonis gimę kove š1»; ziugs.

(9) Kiekvienoj apylinkėj ^5? 1893 m., Kalvarijos ap- ' Nors nemokytas ir ne- 
organizuojasi vietinių drau- skrity, Suvalkijoj. Ameri- daug domės kreipiąs į ap-

kon atvyko 1912 m. Mirė švietą, tačiaus Jokubonis ge- 
birželio 13, 1936. Palike rai permatė bimbizmo žalin- 
žmoną ir du sūnūs. Iš amate ‘gumą lietuvių darbininkų

ves į SLA. Seimą.

gijų sąrysis 
darbavimosi.

dėl geresnio

Gerbiamos Draugijos!
Perskaitykite šiuos įstatus

Bajoras net ir Clevelandan 
nuvažiavęs nevaldė vienos 

kojos.
Birželio 6 d., 1936 m..

kokius iki šiol turėjom.
Aš manau, kad tai svei

kas direktorių sumanymas, 
lietuviai nusipirko tą vietą, 
tai lietuviai turėtų ir naudo
tis ja. Bet vargiai direktorių 
tarimas geruoju baigsis.

Ulontrealo Lietuvių 
Reikalai.

Montreal, Canada.
Rašykitės į D. L. K. V. Ne- 

prigulmingą Kliubą, nes yra 
geriausia, rimčiausia ir tvir
čiausia pašalpinė lietuvių 
draugija, ne vien tik Mont- 
reale, bet ir visoje Kanadoj. 
Tai nėra tuščia agitacija, 
bet tikra tiesa, kurią lengva 
įrodyt.

Neprigulmingas Lietuviu 
Kliubas, nepriklauso jokiai 
politinei srovei, rimtai ir be-

buvo kmucius. Velkius um- judėjime. Visi bimbimai B. Brooklvne, Lietuvių piliečių Kiek teko girdėt, tai ekstra
--------)Wąs. Seniau veikte LSS. ■Jokubomo labai neapkentė, Kliube įvyko Sandaros 1 kp teitieji arba kaip juos vadi-

savo susirinkime; pareiškite SR f„kn “S 3u st?<:'!al ! alils delegatų išleistuvių vakarie- na bimbininkais ant sekan- _
savo pritarimą, ar nuomonę ciahstų Sąjungai, B. Joku- pasakydavo, kad jie yra vie- nė. Vakarienės rengėjais bu- čio draugijos susirinkimo, j Šališkai* "svarsto visu savo 
antrašu^6 ŽemiaU padėtU Sma^kT^^a^u^d^sori  ̂ ardyt<?Jų .,?ar.t)ininklJ vo Zosė Vitaitienė ir K. Pau- kuris iw& antradieni liepos Liksit Ji* lh,n-

Rašykit, kokį vardą šitai de
organizacijai norite duoti, dėl ko. Jis buy

(11 Pittsburgho Xpvcar-Palinkimo-ir laik-inludo. ‘ ' Baigianti® vakarienei, p. aei® nariams dąlyvtetite mogose, nėra jokių intriga-
(i, rittsourgno Apygar raščių skaityti nemilėjo. Bet I ‘ T1 L . .. . \ mikiene atidarė programą me susirinkime, ir kad visi ,vimu> kirsimmu narių vienų

dos Lietuvių Diaugijų Są- nUQ ĮjausOg buvo karštas i Jokioms, perėjo prie jr perstatė kalbėti Vitaitį, nanai tuo reikalu susirupin-; prieš kitus. Kaipo seniausia 
komunistas ir ju idėją skie- Į^kos ir ten pasiliko. Da- Viniką ir kitus, tarpe kurių tų ir išspręstų taip, kad pa- lietuvių bepartyvė draugiją, 
pijo kitiem nors pats iosne-’įr J.1S ,kltokias pažiūras tu jr “gai-sioji Zosė” buvo per- ciai draugijai išeitų tas ant kurioje susispietę rimčiausi 
-uprato ' rėjo ir į socialistus. Jam at- statvta. Pradėjus p. Vitai-i naudos. Draugija tun virs
Li oo e - i j a mdė, kad socialistai >'ra tienei kalbėti, tuojaus ėmė 500 narių ir prie geros tvar-

metais, kada A. rimtesni ir praktiškesni vi- koliotis jai priprastu budu ir kos Pati galėtų užlaikyti tą
Sd3 ia—a t C4.-1 rUS-ei i Piemeniniame darbe. Jis be jokio reikalo pradėjo sa- parką be kitų pagelbos ir
V. Pauk,sti, J. btilsoną ir ki- pritarė bendram frontui, bet Vo tulžį lieti ant p. Bajoro, nariams nereikėtų grumtis

(4) Pittsburgho Apygar- tus centristais, oportunistais netikėjo bimbiniams, kaipo varydama jį laukan iš sve- su visokių spalvų žmonėmis,
dos Lietuvių Draugijų Tary- ir reikalavo verst iš vadoyy- praktikoj patyręs jų veid- tainės ir rėkdama: “Seram bet netik su žmonėmis, bet
ba. bės, B. Jokubonis smarkiai mainystes ir žalingumą. out of here!” Gerai žinoda- gana tankiai su padaužom.

Parinkite vieną iš tų ketu- su kitais prieš A. Bimbos
rių, arba duokite savo suma- pasimcji
nymą. ' Rydavo, kad A. Bimba, jei- svetainę. Paskui jį išėjo, ir nėt, kad “atsiduoda” ’nely-šis įstatų projekte liks hklža“s- Vitaitis matydamas, kad, i, gybe atžagareiviškumuIr

taip silpnuti lietuviu darbi- mens dalykas, bet negalima iain.^ak buti riestai. dar daugiau. Nui odines, kad
vdip bnpnuų lietuvių uai nenaminėins kz klek laiko» draugų pra- ir pas mus yra padaužų ir daninku judėjimą ardo. praleist nepaminėjus. , p k(£.ų T/įp meg

Kada A. Bimba tapo pri- B. Jokubonis jaunas ved e žo į apatinę svetainę, ta- juos greitai galime ir pažin- 
imtas į komunistų partiją žmoną ir iškarto rodos gra- čiau nespėjus jam pasirody- ti, ir greičiau ir lengviau su 
atgal, iš karto jis buvo ne- žiai sugyveno. Bet pastaruo- ti, p. Yitatienė puolė Bajorą, jais apsidirbti — parodyt 
drąsus, bet savo grupės ne- sius kelius metus, tai išeida- pagriebė už galvos ir par- jiems atatinkamą vietą.
likvidavo. Jis laikėsi vienin- vo, tai vėl sugrįždavo prie trenkus ant grindų pradėjo --------
gurno ir puldavo centristus šeimynos. Labiausiai peikti- spardyti. Matydamas, kad Benie Cook-Kukauskas 
be pasigailėjimo; kritikuo- natas, kaip dirbdavo, tai gali būti blogai, p. V. Jan- gyv. po num. 16 Sterling

rysis.
(2) Pittsburgho Apygar

dos Lietuvių Draugijų Fede
racija.

(3) Pittsburgho Apygar
dos Lietuvių Draugijų Tal
ka.

projektu iki kito suvažiavi
mo, kuris Įvyks rudeny šiais 
metais.

Rezoliucijų ir įnešimų 
tvarkymo komisija:

S. Bakanas, J. Gasiunas. 
J. Baltrušaitis.

Konferencijos vedėjai:
J. K. Mažukna, pirm., A. 

Bačėnas, sekr.
Rašykite šiuo adresu:

nasimoiima kovojo Jis sa- B. Jokuboniui visi atiduo- ">as Zosės būdą, p. Bajoras Kai kuriems mano pasta- pasimojimą kovojo, jis sa paga|.bą -o veiklumą. pakilo ir ^sejo » vtnmtoę ba nepatiks. . Bandys Įrodi-

_________________  davo už visokius “prasižen- nepareidavo namo ištisą se- kauskas šoko muštynes stab- st., važiuodamas automobi-
j. Baltrušaitį 205 Seneca gimus.” B. Jokubonis to ne- zoną. Darbui pasibaigus, su- dyti, bet beskiriant ir jam liu So. Quinsigamond avė.,

Street, Pittsburgh, Pa. pakęsdamas, apleido komu- grįždavo. Žmona jį mylėjo teko keli smūgiai. Bežiūrint Shrewsbury, prie Olympia
nistus 1929 metais, pareikš- ir ištikima buvo iki mirčiai. Zosė vėl partrenkė p. Bajo- parko, biskį užgavo šalikėly
rlomoc eovn frontome Vorl Rot t IKI 54^ i-o lmnfn zvkiKdamas savo frentams, kad Bet jo elgesys peiktinas. Ji 

„ _ bimbiniai jovalą verda ko- mirė be cento. Šeima palik-
Liepcs 5-tą kalbės Dr. Jonas munistų partijoj ir tegul jie ta skurde. Prie jokios pašel- 

Sliupas. jį valgo. pinės organizacijos nepri-
Vietos lietuviai labai susi- 1930 metais, kaip sukilo gulėjo. Jurgis,

domėjo D-ro Šliupo prakal- eiliniai nariai prieš bimbiz-
bom. kurios Įvyks nedėldie- mą ir susiorganizavo i frak- 
ny, liepos 5," nuo 8 vakare, ciją atsikratyt Antano, Fer- 
Venta svetainėje, 103 Green dinando Abeko, Alenos ir 
st., Waterbury. Kiekvienas V. Bovino diktatūros, kurie;

WATERBURY, CONN.

LAWRENCE, MASS.
Bus apvaikščiojimas 12 

liepos.

laisvo protavimo zmones, 
turi daugiausia įtakos netik 
lietuviu tarpe, bet ir pas sve
timtaučius.

Didelė didžiuma Nepri- 
gulmingo Kliubo narių lin
kę laisvai socialistiniai pro
tauti, todėl ši draugija visuo
met eina su progresu; pare
mia kiekvieną visuomenei 
svarbesnį reikalą (ypatingai 
lietuvių reikalų klausimu Į.

rą ant laiptų ir pradėjo ko- pastatytą automobilį ir ne- 
jomis spardyti ir kumštimis sustojęs nuvažiavo. Bet kas 
daužyti. Šiuo kartu prišoko iš šalies tai patėmijo ir paė- 
p. Paulauskas Bajorą gelbė- męs registracijos numerį, 
ti ir, pagriebęs Zosę už kup- padavė policijai. Pirmadie- 
ros, Įgrūdo į Kliubo virtuvę ny, birželio 22 d. jis buvo 
ir užrakino. Paulauskui be- patrauktas teisman ir prie 
ginant Bajorą, ir jo nosis kaltės prisipažino, už tai li- 
buvo palikus raudona. Po kos nubaustas $25. Todėl

_ r ____ ______________ muštynių Bajoras atrodė patartina visiems, kad nors
lietuvis turėtų ateiti pasi- su komunistų partijos prita-; Lawrence’o Tautiška pa- kaip po karo: veidas buvo ir mažiausiam užsigavimui 
klausyti, ką tas nenuilstantis rimu čiulpte čiulpi " “t_:„ —on o,wi,.c,L-,-jOe „
darbuotojas Lietuvos išlais- vės” paskutinius
vinimui paaiškins apie jos niekino Pruseiką, . . .
padėtį dabartiniu laiku. Mizarą ir visą eilę vadina- vykt birželio 14, bet tą die- Clevelandan jis šiaip taip
Daug mes visko girdėjome mų oportunistų. Tada B. Jo- ną smarkiai lyjant, jubilė- atvažiavo, tačiau vaikščiojo “Worcester Herald” rašo, 
apie musų Lietuvą, bet da- kubonis vėl grįžo prie judė- jaus apvaikščiojimas nukel- šlubuodamas. kad vietinė policija pradėjo
bar išgirsime gyvą žodį, nes Jimo ir dalyvavo pasitari-'tas Į liepos 12 d. Tai taip “kumštininke” ardyti prostitucijos lizdus,
d-ras Šliupas galės daug ką muose, kaip geriau atsikra- 10 vai. ryto bus iškilmių- Zosė pabagaslovijo sanda- “Herald” priduria, kad fe-

----n.----------------------------------------------u— v-x—i išleistu- deralės ir vietinės policijos
oficialai yra dviejų klasių

pasakyti, nes jis Lietuvoje j tyt bimbiškos politikos lie- gos pamaldos bažnyčioje. 1 riečių-bokštininkų 
gyvena ir dirba. Ir visus pa- tuvių darbininkų judėjime, vai. dieną prasidės progra- ves į SLA. seimą, 
tyrimus mums teisingai pa
aiškins.

Nepamirškite dalyvaut vi
si liepos 5 d. vakare.

J. Ažunaris.

Bet jam tas nepavyko at- ma ant parapijos kempės, 
siekti. Daug kartų Jokūbo- Visus Lawrence’o ir apie- 
nis pasakė, kad A. Bimba su linkės lietuvius prašo jubilė- 
savo karžygiais liks dolerių juje dalyvauti.
gaudytojų apaštalais ir dar-. Taut. Parap. Komitetas.

Lnisvamanybč palinosoos dar
bininkus nno pragaro baiaiia. 
n socializmas — iš kapitalizmo

Kliubietis. .žmonės, bet abeji labai su
sidomėjo ištvirkimo padė- 
čia šiame mieste. “Herald” 
pažymi, kad Green gatvės šių metu. 
distrikte yra vieta, kur net*

Kadangi ši pašelpinė 
draugija yra viena iš demo
kratiškiausių, todėl jos tur
tu, nei vienos grupės apašta
lai negali pasinaudoti.

Be to, Neprigulmingas Lie
tuvių Kliubas turi patogioj 
vietoj savo gražią svetainę, 
nuolat daro įvairius pasi
linksminimus bei pramogas. 
Kiekvienas narys randa pa
togią vietą ir užsiganėdini- 
mą.

Lietuviai! Pasvarstykite 
čia išdėstytus paaiškinimus 
ir patys persitikrinsite, kad 
rimtesnės ir geresnės sau 
draugijos niekur nerasit, to
dėl pasiskubinkit. tapti jos 
nariu. O jei esi kupinas ge
rų minčių ir naudingų pla
nų, rasi geriausią vietą pasi
dalinti mintimis.

Be to, ši draugija kaipo 
tvirčiausia, geriausiai tave 
aprūpins ir materialiai laike 
tavo ligos ar nelaimėje.

Susirinkimai atsibuna pir
mą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 1 valandą po pie
tų savoj svetainėj, po num. 
2163 St. Catherine st., East.

Skubėk įstot dabar, laike 
vajaus, nes nereikia mokėt 
įstojimo. Vajus prasideda 
su liepos 1 diena ir baigsis 
su liepos mėnesio pabaiga

Kliubo Narys.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ŽEMĖ GAU ŪKTI BE LAUKINIŲ
GYVULIŲ.

Iš jvairių geologinių iš- nykti, o dauguma rūšių mil- 
kasėnų mokslo žmonės yra žinišku greičiu nyksta, ir vi- 
patyrę, kad gilioj, gilioj se- siškai nedaug laiko tereikia,
novėj, prieš šimtus tukstan- kol visai išnyks. .. v.
čių. o gal prieš milionus me- Kur šiandien begalima to šimtmečio senovės Lietu- 
.ų žemėje yra gyvenę visiš- užtikti stumbrų? O tuo tar- VOJ valstybės įstatymu ir tei
tai kitoki gyvuliai, negu gy- pu vis tik prieš keliasdešimt ^ės atžvilgiu buvo kelios 
vena šiandien. Daugelyje metų stumbrų dar butą jvai- žmonių rūsys bajorai, Jais- 
vietų yra pavykę iškasti tų rių Europos valstybių miš- viej1 valstiečiai, baudžiau- 
gyvenusiujų gyvulių griau- kuose: jų taip pat dar butą ninkai ir vergai, 
ių, iš kurių jau gana tiksliai ir Lietuvos miškuose.

mes galime sau įsivaizduoti, Pačias paskutiniaus i a s

Kaip Lietuvoje Senoveje 
Prekiaudavo žmonėmis

Penkiolikto ir septyniolik- Drobyševičiui už dvi kapas teismui, nes jo žmona buvo 
lietuviškų grašiu. pagrobta ir paimta už vergę

Kaip pasielgė šioj byloj be jokio pagrindo ir teisės, 
teismas, nežinia, nes teismo Bet teismas nepalaikė Pet- 
sprendimo nėra knygose įra- t ano pusės. Nusprendė, kad

dienas šiandien jau gyvena 
šie gyvuliai: beždžionės, go
rilos, činčilos, medžiuose 
gyvenančios kenguru, sterb- 
liuotieji vilkai ir kiti. Gori
los gyveno Afrikos miškuo-

Laisvieji valstiečiai buvo 
iš paprastų žmonių kilę, bet 
nepakliuvę į baudžiavą ai 
vergiją ūkininkai. Jie turėjo 
savo sklypus žemės ir įstaty
mai tą jų nuosavybės ir indi
vidualinės laisvės (laisvės 
nepriklausyti nuo kieno nors

se ir bu\o labai skaitlinga fįzįnįaį taip pat savo turtą 
bezdziomų rasis. Tarp kit- parduoti ir bet kur išsikelti > 
ko, goi ii.>s yra pačios pana- tejgę gaUgOjo> j$et politinių
šiausios į žmogų beždžionės 
Ir štai šiandien, kaip ap
skaičiuojama, visoj Afrikoj 
besą likę vos apie 50 tų bež
džionių. Praeis dar kelias 
dešimts metų—ir nei vienos

teisių laisvieji valstiečiai ne
turėjo jokių. Be to, iš tų pa
čių laisvųjų valstiečių buvo 
ne per daugiausia.

<okie iš tiesų tie taip senai, 
?enai gyvenusieji gyvuliai 
yra buvę. Ir štai kas nuosta- 
biausia: pasirodo, kad dau
guma tų prieš milionus metų 
gyvenusiųjų gyvulių butą 
nepaprastai milžiniškų. Jei 
mes palygintumėm pačius 
didžiausiuosius musų laikų 
gyvulius, tai, iš tiesų, jie at
rodys kone nykštukai prieš 
anuos milžinus. Pirmiausia 
didesnė dalis tų milžinų gy
veno vandenyse, paskui pa
mažu ėmė kraustytis į sau
sumą. Tie visi gyvenusieji 
žemėje gyvuliai šiandien y- 
.a pavadinti tam tikrais var
dais, kurie mums taip pat 
keistai, nuostabiai skamba: 
brontozauras, stegozauras, 
tyrannozauras, diplodokas, 
triceratopas, pelikozauras, 
kotilozauras, oksidaktilas,

—Labas rytas, tėve ’. tuojaus atsiras elektros. 0 tetrtbeldonas, titanoteras,
—Ai don *kėr... gamtoj eina amžinas judėji- entelodontas, uintateras, iš
—Ko taip nusiminęs, tė- mas. Jura nuolatos banguo- paukščių — archeopterik- 

ve, lyg žemę pardavęs? ja ir daužo uolas. Vėjas ir >as, pterodaktilis ir tt. ir tt 
—Markatna ant sumenės, audros drasko žeme ir lau- Tų buvusiųjų gyvulių, gyve- 

Maike. • žo medžius. Lietaus lašai nusių vandenyse ir sausu-
—O kas atsitiko? krisdami aižo akmenis ir moj, o taip pat paukščių y-
—Gazietos rašo, vaike, kapoja vandens paviršių, fa priskaityta šimtai ir tuk- 

kad perkūnas apdaužė šven- žodžiu, visur eina judėji- stančiai.
to tėvo vasarini palocių. mas, visur trinimasis, ir iš to Išnykstant šitiems milži- 

—Tai ko čia tai liūdėti, kįla elektronai, iš kurių pa- aiškiems gyvuliams, žemę 
tėve? Juk tai ne tavo turtas! sidaro elektra, kuri visuo- v-įs labiau ir labiau ėmė ap- 

met stengiasi kur nors bėgti, gyventi smulkesnieji gyvu- 
Kuomet Į debesį tų elektro- iįaį? kurie geriau galėjo pri- 
nų prisirenka bilionų bilio- sitaikvti pakitėjusioms sąly-

—Šiur, Maike, kad mano. 
—Kokiu budu?
—Popiežiaus prapertė y- 

ra visų katalikų skarbas, 
Maike, ba iš jų sunkios pro- 
cės subildytas. Bet tai da ne 
viskas, Maike. Markatna 
yra dėl to, kad tokia nelai
mė atėjo tiesiai iš dangaus. 
Jeigu koks šliuptamis pa
kištų šventam tėvui bombą, 
galima butų tokį paduot po
licijai ir uždaryt į džėlą; a]e 
kaip pats ponas Dievas de- 
mičių pridaro, tai nei ant 
sūdo negalima patraukt. Na, 
ir pasakyk man, vaike, ko-

nai, jie nebegali tenai sa

dėl perkūnas nešovė i bedie- spirti?

goms. Bet savaime supran- 
tilpti ir šauja^ Į kitą debesį tarną, kad ir smulkesnieji 
arba Į žemę. Toks jų peršo- gyviai ne visi išsilaikė: žy- 
kimas paprastai reiškiasi miai didesnė dalis ir jų am- 
žaibais, kurie perplėšdami zių bėgy- visiškai išnyko, ir 
orą sukelia baisų trenksmą, beveik visiškai neapsirikus 
Jeigu šaudamas į žemę žai- galima butų pasakyti, kad 
bas pataiko i namą, namas bėra pasiekę tik mažy- 
gali užsidegti. Taigi aišku, tė dalelė tų gyvulių, kurie 
kad namo pašventinimas čia musu žemės paviršiuje yra 
nieko negelbės.

—Tai pagal tavo rokun- 
dą, Maike, išeina, kad per
kūnas gali net ir vyskupą

—Vyskupas ar karvė, per
kūnui skirtumo nedaro.

—Ale tokio

višką Maskvą ar Meksiką, 
ale tiesiai Į popiežiaus dva
rą? Nejaugi šventas Elijo- 
šius, ką iš savo pištalieto visgi da nėra buvę, Maike, 
žaibais į velnią šaudo, gale- dak dvasišką asabą kur už- 
jo padalyti misteiką? muštų.

—Tėve, tu rūpiniesi visai _ 9 a-r tu -Iau užmiršai,
be reikalo. Perkūnas vra ak- tėve, kaip anais metais Bos
ią gamtos jėga, kurios ne- tone buvo nužudytas elekt- 
valdo nei Dievas, nei šv. Eli- rcs kedėj kunigas Richeso- 
jošius. Apsisaugoti nuo jos na^ kH,ri,. nunuodijo savo 
galima tik mokslinėmis prie- meilužę. Ji nutrenkė ta pa

gyvenę.
Taigi, kaip matome, gi

lios, gilios senovės laikais 
gyvulių pasaulis yra nuolat 
kitęs, ir kitęs, galima sakyti, 
gyvulių nenaudai: daugu- 

. .. . ma gyvulių rūšių, kurios ne- 
.^vtoJiTz? begalėdavo prisitaikyti pa

kitėjusioms gamtos ir gyve
nimo sąlygoms, turėjo visiš
kai nuo žemės paviršiaus iš
nykti. Kai kas gali pasakyti, 
kad taip buvo ir taip galėjo 
būti tiktai gilios senovės lai 
kais, prieš šimtus tūkstančių 
ar milionus metų. Bet labai 
ir labai apsiriktų tas, kas

monėmis, perkūnsargiais. elektra, is kurios pasidaro t • cajvotu: įvairiu gyvu- 
__ • j„i.. ir nerkunas. -• t-l • i - i -Bet popiežius mokslo daly

kams nenori tikėti ir todėl 
perkūnas jo vasarnamį tren
kė.

—Bet argi popiežiaus pa- 
locius nebuvo pašventintas?

—Šventinimas, tėve, ne
gali triobos nuo perkūno ap
saugoti. Jis greičiausia ker
ta aukštus daiktus, kuriuos 
greičiau pasiekia. Todėl 
perkūnijos metu beveik vi-

ir perkūnas. rūšių dėl vienokių ar ki-
—Maike. jau tu pradedi tokiu priežasčių nykimą:

bedieviškai. Man tas nepa- ėjo ir vėlesniais laikais, šitas 
tinka, taigi užbaigtame šitą nykimas, kaip tuojau pama- 
rokundą ir eisim savo ke- tysime, milžiniškais šuoliais 
liais. eįna įr musų dienomis.

—Keliauk sveikas, tėve. jr vėlesniais, ne taip jau 
dar senais laikais išnykusiu- 
jų gyvulių čia galime pami
nėti mamontą ar mamutą, 
didžiausį gyvulį, šiek tiek 
panašų į dabartinį dramblį.

keliate

Didžiausia šalies gyven- 
gorilos žemės paviršiuje ne- tojų dalis buvo baudžiau- 
beliks. činčilos — neštam- ninkai. Baudžiauninkas ga
bus gyvuliukai, kurių kai- lėdavo parsiduoti — pasto- 
liukaf nepaprastai gražus, ir vieji ir nepastovieji. Pasto- 
todėl patys brangiausi iš vi- vieji buvo tie, kurie priklau- 
sų kitų gyvuliukų kailių. Dėl sydavo savo ponui amžinai, 
kailių brangumo činčilas a- negalėdami niekur nuo jo 
merikiečiai, rusai ir kiti mė- pasitraukti, nors ir kažin 
gino auginti tam tikruose kaip žiauriai jis su jais elg- 
ukiuose. bet pasirodė, kad tusi. Nepastovieji gi, kurių 
šitaip auginamos vis dėlto su tačiau būdavo nedidelė vi- 
laiku nyksta. Dabartiniu lai- su baudžiauninkų dalis, ga- 
ku laisvėj gyvenančių činči- lėdavo, jei nepatinka, savo 
lų bėra užsilikę labai maža poną pamesti ir eiti pas ki- 
ir todėl manoma, kad nebe- tą. bet kam nors būtinai tu- 
toii tas laikas, kai jų visai rėjo baudžiavą vilkti — sa- 
beneliks. Maža bėra užsili- vo nuosavo ūkio turėti nete
kusių ir aukščiau minėtų rėjo teisės. Pas vieną poną 
sterbliuotujų vilkų, gyve- turėdavo išbūti ne mažiau 
nančių Australijoj, medžiuo- kaip metus laiko, o galėda- 
se gyvenančių kenguru (Au- vo pasitraukti nuo jo'ne ka- 
stralijoj), bebrų, kurių se- da panorės, o tam tikrą nu- 
niau nemaža gyventa ir Lie- statytą metuose vieną die- 
tuvos paupiais. Nedaug te- ną. Tokia diena būdavo ba- 
reikia laiko, kai šitie gyvu- landžio 23—jurginių diena.
liai bebus tik retenybė, ir, N , buvo musu se-

loraliau viftai įsnuks ,. ° ••------ j.... nuoliams vilkti ponų jiems
Nepaprastai smarkiai ny- užkinkytą baudžiavą, bet

ksta ir daug kitų, ypač stam visų sunkiausia būdavo ver- 
besniujų laukinių gyvulių gams. Jų būklė būdavo blo- 
rušių. Nyksta: liūtai, tigrai, gesnė ir už baudžiauninkų, 
drambliai, raganosiai, bege- Vergais daugiausia tapdavo 
motai, įvairus smulkieji žvė- karo metu nelaisvėn paimti 
rys ir žvėreriai, paukščiai— priešo kariai. Bajoras, gry- 
strausai, pingvinai, gandrai, žęs iš karo, parsivarydavo ir 
juros gyviai — banginiai, tuos, kuriuos jis kautynių 
delfinai ir tt. metu paėmė į nelaisvę. To-

Vienu žodžiu, didesnė da- kie nelaisviai tapdavo jo ša
lis, beveik kone visi lauki- vastimi, su kuria jis galėda- 
niai gyvuliai nyksta. vo daryti, ką non: iškeisti į

Dabar iškyla klausimas: kokį daiktą, parduoti, net ir 
kodėl taip smarkiai nyksta užmušti. Įstatymai jam visa 
laukiniai gyvuliai? Priežas- tai leisdavo.
čių čia yra keliatas, bet pati Bet j vergiją galima bu- 
svarbiausioji priežastis, be davo pakliūti ir kitu budu. 
abejo, yra žmogus. Žmogus Laisvas valstietis ar nepa 
įvairiais įrankiais ir prietai- stovusis baudžiauninkais ga 
sais medžioja ir naikina lau- galėdavo parsiduoti į vergi- 
kiniH?..^ vu 1US — zvėns n ja uz pinigus. Į vergiją gali- 
paukscius. ma būdavo parsiduoti tam

Žmonių skaičius pasauly tikram laikui arba ir amži 
nuolat didėja, žmogus; vis naį .Skolininkas, taiku nesu- 
daugiau ir daugiau uzka- grąžinęs skolos, taip pat ga 
nauja iki tol neliestus žemė. Įėjo paimtas į vergiją, 
plotus, kurie dažniausiai bu-

DEMOKRATU KONVEN
CIJA NOMINAVO 

RCOSEVELTĄ.
Pereitą sąvaitę demokra-

suomet pirmučiausia nuken- tų partijos konvencija Phi- Iš tiesų, dar prieš 
čia bažnyčių bokštai, jeigu ladelphijoi nominavo pre- tūkstančių metų Sibire butą 
jie nėra apsaugoti perkun- zidentą Rooseveltą savo daugybės mamontų. o šian- 
sargiais. Todėl ir po medžiu kandidatu ateinantiems pre- dien apie juos bežinome iš 
yra pavojinga stovėti aud- zidento rinkimams. Roose- jau minėtųjų geologinių iš
los metu, nes juos taip pat veltas nominaciją priėmė ir kasėnų (kai kuriose Sibiro 
dažnai kerte. pasakė prakalbą apie tai, vietose buvo iškasti beveik

—Olrait, Maike, bet argi kaip jis elgsis, jeigu bus iš- visai sveiki ir pilni mamon- 
Dievas negali perkūno kui- rinktas antru karte. Jo pra- to griaučiai). Kadaise že- 
ką taip nukėravot, kad ji kalba labai nepatiko stam- mėje gyveno mamontas, jis

nepadarytų dėmi- biems fabrikantams.niekam 
čiaus?

—Aš tik sakiau tau, tėve, Slad-
jugo-

išnyko ii tur būt jau niekas 
niekuomet gyvo jo jau ne
bematys.

O ką gyvulių pasauliui ža-
Viena, Austrija, 

kad Dievas perkūno neval- minge, Šteierjmarke, 
do. Antras dalykas, perku- slavų valdžios organų nuro- da musų gyvenamieji lai 
nas nėra jokia “kulka,” bet dymu, buvo suimtas žemės kai ? Iš tiesų čia beveik ne-
elektros srovė. ūkio darbininkas Antanas apsirikus galima butų pasa-

—O kas tą elektrą pada- Paveličas.Jis perduotas Leo- kyti, kad musų gyvenamo-
ro, Maike? beno karo teismui. Jis kai- sios dienos yra milžiniško

—Elektra, tėve, yra ener- tinamas dalyvavęs karaliaus gyvulių nykimo dienos. Štai 
gija, kuri pasidaro daiktams Aleksandro ir franeuzų už- visiškai musų dienomis vie- 
judant ar trinanties. Patrink sienių reikalų ministerio na kita gyvulių rūšis visiškai 
sm u kiai delnais, ir tarp jų Bartu nužudyme Marselyje, išnyko, viena kita baigia iš-

davo apgyventi įvairių gy
vulių rūšių. Gyvulių gyvena
masai plutas nuolat siauri
namas. Juk seniau ir Lietu
vos giriose galėjai sutikti 
pilkuosius lokius, stumbrus

Vergu galėdavo turėti ii 
laisvieji valstiečiai. įdomus 
dokumentas apie tokį laisvą 
valstietį, kuris turėjo vergą, 
yra senose Gardino teismo 
bylose. 1539 metais laisva

briedžius, šimtus tūkstančiu valstietis Sitkevičius pasi- 
vilkų, daugybes stirnų, la- skundė Gardino teismui, 
pių, o mažesniuosius žvėre- kad kažkas pavogė ir, pa
bus niekas ir suskaityti ne- ffrobė jo vergą Dijonizą. 
galėtu, šiandien tų gyvuliu Vergas buvęs labai ramaus 
tik liekanos bėra likę. * budo ir pnsinšęs prie savo 

Taigi, visur laukiniai gy- šeimininko, bet vieną naktį 
vuliai smarkiai nvksta. Pr*a- nei iš šio. nei iš to ėmęs ir 
eis dar vienas kitas šimtas dingęs. Ištisus dvejetą metų 
metu, ir laukinių gyvulių, Sitkevičius io jieškojęs. vi- 
jei ju nvkimas nebus kokiu sur aP^e .n klausinėjęs, bet 
nors budu sulaikytas, niekur niekas niekur’ jo nematęs 
nebeliks. ’ Cmks. negirdėjęs. Tik vieną kartą

“L. U.” atvažiavęs į Gardiną, eida-
--------------------------------- mas pro turgų, Sitkevičius

LATVIAI SURADO SENO žiu, ‘: ?«'. i? Dionizas prie
MIESTO LIEKANAS. Tie?to sulim? s“ .k.1.blra.v‘!P-
t, T deni semia. Apsidžiaugė Šit-
R-v^: kevičius, bet ir vėl tuoj nu-

mu, per kasinėjimus Takiu ,justi jam uk nes DJionj. 
pilies unuose buvo surasti paaiškino jam> kad da 
?eno latvių miesto likučiai. J
Spėjama,

syta.
Tas pats teismas tais pa

čiais metais sprendė tūlo 
Brodkos skundą prieš laisvą 
miesto gyventoją Lisauską, 
kuris pasiskolino iš Brodkos 
pustrečios kapos lietuviškų 
grašių ir negalėjo jų grąžin
ti. Teismas nusprendė, kad 
Brodko gali pasiimti Lisaus
ką sau už vergą.

Metais vėliau tas pats tei
smas atidavė į vergiją dvi 
moteris. Viena tų moterų 
buvo skolinga dvi, kita pus
antros kapos lietuviškų gra
šių ir negalėjo jų atiduoti.

Nuteisiami atiduoti į ver
giją žmonės sutikdavo teis
mo sprendimą su didele 
širdgėla ir neretai čia pat. 
teisme apsipildavo ašarom, 
raudavosi nuo galvos plau
kus ir, parkritę ant žemės, 
šaukdavo, verkdavo. Tačiau 
teisėju tas nejaudindavo. 
Tie ramia sąžine atiduodavo 
žmogų valdžion kito žmo
gaus. leisdami jam daryti su 
;uo, ką tik jis nori.

Bet labai retai teismas 
’šspręsdavo vergo naudai. 
Tačiau, tokis sprendimas v- 
ra randamas 1540 m. Gardi
no teismo knygose. Gardine 
teismas sprendė laisvos ūki
ninkės Vasicos ir malūni
ninko Kudajavičiaus bvlą. 
Bvlos aplinkybės buvo šito
kios: Ūkininkė Vasica prieš 
aštuonerius metus už pusę 
<apos grašių pardavė malū
nininkui Kudajavičiui savo 
9 metų amžiaus dukterį. Bu
vo surašytas Drie liudininkų 
naminis pirkimo-pardavimo 
aktas. Bet malūnininkas nu
pirktos mergaitės tada ne
pasiėmė, o paliko pas moti
na. kol paaugs. Kai mergai
tei sukako 17 metų, malūni
ninkas pareikalavo, kad ji 
ateitų gyventi pas jį. Bet 
motinai pagailo savo duk
ters, o ir šioji nenorėjo i ver
giją eiti. Tada malūnininkas 
mergaitės motiną apskundė 
eismui. Motina teisme aiš

kinosi, kad ji pinigus tik 
skolinosi ir sutinkanti čia 
pat skolą atiduoti. Bet malū
nininkas pristatė teismui pir
kimo akte ir liudininkus, ku- 
He parodė, kad ūkininkė 
tikrai pardavė savo dukterį 
malūnininkui. Pagal įstaty
mus bylą turėio laimėti ma- 
’unininkas. Tačiau, teisė
jams pagailo jaunos mergai- 
ės, kuri parpuolusi ant že

mės maldavo teisina neati
duoti jos i vergi ja. Teismas 
nusprendė jieškinį paprasta 
skola, o mergaitę palikti pas 
motiną. Pirkimo dokumen- 
a? čia pat teisme buvo su
draskytas.

Kai kada žmonės pakliū
davo į vergija, kaip i kokius 
spąstus, be jokios kaltės ir 
žinios. Štai, koks atsitikimas 
buvo vienoje Gardino ap- 
krities apylinkėje. Laisvas 

valstietis Petrą nas susipaži
no su geltonkase gražia 
mergina, kuri pasisakė iam 
esanti taip pat laisva vals
tietė. Petranas merginą isi- 
mylėio ir sutarė su ja susi
tuokti. Bet vos jie snėio at
švęsti pirma savo vedybinio 
gyvenimo diena, i jų namus 
;siveržė dvarininkės Rima- 
ševivičienės tarnai, pasigro
bė jauną Petrano žmona ir 
išsigabeno ją į dvarą. Nusi
vijęs grobikus Petranas ra
do dvare savo žmona pririš
tą prie įmūrytos į siena

kad tas miestas bar jis J’aU P°n° Drobyševi. 
-- - r i ♦ t?11?, čiaus vergas, kurio namaiuzeme dideli plotą. Kai kas a micsteBesa.

spėja, kad tai esanti senojo
Kuršo karaliaus taametino Teisme paaiškėjo, kar 
pilis.

Petranienė turi pasilikti pas 
Rimaševičienę už vergę, o 
jei Petranas nori su savo 
žmona gyventi, tai Rimaše- 
vičienė turi duoti jam skly
pą daržo ir trobelę gyventi. 
O jei Petranas tokiom sąly
gom nesutinka, tai gali eiti, 
kur nori.

(Tai šitaip buvo “stipri” 
Lietuvos praeitis, iš kurios 
dabar tautininkų valdžia 
“stiprybę semia” šaudyda
ma Lietuvos valstiečius.— 
Zec.) “L. U.” P. K.

DKA^A TOLIMO
JE ŠIAURĖJE.

grandinės ir išplaktą rykštė
mis. Petranas pareikalavo 
‘itiduoti jam jo žmoną, bet 
dvaro bernai ii pati apkūlė 
ir iš dvaro išviio. Tada Pet-

vergą pavogė ir pardavė ranas apskundė dvarininkę

“N. W. J.” rašo apie bai
sią dramą, įvykusią tolimoje 
šiaurėje. Vrangelio saloje, 
Sovietų Rusijoje. Čia g>’ve- 
na nedidelis žmonių skai
čius, valdomas Sovietų pa
skirto gubernatoriaus. Salo
je, kaip visoje tolimoje šiau
rėje, tris metų ketvirtada
lius yra poliarinė naktis. 
Ten gyveną europiečiai prie 
to nepripratę ir visa tai ne
paprastai veikia į žmonių 
jausmus, ugdo žmoguje nu
sikaltėlių instinktus. Taip 
tik ir šią dramą tegalima iš
aiškinti.

1929 m. į salą plaukė 
mokslinė Sovietų ekspedici
ja. Kadangi ledų masės lai
vą suspaudė, todėl laivo įgu
la be pašalinės pagalbos ne
įstengė iš salos išsikraustyti. 
Tokiu budu visa laivo įgula 
buvo priversta 5 metus išgy
venti šioje saloje, nes siųs
tieji laivai prie salos negalė
jo priplaukti. Daugelis žmo
nių, neišlaikę mirė. Bet dar 

! blogiau atsitiko su kai ku
riais gyvaisiais: ėmė reikštis 
pamišimo žymės. Kaiku- 
riuose žmonėse pasireiškė 
piromanija, tai yra nepapra
stas noras ką nors padegti. 
Kai vienas tokių manijakų 
norėjo padegti palapinę, ne
liko kito nieko, kaip jį su- 
pančiuoti.

Pagaliau 1934-35 metų 
žiemą pasiųsta nauja gelbė
jimo ekspedicija, kuriai va
dovavo prof. Zemenchuk. 
Ekspedicija plaukė “Krasi- 
no” ledlaužiu. Ekspedicijai 
pasisekė pasiekti Vrangelio 
salą.

Prof. Zemenchuk atleido 
salos gubernatorių, o liku
sius gyvus 11 ekspedicijos 
dalyvių pasiuntė “Krasinu” 
atgal į Rusiją, o pats su dak
taru Volfsonu pasiliko salo
je daryti mokslinius tyrinė
jimus. Pasiliko atsigabentą 
trumpų bangų radio siųstu
vą, kurio pagalba jis galėjo 
susisiekti su kulturinguoju 
pasauliu.

Netrukus po “Krasino” iš
plaukimo. pamišimas ėmė 
reikštis ir profesoriuje Ze- 
menehuke. Jis įsakė vienam 
čiabuviui, šunų varovui, nu
žudyti gydytoją, kai šis bu
vo išvykęs medžioti. Kai nu
žudytojo lavonas buvo su
rastas, profesorius Įsakė nu
žudyti ir visus liudininkus. 
Pats gi nušovė ir daktaro 
žudiką, kuris žudym ą atliko 
jo įsakymu. Kai vėl atvyko 
“Krasinas” pasiimti likusių 
dviejų žmonių, čiabuviai 
laivo kapitonui papasakojo 
viską, kas atsitiko. Kapito
nas apkalė prof. Zenenchu- 
ką ir išgabeno į Maskvą. 
Maskvoje dabar tiriamas 
profesoriaus dvasinis stovis. 
Mokslininkai iš šios dramos 
daro tyrinėjimus, norėdami 
nustatyti, kokią įtaką daro 
šiaurės klimatas į no/malaus
žmogaus protą. ‘L. 2.’

i



No. 27. Liepos 1 d., 1936 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktas Puslapis.

Į Įvairios Žinios.

Lietuvon Žudų Sam- anglija perka dau- , J.* Į GIAU LIETUVOS ŪKIObruzais. gaminių.
Jau kelinti metai, kaip

Arabų Demonstraeijd Prieš Žydus.

Mirdamas žydas savo didelį 
turtą paliko katalikei tar

naitei.
Nuo senų laikų Lietuvoje 

gyvenantieji žydai stengėsi 
ir dabar tebesistengia viso
keriopai atsirubežiuoti nuc 
santykiavimo su kitų tikėji
mų žmonėmis. Jie tepalaiko 
tik tokius santykius, kurie 
yra neišvengiami, arba tei
kia jiems naudą. Žydaitė su 
katalikų apsivesti tegali tik 
slapta. Tokiu atveju gimi
nės ir artimesnės aplinku
mos žydai iki paskutinio 
momento stengiasi žydaitės 
ir kataliko vedybas sutruk
dyti. Vienas šių dienų įvy
kis, sukėlęs didžiausį Uk
mergės žydų visuomenės 
bruzdėjimą ir parodo, kiek 
jie tebesilaiko senų savo pa
žiūrų.

Dar prieš karą Ukmergėj 
gyveno žydų tautybės Moiša 
Levinas, veteri norius. Per 
karą buvo išvykęs Rusijon 
o vėliau vėl grįžo Ukmer- 
gėn. Tarnaite jis pasisamdė 
Sofiją Griškevičienę, našlę, 
kurios vyrą užmušė didžia 
jame kare. Jau prieškari
niais laikais M. Levinas ma
žai susieidavo su žydais, c 
po karo visai nutraukė su 
jais santykius. Net žydų kal
bos jis vengdavo. Už tai Le- 
viną žydai pravardžiodavc 
“pulžydek”-“puse žydelio.’'

Nesenai M. Levinas susir 
go ir pasikvietęs notai;ą su
rašė dokumentą, kuriuo il
gametei savo tarnaitei S. 
Griškevičienei užrašė 80,- 
000 litų — 15,000 litų gry

Sis vaizdelis parodo arabų demonstraciją prieš žydus Abu (ioš mieste, šitoj demonstracijoj 
dalyvavo 10,000 arabų. Jie čia prisiekia kovoti, kol nebus uždaryta žydų imigracija Palestinon.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 6 Į PARDUODU LIETUVIŠ-
6 ŽMONES AUTOMO- |

B1LIUJE.
Lackauanna gelžkelio 

traukinys New Yorko valsti
joj pereitą sąvaitę sudaužė 
automobilį ir užmušė 6 žmo
nes, važiuojant jiems sker
sai bėgių. Automobiliu je Į 
buvo 2 vyrai, 2 moterįs ir 21

nais pinigais ir 65,000 litų na ūkininkai. Zec.)

tarp Lietuvos ir Anglijos 
laimingai vystosi prekybi
niai santikiai. Anglija šian
dien yra vienas didžiausių 
Lietuvos sviesto ir kiaušinių 
pirkėjų. Taip pat yra stam
bus pirkėjas ir Lietuvos mė
sos gaminių. Šių visų gami
nių anglai per mėtus iš Lie
tuvos nuperka maž daug už 
50 milijonų litų. Dėl to Lie
tuvos ūkio organizacijoms 
labai svarbu arčiau pažinti 
Anglijos rinką ir savo gami 
nius pritaikyti tos rinkos rei 
kalavimams. Tuo tikslu An
glijoje dažniau turi lankytis
ir Lietuvos ūkio vadai. Ge- ĮfRANCUZIJA PRITARIA APŠAUDĖ JAPONŲ LAI- daugiau kaip 90 metų am- 
gužės mėnesį Anglijoje lan- SOVIETAMS. VĄ SU KONTRABANDA, žiaus. “Jaunoji” iki šiol el-
kėsi “Pienocentro” pinui- Montreaux, Šveicarija. Shanghai, birželio 24 d. getavo, o dabar jos vyras, 
ninkas Jonas Glemža. Grį- Valstybių konferencija svar- Kinai pagavo kontrabandi- tuojau po vestuvių nusivedė 
žęs iš savo kelionės jis Lie- stė Turkijos reikalavimą lei- nį Japonijos laivą Moeki ją pas notarą ir jos vardu 
tuvos spaudos atstovams pa- sti jai apsiginkluot Darda- Karu, kuris šmugeliavo pre- perrašė savo namelį. Nors 
reiškė, kad Lietuva sviesto nelių sąsmaugoje, tarp Juo- kės į Kiniją. Nenorint įgulai “jaunoji” yra senesnė, bet 
išvežimą į Angliją turėtų dujų ir Viduržemio jūrių, pasiduoti, sako, kad keli Ja- laikosi stipriau, o “jaunąjį 
padidinti dar bent ketvirta- Anglų atstovas reikalauja, ponijos jurininkai pašauti, bažnyioje, po
daliu to, kiek dabar išveža- kad Juodosios juros butų at- Japonija tuojaus įteikė Ki- piršlys buvo priverstas pa 
ma. Anglijos rinkose sviesto viros visų šalių karo lai- nijai aštrų protestą. imti už parankės ir pastaty-
kainos šįmet numatomos ge- vams. Turkijos atstovas rei-į Peipinge Japonijos karei- ti ant kojų. “L. A.”
resnės, negu pernai. kalauja, kad Rusijai butų viai užėmė dalį miesto ir iš

Pastebima, kad paskuti- leista laisvai naudotis Dar-ten išvijo visus kiniečius ir 
niuoju metu Baltijos valsty- danelių sąsmauga, o reika- visus svetimšalius, 
bių, taigi ir Lietuvos, sviestą lui esant galėtų siųst kariš-:
anglai pradeda labai pa- kus laivus ir Viduržemio' VODOPJANOVO KELIO- 
mėgti, nes jo rūšis kasmet juras. i NĖ
gerėja. Lietuvos sviesto ru- Sovietų atstovas reikalą- Maskva. Sovietų Sąjun- ziaus neveaęs PaeJO is uguau- •••*> —-----— —— — —
sies gerėjimą pripažįsta ir vo, kad į Juodąsias juras ne- i gos lakūnas Vodopjanovas, koS( Suvalkų gub. Paliko brolį' SvoT jį įS?‘pXu auiZSt’ar’
vienas didžiausių Anglijos butų įleidžiama kitų šalių i kuris nesenai buvo nuskri- Amerikoje. Lai būna jam amži- ba kurie žino jo adresą, prašau pra
sviesto žinovų. } Angliją karo laivai, išskiriant tų ša- dęs į Pranciškaus Juozapo na atmintis. Vaclovas Bingelis. "“žti ka a*u<T a"u
šiais metais Lietuva taip pat lių karo laivus, kurių žemės žemę, ore išbuvo 75 valan
daugiau išveža ir kiaušinių, prieina prie Juodųjų jūrių.;das ir padarė apie 9,000 ki- 
Už sviestą ir kiaušinius da- Francuzija Sovietų reikalą-;lometrų 
bar per sąvaitę Lietuvos ūki- vimą paremia, bet Japoni- Į
ninkams išmokama dau- jos atstovas palaiko Angli- ŽEMĖS ŪKIO IR PRAMO- 
giau, kaip po 1 milioną litų. jos reikalavimą. Anglų dip- NĖS PARODA KAUNE.
(Bet, ar daug tos sumos gau- lonjjtas Sovietams darei Birželio 27 d. Kaune ati 
-----rz._ . Tsb. |priekaištų, buk Sovietai Juo-!daryta paroda. Parodoje v

KUS BALANDŽIUS.
* Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Priaiun- 
čiu į vras dali* 
Suvienytų Valsti
ją ir į Kanadą 

GEO.
BENDORAIT1S 
520 \Vilton St.. 

U’aterbury, Conn.
vaikai.
gyvas.

Nei vienas neišliko

PAJIEŠKOJIMAI

REIKALINGAS VYRAS
! viduramžis.kurs mokėtų melžt karves 
j ir dirbti ant formos. Duosiu gerą už
mokestį. darbas nuolatinis geram vy
rui. Atsišaukite tuojaus. (9

J. J. Plandunis
Rt. 1, Rowe’s Corner, Auburn, Me.

Pajieškau PETRO CIZUNO SUNŲ, 
jis yra State Hospitolėje. Daktarai 
sakė, kad jis iš tos ligos nepagys. Jis. 
prigulėjo ir prie So. Bostono Kliubo. 
Pirm 15 metų jis gyveno Hyde Par
ke, Mass., su savo žmona ir sunais. 
Jis turi $1,500 ir tie pinigai yra State 
globoje. Norint platesnių žinių, kreip
kitės pas (S)

MARTIN UALUI.IS
1854 Dorchester avė., Dorchester, 

Mass. Tel. TALbot 5208.

1 APSIVEDIMAI.
Pajieškau draugės tikslu apsivedi- 

mo, tarp 40-50 m. apsišvietusios ir 
blaivios, turtų nepaisau. Aš turiu 50 
metų, dirbu po biskį. Kurios norėtų 
arčiau susipažinti, rašykit ir įdėkit 
savo paveikslą. Gyvanašlės ir ant 
juoko prašau nerašyti. Tik ant rimtų 
laiškų duosiu atsakymą.

___ Frank Buck
Station C., W orcester, Mass.

JUngtUVių, Pajieškau apsivedimui suaugusios 
! moteriškės. Esu našlys, 56 metų, tu
riu 75 akerių ūkę, prie gero kelio

Parsiduoda 50 akerių farma
Visa apsėta javais ir kitokiu derliu. 

Parduodu už pusę kainos. Klauskite: 
\YILLIA.M MESKAUSKAS (8 

R. F. D. 1, CORRY, PA.

Parsiduoda Gera Farma.
64 akeriai, apie 15 akerių girios, 

prie pavieto kelio. Elektriko šviesos, 
lietuvių užgyventa kolonija, yra lie
tuviška bažnyčia, kelios pašelpinės 
draugijos ir keli kliubai. Žemė, bu
dingai geri. Norinti įsigyti gerą ūkę 
ir pigiai, rašykite: (7 į
John G. Mitrin, R. 1, Freesoil, Mich.

PARSIDUODA FARMA
B0CKWOOD. N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių, naujas namas ant 2 
aukštų, ir visi budinkai nauji, ant di
delio kelio, visai miestely, prie moky
klos, storų ir bažnyčios. Elektros 
šviesa ant kelio, apšviečia visą namą. 
Vanduo stuboj ir lauke, nėra gyvulių, 
tik daug vištų. Didelis malkų lotas ir 
daug ūkės įrankių. Stubos furničiai 
parsiduoda sykiu, jeigu norės. Musų

gražioj vietoj ir netoli miesto. Skolų kaina $2,800 — pusę įmokėt. O kitus

DANBL’RY, CONN. 
Vaclovas Bingelis praneša 

kad birželio 23 mirė “Keleivio’ 
prenumeratorius

neturiu. Tūrių vaikų, bet suaugę ir 
negyvena prie manęs. Atsišaukdama 

1 malonėk prisiųsti ir savo paveikslą.
J. U (8

R. 1. Box 1, Scottville, Mich.

Pajieškau brolio JUOZO KAUP1O, 
paeina iš Lietuvos iš Gruždžių vals- 

ANTANAS čiaus, Šiupilų kaimo. Atvažiavo į Ka-
iznrkT ivic in * . nad:* 1928 melai- Pirmiau gyvenoKKOL1KAS, apie 40 metų am- Winnipege, vėliau išvažiavo į Londo- 

lievedęs paėjo iŠ llgliau- njL Kanadoje, dabar nežinau kur ran

ant lengvo morgičiaus. Kurie norit 
pirkt? farmą, pirkite dabar ir gaukite 
gerą farmą pigiai. Labai gera vieta 
bizniui ir geresnės vietos formai ne
gali būt. Pirksite pigiai. Du seni žmo
nės ant formos ir nori būtinai par
duot. Toji farma yra New Yorko val
stijoj, Fulton County, prie šių mies
tų: Johnstown, Gloversville, Amster- 
dam ir kitų. Galima farmą pamatyt 
kada tik norit. (8)

VINCENT KVEDERAITIS.
ROCKVVOOD, N. Y.

71 Betver st., Danbury. Conn.

PARSIDUODA STORAS 
IR NAMAS.

nešti, už ką tariu daug ačiū. (8)
KAZYS KAUPIS, P. O. Box 83,

Hainesport, N. J., U. S. A.

J ieškau gyvenimui draugės nuo 35 
iki 45 m., kad butų protinga ir blaiva 
moteris; aš esu 39 metų, nevartoju 
svaigalų, nei tabako. Plačiau paaiš
kinsiu per laišką. Prašau prisiusi ir 
paveikslą su laišku. (7)

T. Sakalauskas
9622 Cardoni, Detroit, Mich.

vekseliais. Savo giminai
čiams Levinas užrašė dide
lius muro namus, bet su są
lyga. kad jie turi išpirkti S. 
Griškevičienei užrašytu? 
vekselius.

BOLŠEVIKAI ŽADA AP
SAUGOT PRIVATINĘ 

NAMŲ STATYBĄ.
Anglų spauda skelbia,

dasias jūres nori pasidaryti

.... , . kad Sovietų valdžia pneme
Almėtus doku-t projektuojamoje konstituci- 

mentus surasius, S. Gnske- joje tuog punktus, kurie pri
žada apsaugot

ISPANIJOS FAŠISTAI 
NUŽUDĖ SOCIALISTĄ 

IR SUDEGINO BAŽ
NYČIĄ.

Iš Madrido pranešama, 
privatinę į.3(j ^licente mieste būriaivičienė pakvietė daktarą

kumento Vuraivmo metu m’ nuos?7b« Sovietuose ir
“2 bu™ Jp”no? X SiJK”* namUl-Hstą - sudegini kataliku 

nėi. Po to ji išgavo iš banke Valdžia duosianti didelių
s^irt4S . kreditų kooperatyvių namų

Dėl tokio Levmo pasielgi- statymui. Darbininkai galė- 
mo, uz užrašymą turtų lietu- sįa juose įsigyt butus visam 
vei tarnaitei ukmergiškiai jajkui ir galės juos nusipirk-
zydai pakėlė didžiausį triu- tį
kšmą. Tuojau buvo pasiųsta Naujoj konstitucijoj nu- 
t?lę£Tama Kuboj gyvenam matOma, kad smulki privati- 
fiai M’ , ,vm.° giminaitei, nuosavybė, kaip namai, 
kad n skubiai atvyktų L k- rakandai bus įstatvmu ap- 
mergėn. Kita giminaitė įssi- saUaOiami
rūpino, kad keli gydytojai g J —_______
apžiūrėtų M. Leviną ir nu- REVOLIUCIONIERIŲ VA- 
statvtų ar jis yra pilno pro- DAS PANAMOS PREZI- 
to. Bet Levinas pasimirė sa- DENTAS.
vo testamento nepakeitęs. Iš Panamos sostinės pra- 
Jis buvo palaidotas katali- nešama, kad

ra.du pagrindiniai skyriai: 
p^’vulininkvstės ir nramo-0*7 - -------- ----- i
nės.

Gyvulininkystės skyriuje 
yra išstatyta apie 400 įvai
rių gyvulių. Jie beveik visi 
užauginti Lietuvoje. Tik vie
nas kitas yra įvežtas iš už-

Štoras gerai įrengtas, yra šaldytu
vas ir kiti moderniški įrengimai, pil
nas visokio tavoro. Namas naujas, 
ant kampo gatvių, viskas naujoviškai 
įrengtas., 5 lotai žemės ir garadžius; 
vienas fėras į Bostoną. Parduoda pats Pajieškau gyvenimui draugės mer- 
aviniukas — nebrangiai. Geras žmo- ginos ar našlės, kuri mylėtų vesti 

gus gali pasidaryt gražų ptagvveni- rimtą šeimynišką gyvenimą. Pagel- 
mą. Pamatykite.' v. BARTKUS, dauju kad butų se jaunesnė kaip 17
87 Trenton Rd.. Readville, Mais. 
Telefonas Hyde Park 1005

REIKALAUJAM VYRŲ 
ARBA MOTERŲ

kų kapuose, nes žydai už sa- mestenes Arosemena, revo- 
vo kapus prašė didelės pini- liucinės koalicijos vadas,

namų
bažnyčią. Fašistai bažny
čias degina dėlto, kad su 
kelt tikinčiuosius prieš liau
dies valdžią.

LATVIJOJ SURASTA 
NUOSTABI MERGAITĖ.
Ryga. Laikraščių praneši

mu, Rygoje sudaryta moks
linė komisija, kurios užda
vinys yra ištirti 10 metų mer
gaitės nepaprastus telepati
nius gabumus. Ta mergaitė 
gali pakartoti kiekvieną tek
stą bet kuria kalba, kad jos 
ir nemoka, kada tekstą jos 

Dr. Juan De- motina skaito kitame kam-

pi _
Forničių Fabriko Los Angeles mies-

sienio. Parodoje vra išstatv- u- aarbap ’F rerą ai^ užtikrinu ant 
_ y. viados. Rasvk lietuviškai ar analistą 170 raguočių, apie loO kai._  2_ __________

arklių. Yra keli iš užsienio 
įvežti eržilai, kurie skirti 
Lietuvos arklių veislei page
rinti.

Pramonės skyriuje išsta
tyta apie 120 Lietuvos įmo
nių ir įstaigų gaminių. Į pa-

STANTON BROS. FURNITURE CO. 
21(32 Pasadena avė. Los Angeles, Cal.

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi

ni. iki 30 metų amžiaus; aš esu vaiki
nas 26 metų, turiu pastovų darbą, 
dirbu nikelio kasykloje, uždirbu ne
blogiausia; esu rimto užsilaikymo, 
taip pat noriu susirasti rimtą drau
dę gyvenimui ir su pirmu laišku pra
šau prisiųsti savo paveikslą, kurį pa
reikalavus grąžinsiu. <7)

P. M. F. Gudelis, P. O. Box 327, 
Creighton Mine, Ont., Canada.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui nuo 21 iki 37 m., aš esu 

.virš 42 metų, turiu namus ir biznį; 
prašau su pirmu laišku paveikslą, at
sakysiu tik ant rimtų laiškų. (7

John Ribickas
9412 Oakland avė., Detroit, Mich.

. Parsiduoda Gera Farma.
Žemė lygi, be kalnų, su dideliu pu

šynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
arti. Labai paranku su šeimyna. Gy
vent galima iš pieno. 46 akeriai že
mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
melžiamų karvių, bulius ir kitos au
ginamos; yra žąsų ir turkių, vištų, 
kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
prie formos įrankiai ir mašinos. 8 
ruimų namas su elektra ir *miesto 
vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
medžių. Geras pirkinys kurie nori 
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— 
maža šeimvna Kreipkitės pas (33(

V. KAVALIAUSKAS,
Nashua Street, Shirley, Mas*.

FARMA PARSIDUODA.
29 akeriai žemės, 20 dirbamos. 9 

ganyklos, 10 kambarių namas, šalti
nio vanduo, elektra, prie didelio štej- 
tavo kelio, pusantros mylios į miestą, 
gražus jaunas sodas. 2 barnės, reika
lingi įrankiai; 1 arklys, 3 karvės, 2 
telyčios, 1 kiaulė, 7 paršai, vištinin- 
kai. daug vištų, žąsų, ančių. Labai 
smagi vieta gyventi. Viską parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo, naš
lė, nėra kam dirbti. (8)

MRS. ANNA GENEVIGE
Tomaston Rd., Watertown, Conn.

gų sumos. Tsb.

baryje. Tuo nuostabiu reiš
kiniu susidomėjo ne tik Lat- 

buvo išrinktas Panamos pre- vijos, bet ir užsienių moksli-

nančia fosforą, t. y. elementą labai 
rodą iš visu Lietuvos kraštu reikalingą tvirtiems, galingiems ner- 

1 . ..A z,n vams. Medikaliską fosforą parašo
SUVaŽiaVO jipie lo0,000 gy- daktarai, kad sušvelninti ir nuramin- 

ido- sujaudintus, svyruojančius, skau
dančius nervus. Jis yra brangus ner
vų suirutėse, kurios pagimdo “nusidė
vėjimo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tikrą 
formą geležies, raudono kraujo reika
lingo budavojimui tvirtesnių ir svei
kesnių raumenų ir sugrąžinimui spal
vos ir pilnumo išblvškusiems, plo-

ventojų.
mauja.

Paroda visi

SUSTREIKAVO DEGTU
KŲ DARBININKAI.

Birželio 22 išėjo streikan 
Springfielde Diamond 
Match kompanijos darbi
ninkai. Unijos darbininkai 
prie dirbtuvės vartų atlaikė 
susirinkimą ir paskelbė 
streiką parėmimui darbinin
kų tos pačios kompanijos, 
kurie streikuoja Barbertone 
ir Wadsworthe, Ohio. Dirb
tuvė tuojaus buvo apstatyta 
darbininkų sargais. Dirba 
apie 300 darbininkų dviem 
atmainom.

zidentu. ninkai.

VOOOO'SOOOOOOOOOOS&OOOOOOOOOOO'OOOOOOOOO'OOOOOOGOOASOO^ji

12 MIRĖ NUO SĄJŪDŽIO.
Birželio 18 New Yorke 

kumščiavosi vokietis Schme- 
lingas su juoduku • Louisu. 
Tom O’Burke, senas oromo- 
teris, susmuko prie Schme- 
Hngo kojų kalbėdamas su 
juo kambaryje da prieš 
kumštynes ir į trumpą laiką ' į 
jis mirė. Kiti iš mirusiųjų 
yra veik visi vokiškomis pra- 
va dėmis. Jie mirė iš didelio 
tąjudžio.

100 METŲ AMŽIAUS 
JAUNAVEDŽIAI.

Gegužės 19 dieną Kaišia 
dorių katedroje susijungė į- niems ye^ms"Be~to,“"NUGA-TONE
Horm įjmnjivpdyiii novti - Ietį- t’-3*"* šešias kitas brangias gyduoles. CIO1T1I jaunateazių poia. Kai pradėkit imt NUGA-TONE šiandien 
siaderiskis, senas pensinin- ir tėmvkite kaip stiprėsit. Parduoda 
kas Pranas Šidlauskas, 86 visi aPtit'kTorviaį.su Ra™lija 
metų amžiaus, vede Rožę trytmentni.
Ščerbienę, kuri senesniu Nuo užkietėjimo imkit—uga_sol 
r—Idealų Liuosuotoja vidurių, 25c. iržmonių pasakojimu turinti 50c.

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

L4WREM ir Ai'iELINKUI LIETUVIU!

12 LIEPOS-JULY, 1936
Lawrence’o Lietuvių Tautiška Parapija Apvaikš- 
čioja 20 metų Gyv>aviino

JUBILEJU
Programa susidės iš dviejų dalių:

10 vai. ryto iškilmingos pamaldos Bažnyčioje.
1-mą vai. dieną, prasidės programa parap. kempėj
Prie North Lomeli Road, Methuene.
Bus prakalbos ir geriausi kalbėtojai iš visos musų 
apylinkės.
Muzikalis programas—Dainos ir Šokiai iki vėlumai.

Visi lietuviai dalyvaukite šiame Tautiškos parapi
jos jubilėjuje ir pasigerėkite savo darbo vaisiais. 
Tai vienintelė visoje Mass. valstijoje lietuvių baž
nyčia su tokia garbinga ir pažymėtina praeitimi.

Kviečia TAUTIŠKOS PARAP. KOMITETAS. 
<soQosoocis>soQoooeQooeeoooociocsoGisooeisooooceeeeeoeoeeč

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystes ALAUS

ROCKERT’S
ALE

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
TAIPGI. KURIE ŽINO ALAUS GERUMU. TĄ GERUMA ATRAS 

BROCKERT’S EI. Y J E.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKY'RIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKY'RIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja D evo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityi tą 
knygą, nes joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
sinamą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knaca apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
AuMno viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos žvdas. KAINA $2.00.
Teptais popieros viršeliais, kaina $1.25.

TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 

CHARLES WAYSHV1LLE, Brockert Ale Distrib.
Telephone: DEDham 1731.

I
t

««

t T* Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV^ M. VALADKA, 156 Garden St, Lasrence. Mass. 

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO" KNYGYNEi* i

253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

L

kTorvia%25c4%25af.su


Beitas Poslapi*. KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 27. Liepos 1 d., 1936 m.

Buvusio Biržų Paūžto Viršininko M. Plepio Byla
Prieš porą metų gavusi eigą (aiškinau. Iš tikrųjų yra kiek ki- praloštus pinigus ątsikšti, to- 

j:arsiojo Biržų visuomenės vei- taip. Tuos pinigus, kurie man dėl ir pralošiaus valstybės pini-

Jauna Mergaitė Taikliai Šaudo.

kėjo M. Plepio, buvusio Biržų (primetami, aš pralošiau. Nei 
]>ašto viršininko, byla gegužės vieno cento savo reikalams ne- 
23 d. Biržuose buvo išspręsta, (panaudojau.

Byla susidomėjimas buvo ne-1 Vėliau prisaikdinami ir duoda 
paprastas. Į teismo salę įeiti bi-1 paaiškinimus liudininkai, 
l ėtus jau gerokai anksčiau išsi-į Liudininkas A. Vilimas papa- 
tmė. Tie. kurie nebegalėjo į tei- sakoja. kad pinigų spinta buvusi 
tmo salę patekti, laukė šaligat atskirame sandėly, kuris buda- 
viuose sustoję pamatyti tą Bir- vo užrakinamas ir laku užant- 
žų “veikėją” kai jį varė iš kalė- spauduodamas. Prie sandėlio 
jimo į teismo salę. (per naktį dar budėdavo ir laiški-

Teismo salėje M. Plepys lai i ninkas. 
l esi šaltai. Teismui prasidėjus. ( Liudininkas Bučnys pasakoja, 
apklausiamas kaltinamasis, ku-įkaip jis su revizorių Giedraičiu 
ris sakosi turįs Gedimino erde- darė Biržų pašte reviziją ir kaip 
rą, šaulių žvaigždę ir nepriklau- kaltinamasis norėjo slapta į ka- 
somybės medalį. ką įdėt išeikvotus pinigus, kad

Skaitomas kaltinamasis ak- uo budu nuslėptų nusikaltimą.

gus. Pas mus pilni užkampiai 
lošikų, ir tokių prasilošusių kaip 
aš yra ir daugiau, lr aš tikiu, 
kad mano geri darbai mano nu 
: įkaitimus atpirks. Prašau teis
mo gailestingumo.

Pasitaręs teismas paskelbė 
pasigailėtą sprendimą: Iš sudė
ties nubausti 6 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet į tą bausmę 
iškaičius 1 metus ir 11 mėnesių 
laikyti jį sunkiųjų darbų kalėji
me 4 metus ir 1 mėnesį su pa
sekmėmis. Teismo išlaidas, ne
turint Plepiui pinigų, apmokėti* 
iš valstybės iždo. Pašto valdybai 
atiteisti 46.955 litų. o likusį jieš- 
kini atmesti. “L. ž.”

tas, kuriame pasakyta, kad 1934 
netų birželio 16—18 dd. Paštų 
valdybos revizorius Giedraitis 
padarė Biržų pašte M. Plepic 
veiklos reviziją ir rado apie 17.-

Fačiau jie tai pastebėję ir pri- 
ertę Plepį duot paaiškinimų.

Prokuroras klausia:
—Jei tamstos nebūtumėte pa-

tebėję kaltinamąjį pinigus be-

CLEVELAND, OHIO. Gloria Jacobs, 12 metų amžiaus mergaitė iš Californijos. ste-

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliško* ir ang-; Lictavo* RespsbUkos ktsrija ir Žo
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.; lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. į nuo 1905 melu revoliucinės Lietuvoe 
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai tIC 00 spėkos vedė kutą su caro valdžia, ir
, _ o , ...... ,-xu • kaip tuo pačiu laiku kunigai t* val-Lengvs Budas Išmokti Angliška.. i diią rėmė ir gynė; kaip paskui revo-

lUnams roik.l.ngi.uaių žodžių ir Į ;iu« ja virių, kaip Lietuva Ii
aasikalbėjimų š. knyga sutaisyta U.p; Uog Jpa|į7osuota ii po caro valdžios įr 
engva. ir suprantamai, kad. k.ekv.ę- kai P buvo ap.Pkelbt> respublika 
tas gali greitai .sn.okt kalbėt anglis- didelis Spalvuotas žemlapis
•\\ JrJeV, pa r Parodo dabartinės Lietuvos rubežius
oct čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- ,- k ( padalyta į apakri-
oo jieškant. važiuojant kur nors nu-! lUu3. & vfenaJnf
T.k.-r? L ?a\!,akta?- rodo. kaip gimė Lietuvos Respublika
-it?, k ? r V /T'Hr kaip ji išivdo. čia telpa visi svar-

« A beani dokumentoi: Steigiamojo Sei- 
> pagerint* laida Šutau* , m0 nutarimai( ;aikos su«rtis J8U b*,.
St Michelsonas Pusi. 95.............. , šėrikam,. sutarti. su latviais, apra
Etnologija arba istoriia apie žemės !»ymas visų mūšių su lenkais ir tt 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,; ‘ ra t?1 ne kr y ga, bet tiesiog žibintu-
oarašė Šernas Su paveikslėliais. Ap- V.M*> kuris apšviečia visą Lietuvą 
*ašo apie visas ir.usų pasaulio žmonių lauko ir iš vidaus Kun a .... Sl.Of 
'autas, veisles arba rases Yra didelei Brutais audeklo apdarais .... $1 5t 
-.avdinra kiekvienam perskaityti Chi-
•ago. III., pusi. 667, Popieros vir- I 
Sėliais ........................................... $3.00

Ar Buvo Visuotina. Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve- 
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- i n* išsimėtą po visą žemės kamuolį ? 

goj telpa daugybė naujų, labai gra-! Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj

Teko sužinoti kad jaunas jina visus nePaPrastai taikliu šaudymu iš revolverio. Ji stojo su. _ _   O.. 1 o . 1 i .. s s » 1» ♦ z%c»ė ai i »• anosio OI.VVMIOZI

€00 litų trukumą pinigų, pašte Iedant į kasą. tai išeikvojimas 
ir žyminių ženklų ir invento- r butų nepaaiškėjęs?
liaus. Vėliau darant tardymą ir 
ekspertyzą, nustatyta, kad M 
Plepys eidamas savo tarnybos

—Taip. — atsako liudininkas. 
Liudininkas Giedraitis pašte 

aldybos revizorius smulkiai nu- 
parei gas laike 1929—1934 metų pasakoja tą paskutinę. 1934 m. 
sistematingai eikvojo savo rei birželio reviziją, kai netikėtai 
kalams jam Įtikėtas valstybės Plepys buvo užtiktas ir sugau 
pinigų sumas ir kitą turtą. Jis tas. Kai jie tikrino kasą. Plepys 
sumaniai darydavo įvairius su- staiga ištraukė pinigų pundą 
klastojimus kasos apyvartų la- sakydamas, kad tie pinigai bu- 
puose. kasos knygose, orderių vę užkritę už žyminių ženklų 
knygučių šaknelėse ir naikinda kasoje. Jam pasirodę įtartina ii 
vo sudarytus atostogų metu Bir- jis pradėjęs tikrint kvitus. K vi
zų pašto įstaigos perdavimo ir tai pasirodė klastuojami. nes ir 
priėmimo aktus ir tuo valstybės tada matėsi ant šaknelės tik ką 
iždui pridarė daugybę nuostolių užrašytas 47,000 litų įrašas dar 

Toliau kaltinamajame akte r.enudžiuvęs. Tik prispirtas Ple 
s ura syta kelios dešimtys pusią- pys atidavęs ir kitą orderių kvi- 
pių iš aiškintų klastojimų ir ki- tų knygutę, kurią jis vedė slap- 
tokių suktybių. Sakysim, vietoj ta, tikslu nusikaltimą slėpti. O 
1.000 litų ponas M. Plepys leng- spintos raktų dingimas nieko 
vai padarydavo 10,000 litų' pri- bendro neturi su pinigų dingi- 
rašvdamas vieną nulį. Dažnai mu. nes spintos apsauga tokioj 
prirašydavo ir iš kairės įvairias apsaugoj, kokioj ji buvo rasta, 
skaitlines. Ir piniginių perlaidų' galėjo būt ir nerakinta, 
įiebeįtraukdavo į knygas. 1931 Pašto tarnautojai, buvę Ple- 
metąis p. Plepys buvo išeikvojęs pio bendradarbiai. Kuginys, šiu- 
apie 8.000 litų, 1932 m. 13,000 švs papasakoja, kaip pinigų 
litų. 1933 m. 35.000 litų. o 1934 spinta buvo saugiai padėta, kad 
metų birželio mėnesį tie išeikvo prie jos. atrodo, niekas be teisia- 
jimai jau pasiekė 47.000 litų. mojo žinios negalėjo prieiti. 
Taip pat nenormališkai stam- Liudininkas Misevičius, Lie- 
bius kasos likučius M. Plepys tuvos banko Biržų skyriaus di- 
slėpė. rektorius, papasakojo, kad dėl

1934 metų birželio 16, Plepys Plepio skolinimosi stambiomis 
netikėtos revizijos užkluptas, sumomis pinigų iš Lietuvos ban- 
i rengėsi apgaut revizorius. Pa- ko jam buvę įtarimų. Ir kai kar- 
gal dokumentus kasoje turėjo tą paklausęs Plepį, kodėl tokio- 
but 48.261.30 lt., o buvo tik keli mis stambiomis sumomis imąs 
šimtai. Plepys, gavęs iš banke iš banko pinigus, jis paaiškinęs, 
pinigų, slapu norėjo padėt į ka kad reikalingos perlaidos išmo- 
ją. bet revizoriai pastebėjo. keti kitiems paštams, kad reika- 

1936 m. vasario 26 d. tardyto- lau jančios pieninės ir tt. Ir to- 
.o paklaustas M. Plepys kaltu kiu paaiškinimu Plepys direkto- 
neprisipažino. J riui įtarimus išsklaidęs.

Teismo pirmininkui paklau- Gydytojas Mikelėnas liudijo, 
sus Plepį, ar jis prisipažįsta kai- kad teisiamasis esąs jam pažįs
tu, pagal jam daromus akte kai- tarnas jau 10 metų. kaip visuo- 

j tinimus. menės veikėjas, didelis patrio-
—Taip. prisipažįstu, — nedrą- tas, tautininkas, dalyvavęs tau- 

f iai pasako Plepys. Paskui aiški- tiškose organizacijose, ir kai 
na, kad gaudavęs kuklią algą, buvę švenčiamos teisiamojo su- 

! apie 300 litų. kaktuvės. visi kėlę jam ovacijas

lietuvis vaikinas. Frank Pat- 
tick, vos apie 20 metų am- t 
žiaus, buvo paskirtas Wool- 
tvortho dešimtukų storo meJ 
nedžerio padėjėju i Jack- į 
son, Mich. Franas dirbo de-' 
šimtukų krautuvėj Cleve- į 
landė.

geriausiais policijos šauliais į kontestą ir visus juos sumušė, iš
skyrus tik vieną.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONŲ 
TŪRĖTOJ AUS ŽINOTINA.

Nuo liepos 1 d. prasideda nų turėtojams tuojaus parei- 
?ilinis metinis palūkanų ap kalaut naujų kuponų lapų? 
mokėjimas už Lietuvos Lais- Ne. Bonų turėtojai galės 
vės Paskolos bonus. Ta pro- gauti naujus kuponų lapus 
ga bonų turėtojams bus iš- bet kuriuo laiku iki bonai 
duodami nauji kuponų la- bus apmokėti.
pai. ! Pačių bonų apmokėjimas

Kiekvienas bono ar bonų bus atliekamas senąją tvar- 
turėtojas, norėdamas gauti ka: nepratęsti bonai bus ap- 
palukanas už 1936 metus, mokami bile kuriuo laiku li- 
privalo atsiųsti Pasiuntiny- gi išpirkimo termino, o pra- 
bei bonus drauge su nusta- tęstieji — ne anksčiau jų 

, . rytos formos pareiškimu, pratęsto laiko.
, x gydytojas,. gonus su pareiškimais gali- Bet ir pratęstus bonus, ku-
ou\o atrastas negyvas savo ma sįųgtį Pasiuntinybei tie- rių apmokėjimo terminas 
automobiliuje. Jis buvo ge- cįOgįniaį arba per bankus ai sueina šių metų liepos 1, ga-

Svečias iš tolimos koloni
jos, Vincas Čepaitis, kolegi
jos mokytojas iš Wisconsi- 
no, važiuodamas pas savo 
tėvus i Rumford, Me., susto
jo Clevelande ir pabuvo ke
lias dienas pas p. Kazlaus
kus.

Dr. Giuseppe Romano, žy
mus Clevelando

rokai pavežtas nuo savo na
mų. Jo drapanos sudrasky
tos ir viena ranka nulaužta. 
Jis savo daktariškame krep
šy turėjo ir revolveri, bet, 
matyt, neturėjo progos jj 
pavartoti. Policija jieško 
piktadarių.

Šiomis dienomis policija rado uu paSlkOruSius žmo
nes dviejuose namuose. Vie
name name kabojo senukė 
moteris, kurios sveikata bu
vusi silpna, o antruose na
muose dar jaunas vyras, ku
ris negalėjęs niekur darbo 
gauti.

Jonas Jarus.

KINIEČIAI VĖL PRADĖ
JO MUŠIUS TARP 

SAVĘS.
Iš Shanhajaus pranešama, 

kad Centralinė Kinijos ar
mija, vadovaujama Čan 
Kaiše ko, kelis kartus smar
kiai susikirto su Pietinės Ki
nijos kantoniečių armija, 
pietinėje Hunan provinci
joj. -Kantoniečiai buvo be
pradedą traukti visas spė-

savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vaadeus, kad visą žemę apsem
tų? Kur ras vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, ) kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—ta:
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku

ziai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ii 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- n.okalas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, III 1909, pusi 432. Drūtai na ................................... ................. 25c.
apdaryta ....................................... $2 50

............. _ .- „ o ... Namų Daktaras, parašė Dr. A J Ka-
tnkvizieija. Paraše N. Gusev. Puiki rakus. Knyga tik ką apleido spau- 

naudinga knyga, aprašyta katalikų x„uja knyga užpildyta vien re- 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- cyptais, aiškiausi nurodymai kokius 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 šitą knygą įsigyti visiems, nes Na- 
(iamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Daktaras yra viena iš reikaKn-

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu k‘ek1:ie,nam J**™“-
paveilulų, iuvi,. ‘“tie S ‘SSJT“
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- “P^ais, apie puisapių.
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- Kaina ........................................... ąz.ao
cago, III. 1903, pusi 209. Gražino- v rvi « -/-».• c
se audimo apdaruose..................... <1.50 K®*““8 i",oaes Garb.«» beaa-

i vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
Materiališkas Istorijos Supratimas, boj iki šicl da nebuvo. Čia aprašyta 

Lapeliai iš prcletariškos fLosofijos. kokius dievus garbino senovės indai 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikius su žmonėmis turėjo, 
kainuojama. Medega imta iš Greiiicho. Knyga stambi ir labai užimanti.

tių ir juokingi} monologų ir dek’.ama- 
cijų. Visokio? temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So Bnstcn, 103 4 m..............25c.

kitas panašias patarnavimo Įima pasilaikyti.
Įstaigas. Pareiškimų blan- Įsitėmykit. Bonų turėto- 
kos yra gaunamos Pasiunti- jai, kurie gaus naujų kupo- 
nybėje (adresas: Lithuanan nų lapus, bet panorės kad 
Legation, 262Ž — 16th st., bonai butų apmokėti tuojau, 
Washington, D. C. ). tie drauge su boriais turės

Dabartiniu laiku esama grąžinti visus neprinoku- 
Ivi bonų turėtojų rūšys: sius kuponus.
vieni, kurie yra pratęsę bo- Patariame bonus siųsti 
aus, ir antri, kurie juos laiko Pasiuntinybei registruotai: 
be pratęsimo. Naujiems ku- • laiškais. Tas reikalinga sau- 
ponų lapams gauti abiejiem gurnui. Taip pat pageidau- 
vienodos rūšys, ir vieni ir j jama, kad tie bonų turėto- 
antri gali bet kuriuo laiku jai, kuriems reikės tiesiog 
do liepos 1 dienos pareika
lauti naujų kuponų lapų.
Tiesa, pratęsusieji bonus 
jau yra gavę palūkanas už 
1935 metus, o tie bonų turė
tojai, kurie bonų nepratęsė,
—<lar ne. Bet šiems pasta- LIETUVIŲ LAISVĖS MY-

grąžinti gautus bonus drau 
ge su naujų kuponų lapais, 
atsiųstų registruotam laiš
kui pašto ženklų.

Lietuvos Pasiuntinybė.

tiesiems dėl to jokio nuosto
lio nebus. Jiems bus apmo
kėtos 1935 metų palūkanos) 
tuo laiku, kada jie atsiųs pa 
čius bonus apmokėti 
bet kuriuo laiku (bet neil
giau kaip ligi 1945 m. liepos 
1 d.) pratęsti.

Pareikalavusiems natųų 
kuponų lapų bus išrašyta po 
dešimts kuponų. Apmokė
dama palūkanas už 1936 m.,

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
i los. Mačiulis — Dirrr.ininkas, RrDa I 905 Prescott St. Waukegan, III.

, v.oi r.oęjam uv<xvij<« , - (-pntraĮjne Kiniia ir tiailld pdiuna
Prokuroras Merkys klausia: ir gėrę už tautos vado sveikatą.) , Tnnnniin< airni. i Pasiuntin-vbė pirmąjį kupo-
—Ar gaudavai dar atlygini Teisiamasis buvęs ne tik pavyz- į,- iš šiaurini Kini- ną atkirps, o likusius devy-

dingas visuomenės veikėjas, bet >•- — ’ 1-1 ** = v “. ną be algos?
—Ne.—nedrąsiai atsako M. ir geras bažnyčios veikėjas, ku- 

į I’lepvs. ratorius, taip pat ir tėvas...
—“Musų Krašto” redaktorių Reformatų Biržų parapijos 

buvai ir atlyginimą gaudavai. klebonas kun. Balčiauskas taip
—Taip. gaudavau. — sumišęs pat charakterizuoja teisiamąjį 

atsako kaltinamasis. kaip gerą parapijom, darbštų
—0 smulkaus kredito banko visuomenės veikėją, ilgokai bu- 

valdyboj buvai ir taip pat atly- vusį “Biržų žinių” redaktorium, 
ginimą gaudavai? vėliau “Musų Krašto” redakto-

—Taip. už posėdi po 10 litų. rium.
Paskui M. Plepys pradeda aiš- Teismas skelbia 10 minučių 

kinti apie kažkokius dingusius pertrauką, po kurios valstybės 
kasos raktus. Ir jam atrodą, kad gynėjo padėjėjas Merkys pasa- 
jis tiek pinigų nepaimdavęs, kė kaltinamąją kalbą ir prašo 
kiek trukdavę kasoje. teismo nubausti 12 metų sun-

Tada teismo pirmininkas pa- kiujų darbų kalėjimu, 
stebi, kad jis prisipažino tik ką Paštų valdybos civilis jieško- 
visus pinigus, kurie pažymėti vas prašo priteisti apie 47.000 lt. 
kaltinamajame akte. savinęsis ir civilinio jieškinio.
eikvojęs. Tada kaltinamasis ati- Kaltinamojo gynėjas pastebi, 
taiso tą posakį ir prideda, kad jo kad: nuo 1926 metų rugsėjo iki i 
turtą, kuriuos jis kruopščiai sta- 1934 m. pavasario Biržų pašte : 
tęs. žemės bankas iš varžytinių jokios revizijos nebuvo, čia Ple-, 
jau pardavęs. Teismo pirminin- pys nėra kaltas, čia yra kalta kas pastebi: toji sistema, kad valdininkas'

—Tamsta aiškinai, kad pini- per devynerius metus nebuvo 
gus eikvojai iš kasos dėl namų kontroliuojamas, 
statybos, o čia pasirodo, kad dar Po gynėjo gavo paskutinį žodį 
turėjai ir iš žemės banko pas- tarti ir teisiamasis. Plepys pra-. 
kolų. ' dėjo:Tada teisiamasis susijaudina —Mano išeikvota pinigų su-'iki ašarų ir sako: ma yra pralošta. Kalbėta, kad—Taip. aš tada neteisingai turėjau skolos, bet... aš norėjau

.-ą
jos.

Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienytų Valstiją PilU 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėi 
įstatymai sc reikalingais klausimais u 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
taida ... *•••.. ■

Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslą bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, {vairių nuro-

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fe- jymų amatninkams, ūkininkams, dar- 
nės. Daugiau juokų, r.egu Ameri- žininkams, šeimininkams ir kitiems

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net jį įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, chicago, IU. 1911 m., puslapi; 392
pasikalbėjimai, humoristiški straips- Popieros viršeliais ................... $2.00
niukai ir juokai. Antra pagerinta
laida. 128 pusL............................... 25c. Piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksmo

V___ __ Ui-. DttmcncJVOmcuiJB. loiaat:
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai.
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. _ dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
Cįicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50 ^*5 veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr-i ir

. c. v .. -. • . - 2 moterys. Abu veikalėliai vienojeŠvento Antano Stebuklas. Dviejų vei- 25c
kimų komedija Perstatymui reikia “ygnteje. Kaina........................... zoc.

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- Delko Reikia Žmogui Gert ir Calgyt? 
Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c. —Dėlto, kad norisi, atsakys koks
~ • nemokša. Bet delko gi norisi? DelkoSonal.zmag lr Religija. Labai {domi žmorJS sįlpsxa? Ir delko

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją rienM%mista8Kduoda daugiau spėkų 
M kitas mažiau? Delko žmogui_ reikia
kas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
veide, vertė Vardunas. So Boston,
Mass., 1915 m., pusi. 24...............10c.
“O. S. S.” arba šlinblnė Iškilmėm

Vieno akto farsas, labai juokingas Kama
ir geras perstatymui. Kaina .... 16c.

cukraus, druskos ir kitų panašių da
lyką? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šio* 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

I5e

“KELEIVIS”
2S3 Broadway,

So. Boston, Mass.

Žemaitės Raštai Karės Meto. Lietuvos
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ............................................. .. 50c.

J Knžinskas — pirm. pagelbininkas,
821 Prescott st., Waukegan, I1L 

Suzana Gabris—nutarimų rast.
•’ 730 McAlister avė., Waukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K Vaitiekūnas — kaslerius,

726 — 8th St., Waukegan, III. 
Kasos Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th iz 
Adams Sta.. Waukecran. HL

“KELEIVIO” KALENDORIUS
IC V V V Iv OACAIAA lAŠVzO • ą o • ą • ą
Bet centralinė Kinijos inls dra.uSe ?u Almenu bo- 

J nu pasiųs bono savininkui. 
Napareikalavusiems palū
kanų už 1936 metus drauge 
su kiekvienu bonu bus pa
siųstas pilnas kuponų lapas 
iš dešimties kuponų. Prino
kusieji kuponai, kaip ir ligi 
šiol, bus apmokami bile lai
ku.

Šiuo atveju bonų turėto
jams, kurie pratęsė savo bo
nus trumpesniam laikui, ne
gu ligi 1945 m., gali kilti 
klausimas, kodėl visiems bo
nų turėtojams bus išduoda
mi pilni (dešimties bonų) 
lapai, o ne tik tiek kuponų, 
kuriam laikui bonai yra pra
tęsti. Atsakymas trumpas: 
išduodant pilnus kuponų la
pus, norima suteikti galimy
bės bonų turėtojams pasi
naudoti mokamomis 5 nuoš. 
palūkanomis per ilgesnį lai
ką. Sakysim, bonas yra pra
tęstas tik ligi šių metų liepos 
1 dienos, bet jeigu tokio bo- 
no turėtojas panorės, galės 
pasilaikyti ilgiau, jis kiek
vienais metais, pristačius 
prinokusį kuponą, gaus jam 
priklausomas palūkanas.

Ar yra būtino reikalo bo-

armija, kantoniečiams pasi 
priešino

Dabar k* tik iiėjo H po spaado*

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

afera Biblijos SHxS colio*, tari 382 
i ir 378 porclkslėlio*. Labai 

ii ir aaadin** kfebr fenai rpatai.
Žanro, akaitydarnaa ii* Biblijo ir tė- 
■rdaataa j paTcilulėUas. tkorfe per- 
atata ka. borą pirą aotririoM ark 
Ir IU ožritainai Krfetaos). ažnir* ri- 
aoa aar* rarroa lr dtiaacri* jorfei ta
ki* knir* iri}*. i*"> br» tronpi šfe- ■m* rakarai

KAINA TIK *1.00
raat it. Riblij*.

Ezpraaa ar Pačta Mane? Ordc-

“KELEI VIS”
255 Broadway, 

So. Boston. Mass

1936 METAMS.

WORCESTER, MASS.

Chesiey’s Canteen
GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vvnai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER. MASS.

Lietuvis Blekorius
(TTN SMITH)

Bile blekė* darbą pada 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tų numo patyrimu Dirbtuvėlė n 
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičių*
13 Wkitney SU W<

“Keleivio” Kalendorius 
1936 metams, susideda iš 96 
puslapių. Pilnas moksliškų 
straipsnių, statistikų, viso
kių pamokinimų ir patari
mų. Gausiai iliustruotas.

“Keleivio” Kalendorius 
reikalirtgas visiems. Nežiū
rint kiek kas turi kalendo
rių apsikabinęs sienas, bet 
“Keleivio” Kalendorius pa
darys daug parankumo kož- 
nam, nes jame ras tuos da-. 
lykus, kurie yra reikalingu 
Kaina “Keleivio” skaityto
jams tik 25c. Prašome užsi
sakyti tuojaus.

“Keleivio” Administ.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.

I
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KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

LIETUVIŲ PADĖTIS PO “PONŲ 
LENKŲ VALDŽIA.

NUBAUDĖ PIRMOS GE
GUŽĖS DIENOS DEMON

STRANTUS.
Gegužės 26 d. kariuome

nės teismas visą dieną svar
stė 1935 metų gegužės Pir
mosios dienos demonstran
tu bylą. Rezoliuciją teismas įvairių valstybių valiutos 
paskelbė 10 vai. vakaro. auksu ir sidabru. Aiškinant

Juozas Bartkevičius nu- sulaikytojo asmenybę nusta- 
baustas 12 metų sunkiųjų tyta, kad jis yra rusų tauty- 
darbų kalėjimo, Gesė Žmun- bės emigrantas Navikovas, 
skaitė ir Aba Sinjoras po S ilgą laiką gyvenęs Turkijoj, 
metus sunkiųjų darbų kalė- Bulgarijoj, Pietųslavijoj, 
mo. Sora Vingerinaitė, Jo-! Rumunijoj, Francuzijoj ir 
kubas Parelmanas ir Stasys paskutiniu laiku Lietuvoj. 
Sutkevičius po 6 metus sun- Kratos metu pas Navikovą 
kiujų darbų kalėjimo. Jauta rasta carinės Rusijos auksi- 
Taidikaitė. Rachele Dikaitė, nių monetų po 10 ir 15 rub- 
Ribė Cechlerytė, Sinda Ba- iių. Amerikos auksinių dole- 
kaitė ir Juozas Salvestraus- rių po 20 dol. vienoj vietoj, 
kas po 4 metus sunkiųjų $8 monetos. Turkijos aukso 
darbų kalėjimo, Chama lyrų, Francuzijos frankų ir 
Rapšteinaitė ir Ona Stimbu- Įvairių kitokių. Viso aukse 
rienė po 1 metus sunkiųjų pinigų svoris 689 gr. ir sida- 
darbų kalėjimo. Iš viso nu- bro apie 500 gr. Lietuviškų 
bausta 13 žmonių. itų Navikovas norėjo išvež-

--------------- i apie 400. Be to, pas jį ras-
PERDAUG SKRIAUDŽIA ;a daug įvairių Rusijos caro 

DARBININKUS. ir buvusių garsių asmenų fo-

SULAIKYTA AUKSO 
KONTRABANDA.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Giedraičių pasie
nio policija šiomis dienomis 
sulaikė nepaprastą kontra
bandą — gana dideli kiekį

Mariampolės-Prienų plen- tografijų.
te dirba apie 80 darbininkų. --------------
Dirba akordinį darbą, bet PRIVISO DAUD BURTI- 
apskritieš valdyba darbo at- NINKU IR KERĖTOJŲ, 
lyginimo iš anksto neprane- Rokiškis. Apylinkę apny- 
ša. Paskutinę sąvaitę prieš ko įvairus kerėtojai, korti- 
Sekmmes viena partija gavo nįnkai įr šiaip burtininkai 
tokią sumą, kad pasidalinę keį “laimių” nešiotojai, ku.- 
tarp savęs darbininkai gavo rįe j§ žmonelių pinigus vilio- 
už keturias darbo dienas (po ja. “Laimių” nešiotojai eina 
11—12 valandų per dieną) net po kelius sykiu. Gegužės 
po 6 litus su centais. \ adi- mėnesy laimės nešiotojai 
naši, už valandą akordinio buvo užsukę į U lyte lės kai- 
darbo maždaug 14 centų. mą. Pirmiausia du stambus 
(Amerikos pinigais neišeina vyrai apžiūri kaimo grįčias. 
nei po 2 centu už valandą.) p0 tos žvalgybos atsiranda 
Įdomu, kas tokias atlygini- įr viena moteris, kuri eina į 
mo normas nustatė? Kodėl tas grįčias, kuriose nemato 
į tai niekas nekreipia dėme- laikraščiu ir isitikina, kad 
šio? Ar čia Darbo į-umams
nesvarbu? Juk tai yra pasi-
tvčiojimas iš darbininkų!

YRA DRĄSIŲ VAGIŲ
PanpvpžvK Yjwilis n rišu- I------

SU LAIKYTAS SKAITYK
LŲ VEIKIMAS.

1 Marcinkonys. Gegužės 25 
—30 dienomis Marcinkonių 
valsčiaus policijos komen
dantas Adomas Koenig ir 
policininkas Kovalevski lan
kėsi Marcinkonių, Darželių 
Kapiniškių. Margonių, Ran
damų, Kabelių, Musteikų, 
Šklėrių, Rudnios, Dubinykc 
ir Kašėtų sodžiuose, kui 
žmonėms įteikė apskrities 
Storastos raštus, jog šiose 
vietose esąs sulaikytas Liet. 
šv. Kazimiero draugijos sky
rių ir “Ryto” draugijos skai
tyklų veikimas. Įteikę raš
tus, liepė į skaityklas suneš
ti skyrių knygynėlius ir 
sporto įrankius. Kai sunešė, 
viską komendantas sukrovė 
i skaityklą ir duris užkalė 
vinimis ir užantspaudavo.

Marcinkonyse tai buvo 
paradyta gegužės 26 d. Ta 
proga komendantas prie liu
dytojų įsakė vietos “Ryto’ 
skaityklos vedėjui Sukae 
kui, kad jis daugiau nebeiš
davinėtų žmonėms atsiųstų 
Vilniaus lietuviškų laikraš
čių, kad pertrauktų Marcin 
konyse statomo namo dar
bus ir kad daugiau nebesi
darbuotų vietos lietuvių ko
operatyve, kur Sukackas yra 
valdybos narvs.

Varėnos policijon. Kada’?/ 
jau buvo vėlus laikas, tai 
žmonės turėjo nusamč t 
vieną asmenį, kuris ir nuve
žė paimtus laikraščius 
mygąs.

Biliai, Dieveniškio vt 
Segužės 23 d. čia buvo 
ęs iš Dieveniškio polici 
as, kuris įteikė kazimi 

iių skyriaus pirmininkui ? - 
ski lties Storastos raštą, 
kyrius jau uždarytas. Įtei
gęs raštą, pasiėmė skyriau- 
Kanceliarines knygas, ant
spaudą ir 65 skaitomas lie
tuviškas knygas.

UŽDARYTI ŪKIO D-JOS Į 
SKYRIAI.

šiomis dienomis Gardino • 
apskrities Storastos parėdy
mu. Gardino apskrityje bu
vo uždarui Lietuviu

DAR DĖL AMERIKIEČIO DAUGI
NIMO PINIGŲ.

Savo laiku “Keleivy” bu-'gėsi padirbti Lietuvos bar.k- 
ukio’V() rašyta kaip du Panevėžio notus. Burbulis kaltu prisi- 

!»•;• uglios skvriai**Kabeliuo- žydeliai apgaulingu budu iš pažino. Sadevičius ir Geiči- 
'c Darželiuose Jaskonvse amerikiečio Juozo Burbulio nas kaltais neprisipažino, 
M-io-i(.nv<P ’ U ’ išviliojo daugiau kaip 4,000 nes buvę atėję pažiūrėt dėl 

g ' litų. į “įdomumo.”

, . . >ciuje. Nenorėdamas ūki- Burbuliui apgauti. Todėl
naminį mokytoją ne\?. uz ninkauti pradėjo jieškoti Burbulis dėl “darvmo pini- 
i.vlegalų vaikų mokinimą kompanijonų bet kokiam gų” buvo išteisintas. Sade- 
sį mokėti 75 auksinus arba bizniui. vičių ir Geičiną nubaudė po
14 dienų arešto. Greitu laiku susipažino su 3 metus sunkiųjų darbų ka-

. .. žydeliais Sadevičiu, Geičinu Įėjimo už apgavystę. GiDotinėnuose, Švenčionė- įr Fridmanu, kurie jam pa- Fridmanas su Burbulio pini
kų policininkas darė kratą siūlė dirbti banknotus, ir to- gaiš pabėgęs Lenkijon.
A. Kuprio namuose. kių padirbtų pinigų niekas " _ ________ _

NUBAUDĖ.
Šaltiniai, Dieveniškio vai. 

Šiame sodžiuje teisėtai vra

Reiškia, lenkų tautiškoji negalįs atskirti nuo tikrųjų, 
valdžia ranka rankon eina ši “biznį” pradėti Burbu
lu "ekselencijos” Smetonos lis paruošęs apie 5,000 litų. 
Lietuvos tautininkų valdžia. Pirmutinis “bandymas ’ iš- 

iš 20 litų
tie nuo "ponų nepareika- banknoto, “padaryta” du po

apsigyvenus buvusio “Ryto D.. ,. . , , . • , , .. , . .
kaitvklos vadėja Elena ;ilJO uk!nmkl» kad ėjęs labai gerai• ..i 1 • tie nuo nonų neDareika- hank-nntn “nadsjiutkeviciute, kuri yra is

jos yra tamsios. Bilietas po 
du litus ir visi “laimi” žiede
lį 5 centų vertės. “Laimių” 
nešiotojas už “laimes” ima 
ir daiktais. Didėjos kaime 
jau kelinta savaitė “darbuo- 

burtininkas.taikęs durų užraktą, įėjo į jasi
apygardos teismo teisėjo J. --------------
Šarkos buto rūsį ir iš ten pa- APVOGĖ RIETAVO BAŽ- 
g~obė įvairių maisto pro- NYČIĄ
dūktų, vyno ir kitokių daik- Rietavas, Telšių apsk. Na
tų už 125 litus. ktį iš birželio 1 į 2 išvogė iš

Apie vagystę pranešus bažnyčios kai kurių daiktų 
policijai, pastaroji susekė, už 1,000 litų. Vagis nesu- 
kad tai padarė tūla Olga Si- gautas. Įėjimo į bažnyčią ii’ 
nikovienė, kuri už įvairias išėjimo iš jos jokių žymių 
vagystes jau daug kartų bu- nėra.
vo bausta, o šioje byloje, --------------
kaip matyli, Sinikovienei 
teks atsistoti prieš teisėją, 
kurio turtą vogė.

NUBAUDĖ UŽ KOMUNI
STINĘ VEIKLĄ.

Gegužės 28 kariuomenės 
teisme buvo sprendžiama 
politinė byla.

Kaltinamaisiais patraukti 
trys iš Kybartų piliečiai už 
platinimą komunistinės lite
ratūros, priklausymą komu
nistų partijai ir tt.

Kariuomenės teismas tei
siamuosius pripažino kaltais 
ir nubaudė Jurgį Steponaitį 
12 metų, Juozą Rėvą 6 me
tais, Vincą Junevičių 8 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

DIDELĖ AUDRA.
Alvtaus-Punios-Birštono 

linija šiomis dienomis per
ėjo didžiulė audra su ledais 
ir padarė nemaža nuostolių.

Vasarinė Ekskursija

ŠVEDU

unua

NUBAUDĖ SKAITYKLOS 
VEDĖJĄ.

Pelesa, Rodunės vals. Ro- 
dunės policijos komendan
tas ir policininkas šių metų 
vasario 29 d. buvo užėję į 
vietos “Ryto” skaityklą, kur 
rado beskaitančius 2 suau
gusius asmenis ir 5 mažus 
vaikus. Komendantas pir
miausia ėmė jieškoti “Vil
niaus Žodžio” ir įtariamų 
knygų. Nesuradęs susirašė 
vaikų pavardes ir ėmė jų 
klausinėti, kur jų knygos 
kokias jie šiandien turi pa 
mokas ir tt. V alkai atsakė 
kad iie atėie i skaitykla tik---- <T -    9 » • W *
pasiskaityti laikraščių- Ko 
mendantas dėl to viso sura 
šė protokolą. Ryšium su tuo 
kovo 22 d. skaityklos vedė
ja E. Čerlionytė buvo šaukta 
Rodunėn, kad Dasiaiškintų, 
ar mokiusi vaikus. Vedėja 
išaiškino, kad vaikai į skai 
tykią ateidavo paprasta 
tvarka, kaip ir visi kiti, šio 
to pažiūrėti, pasiskaityti.

Gegužės 18 d. Lydos ap 
skilties Storasta atsiuntė 
baudos lapą, kur pažymėta, 
kad skaityklos vedėja E. 
Čerlionytė už vaikų moky
mą be atitinkamo leidimo 
nubausta sumokėti 100 auk-' 
sinų arba sėdėti arešte 30 į 
dienų.

įremta iš Valkininko vais
iaus 3 metams. Po jos atvy- 
(imo gegužės 1 d. čia buvo į 
atsilankęs iš Dieveniškio p - 
icininkaš Pažusinski. kuris 

surašė kai kuriems protoko- 
us už neva rastą jų kiemuo

se netvarką ir nešvarumą. 
Policininkas tuomet pasa
kė: “Jei laikote šią panelę, 
tai viskas pas jus turi būti 
geriausioje tvarkoje. Kol ji 
čia bus, mes visuomet čia už
važiuosime. Išvykite ją iš 
savo sodžiaus, tuomet... ii 
mes nevaikščiosime.”

Šiomis dienomis Ašmenos 
apskrities Storasta nubaudė 
vietos gyventoją Mykolą 
Žurą 15 auksinų, kad jis ne
turįs gerai įtaisytos išvietės,. 
o Liudviką Staniulienę

:autu teisinsimo.

VOKIEČIAI LIETUVOS 
ŪKININKAMS TEISIN
GESNI UŽ TAUTININ

KUS.
“Lietuvos Ūkininkas” ra-

jj m »vi«»; 11 r j m: fa
Išplaukia :š N«w Yorko LIEPOS-JULY 1, 1936

Moderniškam motorlaivį

PERKŪNIJA SUDEGINO 
TROBESIUS IR UŽMU

ŠĖ 2 VAIKUS.
Ruklių kaime. Utenos ap. 

gegužės 31 perkūnija tren
kė Juozo Macelio trobon, 
uždegė ją, užmušė mergaitę,

nadviirubi- Pritrenkė ir pavojingai ap- paoviguoi degino berniuką, kuris at
vežtas Utenos ligoninėn mi
rė. Sudegė gyvenama.- na
mas ir tvartai.

20 litu. Po to pakilęs ūpas
“dideliam darbui” ir Bur
bulis paruošęs 
nimui” 4.100 litų.

1934 m. gegužės 2 d. visi 
susirinkę pradėjo "dvigu
binti” pinigus. Po kiek laiko, 
kad pinigai greičiau “iš
džiūtų.” Fridmanas pakūrė 
pečių ir ėmė tą “presą” su 
pinigais "džiovinti.” Kai tik 
ugnis palietė "presą,” Frid
manas “apalpo ’ ir aukštie- 
ninas atsigulęs ant grindų ‘ 
pradėjo sakyti, kad pinigai 
“sudegė...” Burbulis buvo 
besirengiąs šaukti policiją, 
bet jo “kompanai” ėmė ra
minti. Fridmanas pareiškė
Burbuliui, kad jam tik pir- 

įsema au Kartu per menesi. Lai- 1. nfs.;tiVn tokia “nt.
džia Urup. Soc. Part. Liet. skyrius. atSlllKO tOKia ne-

naujoji banga Suv. Vaistijo- laimė,” ir kad jis turįs 7,000

ARPAD
LINIMENTAS.

TAI ŽAVĖJANTIS LINIMENTAS 
NUO VISOKIŲ GĖLIMŲ.

Išbraukius gerai iš lauko skauda
mas vietas prašalina visokį skaus
mą. Labai gvra.- nuo Reumatizmo, 
Lumbago, Neuralgijos, Sustingi
mų. Muskulų ir strėnų skaudėji
mus, išnarinimus. Užtikrinta pa
gelba. Kaina—$1.00 (-)

JOHN KOVAL.
Box 5. MONA, W. VA.

Uruguav’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai-

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

auksinų, kad jos buvo nesu- c.‘p5Say hs£GA 
tvarkytas šulinys. i montevideo. ttruguay.

M,

I DIDELĖ EKSKURSIJA

I LIETUVA
Dideliu ir populiariu garlaiviu

JTATENDAM
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21, 1936
I KLAIPĖDA (per Rotterdamą)V*

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE 

Norėdami informacijų kreipki+ėj į:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS

168 Grand Se, Brooklvn. N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS"
14 VrrTicn St-, VoCMtnt, Mass.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Mana St.. Montclio. Mass.

“DIRVA"
6820 Superior Ave_, Cleveland, O. 

P. MOLIS
1750—24th Se, Detroit. Mich.

“NAUJIENOS"
1759 So. Halsted St^Chsrago, III. 

J. SEKYS
455 Para St.. Hartford, Cotm.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams Se. Nevarit, N. J.

A. VARASIUS
1200 Carson Se.

S-S- Pittsburgh. Pa.
VIENYBE TRAVEL BUREAU 

195 Grand St.. Brooltlyn, N. Y.
C. J. U ASHNER 

1921 Carson St.
S-S. Pittsburgh, Pa.

HOLLAND-AMERICA LINE

1
litų Rygoje, iš kurių, kaip 
gausiąs iš Rygos, sugrąžin
siąs Burbuliui. Burbulis lau- 

- kė nekantriai. Bet netekęs 
kantrybės, apie visą įvykį 
pranešė policijai.

Policija išaiškino, kad tas 
tariamasis pinigų dirbėjas 
Fridmanas tikrenybėje yra 
Ciesasa Pinchusas, nelega
liai atyykps iš okunuotos 1 

į Lietuvos ir dabar vėl tenai 
pabėgęs. O Burbulis, pa
trauktas už dalyvavimą į 
“bendruomenėje,” kuri ren-1

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios r ų sies smulkius oa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško. 
j i raus apsivedimų. įvairins 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 pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, mipimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes' kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apcarsinima« 
arba pajieškojimas greitai tilptų. į 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

IR ČIA UŽDARYTAS KA- i 
ZIMIERIEČIŲ SKYRIUS. Į

Perloja, Varėnos valse. ; 
Apskrities Storasta savo raš
tu gegužės 15 d. vietos kazi- 
mieriečių skyriaus veikimą 
sulaikė ir davė teisę per 14 
dienų apeliuoti Vaivadijai. 
Gegužės 18 d. antru raštu tą 
pat skyrių uždarė. Gegužės 
21 d. Varėnos policijos ko
mendantas ir policininkas 
raiti buvo atjoję šio sky
riaus uždarymą Įvykdyti. 
Pirmiausia buvo užėję pas 
skyriaus pirmininkę Oną 
Baublytę, iš kurios paėmė 
visokius lietuviškus laikraš
čius, lietuviškas knygas ir 
skyriaus antspaudą. Iš jos

NEW YORK — KLAIPĖDA
(Per Go:l:.'nbvrę-Stockholn?ą)

Iš New Yorko į Gcshcnburgą kelionė 
šo, kad gegužės mėnesio pa- 8-9 di«us. iš Goibenbargo Pa
baigoje Klaipėdos krašte ir Pr"\ni.“ tmnktmn kciev... vYkS per 
Žemaitijoje vokiečiai pirko (6 vai. laiko) i stock^^ma k snxk-
daug galvijų kiaulių ir su- 'SS ™«jo pas skyriaus sekreto-
nų. _Uz kiaules ir galvijus h;kas 24 V;icd;i. nų Joną švedą, iš kūno pa
mokėjo dusyk brangiau, ne- Ekskursija vadovaus p. vi. ėmė skvriaus kanceliarines 
gu moka “Maistas.” Mačinskas, švedų Amerikos Li knygas ir 30 skaitomų lietu-

Reiškia vokiečiai pirkliai beta™, skrnau, ved«,«.: j d
Agentų s- Ar-; tuviskij laikraščių. Paskui 

KITI išplaukimai is new yorko i dar buvo nuėjęs pas sky- 
drottningholm .... Liepos ui riaus knygininką, kur taip 

.................  V*??® 25 pat ilgai pajieškoję susirin-

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papnočta daugeliu spalvuotu puikių paveiksiu. 223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamudeklamuot viešuose susirinkit

mokėjo ūkininkams tikrą jų 
vertę.

IŠ PIENO LIETUVOJE
DARO ŠAMPANĄ. drottningholm . Rugpiuč’k. 27 ko visus Vilniuje leidžiamus 

Sakių apskr. sj pavasari putinęs žinias teikia ir parduoda; lietuviškus laikraščius ir pa- 
Žaliosios Dieninė iš liesojo mu,, .uuruuoti i*i- siėmė. Po to pirmininkei, se-
pieno pradėjo gaminti pieno ų a*entai ,r Vl8os s A- L ™s-, kretoriui ir knygininkui su- 
šampaną. sampanas esąs vi- SWEDISH AMERICAN LINE rašė protokolus ir liepė visas 
sų mėgiamas. 154 Boylston su, Boston, Maas. knygas ir laikraščius nešti

18

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKUKOS.
Tai gražiausia ir tnrtinjciausia eilių knyga lietarių kalboje.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas taritų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
KMmenas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigas _ geriausia 

“Money Ordertn”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- 
bet reikia aiškini užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 

prilipint už 2c. markę.

-KELEIVIS"
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

stam konverte, be 
reaų Ir nepamiršt

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo. Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs5 pažinti naująją lietuvių literatūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. Lietuvoje, tik $2.00.
Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALASTilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 27. Liepos 1 d., 1936 m.

Vietinės Žinios
ŠIĄ PĖTNYČIĄ KALBĖS Pas Cižiuną rado $1,485 

D-RAS ŠLIUPAS. švarke.

Sako, Lynno streikieriai Sustreikavo 800 robarinės 
grįžta darban. darbininkų.

Keliatas dienų atgal Lyn- Pereitų sąvaitę Cam- 
ne sustreikavo didžiausios bridge’uje sustreikavo Bos- 
batų dirbtuvės, Gold Seal ton Woven Hose and Rub- 
Shoe Co., darbininkai. Ma- ber kompanijos 800 darbi- 
joras Manning patarė dar- ninku. Dirbtuvė, kuri randa- 
bininkams streiką baigti ir si prie Portland gatvės, užsi-

L St. Liquor Store
geriausiu* įvairių rūšių

Šarkiui siūloma* “faitas’
su Baeru. ,

Pereitą sąvaitę Šarkis fai-
tavosi Bostone su Californi- viaokioae įtalpose; Bonkoms, Gor
iom kumštininku Rnih^kp- čiais *r Bačkomis. \ isy u. S. firmų ir JO. KUulbUniuKU CrUDaKe užsienio, pasirinkimas didžiausias ir

GYDYTOJŲ ADRESAI

nu.

Prakalbos įvyks South Bos
tono Lietuvių Salėje. rtone paėmė nuo gatv 

rą čižuną, 45 metų vyrą. Jis 
Šią sąvaitę South Bosto- klaidžiojo gatvėse prie Co- 

nan atvažiuoja D-ras Jonas lumbus Girele ir buvo labai 
Šliupas. Pasinaudodamas ta nusilpęs. Poliemanai nusi- 
proga, 15-kos draugijų ir vežė jį į nuovadą. Policijoj 
kuopų įgaliotinių komitetas jis negalėjo pasakyt savo 
rengia gerbiamam svečiui vardo, nei pravardės, nei 
prakalbas su koncertine pro- kur jis gyvena. Seržantas 
grama. Tai bus šios pėtny- O’Connor apjieškojo jo ki

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJ 18 
Valandas: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Sventadieaiaia
buo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Ceatial skv.

CAMBRIDGE. MASs.

Pirmame_____ ,___
Blllbnk-pri« turki nnkirtn ir Vestuvėm*. Namuose Vai-niUOdheilb barių nutarto ir ir Specialiai kainos
lietuvis kumštininkas lSSltie- sumažinamos. Pristatom greitai ii
sė ant matraco. Bet greit at- vel?': A,lJtri!t,n,uo? ryu> iki 11 vak » Pašaukit enn.i. d--.— .

SUSiremime įvairiausias

Pereita savaite South Bo- dalban už sumažintą darė. Streikieriai pikietuoja se ant matraco. Bet j
“JSmtnm 7atvė, Pet- alM- Vnija « panedėlį buvo ją dienomis ir naktimis. Jie sustojo ir septintame
JIltT Ųdulllu IlUULdUvu 1 vi . i ...___ . _____ • • uzvClr  ̂ I......*’ numo nurmnen eovn /sušaukus streikierių susirin 

kimą nutarti, kas toliau da
ryti. Unijos viršininkai siūlė 
majoro pasiūlymą atmesti ir 
tęsti streiką toliau. Bet ne
kuriu skyrių darbininkai pa
reiškė norą grįžti darban ir 
protestuojant priimti 8 iki 
11’2 nukapotą atlyginimą.

susirė
mime parmušė savo oponen
tą. Dabar muštynių promo- 
teriai siūlo Šarkiui kumš-' 
čiuotis su Maxu Baeru New

čios vakare, 3 liepos, prade- senius ir atrado įsiūtą po kapitalistų laik-
dant 8 valanda, South Bos- pamušalu 12 šimtinių, o ra^laL ta* tiesa, mes ne-
tono Lietuvių Salėj. kiti buvo smulkesni. Polici

Dabartiniu laiku Lietuvo- jos daktaras nusiuntė Čižiu- 
je darosi nepaprasti daly- ną į Boston State Hospital. 
kai. Žmonės šaudomi, laik- Susikalbėt su juo negalima

galėjom patikrinti.

raščiai uždarinėjami, kali
niai apdedami mokesčiais, 
numirėliai neįleidžiami per 
kapiniu vartus.

Ką visa tai reiškia ir kur
link Lietuva eina?

Atsakymą į šitus klausi
mus gali duoti tik tai toks 
žmogus, kaip D-ras Šliupas, 
kuris visą savo amžių kovo
jo prieš visokią priespaudą 
ir dabar tos kovos vėliavos 
nėra nuleidęs. Taigi ateikite 
visi ir pasiklausykite, ką ši
tas senas kovotojas pasakys 
apie Lietuvą.

Skelbėjų konvencija.
Pereitą nedėldienį Statle- 

rio viešbuty. Bostone, atsi- 
Dabar paaiškėjo, kad Pet- darė skelbimo profesijos 

ras čižiunas gyveno South žmonių konvencija, kurion 
Bostone, seniau prigulėjo suvažiavo iš visų Amerikos 
prie So. Bostono Piliečių kraštų apie 1,500 delegatų, iIflinkn iv rrol L-irncn rlvonnri. K’nrtvon/M ini cvarsfnma Vairi dejO tiki inti mieStO 11 \<ll>tl

ir vargiai jis pasveiks

reikalauja “uždarų durų 
(elosed shop), vienos sąvai
tės atostogų su užmokesčiu 
ir aukštesnio atlyginimo už 
akordinį darbą. Dervbos dėl i Yorke. Šarkio menedžeris 
šitų reikalavimų ėjo tarp į?ako, jeigu Šarkis sutiks sto
tini jos ir kompanijos atsto- ’i_ prieš Baerą, tai f aitas tu- 
vų per dvi sąvaites. Kada būti Bostone, o ne New 
pasirodė, jog geruoju kom- Yorke. Galutinai da nesusi-
panija šitų reikalavimų neiš- tarta.___________________
pildys, unija apskelbė strei
ką. Robo darbininkų unija 
turi 80,000 narių. Kompani
ja darbininkų reikalavimus 
patenkino. Streikas baigtas.

Miesto tarnautojai išsisuki
nėja nuo taksų.

Valstijos pajamų mokes
nio viršininkas Nelson pra-

Kliubo ir gal kitose draugi- Konvencijoj svarstoma, kaip <. , . . . ... . ,jose. Sako, turįs ir šeimyną, apvalyti biznio •“1',^‘"±1;

bet su ja pastaruoju laiku nuo apgavysčių, kad visuo- a į i ii‘
negvvena. Platesnes žinias menė turėtu daugiau pasiti- olidio 'gaU gaut pas Maniną Valiu- kėjimo skelbimais, ir ko- Niurna pohcijos, ugnagesy- 
lį Dorchestery. kiais budais geriausia patar-

-------------- nauti bizniui. Konvenciją
So. Bostono draugijų pik- sveikino per telegramą pre- 

nikas. zidentas Rooseveltas. Kon-

Trįs Cambridge’aus jaunuo
liai sulaikyti po $30.000 

bilos.
George H. Gedry (Gied

rys ), Vito Rubelsky ir tag SUgacjina daugiau patį

•. j-u- - . • j- vencijoj dalvvauja didžiau-Pereita nedeldieni tris di- • n ~ j * • i - o t~> *. j koi poi hciju \ įršininkai.dziules So. Bostono draugi- ios bendrai laikė pikniką ' '** ,kai^al „
biznis išbujojo daugiausiaVieta piknikui nebūtų blo- . skeibimams. 

giausia, bet parankumo nė
ra. Pati vieta kiek taisoma.

SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

193 L STREET,
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

bos ir įstatymdavybės valdi 
ninku jau per trejis metus 
nėra mokėję jokio pajamų 
mokesnio valstijai. Įstaty
mai numato už tai sunkią 
bausmę.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardvvare

Perkėlė savo bizni j nuosavą 
namą ir įrengė didžiausią ir mo
derniškiausią geležies daiktų 
krautuvę So. Bostone.

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom • tavorą į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika
lui esant ir persitikrint. kad mu
sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD

VVARE,
628 Broadway, prie I Street,
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

414 W. BROADUAY, 
SOUTH BOSTON. MASS

Office Tel. So. Boston 0948. 1 
Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 Windsor Street,
(Prieš lietuvių bažnyčią.)

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

ROSS MOTOR 
PARTS CO.

• Visos dalys automobiliam J
t rokams visokių išdirbysčių

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, Rot m 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedžliom, nuo 10 ryt. iki 1.
—' 'F,

Tel. So. Boston 2S«0. 
DAKTARAS :l ’

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STA8

G.H. Rebello buvo sulaikyti 
Walthame už ginkluotus įsi
laužimus. Visi trįs prisipaži
no kaltais vietos teisme ir 
sulaikyti po 830,000 belos 
iki bus teisiami augštesnio- 
jo teismo.

Policija tvirtina, kad jie 
apiplėšė daug žmonių ir pa
vogė daug automobilių. Prie 
dviejų apiplėšimų jie jau 
prisipažino. Vito Rubelsky, 
gyveno po num. 18 Harvard 
st., Gedry, 19 Erie st., Geor
ge Rebello, 21 Plymouth st., 
Cambridge.

Liepos 12 vėl bus išvažia- 
vaizdą. Kelias prie kempės vimas.
išlaistytas aliejum, tai kol Cambridge’aus trįs di- 
nueini prie kempės, čevery- džiulės draugijos, Lietuvos 
kai aplimpa nešvariu purvu. Sunu, Lietuvos Dukterų ir 
Aplinkybės piknikui buvo Sunu ir Jaunuomenės rengia 
nepalankios. Anksti iš ryto bendrą pikniką 12 liepos, 
oras paniuręs, šaltas, išrodė Cambridge’aus dr-jų pikni- 
kad lis. Pirmpiety prablai- kas įrgi bus Montelloje, bet 
vėjo. Bet patraukimo išbėgt daug puikesnėj vietoj, Lie- 
iš namų nebuvo, nors po pie- tuvių Tautiškame parke, 
tų oras kiek smagesnis buvo.
Todėl piknikas buvo skys
tas. Biznio atžvilgiu da blo
giau, nes da pirm 8 kempę 
uždarė ir reikėjo 
skirstytis. Rep.

Valdininkų automobiliai 
pridaro daug nuostolių.
Valstijos prokuroro padė

jėjas Connolly raportavo le- 
gislaturai, kad valstijos val
dininkai ir tarnautojai, ku
rie važinėjasi valdžios auto
mobiliais po 75 mylias Į va
landą, .pridaro labai daug 
nuostolių visuomenei. Da
bartiniu laiku yra reikalau
jama iš valstijos $16,500 at
lyginimo už tokius nuosto
lius.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADMAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Rengkimės visi iš 
nes bus naujenybių.

inksto.
Rep.

Iš Cambridge’aus į Chicagą.
TO. v dirma »VZAį/V —

\DR. J. LANDŽIUSI
Lietuvis Gydytojas. ♦

ir t rokams visokių įsairnyvcių • 
gaunamus pas mus žema kaina. ( 
UŽDEDAME BRAKE BANDS ‘ 

Tires—Tubes—Batteries }
labai nupigintam kainom.

5 Tel. SOUth Boston 3733 ir 9620 { 
t 280 Broadway, So.Boston!
J Persitikrinkit, patarnavimas geras 1

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY MARKET

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” nime 

2S1 BROADWAY, tarp C ir D et. 
SO. BOSTON, MASS.

Ant Boston Common rasta 
negyvas žmogus.

Pereitos subatos įytą ant 
Boston Common rasta negy
vas žmogus prie muzikos 
paviliono. Jis buvo sukniu
bęs ant suolo. Išaiškinta, 
kad jis vadinosi Herbert 
Shortell ir gyveno East 
VVevmouth’e.

Jonas Lašinskis, kuris gy- 
vena Lynne, parėjęs iš dar
bo namo rado savo žmoną 
Katrę lovoj nebegyvą. Dak
taras pripažino, kad ji mirė 
širdies liga.

Dorchesterio Lietuvių Są
jungos piknikas.

Rugpiučio 9 d. minėta są
junga turės pikniką Romu
vos parke. Montelloje. Kitų 
organizacijų prašome tą 
dieną nerengti piknikų, bet 
dalvvaukit pirmame Dor
chesterio lietuvių parengi
me. Vėliau tą parengimą pa
garsinsime plačiau.

West Lynne naktį sudegė 
botų dirbtuvė prie Saugus 
upės. Be to, ugnis sunaikino 
du gyvenamu namu.

Vaikai išgelbėjo žmogų iš 
ugnies.

Back Bay kvartale perei
tą nedėldienį užsidegė na- Liepos 3-čią, penktadienio 
mas. Susirinkus tūkstantinei vakarą, bus šaunus Birutie- 
žiopsotojų miniai. 3 maži čiu šokiai. Keistučio naujoj 
vaikai, 6. 8 ir 10 metų am- šokių salėj, Oakland Grove. 
žiaus, išvilko iš degančio East Dedhame. Gros puiki 
namo jau pritroškusį apyse- Al Stevens’ Radio Orchest- 
nį vyrą. »a. Pirmas busas išeis 7:30

-------------- vakare, iš So. Bostono nuo
RADIO PROGRAMA. Lietuvių svetainės. Birutės
Sekanti nedėldienį, liepos “žtikrina visiems atsilan- 

5 d., Bostono lietuviu radio Uusie.ms._ jaunimui, mamy- 
programa bus tokia: tems ir tėveliams gėrusiai-

, % . . o o. kus. Bus valgių ir gėrimų.1. Gries Ben Simmons or-
kestra iš Poąuonock, Conn.: __________

2. Ona Mineikiutė, daini- LINKSMAS 1ŠVAŽIA-
ninkė iš Montellos; VIMAS.

3. Pranas Kriaučiūnas. Ateinantį nedėldienį, Lie- 
Mikolas Petrusaitis ir Vy- pos 5 ŠLA. 188 kuopos 
tautas Pastelis, iš South Bo- šus puikus išvažiavimas ant 
stono pagrieš kornetų Trio. Balčiūnienės farmos, Brock-

Piadžia 9:30 rvto. Klau- tone. Bušai išeis nuo Lietu-

LFT-gitS
metų ženybinio gyvenimo 
pajaunėjo. Minėjo 20 metų 
praeitį ir visa šeima išvažia
vo į Chicagą aplankyti gimi
nių. Bet mes linkime laimin
gai sugrįžt, nes laukia dide
lis darbas. Geras draug<

East 3-rd gatvėj, South 
Bostone, 5 metų mergaitė, 
Kathlen Folley, palindo po 
troku ir buvo mirtinai suva
žinėta.

Bargenas—City Point.
South Bostone, 883 E. 4-th >treet, 

3 šeimynų namas, su visais improve- 
mentais, didelis yardas. 85,500 su 
’engvom išlygom. Atsišaukite Į “Ke
leivio” ofisą.

sytina ant 830 kilociklių.
- .. .. ~ ~ ~ ~ .. .. -- -- -- - - - : .7 S ! s s

s s
SPIKNIKAS

Cambridge’aus 3-jų Didžiųjų Draugijų: Lietuvos 
Sūnų, Lietuvos Dukterų ir Sūnų ir Jaunuomenės

12 Liepos-July, 1936, Nedelioj
Pradžia nuo 11 vai. ryto.

LITHUANIAN NATIONAL PARKE į
Keswick Road, prie Winter st., Montello. Mass. 

GRIEŠ GARSI RADIO ORCHESTRA.
3 didelės dovanos bus duodamos prie tikietų.
Bus gai džių gėrimų ir valgių. Taipgi daug visokių

vių Metodistų Žinyčios 
11:30 vai. ryto.

Kviečia Komitetas.

s _

žaislų
Visus prašome šiame piknike dalyvauti.

DRAUGIJŲ KOMITETAS.
Bušai iš Cambridge’aus išeis 11:30 ryte, nuo Lietu- J 

vi u Kliubo 163 Harvard Street. S’

IįI i
TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. }

1 * 
I 
* 
t□

295 BROADWAY. SO. BOSTON

Narragansett ........ $1.09
90 Proof Degtinė. pilna kvorta 
Pusė gal. $1.95. Pilnas gal. $3.90

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakara
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwea)th 4570.

’ Valandos: Nuo S iki iv;
Nuo 2-4 po pietų, 
Nuo 7-9 vakare. TIKRA RUGINĖ .

100 Proof veik metų sena
$1.25
kvorta

Telefonas: SOU-Boston 2712 
534 E. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Martin Walulis
KO- 

MAFFIE.

uz 
vertės.

SILVER MOON ....... 99c
GIN’Ė. Pilna kvorta

PASIPIRK KEISĄ ALAUS Į NA
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE
CROFT PALE ALE

LION ALE—PILSNER
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Reisas $2.00

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis stitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, M;

FURRIER
PASIUVAM KAILINIUS,

TUS, KEIPUS,
Pigiau negu pirktumėt mieste.

Priimam priežiūrai (storage)
2 nuošimčiu nuo daiktų

1834 IX)RCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Dykai Pristatymas.
’le^ SOUth Boston 9772 

293 BROADWAY. SO. BOSTON.

Linksmus
LIEPOS JULY 3 D., 1936 M.

Rengia Birutės, Penktadienio vakare nuo 8.

Keistučio Naujoj Šokių Salėj,
OAKLAND GROVE, EAST DEDHAM, MASS.
GROS AL STEVENS’ RADIO ORCHESTRA.

Bus valgių ir gėrimų. Įžanga 25 centai.
Kviečia RENGĖJAI.

BUŠAI išeis nuo Lietuvių svetainės kampas E ir Sil- 
ver Sts., So. Bostone. Pirmas busas 7:30 vakare.

3 Liepos,Pėtnyčios 
Vakara

SO. BOSTONO LIETUVIŲ SALĖJ

D-ras
KALBĖS 

V

IUPAS
PRIE TO BUS DA IR KONCERTAS.

PRADŽIA 8 VAL. ĮŽANGA 25 CENTAI.
VISUS KVIEČIA BENDRAS DRAUGIJŲ KOMITETAS.

----- Į. ---- -------- ;---------------------------  ----------- -

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: IS—2; 
Sekmadieniais: II -11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

į

DR. GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

Taip parodo rekordai iš jo gydymo, 
jis turi sumanumą, žinojimą, patyri
mą ir moksliškus įrankius reikalin
giausius pasekmingam gydymui sun
kiausiuose atsitikimuose, kurie pasi
taiko pas žmones.
JO SPECIALYBĖ: širdies, Plaučių 
Kepenų, Skilvio, Inkstų, Kataras, 
Patrūkimas. Reumatizmas ir visokios 
Kraujo. Nervų, Odos ir Kroniškos li
gos vyrų, moterų ir vaikų.

327 TREMONT ST. 
BOSTON.

Valandos: Utar., KeL, Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė
liota nuo 10—12 ryte.

Tel. Uaivera.ty S4SS

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: »-« b 1-9.

678 Massachusetts Avė.,
(FRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE:

Telephone

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU ♦ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstraviir“1 HAMLIN STRLx t Kamp. East Eighth Si. SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
J6 Intervale Street, Montello, Mat*.___




