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AR SKILS AMERIKOS 
DARBO FEDERACIJA?

ŠIS KLAUSIMAS BUS IŠ
SPRĘSTAS ŠIĄ SĄVAITĘ.

Ginčas eina dėl geležies ir 
plieno darbininkų orga

nizavimo.
Leidžiant “Keleivį” į 

spaudą, Washingtone ren
kasi Amerikos Darbo Fede
racijos pildomoji taryba
spręsti labai opų klausimą: 
spenduoti ar nespenduoti 
vadinamąją Levviso frakci
ją? Jeigu bus nutarta su
spenduoti, tai Amerikos 
Darbo Federaci ja turės skil
ti. Bet Federacijos preziden
tas Green skilimo bijosi 
daugiau, negu “maištinin
kas” Levvis, todėl mes esam 
linkę manyti, kad spendavi- 
mo nebus. *

Kas yra tas Levvis ir kas 
yra ta jo frakcija, dėl kurios 
šiandien nervuojasi Ameri
kos spauda ir organizaci
jos?

John L. Lewis yra anglia
kasiu unijos, United Mine 
Workers, prezidentas. Ši 
unija priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai, o Levvis 
yra vienas Federacijos tary
bos narių. Būdamas tapybos 
naiys, jis pradėjo agituoti, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija stotų už industrinį 
unijizmą. Tai reiškia, kad 
kiekvienos pramonės darbi
ninkai turi prigulėti vienai 
didelei unijai, nežiūrint ko
kį darbą jie toj pramonėj 
dirba. Iki šiol Amerikoje bu
vo praktikuojamas amatų 
unijizmas. Tuo budu staty
bos pramonėj buvo net ke
liolika atskirų unijų: mūri
ninkų unija, tinkuotojų uni
ja, švinorių unija, stikliorių 
unija, dažytojų unija ir tt. 
Šitokio pasiskirstymo blo
gumas aiškus: darbininkuo
se nėra vieningumo ir daž
nai pasitaiko taip, kad vie
na unija streikuoja, o kitos 
prie to paties darbo dirba; 
arba priešingai: mūrinin
kai, elektriniai, staliai ir kiti 
priversti nutraukti darbą 
vien dėl to, kad švinoriai iš
ėjo streikan, nors visi kiti 
nestreikuoja. Taigi Levvis 
užsispyrė šitokią unijizmo 
formą išgyvendinti. Dabar 
yra nutarta organizuoti ge
ležies ir plieno pramonės 
darbininkus, ir Lewis ryžosi 
juos organizuoti jau indust
rinio unijizmo pagrindais— 
kad visoj šitoj milžiniškoj 
pramonėj butų tiktai viena 
unija. Jam pritarė ir 11 kitų 
unijų viršininkai, po kurių 
vadovybe iš viso yra 1,000,- 
000 organizuotų darbinin
kų. Taigi šitų unijų vadai su 
sarr ganizacijomis ir su
daro vadinamą Levviso frak
ciją.

Bet Amerikos Darbo Fe
deracijos tarybos didžiuma 
su prezidentu Greenu prie
šaky tai frakcijai priešinga. 
Ji visom keturiom spiriasi 
už senovišką unijizmą. Ir 
dėl to Greeno kompanija 
padarė sumanymą Levviso 
vadovaujamą angliakasių 
uniją ir 11 kitų unijų su 1,- 
000,000 narių suspenduoti. 
Visų šitų unijų vadai buvo 
pašaukti, kad šį utarninką 
atvyktų į Washingtoną, kur 
Amerikos Darbo Federaci-

Įjos taryba turės posėdį, ir 
i pasiaiškintų.

Bet rašant šiuos žodžius 
'beveik visi šaukiamieji yra 
jau nutarę Greeno vadovau
jamą tarybą ignoruoti ir į 
jos posėdį neiti.

Kaip aukščiau sakėm, 
nors Greenas baugina Levvi
so frakciją suspendavimu, 
tačiau jis bijosi ją spen-
duoti, kad neskiltų Federa
cija. Todėl labai galimas 
daiktas, kad tas didelis de
besis, kuris dabar nervina 
visą šalį, išsisklaidys be lie
taus.

Bet jeigu Washingtono 
konferencija šią sąvaitę 
Levviso frakciją suspenduo
tų, tai levvisiniai turi jau pa
sigaminę du atsakymu: vie
nas, tuoj traukti Greeno ta
rybą teisman ir priversti ją 
suspendavimą atšaukti; o 
antras planas, tai steigti an
trą darbo federaciją ir po 
jos vėliava vienyti visus A- 
merikos darbininkus, kad 
Greenas su savo šalininkais 
pasiliktų “generolais be ar
mijos.”

Kuris tų dviejų planų bu-

gaTutihai nuSpręšti vėliau, 
kada ateis reikalas.

Meksikoj Sunaikinta 
13 Maištininkų.

Meksikos pietų vakaruose 
pereitą sąvaitę įvyko du su
sirėmimai tarp valdžios ka
reivių ir maištininkų burių. 
Vienoj vietoj buvo nukauta 
8 maištininkai, kitoj 5. Li
kusieji insurgentai išbėgio
jo, palikdami savo ginklus, 
amuniciją ir arklius. Sako
ma, kad maištininkų “gene
rolas” Estanislao Vaząuez 
irgi buvo užmuštas.

Milionai Dolerių Su
versta Gatvėj.

Pereitą sąvaitę iš šancha- j 
jaus laivas atvežė į San 
Franciscos miestą 12,000 
dėžių su sidabriniais Kinijos 
pinigais. Sakoma, kad Ame
rikos pinigais tas sidabras 
vertęs $24,000,000. Kinija 
tuo sidabru atmokėjusi savo! 
skolą Amerikos valdžiai, į 
Kinijos pinigai turės būti su-j 
tirpinti ir perdirbti į Ameri
kos pinigus. Bet kadangi pi
nigų dirbtuvėj San Francis
cos mieste tuo tarpu nėra 
vietos, tai skrynios su tais 
milionais buvo. sukrautos 
prie dirbtuvės po atviru 
langum. Žiūrint į tuos mi- 
ionus banditams varva sei

lės, bet jie bijosi artyn pri
eiti, nes sidabrą saugoja ka
reiviai pasistatę kulkasvai- 
džius.

PATRIOTAI UŽPUOLĖ
STREIKIERIŲ SUSI

RINKIMĄ.
Anaheimo miestely, Cali- 

fornijoj, gauja patriotiškų 
chuliganų, kurie vadina sa
ve “vigiliantais,” pereitą są
vaitę užpuolė ramų streikuo
jančių darbininkų susirinki
mą ir pradėjo buožėmis dau
žyti visiems galvas. Vienas 
darbininkas buvo sumuštas 
iki sąmonės nustojimo ir 
turbut turės mirti. Paskui te
roristai metė kelias gazines 
bombas į susirinkimą ir grei
tai patys prasišalino. Užpuo
likų buvo apie 30. Manoma, 
kad gazinėmis bombomis ir 
buožėmis juos aprūpino vie
tos policija.
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Organizuoja Mass. 
iarmerių-Darbuct ų 

Partiją.
Worcestery pereitą nedėl

dienį įvyko Massachusett.' 
valstijos darbininkų ir far- 
merių organizacijų konfe
rencija, kurioj dalyvavo 250 
delegatų. Konferencijoj bu-

5,m,000
Išmirė

Szechuano

Kiniečių
Badu.

provincijoj, 
sausra ir badas jau 

baigia naikinti gyventojus. 
Telegramos sako, kad išmi
rė jau 5.000,000 žmonių. To
kios baisios sausros ir bado 
tos provincijos istorijoj da

Bėgyje 11 Dienų Saulė 
Užmušė 1700 Žmonių

. , -^.40 ■ niekad nebuvę. Tėvai narvo atstovaujamos 42 organi- ,
zacijos, kurios priklauso n *

KANADOJ KRITO 500 SU 
VIRŠUM.

baisios katastrofos, 
6 dienas krito 257

RUSIJA IR AMERIKA AT
NAUJINO SUTARTĮ.
Pereitą sąvaitę Maskvoje 

buvo nutaria pratęsti Rusi
jos ir Amerikos prekybos su
tartį da vieniems metams. 
Sovietai pasižadėjo duoti 
Amerikai nemažiau kaip 
$30,000,000 vertės užsaky
mų, Tokį pasižadėjimą ru
sai buvo davę ir pereitais 
metais, ir ji i išpildė jį da su 
gerom “magaryčiom,” nes 
iu užsakymai pasiekė $37,- 
000,000.

Už Sovietus sutarties pra
ilginimą pasirašė Litvino- 
vas, o už Ameriką — Wash- 
ingtono ambasadorius Mas
kvoje.

IŠDAUŽĖ VOKIEČIŲ AM
BASADOS LANGUS.
Čekoslovakijos sostinėj 

Prahoj susirinko būrys jau
nų žmonių pereitą pėtnyčią 
ir išdaužė visus vokiečių 
ambasados langus. Tai bu
vo protestas prieš nacius, 
kurie šiomis dienomis Ham
burge pasmerkė mirčiai ko
munistų vadą Adgarą An
drę.

ANGLIJA ATŠAUKIA 
LAIVYNĄ.

Anglijos karo laivynas, 
kuris iki šiol buvo sutrauk
tas Viduržemio jūron Itali
jai bauginti, dabar šaukia
mas namo.

FAŠISTAI KELIA RIAU
ŠES FRANCUZIJOJ.

Pereitą nedėldienį Nice- 
ios mieste buvo didelių riau
šių. Fašistai ir kitokie ura- 
oatriotai įtaisė juodašimtiš
ką demonstraciją. Apie 2,- 
900 darbininkų norėjo tą 
govėdą išvaikyti ir prasidė
jo muštynės, kuriose buvo 
-užeista 55 žmonės. Sunkiai 
buvo sumuštas komedijan- 
tas Paul Goumet, kuris sušu
ko: “Lai gyvuoja Mussoli
nis.”

15 JAPONIJOS FAŠISTŲ 
SUŠAUDYTA.

Pereitą nedėldienį Japo
nijos karo ministerija išlei
do pranešimą, kad 15 kari
ninkų, kurie buvo nuteisti 
mirti už kruviną sukilimą ir 
nužudymą • 3 ministerių 26 
vasario dieną, jau sušaudyti. 
Iš viso buvo pasmerkta su
šaudymui 17 fašistiškų kari
ninkų ; kodėl du da nesušau- 
dyti, pranešimas nesako.

kokios 
nes per 
žmonės, 
šių.

Chicagos žiniomis, iki šios 
sąvaitės pradžios karščiai ir 
einanti su jais sausra padarė 
farmeriams šešiose valstijo
se $300,000,000 nuostolių.

Maisto spekuliantai ir ki
ti “šimtaprocentiniai pa
triotai,” pasinaudodami ši
tokia padėtimi, pradėjo per 
spaudą gąsdinti visuomenę, 
kad Amerikai ateina badas, 
kad maistas jau baigiasi, ir 
kartu ėmė kelti maisto kai
nas.

Bet Agrikultūros Depar
tamento sekretorius Walla- 
ce šį panedėlį įspėjo visuo
menę, kad tų alarmistų ne
klausytų. Maisto Amerikoj 
esą užtektinai ir jo nepri
trūks. Tas gąsdinimas esąs 
skleidžiamas tik tuo tikslu, 
kad pateisinus pelnagrobių 
keliamas kainas.

Tuo pačiu laiku oro biu
ras praneša iš Washingtono, 
kad kaitroms jau numato
mas galas. Nuo Pacifiko at-

neskaitant susirgu-
Karščiai siekė 120 laipsnių. 

Pelnagrobiai jau pradėjo 
kelti maisto kainas.

Vidurines Amerikos vals-
sta siaučia plėšimai ir bari- "LUas j1* Kanadą ištiko nepa- 

• prasti karščiai. Associated
Press žinių agentūra skel
bia, kad per 11 dienų nuo 
saulės spindulių krito dau
giau kaip 1,700 žmonių. 
Karštis vietomis siekė 120

pirkliams. Išalkę žmonės už-prie Amerikos Darbo lede- , ■ - i -. - i •1 v . ■■ „ ., puola vieni kitus, žudo irracijos. Konferencija nutarei , . D’ - ,J r, J t i. valgo žmogiena. Po visa kraorganizuoti Farmer-Labor .i$l: : :Ji 
Partijos skyrių šioje valsti
joje ir išrinko tam tikslui ko
mitetą iš 27 narių. Konfe
rencijoj vyravo tokia nuo
taika, kad nei kun. Coughlin 
su savo “League of Sočiai 
Nonsense,” nei gubernato
rius Curley, nei kiti dema
gogai darbininkų būklės ne
pagerins. Tinkamai savo rei
kalus gali ginti tiktai patys 
darbininkai. Todėl darbi
ninkai turi organizuoti savo 
politinę organizaciją ir sta
tyti į valdžią savo žmones, 
kurie gins darbo žmonių rei
kalus. Komiteto pirmininku 
išrinktas Joseph Salerno. o 
sekretorium—Richard Cros- 
cup. Abudu iš Bostono.

ditizmas.

KINIEČIAI ŠAUDOSI SU 
JAPONAIS.

Taku miestely, į rytus nuo
S-

Sakoma''kad chiga™ val“tijoj per 6 die’
vykią atvykęs būrys ir liepęs Į^osTm^ė 
aniems pasitraukti, nes jie, raSijosV
japonai, norį čia daryti šau- . . • , •
dymo pratimus. Kiniečiai Į J • P
pasmaukti nesutikę. Prasi- baltveidziai, 
dėjęs ginčas ir imta šaudy-
tis. Nors užmuštų nebuvę, 
bet šis įvykis labai suerzinęs 
kiniečių visuomenę.

Suomijoj Laimėjo
Socialdemokratai.
Liepos 1 įr 2 dienomis 

Suomijoj buvo seimo rinki
mai. Telegramos iš Helsing- 
forso dabar sako, kad social
demokratų partija iš rinki
mų išėjo stipriausia. Pirma 
ji turėjo seime 78 atstovus, o 
dabar turės 83. Daugiausia 
pralaimėjo vadinamieji li
beralai, buržuazinė partija. 
Gi fašistai, kurie tikėjosi la
bai daug laimėti, nelaimėjo 
nieko, pasiliko kaip buvę.

Blokuojasi Fašistiš
kos Valstybės.

Paskutinėmis dienomis 
Europoj paaiškėjo, kad Itali
ja ir Vokietija yra susitaru
sios sudaryti fašistinių vals
tybių sieną, kuri perskeltų 
Europą pusiau ir atskirtų 
Sovietų Rusiją nuo Francu 
zijos. Į šitą fašistinių dikta
tūrų bloką įneisianti pati 
Vokietija, paskui Austrija. 
Vengrija ir Italija. Tai butų 
.okia pat centralinių valsty
bių sąjunga, kaip buvo prieš 
didijį karą. Tai esąs piktas 
diktatorių sąmokslas prieš 
demokratines šalis.

SUŠAUDĖ ŽMOGŽUDĮ.
Utah valstijos kalėjime, 

Salt Lake Cityje, pereitos 
pėtnyčios rytą buvo sušau
dytas Delbert Green, 28 me
tų amžiaus vyras, kuris bu
vo pasmerktas mirti už nu
žudymą trijų žmonių. Utah 
valstijos Įstatymai leidžia 
pasmerktam pasirinkti kar
tuves arba sušaudymą. 
Green atsisakė rinktis, todėl 
buvo nutarta jį sušaudyt, 
nes toks būdas yra pigesnis 
ir greitesnis. Jį šovė iš pen
kių karabinų ir į pusę minu
tės jis buvo jau nebegyvas.

FARMERIAMS PASKELB
TAS MORATORIUM.
Pereitą sąvaitę federalė 

valdžia paskelbė, kad per 
metus laiko ji nereikalaus 
nei mokesčių, nei skolų iš 
25,000 farmerių, kurie nu
kentėjo nuo sausros.

tenai gyvena 
da niekad ne

buvo. Detroito mieste per 14 
valandų kas 10 minučių bu
vo viena mirtis nuo karščio. 
General Motors automobilių 
korporacija tenai įsakė savo 
65 dirbtuvių vedėjams pasi
tarti su darbininkais, ar ne
norėtų jie nutraukti darbą 
kol karačiai praeis.

Karščiai pasiekė ir Kana
dą. Toronto žiniomis, per <eina vėsaus oro banga, kuriS O_ ' J._ — ____ _1_12__ • _J__ 2_ * 2.c “'.turės nors aaunai atgaivinu 
pie 500 žmonių nuo kaitros, saulės išspirgintus plotus. Šį 
Daugiausia nukentėjo Ma- panedėlį vietomis jau ir lie- 
mtobos, Albertos ir Saskat- taus buvo. Abidvi Dakotos 
chevvano provincijos, kur jr Minnesotos vakarai buvę 
karštis siekė 112 laipsnių gerokai suvilginti ir oras po 
Fahrenheito. rto pusėtinai atvėsęs.

Associated Press sako, j Daugiausia nukentėjo vi- 
kad Detroito ir Toronto mie- durjnės valstijos: abidvi 
stuose graboriai nespėjo lai- Dakotos, Nebraska, Minne- 
dot lavonų — taip greitai g^ta, Indiana, Iowa, Oklaho- 
zmonės mirė. Detroito mies- ma jr balinai Illinojus, Wis- 
to ligoninė, kun turi tik 600 consįn įr Michigan.
’ovu, turėjo priimti 637 sau-. , .„. .
lės pritrenktus ligonius. .Valdžios apskaičiavimu, 
Wavne’o apskrities lavoni- plote yra apie 5,000,-
nėn į vieną dieną buvo at- ??? farmenų, kurie neturės 
vežta 100 nežinomų žmonių gyventi ir valdžiai rei- 
lavonų. Lavoninės ir ligoni- *es Juos šelpti

Lr.z'kl i tenai

nės Detroite išrodė kaip po

Etiopai Lupa Italus.
Nudėjo 10 Mussolinio lakū

nų ir išsprogdė tiltus.
Etiopijoj vėl prasidėjo

sidėjo didelių liūčių sezo
nas, žemė pramirko ir italų 
armija su tankais bei armo- 
tomis negali iš vietos pasijukams. Susiorganizavę nedi- 1J“Tdeliais būriais, etiopai pra- d>.nt1’ “o tarpu basakojai

lengvais ginklais, gali leng
vai kilnotis ir pridaro ita-

Jų galvijus, kuriems neli
ko nei ganyklų, nei pašaro, 
valdžia superka ir skerdžia 
mėsai, kuri dedama į skar
dines. Kiti gyvuliai gabena
mi toliau, kur da yra ganyk
lų. New Yorko valstija suti
ko priimti 50,000 galvijų į 
savo ganyklas iki vasaros 
pabaigos.

SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS ČILI RESPUB

LIKOJ.
Čili respublikoj, Pietų A- 

merikoj, šį panedėlį drebėjo 
žemė. Drebėjimas tęsėsi tik 
3 minutes, bet pridarė daug 
nuostolių. Taltalo mieste su
griuvo dvi mokyklos, viena 
salė, Anglijos konsulato rū
mai, paštas ir keliatas kitų 
triobesių.

BASTILIJOS IŠGRIOVI- 
MO ŠVENTĖ.

Šį utarninką Francuzija 
iškilmingai apvaikščiojo 
Bastilijos išgriovimo šventę. 
Tai šventė revoliucijos. Pa
ryžiuje iš kalno buvo sustip
rinta policija, kad juodašim
čiai nesukeltų riaušių.

VYRAS UŽKAPOJO SA
VO ŽMONĄ IR 6 VAIKUS.

Indiana Harbor, Ind. — 
Pereitą sąvaitę čia įvyko 
šiurpulinga tragedija. Geis
tino Gonzales, 36 metų vy
ras, sukapojo kirviu savo 
žmoną ir 6 vaikus, paskui 
nušovė burdingierį Josę Arą 
ir pats nusišovė. Sakoma, 
kad Gonzales buvo prastos 
sveikatos ir įsivaizdavo, kad 
jo žmona turi slaptų santi- 
kių su burdingierium, dėl to 
jis neteko proto lygsvaros ir 
griebėsi baisaus keršto.

IŽDO SKOLOS PASIEKĖ
JAU $33,778,543,493.
Per pereitus metus Jung

tinių Valstijų iždas turėjo 
išlaidų $4,763,841,642 dau
giau, negu pajamų. Neda- 
teklių reikėjo padengti pa
skolomis. Iš viso iždo skolos 
dabar siekia jau $33,778,- 
543.493.

dėjo pulti Mussolinio fašis
tus. štai, vienoj vietoj nusi
leido 3 italų orlaiviai su 10 
lakūnų. Su jais buvo ir vie
nas popiežiaus agentas, kun. 
Barollo, kuris jieškojo pato
gios vietos naujai bažnyčiai. 
Etiopai tuoj apsupo tuos ci
vilizuotus barbaras, sunaiki
no visus jų orlaivius ir iš
skerdė visus lakūnus. Bet 
kunigui pasisekė pabėgti. 
Tai Įvyko 26 birželio. Pabė
gęs kunigas atnešė apie tai 
žinią į Addis Ababą tiktai 6 
liepos. Mussolinis įsakė tuoj 
padalyti “masines 
jas,” tai yra
to apskričio gyventojus.

Bet tos represijos etiopų
nenugąsdino. Francuzų lai
kraščiai šią sąvaitę jau rašo, 
kad po visą Etiopiją prasi
deda partizantiškas karas 
prieš italus, tai yra karas 
netikėtais užpuolimais. Tarp 
Džibuti uosto ir sistinės Ad
dis Ababos etiopai jau išar
dė geležinkelį ir išsprogdė 
jo tiltus. Etiopijoj dabar pra-

lams daug nuostolių.
Italijos valdžia, kaip ir vi

si diktatoriai, teisybę nuo 
savo žmonių slepia. Ji skel

Francuzijos Darbi
ninkai Remia Val

džią.
Gatvinė Amerikos kapita-

bia, buk etiopai italus labai lįstų spauda labai nori, kad 
“myli” ir visur juos “vaiši- kairioji Prancūzijos valdžia 

o tas užpuolimas ant butų nuversta, todėl ji nuo- 
’» latos skelbia visokias tos 

valdžios “bėdas.” Pereitą
na;
italų “skraidomos misijos, 
tai buvęs “banditų” darbas. sąvaitę ji suriko garsiai, kad 

Francuzijos socialistai var
tos ginklus prieš streikuo
jančius darbininkus, kurie 
užima fabrikus. Po to vėl

MAURER PASITRAUKĖ 
IŠ SOCIALISTŲ PAR

TIJOS.
asines represi- „ereiu S- P^elbė kitą “žinią,” kad
» nubausti visus I(riež socialistus kilsia ko-

nes, jo manymu, ji linksianti 
prie “bendro fronto” su ko
munistais. Jis balsuosiąs už

prieš socialistus kilsią ko
munistai. Tačiau galų gale 
pasirodė, kad tie praneši
mai buvo melagingi. Pasiro-

socialistus, bet prie partijos dė, kad tarp Francuzijos
darbininkų organizacijų ir 
kairiosios valdžios yra pil- 

San Carlos miestely, Ari- niausis sutikimas ir darbi- 
zonos valstijoj, šį panedėlį ninkai tą valdžią remia. Par
buvo pakartas plėšikas ir lamentas taipgi milžiniška 
žmogžudys Earl Gardner. balsų didžiuma užgyrė so- 
Jis kankinosi kilpoj 35 mi- cialisto-Rlumn valdžios pb- 
nutes. pakol numirė, , litiką.

nenorįs prigulėti.
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KAS IŠRINKTAS I SME 
TONOS “SEIMĄ.”

“Talkos” biuras praneša 
išrinktųjų Smetonos “Sei
man” žmonių vardus. Pa
duosime čia tiktai Kaune 
apygardos “atstovus:”

1. Kauno burmistras Mer
kys.

KAIP LIETUVOS FAŠIS 
TAI AIŠKINA DARBININ

KŲ ŠAUDYMĄ.
Jau kelintų sąvaitę “Ke

leivio” redakcija negauna 
iš Lietuvos laikraščių, išsky
rus vieną tik “Lietuvos Ūki
ninką.” Bet ir tas visai ne
panašus Į save. Daugiau ra
šoma apie Afriką, negu apie 2. Finansų vice ministeris 
Lietuvą. . Indrišiunas.

Apie darbininkų šaudy-! 3. Kauno apskrities tary-
mą Kauno gatvėse yra Įdėti bos pirmininkas Gadavičius. 
net du valdžios “paaiškini- 4. Savivaldybių departa- 
mai.” Nuo redakcijos tačiau mento direktorius Barkaus- 
nėra nei žodžio. O valdžia kas.
“aiškina” viską atbulai. I 5. Dvarininkas A. Jučas. 
Streikierio Kranausko lai- . 6. Veterinarijos gydyto- 
dotuvėse dalyvavę tik “keli jas Jakimavičius, 
šimtai” žmonių, tuo tarpu .Nei vieno darbininko, nei 
kai ištikrujų dalyvavo ne- yj®1?0 visuomenės 
mažiau kaip 10,000 žmonių

veikėjo
Visi smetoniško raugo velt
ėdžiai, frakuoti ir šilkiniuo- 
ti ponai.

Taip pat ir kitose apygar
dose. Į “seimą” pateko tik 
apskričių viršininkai, žval- 

Policija nenorėjusi leisti gybininkai, pralotai ir kito- 
laidotuvių Į Laisvės Alėją kie dykaduoniai. Net vidaus 
dėlto, kad' nebūtų trukdo-, reikalų ministeris Smeto- 
mas viešas gatvės judėji- nos generolas Čaplikas, tas 
mas, ir todėl nurodžiusi “pa- keturklasis nemokša.iš kurio 
togesnes” gatves. Bet klau- net paprasti kareiviai juo
simas, kodėl per tą pati kiasi — ir tas pateko i “sei- 
streiką nušautas žydas fab- m3-
rikantas buvo laidojamas su . Pranešime yra pažymėta 
didžiausiomis iškilmė m i s *r keliatas “ūkininkų. Bet 
Laisvės Alėja? Kodėl jo lai- mus^ korespondentas pra- 
dotuvės netrukdė “viešojo neša, kad tai yra mulkini- 
gatvės judėjimo?” Policijai mas svietui akių. Tie “ūki

ninkai” *■'

minia.
Riaušes sukurstę “tamsus 

gaivalai.” Bet ką tie “tam
sus gaivalai” reiškia, nepa- 
sakyta

Irius, kur bus talpinamos vi
sokios žinios iš Kanados. 
Draugas Kavoliunas pasiža
dėjo rašynėti i tą skyrių iš 
Toronto miesto. Geistina 
butų taip pat gauti nuolatos 
žinių iš šių miestų:

Montrealo, Que.,
VVinnipeg, Man.,
Edmonton, Altą.,
Hamilton, Ont.,
Sudbury. Ont., ir
Sydney Minės, N. S.
Pageidaujamos žinios ir ii 

kitų kolonijų, kur mažiau 
lietuvių gyvena. Žinią Dri- 
siųsti gali kiekvienas “Ke
leivio” skaitytojas. Ar kam 
atsitiko laimė., ar nelaimė, 
’.uoj reikia imti ir parašyti. 
Nereikia bijoti, kad nepa- 
aikysi “literatiškai” dalyko 
atpasakoti. Ir nereikia jieš
koti “aukštų” žodžių. Raš- 
.as visuomet išeis geriausia, 
jeigu rašysi taip, kaip kad 
oasakotum apie Įvyki savo 
kaimynui gyvu žodžiu.

Taigi nuo šiol tegul nepra- 
?inu neaprašytas nei vienas 
žymesnis Įvykis tarp Kana
dos lietuvių. Kanadiečių 
skyrius “Keleivy” visiems 
bus atdaras.

D-RAS ŠLIUPAS NUSIVY
LĖ SANDARIEČIŲ 

VADAIS.
Apie D ro Šliupo misiją 

Amerikon “Laisvė’* rašo 
taip:

“Šiandien grįžta Lietuvon 
dr. Jonas šliupas. Ar jis save 
kelione ir misija pasitenkinęs.
nežinome. Turbut ne visai. Jis

parupo “viešas judėjimas” ninKai nesą paprasti ūki- j galėjo labai nusivilti savo tais 
tik tada. kai darbininkai no- ninkai, bet dvarininkai, 
rėjo palvdėti savo kritusį Iš darbo žmonių, kurie 
didvyri didžiąją gatve. Fa- maitina ir palaiko visą vals- 
brikantui, kad ir žydui, ke- tj’bę. į tą smetonišką “sei- 
lias atdaras visur, o lietuvi mą nepateko nei vienas, j 
darbininką galima laidoti nes kandidatais tautininkų 
tiktai šunkeliais, kuriais pu- partija statė vien tik Smeto- kavo komunistų ir 
blika nevaikščiojai nes lekajus. Gi patiems žmo-

... .. t i nėms atstovu statvti neleido. 1Šitokiu elgesiu tautininkų . . .J .
valdžia aiškiai parodė, kad Vien tik iš Klaipėdos kra- į 
ji yra ne tautos valdžia, bet što, kur tautininkų diktatu-,

7 Metų Amžiaus Mokslininkas.
KELEIVIS, SO. BOSTON.

ANTRAS BUVUSIŲ LIETUVOS PRE
ZIDENTŲ PAREIŠKIMAS SMETONAI.

Lietuvoje uždraustas skelbti.

[Pereitą rudenį buvusieji Lietuvos prezidentai ir partiją at 
stovai buvo įteikę diktatoriui Smetonai savo pareiškimą, reika
laudami grąžinti kraštui laisvę. Po to pareiškimo buvo uždary
tos visos partijos, išskyrus tautininku sąjungą. Dabar, kai tau
tininkai nutarė šaukti savo “seimą“ ir pradėjo iš naujo šaudyti 
Lietuvos žmones, buvę prezidentai D-ras Grinius ir Ktulginskas 
parašė antrą Smetonai pareiškimą, kurį čia perspausdina
me ištisai. Lietuvoj jis yra uždraustas skelbti.—Red.]

LIETUVOS KARININKU PAREIŠKIMAS
TAUTIEČIAI, LIETUVIAI!

Tautininkų despotizmas iš 
šaukė kruviną kovą.

Buvę Lietuvos respubli
kos prezidentai savo pareiš
kime sako: ,

1935 m. spalių mėn. 13 d. 
mes, žemiau pasirašiusieji, 
su buv. M misteriais Pirmi
ninkais reiškėme Tamstai, 
p. Prezidente, didelio susi
rūpinimo skaudžiais musų 
gyvenimo faktais, nurodė-

Šiame vaizdely matome Davi dą Maningą, 7 metų amžiaus me reikalą grąžinti musų 
vaiką iš Sawtelle, Cal., sėdint savo chemijos laboratorijoj._ Jau- kraštui normalią tvarką SU- 
nas Manning stebina senus mokslininkus savo nepaprastu ži- darant Valstvbės KonstitU- 
nojimu chemikalų ir mokėjimu rišti painiausias problemas. cijoj numatytą Tautos At- 

stovybę.
Apibudinta viršminėtame 

musų rašte krašto padėtis 
nei kiek nepasikeitė. Ekono
minei krizei visu smarkumu 
palietus žemės ūkį, ukinin-

Lietuva pavojuje Ne tik islaukmiai priešai mums gra- ai su skol^isK ir mokes- 
so, bet ir krašto viduje anarchijos pažymiai jau plačiau žjai tolimesnio
pasireiškia. Dar nebuvo kad kaimynas kaimyną degintų, bruzdėjimo jr neramumu, 
kad piliečiai piaustytų telegrafo vielas, degintų tiltus, nai- Už Dradėius irvdvti ura- 
kinu, valstybės brangų turtą. Tai pažymys, ? kad kraštas ėml
serga baisia liga. Kas čia yra. Kas kaltas.. reformomis, imtasi griežtų

Mes, žemiau pasirašę, pareiškiame sekantį: Visuomenė administracijos priemonių 
pergyvena teroro bangą iš “autoritetinės” Smetonos vai- kilusiems ūkininkų neramu- 
džios. Valdžia susikompromitavusi griebėsi šlykščios te- mams malšinti. Tokiu budu 
roro taktikos ir visą kraštą išvedė iš lygsvaros. 1934 m. prasidėjo Nepriklausomoj 
pradžioje buvo aišku, kad musų švogeriška valdžia kryps- Lietuvoj arsi kruvina kova 
ta į lenkiškųjų ponų ir žulikų tinklą. Kada tas buvo jai pa- Ve^uyj° P^eš lietuvį. Tai pa
sakyta. ji nepaklausė. Garbingi musų karininkai, kurie žeidžia musų jaunos valsty- 
1934 metais gegužės mėnesį per generalinį štabo pulki- bės prestižą užsieniuose, tai 
ninką Pundzevičių, įspėjo valdžios viršūnes (Smetoną), hukdo normalų šalies eko- 

/T“?*’ Į kad karininkai Įsikiš, jei nepašalins eilės apsivogusiu mi- nominio .bei kultūrinio dai- 
ir smerkė (kad ir ’ nisteriŲ- Smetona atsakė: “Duokite tris dienas laiko ir aš bo sėkmingą vystymąsi,
fašizmą. Dabar, kai sandarie- į 'ai Parminki ja laukė. Pradas nesipildė. Ta- Tokia padėtis gimdo slaptas

tautininkais (fašistais) Ca ivyk° m‘ blizęko men. t diena istorine musų organizacijas ir kelia vals-
i u oi Uoimn imilc vinmno oi Cll k'l I n ir - i • •

vienminčiais, su kuriais kadai 
se bendradarbiavo — sanda- 
riečiais. Be abejo, jis manė ra
siąs juose karštą pritarimą sa
vo misijai, bet nerado. Prie 
žastis tame: dr. šliupas neata-

ciai su
sudarė bendrą frontą prieš pa- 
žaniriuosius Amerikos lietau Smetonai.

Kai visa Kauno įgula vieningai sukilo ir pasakė 
“Vade, mums, lietuviams, negalima kęsti tos

tybei pavojų.
_ ___ __ _ _ __ _ __ __ _  _____ __ ____ _ _ zlmimmii ir
fabrikantų ir kitų dykaduo- ra nėra įsigalėjus, vokiečiai • i{prn*'baisios musu šaliai vagiu gauios. Mums reikia eiti tuo ke-nių tarnaitė. darbininkai nravedė viena tai jiems ir šliupas pata- Kii s po;i™ gamzacijųįstatymu draugi-

Ir šita ginkluota smurti
ninkų klika, kuri minta vi
suomenės prakaitu, da turi 
drąsos vadinti susipratusius 
darbininkus “visuomenės 
kenkėjais!” šitokiu vardu ji 
yra užvardinusi antrąjį savo mas 
šlykštų rašinį, kuris prievar
ta yra įdėtas 25 birželio “L. 
Ūkininko” laidoj. į

“Visuomenės kenkėjais”, 
yra vadinami tie, kurie kelia 
streikus, kurie reikalauja

darbininkai pravedė vieną 
savo atstovą. Taigi šitame
“seime is viso bus tiktai 
vienas darKininkas.

PO-beveik priešu, žinoma, atvi- liu’ kuris yra skelbiamas kitiems. Reikia vykdyti Įstaty- • nimas pastatytas i
rai tiek fašistai, tiek sanda- mus visiems reikia nelaužyti konstitucijos, kurią nors n nebepakenčiama būklę. Ju
riečiai dr- šliupo neatakavo,: neteisėtai pakeitei. Todėl mes i eiKalaujame. atstatyti ap- likimas priklauso adminis-
bet ir jo darbų nerėmė, o slap- j suvogusius, kyšininku? Žilinską, Brazaiti, Rusteiką, ap- ti-acijo§ organų nuožiūrai, 
tai, neoficialiai, jie labai dak-! rileidėlį Giedraitį, lenkus, tokiečius Štencelį, Biazaitį ir vįqo« politinės organizaci-
tarą smerkė.” | eilę kitų.” Tas vadas prie visos eilės liudytojų: gen. Ku- jos, išskyrus Tautininkų Są-

. ’ biliuno, pulk. Račkaus, pulk. Narako ir kitų pasakė: “Po- įunera ar sustabdytos ar vi-
karininkai, aš pats matau, kiek daug pas mus blogo. sa} uždarytos. Joks’viešas

inus Į seimus praktikuoto
mis visuotinių ir proporcin
gų rinkimų tradicinėmis tei 
sėmis. Ir krašto viduje cen- 
zinės savivaldybės teatsto- 
vauja vos keliasdešimts pro
centų sluogsnių, kurie turi 
inkimų į seimą teisę. Tuo 

budu, nesant kandidatų sta
tymo laisvės ir galimybės 
aisvai kraštui apsispręsti, 
patys rinkimai nustoja pras
mės. Rinkimų agitacijos tei
sę palikus vien tautinin
kams, o kitiems visiems pa
neigus, pažeidžiama pilie
čių lygybės teisė.

Tenka labai abejoti, kad 
tokiu budu išrinkta tautos 
atstovybė atvaizduotų Lie
tuvos piliečių nuomonę, tu
rėtų moralės teisės spręsti ir 
kalbėti visos Lietuvos var
du. Tos visos priemonės ne
veda Lietuvą Į nuraminimą, 
bet priešingai, žadina jos 
visuomenę į savitarpes pra
žūtingas kovas.
Kraštą gali nuraminti tiktai 
laisvai išrinktas seimas ir 
žmonių pasitikėjimą tu

rinti valdžia.
Giliai susirūpinę musų 

tautos ir valstybės likimu, 
kada ir viduje iškyla didelių 
sunkumų, ir užsieniuose svy
ruojant net Tautų Sąjungos 
pamatams, kai mažųjų vals
tybių ir Lietuvos padangės 
yra apsiniaukusios debesi
mis, esame Įsitikinę, jog šiuo 
sunkiuoju momentu reika
linga yra visų pirma krašto 
sutaikinimui ir nuraminimui 
nutraukti taikomas ypatin
gas priemones ūkininkams, 
grąžinti juos į normalų ir 
produktingą šalies darbą, 
grąžinti visiems piliečiams 
lygias teises, sudaryti pla
čiųjų visuomenės masių pa
sitikėjimą turinčią vyriausy
bę, išrinkti konstitucinę tau
tos atstovybę ir tokiu budu 
suburti visas šalies kūrybi
nes pajėvas Lietuvos laimei 
ir gerovei ugdyti, jos laisvei 
ir nepriklausomybei stiprin
ti. Pasirašo:

buv. Liet. Respublikos , 
Prezidentas

DR. K. GRINIUS,
buv. Liet. Respublikos 

Prezidentas 
AL. STULGINSKAS. 

Kaunas, 1936 m. geg. 20 d.

KRISTUS PABĖGO.
Lietuvos kunigų leidžia-

‘Šaltinis” rašo: L ..... _ _ „ _  ___ _
: visus sandanecius. Tarp jų aš pažadu Jums per tris dienas sutvarkyti, šis jūsų Įsiki- politinis piliečio veikimas ar

Knstau, sugrysk i musų yra nmtų ir pažangių zmo- 5imąs man leis tai padalyti. Jus veskite savo dalis į ka- susibūrimas, išskyrus tauti- 
mokyklas. Taip saukia portu- nių. Tie yra pnesmgi fasiz-į»eivines ir vykdykite dienos programą. Jokia bausmė 
galai- ... D-ro Šliupo misijai la- jums nebus už tai taikoma, net ir musų spauda apie tai ne-

Tai yra labai gražus ir pil- bai simpatizavo. Jam buvo rašvs: nuo užsienio aš nepasislėpsiu.”
nas katalikiško tikėjimo sro- nepalankus tiktai sandane-
vės šūkis šiandien girdimas čių lyderiai. South Bostone Garbingi karininkai paklausė tautos “Vado” melo. Gri- 

agentai daugumą karininkų po 
. -tą fortą, iš kur paleido polici-

bet lyderiai nepasirodė. • jos terorui persekioti. 125 karininkus, iš jų 22 neteisėtai matytus pavojus.

ninku, pasidarė nebeįmano
mas. Tai kaip tik sudaro dir
vą geriausią slaptoms, tikrai 
antivalstybinėms organiza
cijoms kurtis ir plėtotis, sta
tant musų valstybę Į nenu-geresnio atlyginimo uz dar-. daugumos Portugalijos katali- j jie net boikotavo jo prakal- z9 ? kareivines. Smetonos ag 

bą. kūne daro demonstraci-, lupose. Ir iš tiesų, šios kil-|bas. Eiliniai jų žmonės atė- vieną sugaudė ir sukišo į 7-t* 
jas ir viešai protestuoja nįOS; ir garbingos savo praeiti- jo, bet lyderiai nepasirodė.; j°s terorui persekioti. 125 k

tiktai jų lyderiais se- degradavo. (Iš kur Smetona ištraukė Įstatymą taikos me- Šitokios priespaudos lietu- 
šrininkas ir nusivylė, tu degraduoti karininkus.) ‘Tai Smetonos ir jo padėjėjų vių tauta nežinojo nei 

--------------- pažadai ir žodis! caro laikais.

protestuoja
.prieš savo skriaudikus 

Girdi: Todėl
nas aušrininkas

pažadai
1934 m. rugpiučio pabaigoje majoro Piragiaus vardu Paneigta ir Lietuvos spau-

o____ o_ _____ _____ v . paskelbė spaudoje Įvykių apgailestavimą ir Smetonos d°s l&isvė. Laikraščių re-
vyriausybė pati rūpinasi ir de- Portugalijoj Kristus yra Tautininkai krykštauja iš garbinimą. Tai saugumo departamento darbas. Provoka- dakcijos. verčiamos spaus- 
da visas pastangas socialei pro- pabėgęs ir jie negali jo pri- džiaugsmo, kad SLA. seimas cija. Tuoj po to mus po vieną sušaukė i kameras, pažade- Įvairius administraci-
blemai isspręsti... solidarumo įšaukti atgal. vos keliais balsais neatstatė į jo grąžinti vietas, duoti tarnybas ir laisvę, jei mes savo žy- Jos organy komunikatus,
ir tautos vienybės metodais. į išrodo, kad jis ir ki- nuo “Tėvynės” redakcijos; gį pasmerksime, jei ne, tai busime išimti iš Įstatymo ribų, paduodamų straipsnių for-
p t v v t • .• v- • tur “kvitino” davatkų “šku- P- Vitaiti. Tysliava mano,'kurių ir taip nesilaiko. Mes patikėjome ir pasirašėme, moję, kartais pnesingus re-

<s-VS les»” nes Chicagos “Drau- kad tai esąs didelis fašistų . Ant rytojaus musų pavardes paskelbė viešai, mus dar kar

“Visiems panašaus plaukovisuomenės ir valstvbės ken-

mi tautos katalikai yra be ga
lo pasiilgę Kryžiaus savo mo
kyklose.”

, , , . , , Taigi išeina, kad iš tų;kėjams tenka pasakyti, kad -garbįngų” katalikų moky<
APIE VITAIČIO “LAI

MĖJIMĄ.”

su savo “metodais” ta “vy
riausybė,” kurios liaudis ne
rinko ir nepripažįsta?

Jos “metodai” yra žino-! jei visur Krsitus butų kviečia
mi. Kai Kauno žydo Kam-; mas sugrįžti į mokyklas.” 
bėrio lentpiuvėj sustreikavo, T, ,
darbininkai, toji “tyriausy-1 ..Re,s^ R?sta^ .s?a"- 
be ’ nusiuntė streiklaužiu iš d,eP "?ekur nėra klenkalų 
“Darbo Rumu,” kad sulau- mokyklose. Na, jeigu šitaip, 
žvtu streiką. ‘Tai tokie vra kam kunigai tuomet ap- 
“tautos vienybės budai.” g?udmeją savo tikinciuo- 
Tabrikantamš jie reiškia skelbdami Jiems, kad
pelną, o darbininkams-ba- Bjeyas yra visur ir kiekvie-
dą. Užtai vienas darbinin- n0-> vletoJ?
kas, matydamas kad teisin- .
eiimo rop-alima niekur rasti * KANADOS LIETUVIŲ gurno negalima niekui i a. ti, SKYRIUS “KELEIVY.” 
nušovė ir fabrikantą ir pats ■.
nusišovė. Ir kai 10,000 dar- į “Keleivis” turi Kanadoje 
bininkų minia parodė šitam daug skaitytojų ir musų 
savo draugui pagarbą, “vy- draugai iš tenai dažnai reiš- 
riausybė” pradėjo į juos kia pageidavimų, kad dau

giau butų duodama žinių a-

gas” sako, kad—
dakcijų vedamai linijai, ne
leidžiant pažymėti, kad tai 
ne redakcijos, bet administ
racijos organų nuomonė, ty

laimėjimas. Bet L. Pruseika tą išvadino išdavikais, savo prievarta paskelbė, musu pa
«iT> , . . kitaip žiuri į p. Vitaičio “lai- čiu norais padarė.Pasaulis butų laimingas, mėjim « jis g^. * J ------ ---------------------

■' ------ - Vitaiti, an^iizinkia Jau metai praslinko. Padėtis negereja. Tas pats melas, čia klaidinama skaitančioji
,Antvniais balsais at^ko i ? P?U Prov°kacija ir policijos teroras viešpatauja šaly. visuomenė. Laisvas visuo- 

Chicaca narodvt save ir savo t!auflymas nekaltų gyventojų masėmis, kišimas nekaltų menės nuomonės per spau- 
S-iuh?s ™™tvti letUV1U 1 kalėJ'inius' - kasdieninis reiškinys. Užsienis tai dą ar per susirinkimus pa-

ii« ,„nr»nf. knH r„. P2*350, o mes negalime žinoti, nes musų spaudą maloniai reiškimas apstatytas tokiais
daktorius kuriuo nenasitiki &lobcda Smetonos keturių klasių Čaplikas. Mums rodosi, administracijos organų varž

p ' kad jei Smetona nepaliaus terorizavęs, žudęs, piudęs vie- tais, jog jis yra lygpis nuliui,
nu prieš kitus — musų brangi šalis, už kurią ir mes patys Tokio pilietinių laisvių Lie- 
liejome kraują, suskurs, uždus ir ją paims svetimi. Todėl tuvoje suvaržymo neteko

bent pusė SLA. narių, turėtų 
pats save pervaryti per šeren-ga ir pasitaisyti, jeigu dar ga-: . . .... ,_ , . , ... .i, ‘ Tokiai savikritikai reikia mes> žemiau pasirasę, kaip galėdami tarp savęs susizino- patirti net anais sunkiau- 

! jom, ir skelbiame šį atsišaukimą tautai, tuomi norėdami siais Rusijos Imperijos prie- 
i nuimti nuo savęs atsakomybę tos padėties, į kurią stumia spaudų laikais.drąsaus vyro.’

Nepasitikėjimą p. Vitai- musų Lietuvos žemę. Tuo pačiu mes griežtai einame su 
čiui pareiškė 101 delegatas i Lietuvos ukininkija ir visais geros valios neveidmainiais 
Clevelando seime. Mes tokio lietuviais ir sakome: “šalin Smetonos kruvinos rankos 
“laimėjimo” nenorėtume. nuo musų žemės.”

PASIRAŠĖ:

Smetonos 
moralės teisės kalbėti 

Lietuvos vardu.

‘Seimas” neturi

šaudyt.
Tai ve, kokie ištikrujų y- 

ra tie “tautos vienybės me
todai !”

Ne! Tai ne tautos vieny
bė, bet žiauri kova tarp tau
tos ir jos parazitų, kurie va
dina sayi 'yyriauijybej”__

• < .4 11

pie Kanadą.
Turime pasakyti, kad Ka

nados lietuvių reikalai “Ke-

Galop per dešimtmetį val
stybės palaikomoje spaudo- 

Kap. VI. Ivanauskas, maj. Puodžius, maj. Špakevičius, i€ niekinus tautos atstovybęNAUJAS LAIKRAŠTIS
LIETUVOJE. . . ... . v-------------- - „ -.

Lietuvos kunigai pradėjo kap‘ ^umbmas, maj. Matulevičius, pulk. įeit. Gražulis, —Seimą, einama Į seimo 
leisti neva naują dienraštį Kriščiūnas, kap. Skaržinskas, pulk. Vilius, kap. La- rinkimus. Pavedus išimtinai 
vieton uždarytojo “Ryto.” Purfca, kap. Trimakas, kap. Morkus, kap. Tumavičius, apskričių taryboms nustat.v-

leivio” redakcijai visuomet Jie pavadino jį “XX Am-. kap. Marcinkevičius, kap. Klimavičius, Įeit. ti kandidatus Į Seimą praši-
rupejo ir rupi. Pradedant žius.” 
šiuo numeriu, “Keleivy” Įve- Nors vardas ir naujas, bet 
damas jau ir tam tikras sky- tavoras bus tas pats.

tt •

RICHTERIS IŠGELBĖTAS 
NUO HITLERIO KIRVIO.

Otto Richter yra pabėgęs 
iš Vokietijos nuo Hitlerio 
budelių ir atvykęs Ameri
kon be formalių dokumentų. 
Kaip “nelegaliai” atvykusį, 
jį čia suėmė ir nutarė depor
tuoti atgal Vokietijon. Ame
rikos darbininkų organiza
cija Europos darbininkams 
gelbėt (“Labor Chest”) tuoj 
už RichterĮ užsistojo. Ji 
kreipėsi i Darbo Departa
mentą Washingtone ir pra
dėjo reikalauti, kad Richte- 
riui butų leista pačiam išva
žiuoti ten, kur jo gyvybei 
nėra pavojaus; nes jeigu jis 
bus deportuotas Vokietijon, 
tai tautiškieji fašistai tenai 
tikrai nukirs jam galvą.

Pasekmė buvo ta, kad 
Richterio deportavimas Vo
kietijon buvo sulaikytas; 
vietoj to, jam bus leista pasi
rinkti apsigyvenimui tokia 
šalis, kur kravinas Hitlerio 
kirvis negalės jo pasiekti.

SUDUŽO ARMIJOS OR
LAIVIS.

Egipte pereitą sąvaitę su
dužo anglų armijos lėktuvas, 
su kuriuo žuvo 7 kariškiai,

Kurlietis, įeit Juozapaitis, Įeit Pucevičiu*, įeit. Tyruli*, lenkiama su musų Valstybės 
maj. Mielys, maj. Petkunas, kap. Petruškevičius, Įeit. Uže- Konstitucijoj garantuoto- 
meckas, Įeit Gardis, kap. Grigas, kap. inž. J aksty s, kap. mis ir per ketverius rinki- vienas iu iš" Kanados 
Neveravičius, maj. Piragius, įeit. Andriuškevičių* JU
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE Dega Danijos Karaliau* Piįis.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.
SLA. seimui pasibaigus.
SLA. seimas jau pasibai

gė, tačiau nieko svarbaus 
nebuvo atlikta, kas galėtų 
organizacijai būti naudin
ga. O tūkstančius dolerių 
kaštavo Susivienijimo na
riams. Kas šiame seime bu
vo atlikta, tai tą buvo gali
ma ir per organą “Tėvynę” 
atlikti. Tuomet nebūtų rei
kėję Susivienijimo nariams 
išlaidų pasidaryti. Daugelis 
svarbių Įnešimų nebuvo nei 
svarstoma. O kaip kurie Įne
šimai buvo pravesti visai be 
apkalbėjimo ir apsvarstymo, 
ar jie naudingi, ar kenks
mingi organizacijai. Laike 
sesijų buvo daugiau prakal
bų, negu rimtų svarstymų.

Į seimą privažiavo, gali
ma sakyti, kelių skirtingų 
luomų žmonių. Vieni jų bu
vo profesijonalai, kiti inteli
gentai, o treti, kaip papras
tai yra sakoma — Jurgiai. 
Tie jau tun save neišmanė 
liais ir nieko nežinančiais 
laikyti. O vadinamos “viršų 
nės” bėgiojo ir “kokusavo, 
ne ką nors geresnio nuveik
ti, bet kaip vadovybę Į sa
vo rankas pasiimti.

Pinną dieną seimui atsi
darius, kilo peštynės tarpe 
advokatų už “džiabus” Susi 
vienijime. Iš tautininkų pu
sės buvo daug “kalbėtojų,’ 
ir visi jie svaidė purvais Pil 
Tarybos narius, kurie ne jų 
plauko. Niekas negali už
ginčyti, kad delegatų di
džiuma buvo pažangiosios 
pusės. Pažangiųjų buvo apie 
dvidešimts delegatų dau
giau. Ir jeigu butų išsilaiky
ta su tuo, tai butų buvę gali
ma daug gera organizacijai 
nuveikti. Bet vėliau daug 
delegatų buvo suklaidinta ir 
pradėjo balsuoti su priešin
ga puse, visai to nežinoda
mi. Taip keliais atvejais pa
žangieji atsidūrė mažumoj. 
Daugelis negalėjo suprasti, 
dėlko pats prezidentas suti
ko perleisti nekurius punk
tus, kurie gali būt naudingi 
tik atžagareiviams. Į pasto
vias komisijas Įnėjo tokių 
žmonių, kurie neturėjo Įnei
ti, nes jie nėra organizacijai 
naudingi.

Jeigu priešingoji pusė bu
tų turėjusi, vadovybę savo 
rankose,, tai galite būti tikri, 
kad iie nebūtų su mumis 
taip cfeentelmoniškai skaitę- 
si, kaip nekurie iš musų 
skaitėsi su jais.

Taigi pažangiesiems nėra 
ko pasidžiaugti iš seimo at-' 
liktų darbų. Tik ateity jie 
turėtų būt atsargesni ir žiū
rėti, kad tokių klaidų dau
giau neįvyktų.

Kadangi jubilėjinis sei
mas nutarė vajui laiką pail
ginti iki gruodžio 15 d., tai 
šiuomi ir kreipiuos Į visus 
Ohio valstijos Susivienijimo 
darbuotojus prašydamas d a 
padirbėti, kaip darbavotės 
iki šiol. O vajui pasibaigus 
patys pasidžiaugsime, kad 
nepasilikome paskutinėj vie
toj.

Amerikos Lietuvių Kongre
•as pradėjo gražų darbą.
Amerikos Lietuvių Kon

gresas paliko gražiai už- 
megstą darbą ateičiai. Pasi
rodo, kad jeigu kas sumano 
kokį naudingą visuomenei 
darbą, tai ir pritarėjų daug 
randa. Lietuvos liaudies bal
sas pasiekė mus prašant pa
galbos. O mes, negalėdami 
išsižadėti savo brolių, turė
jome sušaukti kongresą ir 
pareikalauti, kad tautinin
kų valdžią tuojaus pasitrau
ktų ir atiduotų Lietuvos val
stybės vairą teisėtai vyriau
sybei, kurią jie smurtu nu
vertė 1926 metais. Šitoks 
skaitlingas kongresas ir vie 
ningas veikimas gali atsiek-

ti daug gero musų tautai. 
Nevien gali išreikalauti lais
vę Lietuvoje,, bet gali atgau- 

Vilnių ir Jutus Lietuvai 
)riklausančius kraštus. Tik, 
broliai po visas lietuvių ko- 
onijas, nepasitenkinkime 
tuo vienu suvažiavimu, ku
ris Įvyko birželio 20—21 
dienomis, bet varykim tą 
darbą savo kolonijose pir
myn, varykim tol, kol Lie
tuvos liaudis atgaus laisvę. 
Sykiu reikalaukime ir Vil
niaus krašto grąžinimo Lie
tuvai. Veikdami savo kolo
nijose galėsime darbą pla
čiau išvystyti. O jei bus rei
kalas, tai ir vėl galėsime su
šaukti visuotiną kongresą. 
Tiktai nenuilstamai veikda
mi išgelbėsime savo tautą 
nuo savų ir svetimų engėjų.

Kiti pažymėtini dalykai.
SLA. seimo rengimo ko

misija 2 liepos turėjo savo 
susirinkimą darbams už
baigų. Apie tai parašysiu 
vėliau.

Šiomis dienomis uprnis sunaikino Danijos karališkos šeimyin.s pi! 
kilus nakties laiku, vos tik buvo išgelbėti iš ugnies kunigaikšti uk:.i

Bensttorfshofe. Gaisrui 
Jeorg ir Fleming.

Ii Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
i Draugijos susirinkimo.

Liepos 7 d. Įvyko mėnesi 
nis draugijos susirinkimas,

priėmė ir išrinko komisiją 
tam darbui.

Susirinkimas užsitęsė il
gai, buvo gerų diskusijų.

siuom kart narių atsilankė Pe‘k!? Patnrt >.r pirmininkų, 
abai skaitlingai. Mat gan- ka.d F sugebėjo taip saitai 

das pasklydo apie direkto- bešališkai vesti susirinki-
•ių tarimą, tad daugumas lal '1&k^
narių tuom susidomėjo. Mat lva* koJ n 10 naujų nanų 
)uvo girdžiama, kad direk
torių tarimą norima atšauk
ti, ir kad butų palikta taip 
kaip buvo — parką išranda- 
voti visokiems svetimtau
čiams.
buvo

pnsirase.

D-ro J. Šliupo prakalbų 
reikalu.

Vakarinėj Clevelando pu BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
sėj detektivai nužiūrėjo vie
ną automobilių, kuriuo va
žiavo jaunas vaikėzas. Jie 
liepė jam sustoti. Bet šis dar 
greičiau pradėjo važiuoti.

Piknikai nesiseka. — Socia
listų kuopa auga. — Nauja 

politika kriaučiuose.
Šįmet organizacijų pikni-

“Keleivio” 28 numery K. 
Bet mat ji, nariams P- šimkonis aprašo svečio 

nusibodę ' grumtis su prakalbas nevisai teisingai, 
visokių tautų ir spalvų žmo-* svarbesnių pasakymų nepa- 
nėmis savo parke, tai skait- žymėjo. Pirma, kad prakal- 
lingai susirinko apgint savo bas rengė SLA. 57 kp. ir 318 
teisių. Ir neklysta, nes “eks- kp., rengimas buvo labai 
tra kairiųjų” tikrai tą direk- netvarkus ir labai prastai 
torių tarimą norėta atšaukti, garsinta. žodžiu sakant, 
Negana kad jie savo spėkas darbas dirbtas be noro, ot, 
buvo suorganizavę, bet dai bile tik butų atliktas. Žmo- 
pasikvietė iš Kom. partijos nių buvo mažai, gal buvo Į 
miškelį į talką, mat norima, du šimtai, o į Kliubo svetai- 
kad partija visiems ir visur nę galėjo tilpti kita tiek. 
diktuotų. Jis atėjo buk kaip kiek buvo. Ir jei ne radikalė 
delegatas. Bet kuomet jam dalis Worcesterio lietuvių, 
buvo duotas balsas pareikšti t. y. Lietuvių svetainės gru- 
tikslą jo atsilankymo, tuo- pė Endicott gatvės, tai dėl 
jaus pradėjo draugiją mo- tautininkų, svetainė butų 
kyti ir barti, kad ji negerai buvus tuščia. Nežiūrint to 
daranti nutardama neduot fakto, kad dvi SLA. kuopos 
parko tarptautiniams pikni- tautininkų kontroliuojamos 
kams. Ir net pirštu pagru- prakalbas rengė, bet visus 
mojo išvadindamas musų į- tautininkus buvo galima ant 
staigą “booze joint” (vai- piištų suskaityti. Dabar dėl 
katu būkle). Tas nariams tos pačios d-ro Šliupo pra
buvo jau perdaug, ir kuo- kalbos. Jej jis į politinio po- 
met leido susirinkimui nu budžio klausimus neatsakė,

leidžia Brooklyno lietu 
viams kriaučiams susispiesti 
Į savo industrinę kuopą.”

Juk. rodos, kliaučiai nese 
nai panaikino Lygą, tai ko 
kiais tikslais draugas Bimba 
dabar ragina savuosius or 
ganizuoti industrijines ko
munistines kuopas? Kam? 
Ar ne tam, kad vėl gręžti iš 
vidaus?

A. Bimba aiškina, kad

Tada policistas paleido suvį kai* Brooklyne nevyksta, vis 
Kuris pataikė tiesiog į galvą. įuog iietus sulyja. Švento 

Adele Pikutyte, jauna lie- Jaunuolis tik ištarė, kad joįj^o piknikas neivvko. 
tuvaitė, Šiomis dienomis bai- vardas esąs Stanley, ir vis- "VUnvhpą” tain u-,t nebuvo 
gė John Hay high schoolę ir vas užsibaigė. Pasirodė, kad visI tai lietus pridarė nesma- 

iutomobilius buvo pavogtas, o^imo. O kuomet jau pikni-
-------- ką atidedi kitam kartui, tai

Naktį pas Stepą Pakovs-,įįs nėra toks pasekmingas., ., . . .. , x. x
ki, jam bemiegant,, atėjo Į Jurgio piknikas buvo atidė- knauciuose, bet ir taip 

i- kambarį trįs- vyrai ir parei- .^ag birželio 27 dienai, ir bu p^u masinėse^ organizacijo- 
darė didžiųjų ežerų paroda, kalavo pinigų. Kada jis pa- vo jau skystokas. Su “Vieny- lur\ baP. Jačeikos. O 
Paroda tęsis per tris mene- reiškė pinigų neturįs, bandi- be” irgi tas pats. Jos pikni- juk tos jaceikos negali

laimėjo greitraščio (short 
hand) kontestą. Dabar jai 
siūloma daug vietų už steno- 
grafistę.

Birželio 27 dieną jau atsi

sius. Lanko ją desėtkai tuks- tai išmetė jį iš lovos ir pasi- i kas buvo liepos 4, bet trana 'bHli be /eilP0S.’ be. vadova- balsuoti, tai nariai da griež-įtai jo dalykas ir mes supran 
tančių žmonių. ėmę arti trijų šimtų dolerių; skystas. ;vJmo lr be davimo kam nors čiau nusistatė prieš tokią ne- tame priežastį Bet jei d-rastancių žmonių

Lietuvis barzdask utys 
Dimša perkėlė savo skutyk- 
lą į naują vietą, būtent, 1309 
Addison Rd. Nauja vieta 
daug patogesnė.

Šiomis dienomis mirė S. 
Čižauskas, 45 metų amžiaus 
lietuvis. Velionis buvo kilęs

pabėgo.
Jonas Jarus.

V’ct'*50
' -Laisvės” piknikas ivvko' akaz1.; ?‘>iwkia “klika ve- 

buvo skelbta — 4'lie- <la Prl.e Plynių ir rietenų

WATERBURY, CONN.
Lietuviai naturalizuojasi.
Pilietybės popieras gavc 

šie lietuviai: Anna Muraska. 
iš Raudondvario. Atvykęs Pranas Pinevičius, Kazys 
Amerikon apsigyveno Cle- Daukus, Kazys Budris, Ste- 
velande ir čia išbuvo 23 me- fanija Barakauskas, Vincas 
tus. Paliko žmoną, sūnų ir Urbonas, Ignas Ignotas, Jo- 
dukterį. Palaidotas iš šv. nas Andriulis ir Juozas Ba-
Jurgio bažnyčios. jonnas.

Įvairios smulkmenos.
Farbikantas William Aus-

tin mirdamas paliko savo pirmo laipsnio atžymėjimus

Pasižymėję musų mokiniai.
Crosbv High mokykloj

kaip
pos, Ulman parke. Žmonių' or?anizacĮP^e 
buvo gana daug. Kiti sako, 
kad mažiau negu pernai. Bet 
“Laisvė” jau spėjo pranešti, 
kad buvo nei mažiau, nei 
daugiau kaip 4,500 žmonių.
Tai jau perdaug padaugin
ta. Jeigu buvo pora tukstan- ?anizaciJ°Je- 
tukų, tai labai gerai.

“Laisvė” rašo, kad pikni
kas buvo labai draugiškas.
Tai irgi ne visai tiesa. Kelia- 
ta nusigėrusių policijantai Liepos 4 teko palydėt d-rą 
išmetė iš parko. O prie bač- J- Šliupą į New Britainą. Pa
kelių teko matyti vieną vy-sitaikė tą dieną butą ir Pi- 
riškį su kruvina galva. Ne- liečiu Kliubo piknikas, tai 
jaugi tai iš draugiškumo? newbritainiečiai nusivežė ir 

Brooklyno prisirengimo mus į savo parengimą. Ten 
prie Lietuvių Kongreso ko- kaip tik ir sutikau visą eilę 
mitetas nutarė, kad iš Kon- gražiausios lietuvių publi- 
greso abelnas raportas bus kos ir labai daug “Keleivio” 

odamas “Laisvės” pikni- rėmėjų. O kiek visokių kom- 
'. Taip ir buvo. Bimba kai- plimentų gauta, tai neišpa-

Čia socialistai turėtų ką 
nors daryti, o ypatingai 
Brooklyne, kad neatgytų se
nos intrigos, kurios paskuti
niais laikais buvo lyg ir pa
laidotos lietuvių siuvėjų or- 

Jurgis.

švarią svetimųjų diktatūrą 
ir didelė didžiuma balsų už
gyrė direktorių tarimą. Rei
škia, nuo dabar Olympia 
parkas jokiems “tarptauti
niams” nebus išrandavoja- 
mas; naudosis tik lietuviai. 
“Ekstra kairieji” pasijuto 
kaip žemė slysta iš po jų ko-

Šliupas pasakė, kad kunigai 
Lietuvos valdžioje turi dide
lę galią, ir ką jie nori gali 
areštuoti ir į kalėjimą padė
ti. Paskui d-ras Šliupas pa
reiškė, kad Lietuvos Etinės 
Kultūros Draugija norėtų 
gauti pinigų iš amerikiečių 
lietuvių nors po $5,000 per

Įspudžiai is New 
Britaino.

pačiai šimtą tūkstančių do- gavo Jadvyga Gailius, Anta- 
įerių grynais pinigais ir nas Augustauskas, Edith 
daug nuosavybių. Tačiau, Krugelis? Marė Ažunaris. 
teismas svarsto, ar galės ji ; .Juozas Smalskis ir Juozas 
ie vargo baigti amžių su .Jarmola. Antro, laipsnio .at
riek “mažai” pinigų. . Gal ir žemėjimą —7. Sfcfbh Bsri&Š- 
lutų neblogai, kad jai pri- ha, Telieja Zailskas. Riofiard bėjo, bet nedaug kas girdė-
rūktų ir nors trumpą laiką, Lukošius, Vladas Krakaus- 

pagyventų ant “loskavos kas ir Alfonsas Ambrozaitis. 
duonos.” Tada gal pamaty-
ų, kaip yra ant svieto gyve-į, ;*} v ,-1 « mokyklą uz- 
nama. O iki šiol ji nežino.! baigė Anelė A. Arminas, E- 
kad yra vargstančių žmonių. l?na. Balčiūnas, Jurgis J.

Berzinskas, Ęranė Adelina
George Antro- Barauskas, Phyllis Anna Di- 
- -• ’ o-imac Alfonsas Galauskas,Akrone

bius, 14 metų amžiaus ber- ^m3^ ...
niukas, prarado aštuonius Juozas Gecevicius, Ona Pet-
savo rankų pirštus bešaudy- '?01?e .9er<^H?^a^’ 
damas “fireeraekers" dar Jakaičius Frane C. Saldu- 
pora dienų prieš “Fortdžiu- į25: Frane Margareta šįugz- 
lajų.” Dabar ligonbuty gulė- dlP1.s> Stepamja Jieva Tata- 
damas ir verkdamas kalba, rall|s» Ona k* Paplis, Ame

lia Radvilas, Alvira Leoną 
žičkus ir Bronius M. Žukau
skas.

Leavenworth High amatų 
mokyklą užbaigė Antanas

-------- Bukauskas, Petras šliageris,
Per pirmas dvi dienas eže- Albertas Bagdonavičius, Al- 

rų paroda aplankė 115,000 bertas Barkauskas, Alfon- 
žmonių. Gal tai dėl to, kad sas J. Barkauskas, Antanas

kam tėvai davė jam šaudyti 
Sako, visą savo amžių gy
vensiu tik su dviem pirštais. 
Visi tėvai turėtų tai įsidė
mėti.

tenai dailios Jievos duktė 
rys gražiai šoka.

Miesto tarybos nariai atsi-

L. Bukauskas, Antanas J. 
Gedraitis, Stasys J. Gru- 
dzinskas, Vladas Salemo- 
nas, Bronius A. Sniečkus,

sakė imti pasus į ežerų paro- Jonas P. Jonušaitis, Edvai
dą, dėlto kad jų šeimynoms das Jankauskas, Bernardas 
neduoda pasų dykai. Mat,! G. Kazėliunas. Edvardas 
politikieriai papratę visur! Lucas, Vladas Miknevičius,
už dyką landžioti, čia nega
lima. Todėl supyko!

Ežere rastas nežinomas 
žmogus, jau kelios dienos 
kaip prigėręs. Jis buvo išva
žiavęs laiveliu žuvauti, tink
lu susipainiojęs išvirto ir pri
gėrė. Laivelis rastas tolokai 
ežere.

Veronika K. Stonkus, Adelė 
A. Unikas, Edmundas J. 
Vaitkevičius, Jonas Valskis, 
Bronė S. Žukauskas ir Bar- 
ney Župkus.

Visas šitas pavardes su
rinkau iš angliškų laikraš
čių. Jeigu kurių lietuvių pra
vardės yra iškraipytos, neat
rodo lietuviškos, tų visai ne
dėjau. v Petras Motiečius.

io, ką jis nuo estrados pasa
kojo. Ne piknikuose vieta to
kius svarbius raportus duoti. 
Tokis komiteto pasielgimas 
yra peiktinas dalykas. Ko
dėl tokiame Brooklyne ne
buvo galima suruošti viešas 
masinis susirinkimas ir tenai 
duoti raportus?

Piknikuose, kaip visi žino. 
dauguma publikos būna iš- 
sigėrus ir raportai jai negal- 
voj.

Socialistų 19 kuopa smar

-akosi. Nevv Britaino leidės 
reikalavo kad Maikio tėvas 
atvežtų savo “zbrajų,” pa
nelės reikalavo kad nusiųs- 
tumėm Maikutį, o p-lė Sta
sytė Matuliutė pareikalavo 
kad Maikiui pagelbon butų 
pakviesta ir Stasytė.

D-rą Šliupą Nevv Britaino 
merginos, paėmusios už po 
rankos tempė šokt ir kiek 
daktarui buvo bėdos kol at
siprašė. Teisinosi, kad per 
senas šokti, o merginos sa
ko: “Nieko, su mumis pa

jų. Vienas iš ekstrinių buvo penkerius metus, kad įstei- 
biznio komisijoj, jis tuojaus gus Lietuvoje mokyklas, 
rezignavo iš tos vietos, tur- ; nuo pradinės iki aukštesnės, 
būt manė, kad su tuom ką ir kad į tas mokyklas val- 
pabaidys, bet nieks jo nei džia nesikiš, ir jie patys už- 
neprašė pasilikti, jo vieton laikys savo gerus mokyto- 
išrinktas L. Žemeikis. jus ir tose mokyklose auklės

TT, ,. , . . , . jaunuomenę laisvai arba ki-
Uzgyrus dnektonų tari- sakant, kaip jiems pa- 

mą pas narius tuojaus pasi-
reiškė naujos energijos. Di- į-ad, ar galima su tokiu 
rektoriams padarius suma- išvadž-ojim’ sutikti? žin0. 
nymą, kad draugija sureng- kadJne! Kai eitai to. 
tų 10 metų sukaktuves susi- kioį mokyklos bis įsteigtos, 
vienijimo Sūnų draugijos su.tai jtį jas uždarvsYe. 
Apsvietos bendrove, visi en- tuvFoss fašistiJnė valdžia arba 
tuziastiskai pritarė, ir tuo- va|džia pasiėmus pati jas 
jaus tam darbui išrinkta ko- kontroliuos kaip jai patiks, 
misija. Labiausiai narius ^ja mat jau ne kapjnėS arba 
dziumina tas, kad į komisiją ne kremJatOrijos mirusiems 
jejo tie žmones kurie pasta- ,aidotj a je kurias daktaras 
ruoju laiku dėl tų betvarkių ka|b|jo. visi dalykai y- 
jau buvo pasitraukę is yei- ir musų vįsų „į.

prisidėti pagal savo

kiai auga nariais. Užpereitą i jaunėsi ! ” 
susirinkimą įstojo trys nauji Susitikau dr-gą M. Petruš- 
draugai. Pereitą susirinki- kevičių, po sunkios ir ilgos 
mą — septyni. Turime jau ligos, dabar atrodo Šveikas 
dešimtį naujų narių į du su- u* stiprus. Draugas Žvinakis 
sirinkimu. Nauji nariai nėra į pabarė, kad New Britainas 
paprasti nariai, bet seniau retai “Keleivy” garbinams. 
dalyvavę musų judėjime ve-Jonas Gerdauskas irgi ųevi- 
teranai. Jie dabar grįžo pastai patenkintas, bet visgi at- 
mumis iš naujo. Tai vis ko- vilko didžiulį bliudą kopUSc 
munistinės opozizicįjos vei- tų ii su magaryčioms. P-nas 
kėjai. Tikimės, kad laikui Giedraitis išrodė labai pri
bėgant visi opozicijonie- kiai ir moderniškai įtaisytą 
riai po valiai susirinks pas kvietkyną. Bet visų draugiš- 
mumis, o paskui ateis tikrie- s kuino suminėt negaliu, tik nami° 
ji komunistai. Mes vietos prašau priimt mano ačiū už 
turime visiems ir draugiškai vaišes ir pareikštus man 
priimame be jokių išpažin- prielankumus. J. Geguži*.
čių į savo eiles. --------------------- —s--------

Kiek teko nugirsti, tai A. Iowos valstijoj, gyveno

kimo; bet kuomet dabar bu- reig.a
vo perstatyta į komisiją vėl iš Į, 'Bet gteįgįmas laisvų 
apsiėmė dirbti. Visi jie yra m”kykių, tai gutų ėjimas 
sugabųs ir, nėra abejones, pad/tj *sudruti„ti dabartinį 
jie pajiegs surengti gerą Lietuvos fašizmą. Mums, A- 
pramogą. ■ Apvaikšciojimas merikos lietuviams aišku, 
įvyks Labor Day, su geru kad tokiomis mokyklomis 
programų ir laimėjimais niekas naudotis negalės, 
Olympia pai ke. Be to, drau- nes dabartinė fašistinė Lie- 
pja padare eilę kitų gerų tuvos valdžia laisvoms-mo- 
tanmų. Per sekančius .flu kykĮoms neleis veikti. D-ras 
menesiu, liepos ir nigpiutĮ. su buvo paklaustjįs ką 
nutarta priimt j draugiją is mano a je buvusi L1etu. 
jaunuolius nuo 16 metų iki < Kongl.esą Clevelande? 
20 metų be Įstojimo, tik uz- jj’j t sekamai: “A
simokant uz 6 menesius me- merikiečiams

Bimba vėl ragina savuosius ant farmos trys nevedę bro- 
imties grąžtų ir gręžti “bur- liai. Jie buvo dideli šikštuo- 
žuazines” organizacijas iš liai. Kai paskutinis jų aną- 
vidaus. Net “Laisvės” nr. dien numirė, giminės prade- 
157 sako: “Paimkim Brook- jo dalytis jų daiktais ir dar- 
lyno lietuvių kriaučių pa- žinėj rado geležinę skrynią, 
dėtį. Jie išsisklaidę po ma- kurioj buvo $112,000 auksi- 
žas dirbtuves, todėl partija niais ir sidabriniais pinigais.

tas kongresas 
gal ir labai svarbus, bet aš 
nemanau, kad Lietuvos val
džia kreips domės į tai; aš 
nesakau tikrai, bet aš taip 
manau.” Tai ką kalbėt apie 
laisvas Lietuvoje mokyklas, 

šokių svetainę; iš- Apie laisvų mokyklų steigi- 
rinkta komisija, kuri tuom mą Lietuvoje butų galima 
rūpinsis. Draugija ižde pini- kalbėti tik tuomet, kaip bus 
gų turi $8,000, be nuosavy- sutriuškintas fašizmas He
bės. Atrodo, kad viskas pra- tuvoje, bet ne dabar, 
deda tvarkytis Į gerąją pusę

nesines mokestis iš aukštę. 
Jaunuoliai turėtų šia proga 
pasinaudoti. Žinokite, kad 
jus turite naudotis senųjų 
lietuvių sutaupytu turtu. 

Nutarta padidinti vasar-

ir tas draugijai į sveikatą.
Vienas geras draugijos rė

mėjas pareiškė, kad jis duo-

Buvo tikrai didelis išva
žiavimas.

Pereitą nedėldieni Lietu-
siąs materijolo ir patsai su vos Sūnų ir Dukterų draugi- 
darbu prisidėsiąs, kad prie jos buvo piknikas Olympia 
įvažiavimo į Olympia par- parke. Milžiniškos minios 
ką pastatyti grąžą bromą, žmonių suplaukė į parką. 
Pasiūlymą džiaugsmingai Vėjo Vergas.

k
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

“BOŽE, CARIA CHRANI

laisvoje Lietuvoje, bet seno
vinėj “matuškoj” Rusijoj. 
Tikrai pas mus Rusija mi- 
niaturoje, sumažintoje for
moje. Skirtumas tik kalbos 
vartojime. (Bet Kaune veik 
visi valdininkai keikiasi ru
siškai.—Zec.)

štai, turime savo carus 
(net gi "samozvancus”), sa
vo Muravjovus, savo Gapo- 
nus, savo Rasputinus. Ta pa
ti bedugnė (su neapykanta) 
tarp valdančiųjų ir valdo
mųjų. tarp valdininkų ir ūki
ninkų, tarp darbininkų ir 
darbdavių ir tt. Tie patys ru
siški papročiai kariuome
nėje, kur žiaurios bausmės 
ir nekulturiškos skurdimo 
sąlygos kareiviams, o ištai
gingas gyvenimas karinin
kams: kareiviai jiems batus 
valo, darželius ravi, jų žmo
noms sukneles nuo siuvėjų 
nešioja, baliams sales pade
da puošti ir kitas tarnaičių 
pareigas eina...

O "caro” garbinimas y- 
patingai Rusija dvokia. Ne
užtenka garbinti einose, sa- 

—Eina gandas nuo gro- pats joms paaiškintų, ką jis iėse, bet jau ir bažnyčiose 
nyčios, geriau mėgsta: “varškę,” ar ėmė reikšti vpatingą pagar-

Reikia gerti magaryčios; “barščius?” bą lyg Dievui., štai, 21 bir-
Trai-li, trai-li-lia, j —O ką. Maike, garnys at- želio buvo atvažiavęs “tau-
Reikia gerti magaryčios!., sakė? _ tos vadas”-Jonavon: suruo-
__Kerėkank tėve’ I —Garnys atsakė: "Aš šė ten tokią šventę. Tai ku-

mėgstu varles, varles!” Ir nigas su visais paveikslais 
nieko nelaukdamas ėmė jas pasitiko Smetoną ir įvedė 

vieną paskui kitos. Taip bažnyčion po baldakimu, 
1S_ giedant "Dievas musų gel-

Laiškas iš šventos Lietuvos, sikuriant, kai nebuvo tokios 
Kai šiandieną gerai prisi- ^dugnės tarp vargstančių 

žiuri į visas musų Lietuvoje -5 pralobusių. Bu\o Ji dai 
gyvenimo apystovas, tai tik- ^uv.°
rai atrodo, kad gyvename ne ,ai?'e . ,lasXP’ va*

—O kas man gali uždrau
sti, Maike? Amerika yra fry 
kontras! Noriu rėkt, tai rė
kiu; noriu tylėt, tai tyliu; o 
jeigu norėsiu, tai ir ant gal
vos atsistosiu, ir vistiek nie- ‘ 
kam ačiū nesakysiu.

—Neįsisiubuok perdaug,, 
tėve, nes policija paims ir 
uždarys belangėn, kad atsi
vėdintum.

—Gali būt spakainas, 
Maike, policija prie manęs 
dabar jau nesikabins. ,

—Kodėl nesikabins?

ryt vieną paskui kitos, 
pasibaigė garnio garbei
kelta varlių puota. bėtojas.” Ar tai ne panašu į

—Ar tai tu. Maike. nori iš prieškarinę Rusiją, kuomet 
tų durnų varlių padalyt mu- giedojo “Bože, caria chra- 
sų susaidei pnklodą? ni!...” Bet ar rusų liaudis iš

—Taip, tėve. Jų balius tu- meilės carą-batiuška garbi
ntų būt gera jums pamoka. no? Toks pat klausimas irTr_ f____ i- ___ ___ x • _ 1 _ .

džią rinkti. Tada žmones 
jautėsi nors dvasiniai arti
mesni, Lietuvos — motinos 
vaikai. Dabar to jau nėra. 
Dabar vieniems ji — moti
na, kitiems — pamotė. Mo
tina dvarininkams ir aukš
tiems valdininkams, bet pa
motė ūkininkams ir darbi
ninkams...

Darbininkai dabar at
stumti. Jiems “davė” “Ru 
mus” (už kuriuos balsavo 
tik apie 10 nuoš. rinkikų!) 
ir gana. Še! O ūkininkams, 
kad nebruzdėtų, aiškinama 
visoki niekai.

Ir i “seimą,” jei žiūrėti 
sąrašo, tai ūkininkų išrinkta 
dauguma. Bet kokie tie ūki
ninkai? Ūkininkai sąraše, o 
gyvenime juos pažįstame, 
kaip dvarininkus. Nei smul
kesnių ūkininkų, nei darbi
ninkų “seime” nėra nei vie
no. Kai grąsino visokiom 
priemonėm, — turėjom bal
suoti. Aišku, daug buvo la
bai “įdomių” balsų: rado to
kių kortelių, nuo kurių ko
misijos nariai tik raudo ir 
čiaudėjo!... Tik klaipėdiš
kiai “pravedė” vieną darbi
ninką ; tai todėl, kad jų sa
vivaldybės dar nepakliuvo į 
musų tautininkų rankas. Va
dinasi, tik vokiečių, dabar 
taip koneveikiamų, dėka, 

bus vienintelis dar
bininkas !

Dabar lauksime, ką gi pa
sakys ta smetoninė “tautos” 
atstovybė. Juozukas.

_I c vi rA7vlr 
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ke, ba man nelabai aišku. 
Kokia čia mums pamoka iš 
to gali būt?

—Čia pamoka tokia, tėve, 
kad nereikia svetimiems ba-

toKs pai atsakymas tinka ir

—Matai, musų ščeslyvos K ke,ti Jei^į turit ini h. 
Smerties Sušaldė turėjo to- galit6 pasiliįtemi'mi
kius pat rinkimus, kaip da
bar Lietuvoj buvo, ir savo 
prezidentu išrinko Frenkį 
Durnagalvą. Jis, vaike, kyt- 
ras vyras ir tuoj padarė įne
šimą, kad reikia iškelti gerą 
balių, pripirkti alaus ir šnap- 
so, ir sukviesti visus polic- 
manus. Sako, kai gerai juos 
pavaišinsim, tai jie daugiau 
mus nereštys, Taigi valuk 
to, Maike, aš dabar policijos 
ir nebijau. i

—Cha, cha, cha!...
—Tai ko tu čia juokiesi, 

Maike? į
—Žinai, tėve, tas jūsų ba

noro, 
patys savo tarpe.

—Ale kad policijai, Mai
ke, visi fundija.

—Tai labai netikęs pa
protys, tėve. Jį reikėtų būti
nai išgyvsndint.

—Orrait, Maike, aš ra
portuosiu apie tai ant savo 
susaidės mitinga. Gali būt, 
kad mes tą alų patys išger-

Lietuvoj dabar.
O spaudos draudimas, 

draugijų uždarinėjimas, sve
timtaučių nekentimas — ar 
ne primena Muravjovo lai
kų? Tik ten buvo Muravjo
vas ir jo padėjėjai—rusai, o 
dabar — savi! Tautininkų 
spauda visa tuo džiaugiasi. 
Girdi, turim “tautišką val
džią.”

Bet tik galvos netekęs gal 
galėtų dabartine padėtimi 
džiaugtis. Kaip galima 
džiaugtis, kuomet laikraš
čiai, nenorėję dėti į savo

sim, ka buvo policmanams P^apius v įsiskai jau k\ at
los (prieš savo idealus) val
džios agitacijos už dabartini 
“seimą,” stovi jau uždaryti?

apieravotas.

AUDĖJŲ UNIJOS VADAS 
NETEKO PAČIOS.

Audėjų unijos vice prezi- 
lius man primena tas vaišes, žento Gormano žmona do
ką kvailos varlės sykį gar- sephine, kuri gyvena Provi- 
niui norėjo iškelti. * ” dence, R. I., pereitą sąvaitę

—Nu, o kaip tas buvo? gavo per teismą divorsą.
—Buvo taip, tėve, Vieną Gormanas tam nesipriešino, 

pavasario dieną balos pa- Moteris sako, kad jis buvęs 
krašty susirinko daug varliu “perdaug žiaurus.” Prie jos
ir jos pradėjo tartis, kas rei
kia daiyti, kad garnys ne
naikintų jų veislės. Atsira
do viena gudruolė, tokia 
kaip tas jūsų naujas prezi
dentas, ir patarė iškelti gar-

pasiliko 5 vaikai, kuriems ji 
dabar reikalaus užlaikvmo.

Kaip galima džiaugtis, kuo 
met balsuoti varyte varoma, 
o kandidatų dorų pasirinkti 
negalima? Ar galima džiau
gtis, kai sotus ponai šaudo 
nešančius savo draugo — 
darbininko karstą?

Valdžios penima spauda 
piktinasi, kad po žinomų 
laidotuvių — žudynių Kau
ne pilna “pletkų.” Tai kodėl 
gi neleidžiate laikraščiams 
bent puspilnės tiesos visuo
menei pranešti, jei “pletkų” 
nenorite? Valdžios propa
gandos agentūra “Elta” pa-

BUS MAŽAS OBUOLIŲ 
DERLIUS.

Valdžios ekspertų ap 
niui šaunų balių. Sako, kai skaičiavimu, šįmet Jungti- skelbė tik 15 sužeistų esant 
mes jį gerai pavaišinsim, tai nėse valstijose bus tik apie ir vieno nukauto; o kai ėmė 
jis musų draugijos nenai- 103,000,000 bušelių obuo- gandus neigti, visgi šį skai- 
kins. Susėdo dideliu ratu ir lių. Tai praščiausis derlius, čių kiek pakėlė! Tai kaip ta- 
pradėjo svarstyti, kuo garnį koks tik yra buvęs nuo 1921 da tikėti “Eltai”? Geriau jau 
vaišinti. metų. Naujoj Anglijoj per- pasiklausyti gandų...

—Tas, Maike, labai pana- nai užaugo 5,802,000 buše- Policijai negalima prie
šu į musų susaidės mitingą, lių obuolių, o šįmet busią sintis, aiškina valdžios už- 

—Žinoma, kad panašu. tik apie 2,000,000 bušelių, laikoma spauda. Bet kodėl 
—Na, ir ką gi jos pasta- Obuoliams pakenkė šalnos, toji policija leidžia aukštų 

kuomet obelės žydėjo, o pa- ponų laidotuves eiti Laisvės 
skui sausas oras. Alėja, net sustabdo visą ju-

-------------- dėjimą, iškilmes transliuoja
šįmet Naujoj Anglijoj nu- per radio, filmuoja, o dabar 

matomas geresnis bulvių kai darbininkai lydėjo savo

navijo, vaike?
—Čia klausimas buvo

joms nelengvas, tėve. Gud
riausioji varlė tvirtino, kad 
garnys geriausia mėgsta
varškę. Kita gi rėkė, kad derlius, negu pernai. Maine didvyrį Krasauską, jų eise- 
daug geriau jam bus paga- valstija šįmet duosianti apie ną norėjo nugrūsti pašalinė- 
minus barščių. Ir prasidėjo 39,780,000 bušelių, o pernai mis gatvėmis?... Kas tokius 
ginčas. Vienos kriokė: “bar- ji davė tik 38.880,000 buše- “tvarkos” įstatymus para- 
ščius,” “barščius,” o kitos— lfų. Visos šešios Naujosios šė? Niekas. Tai pačių lietu- 
“varškę,” “varškę!” Anglijos valstijos šįmet viškų Muravjovų sauvalė!

—Na, tai kaip pasibaigė? duos apie 50,000,000 buše- Ir viso to akyvaizdoje dar 
—Negalėdamos vienos ki- lių bulvių. Tai busią apie jie drįsta kalbėti apie “tau

tų pertikrinti, tėve, jos nuta- į3,000,000 bušelių daugiau, tos vienybę.” Tiesa, vieny- 
rė pasikviesti garnį, kad jis negu pernai. bė buvo galima Lietuvai be-

Kauno Skerdynė Buvo 
Žiauresne kaip Kražių

VISKO PO BISKJ
Kiek Lietuvoje silpna

pročių?
Kalbėdamas Bostone apie 

Lietuvos sveikatingumo pro 
blemas, D-ras Šliupas pasa
kė: “Bažnyčioms irdavatky- 
nams skiriamos iš valstybės 
iždo didelės sumos pinigų, o 
visuomenės sveikatingumu 
visai nesii-upinama. Džiovi
ninkams ir vėžio ligomis 
sergantiems nėra jokios įs
taigos. Lytiškos ligos taip 
oat baisiai plinta. Vienam 
tik Kaune priskaitoma 10,- 
900 sifilikų. Bepročiai vaik
ščioja be jokios globos ii 
priežiūros. Bepročių yra 
tūkstančiai. O silpnapročių 
da daugiau, ne» prie jų rei
kia juk priskaityti ir visas 
davatkėles...”

Lietuviški fašistai savo žvė
riškumu pralenkė net ir 

caro kazokus.
(Laiškas iš Lietuvos.)

Noriu parašyti tau didelį 
laišką, bet nežinau kaip pa
siseks, nes esu susijaudinęs 
ir vis negaliu atsigauti; o 
antra, rašau bijodamas, nes 
jei mane pagautų šį laišką 
rašant, tai smarkiai nuken- 
tėčiau. Mat, noriu aprašyti 
apie Kauno įvykius, arba ki
taip sakant, susirėmimą po
licijos su darbininkais. Ne
abejoju, kad jus apie tai jau 
senai žinosite, kol mano šį 
laišką gausite, nes mes pa
tys girdime per radio iš už
sienio pranešant apie Kau 
no įvykius. Ar tie praneši
mai yra tikri, tai kitas klau
simas. Aš taip pat negalėsiu 
viską tiksliai pranešti, nes 
aš tose riaušėse nedalyva
vau ir savo akimis neviską 
mačiau, bet pranešiu tai, ką 
man sakė kiti, kurie savo 
akimis matė, ir ką aš pats 
mačiau.

Reikia pasakyti iš ko vi
sa tai kilo. Pradžia buvo to
kia : vienoje lentpjūvėje, ku
rią valdė du broliai žydai, 
dirbo apie 100 vyrų. Sako, 
žydai buvę labai šykštus ir 
darbininkus begalo skriau
dę, mokėdami tik po 2 litu į 
dieną. Darbininkai, žinoma, 
tokiu mažu uždarbiu nega
lėjo būti patenkinti ir su
streikavo. Pastreikavus ke
liatą dienų, į minimą lent- 
piuvę iš darbo biržos val
džia nusiuntė būrį streik
laužių. Streikuojantieji ne
norėjo jiems užleisti darbą: 
tuomet įsimaišė policija ii

Tysiiavos uoslė netvarkoj.
Juozas Tysliava rašo 

“Vienybėj” • apie Smetonos 
sušauktąjį “seimą” ir sako: 
“Taigi, pažiūrėsim, ką gero 
atneš tas seimas be partijų, 
kurios andai t aip ‘prismar- 
dino grynąjį Lietuvos orą’.”

Tysliava žiuri į politinę 
tautininkų mašineriją Lietu
voje ir nemato partijų. Tai 
vistiek, kaip per girią nema
tyti medžių.

Tysliavos uoslė taipgi su
gedusi. Biauriausios smar
vės ji nejaučia. Juk niekas 
Lietuvos oro tiek neprismar- 
dino, kiek tautininkų parti
ja, o jis to visai neužuodžia.

“Ponas” ir “tu.”
Kai SLA. seime preziden

tas Bagočius pastebėjo p. 
St. Gegužiui, kad jis ne vie
toj daro savo “įnešimą,” nes 
/ienas įnešimas ant stalo 
jau yra, tai sandariečių ly
deris susinervavęs išėjo į 
priešakį ir liepsnodamas 
piktumu sušuko: “Ponas 
prezidente, tai aš tau pasa
kysiu, kad tu tvarkos neži
nai nei tiek!...” Ir, parodęs 
špygą, sandariečių pravady 
rius nuėjęs į kampą atsisėdo 
šalia teisėjo Laukaičio, kuris 
’rgi kramtė lupą iš piktumo, 
kad Bagočius nubraukė jų 
lyderiui nosį.

Raudonas Pipiras.

keliatą asmenų ls streikuo-
jancių suėmė. Vėliau streik
laužiai pradėjo darbą: į dar
bą grįžo taip pat ir iš strei
kuojančių šiek tiek. Rodos, 
viskas buvo ramu, bet už 
kelių dienų vienas iš darbi 
ninku nušovė vieną darbda
vį — žydą (sako, butų nu
šovęs ir antrą brolį, bet jo 
kantoroje neradęs) ir pats 
nusišovė.

Tuojau po to visose įmo
nėse pasirodė lapeliai, kad 
visi darbininkai tą ir tą die
ną nedirbtų ir rinktųsi nu
rodytoj vietoj dalyvauti lai
dotuvėse savo draugo, kuris 
žuvo už darbininkiją. Nusi
šovęs darbininkas po skro
dimo buvo pašarvotas ana- 
tomikume ir visi galėjo eiti 
pasižiūrėti jį. Užvakar, t. y. 
birželio 17 d. 4 vai. po pietų 
pradėjo rinktis darbininkai 
su gėlėmis ir vainikais prie 
anatomikumo. Iki maž daug 
5—6 vai. susirinko didžiau
sios minios, sakoma, kad li
gi 10,000 žmonių. Daugybė 
vainikų buvo raudonais kas
pinais. Bet čia nežinia dėl 
kokios priežasties (dabar 
sakoma, kad mirusiojo se
suo vienuolė reikalavusi, 
kad ten pat vietoje jį sude
gintu kaip savažudį) iš ana
tomikumo mirusiojo neišda
vė. Tuomet kilo triukšmas ir 
keli darbininkai išdaužė 
langą ir karstą pasiėmė per 
langą. Pasiėmę karstą, pra
dėjo griežti orkestras ir eiti 
eisena. Laidotuvininkai no
rėjo Dadarvti tokią eiseną: 
iš Mickevičiaus gatvės (kur 
anatomikas) pasukti Kęstu
čio gatve ligi Kanto gatvės 
ir Kanto gatve išeiti į Lais
vės Alėją ir pasukti į kapi
nes, nes jei būna kokios iš
kilmingos laidotuvės, visa
da laidojama Laisvės Alėja.

Bet čia buvo išsigąsta tur
but tų raudonų kaspinų, ar
ba, kaip čia dabar aiškina, 
kad jeigu butų leista taip de
monstruoti svarbiausiomis 
gatvėmis, tai išeitų lyg val
džia pritaria revoliucinin- 
kams. Taigi buvo sumanyta 
tą eiseną darbininkams su

trukdyti. Tuč tuojau buvo Iro stovis visoje Lietuvoje, 
iššaukti keli rezervai polici- Pilnos gatvės vaikščioja
jos, pėsčios ir raitos. Ir atė
jus visai eisenai ligi Mairo
nio gatvės, kryžkely užstojo 
policija ir neleido praeiti. 
Policijai minia pasipriešino 
ir kilo susišaudymai. Aš toj 
minioj nebuvau ir nieko ne
mačiau, bet man pasakojo 
asmuo, kuris visai netikėtai 
į tą minią buvo įsimaišęs. 
Sako, kai kilo susirėmimas 
minios su policija, tai žydai 
turbut jausdami neapykan
tą darbininkams, kam už
mušė jų vieną tautietį, pra
dėjo iš namų antro, trečio 
aukšto laidyti į minią, į kar- i 
stą visokiais senais puodais, Į 
bonkomis, akmenimis, žo-. 
džiu — kuom tik galėjo gel

_ , . Po
licijos ir karo policijos, ir 
gaujos šnipų. Vaikščioti 
žmonėms galima tik nuo 4 
vai. ryto ligi 10 \ąĮ. vakaro, 
šiandien yra ramu, bet ar iš- 
tikrujų visur ir yra taip ra
mu, kaip atrodo—nežinia.

Kaip skaudu dėl tokios 
žmonių neteisybės! Bet kur 
rasti tą teisybę?

Parašas neskelbiamas.

SEIMININKĖMS
PASISKAITYTI.

AGRASTŲ UOGIENĖ.
Virimui imti didelius, sveikus 

ir nevisai nunokusius agrastus, 
bėjo policijai. Viena bonka j žinoma, galima imti ir visiškai 
puldama iŠ viršaus pataikė prinokusias uogas, bet tada kon- 
žmogui per gelvą, kuris ne-įfiturai išeis blogesni, nes visiš- 
šė karstą: prisiėjo karstą į kai nunokusios agrastu uogos 
padėti ant žemės. Tuo tarpu,būna miltingos, greitai susprog- 
prilėkęs vienas raitas poli- jr pasileidžia. Prieš virimą 
cininkas prie vienos mergai
tės, kuri nešusi vainiką, su
šukęs: “Mesk vainiką!” Ta 
atsakiusi: “Nemesiu, kol nu
nešiu į vietą.” Už tai polici
ninkas rėžęs jai kokiu tai 
aštriu daiktu per veidą ir ji 
tuojau apsipylusi kraujais ir 
susmukusi vietoje; tuomet 
tą mergaitę policininkas su 
arkliu sutrypęs.

Kiek tą vakarą buvo su
žeistų ir užmuštų, tiksliai 
negalima sužinoti, nes musų 
laikraščiai uždaryti, o ką pa
rašo tautininkų “Aidas,” tai 
vra grynas melas. Žmonės 
taip pat nevienodai šneka: 
vienas sako matęs ant šaly

uogų kotelius ir galvutes reikia 
nuvalyti. Nuvalytas uogas rei
kia nuplauti šaltu vandeniu. Pa- 
skui papilti ant švaraus sietelio 
arba rėčio, kad nusivarvėtų. 
Kiekvieną uoga smailia medine 
via subadyti. Badymas reikalin
gas tam. kad uogos prisigertų 
syrupo ir nesproginėtų.

Išvirti syrupą iš kvortos van
dens ir svaro cukraus. Karštu 
syrupu uogas perpilti ir palai
kyti. kol jos pageltonuos ir pri
sigers syrupo. Tada jas supilti 
ant sietelio, kad nusivarvėtų ir 
apdžiūtų.

Tada vėl užvirinti syrupą. su
dėti uogas ir virinti, kol uogos 
pasidarys kietos. Paskui uogas

gatvio du gulinčius kraujuo- nukelti nuo ugnies, leisi i trupu
te, kitas sako matęs 7, bet 
sužeistų buvo gana daug 
vyrų ir moterų, net ir vaikų.

Taigi darbininkai už šį 
policijos žygį, aiškus daly
kas, labai pasipiktino ir ka
pinėse per laidotuves susita
rė rytojaus dieną streikuoti 
nuo 12 vai. Tad vakar, t. y. 
birželio 18 d. 12 vai. sustrei
kavo visos įmonės ir pasi
darė pilnos gatvės darbinin
kų. Apie pirmą valandą vėl 
vietomis susirėmė su polici
ja. Vėl vyko susišaudymai, 
geriau reikia sakyti šaudy
mai. nes šaudė tik policija, o 
darbininkai gi neturi ginklų 
ir į nieką nešaudė. Jie tik 
rėkavo. O policininkai paro
dė visą savo žiaurumą. Net 
gatvėje, visų žmonių aky
vaizdoje, ką tik pagavo, kas 
i akį krito, tai mušė kaip tik

ti ataušti, sudėti Į indus, užda
ryti aklinai ir pastatyti vėsioje 
ir sausoje vietoje.

SERBENTŲ UOGIENĖ.
Serbentai taip pat imami ne 

visai prinokę. Uogas nuvalyti 
nuo šakučių ir nuplauti šaltu 
vandeniu. Svarui uogų reikia 3^ 
svaro cukraus. Prie cukraus pri
dėjus nedaug vandens, išvirti 
syrupą. Į verdantį syrupą, nu
griebus putas, sudėti uogas ir 
virinti tol. kol jos išviis ir nu
skęs. Tada nuimti nuo ugnies, 
sudėti į indus, apipilti sunka ir 
aklinai uždarius pastatyti sau
soje ir vėsioje vietoje.

UOGIENĖ Iš VYŠNIŲ.

Vyšnios pagal ankstyvumą 
skiriamos Į dvi ruši: ankstyvą
sias ir vėlyvąsias. Vėlyvos vyš- 

imanė: ir kumščiomis ir šau- I nios uogienėms gaminti labiau
tuvų buožėmis, ir nagaiko- 
mis kaip tikri žvėrys. Pirmą 
kartą gyvenime mačiau aš 
tokias žiaurybes. . Žmonės 
bėgdami nuo šaudančios po
rcijos slėpėsi kur kas galė
jo. Keliatas subėgo į paštą. 
Čia tuojau iš paskos įbėgo 
keturi policininkai ir kai 
pradės nagaikomis mušti to
kį jauną vyruką, kad tas tuo
jau iš visų pusių kraujais ap
sipylė.

Bet ką čia gali visas žiaų-. 
rybes surašyti. Jei kas vaiz
duojasi, kad Kražių skerdy-

tinka, nes būna patvaresnės ir 
ilgiau laikosi. Jos skinamas su 
koteliais, paskiau geriau jas per
rinkti. Vyšnios verdamos su 
kauleliais ir be jų. Su kauleliais 
jogiegesnės ir uogos atrodo gra
žesnės išvaizdos.

Kauleliams pašalinti varto
jamos tam tyčia padarytos spil- 
kutės. Galima jas iš vielos ir pa
čiam pasidaryti. Vienam svarui 
uogų imama 1 svaras cukraus. 
Uogas, apipiltas cukrumi virin
ti ant lėtes ugnies apie minu
tes. Paskui jas su skylėtu sam
čiu išgriebti ir sudėti i indus, o 
sunką užvirinti ir vėl ant tų pa-

nės buvo baisios, tai aš pa- užpilti 
sakysiu po šituo vakarykš- Indus uždaryti ir pastatyti 
ciu vaizdu, aš Kražių sker- sausoje ir vėsioje vietoje.
dynes visiškai pateisinu. _________
Nes ten mušė svetimtaučiai. VYŠNIŲ SRIUBA.

1 kvortai vyšnių išimti kau-
saugodami caro sostą. Bet 
už ką gi dabar taip žiauriai 
muša savo tėvynėje, neva liukus ir užpylus pora kvortų 
laisvoje Lietuvoje, galima var.ims išvirinti. Dėl kvapo į- 
sakyti, broliai brolius, ir už mesti keliatą vyšnių kauliukų, 
ką? Ar vis UŽ tą duonos kąs- Paskui pridėti cukraus kiek pa

tinka. Dėl rūgšties galima Įmes
ti gabaliuką lemono.

Kai viskas bus sudėti. paimti 
vieną šaukštą bulvių k -akmolo, 
užpilti šalto vandens apie pusę 
stiklo, gerai išmaišyti i. iš lėto 
supilti į sriubą ir gerai išmaišyti 
kad krakmolas nesupultj į kfec- 
kus. Supylus krakmolą, iar »ykj 
užvirinti ir ataušus duoii j stalą.

nį? Vieni dėl savo duonos 
kąsnio kelia neramumą, kiti 
vėl dėl to paties kąsnio (no
rėdami paskutinį kąsnį iš 
darbininko atimt—Zec.) vi
siškai nebejaučia žmonišku
mo. Mano akyvaizdoje gat
vėje buvo mušami žiauriai 
ne tik vyrai, bet ir moterys. 

Dabar yra paskelbtas ka-
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IS PLIENO DARBININKŲ VEIKIMO.
Iškilminga* paminėjimas 
žuvusių streiko lauke. Va
jus organizavimui plieno 

industrijos darbininkų.

Apie Garsųjį Rusų DIDELI STREIKAI DEMOKRATE
NESE VALSTYBĖSE.

PAJIEŠKOJIMAI

kurios leidžia jiems organi
zuotis j unijas.

Jei plieno darbininkai, or
ganizuojantis į uniją . bus 
metami iš darbo, tai valdžia 

Homested, Pa. — Liepos i pasįrupins, kad jiems butų 
5 d. šiame plieno liejyklų teikiama pašalpa — pasakė 
miestelyje buvo suruoštas L Thomas Kennedy. 
didelis masinis plieno darbi
ninkų mitingas, paminėji- Pagerbimas žuvusių.
kaktuviu“ Sm'ŽŠ'b Darbininkų minia su di-
1892 metais liepos 6 i toJ SS!’ 
dant darbininkus organizuo-ih | į'įjį kaitinant,
u į tą pačių Amalgamated R ,b j prisiminus a-
Workeni Un a kito stre”>>ie žu^ius '’'™aJam |)lie 
,, n? ,?ą’ 1 ° u no liejyklų streike pirm 44 kas. Plieno kompanijos bu- nulenkėPgalvas
vo pasikvietusios j pagelbą -,bi j ž ; pirmose 
Pinke,tono detektyvų ągen- h » Angliakasį unijos 
turą provokuoti nauses irlbenas prad4)o ?rot Tudžįio

maršą ir visa minia laidotu
vių procesijos formoj nuėjo 

Tose riaušėse žuvo kelio-!ant kapinių, kuriose buvo 
lika plieno darbininkų ir|Dalaidoti žuvusieji

federalę kariuomenę mal-| 
šinti riaušes.

Rašytoją Maksimą 
Gorkį.

Jo tikroji pavardė buvo 
Aleksiej Pieškov.

Francuzijoj darbininką: 
streikai kįla vienas po kilo. 
Jie prasidėjo tuojaus po i, 
kaip susidarė kairioji vai 
džia. Tas pats dedasi Ispani
joj ir Belgijoj, kur paskuti
nėmis dienomis sustiprės

gyvatei, kuri ypatingai yra 
nuodinga, įkirsti triušiui. Ši-1 
taip užnuodytą triušį prade-'
jo klėsti mėšlungis, kuris MANTO, paeina iš Karališki;; kaimo, 

i eamzacijas. paprastai pasireiškia prieš Kaimelio parapijos, Kidulių vais-
Francuzijoj šiandien yra greitai užeinant} visišką pa- Michigan. Prašau atsišaukti, kurie 

kitaip. Čia prie valdžios vai- ralyžių. Tada duodavo tokį žinote kur jis randasi, malonėkit pri- 
ro stovi socialistai ir kiti kai- triušį poniai Sarkazianai gy-, 1 Sliort St.Court, Charlestoun, Mass. 
rieji. Kairioji valdžia palai- dyti. Po trijų valandų triu

Pajieškau brolio KAZIMIERO YO-

ko darbininkų pusę. Kuomet 
fabrikantai pareikalavo, kad

demokratija. Ypač galiu .- valdžia pašalintų iš fabrikų 
pasidarė darbininkų jude 1- streikuojančius darbinin
mas tenai, kur susidarė k; 
riujų partijų frontai.

Šitą faktą reakcininkai va’(!žia atsisakė darbinin- 
vartoja kaip argumentą ^us YaĮ-vt- Negana to, ji dar 
prieš demokratiją. Jie saku: nuvaldė provokatorius, ku- 
žiurėkite, kas darosi demo jie stengėsi sukelti betvarkę 
kratiškai valdomose šalyse 11 sauses.
—streikai, betvarkė, sum'iši- Ačiu tam, streikai Fran- 
mai! O diktatoriškose šaly- Jabai tvarkin

ėse, sako, viskas ramu ir gia- Kai, be jokių išsišokimų. Jie

kus. kurie esą “neteisėtai” 
užėmę svetimą nuosavybę,

žu — nei streikų, nei riau
šių!

Bet kodėl.maksim gorku. Bet kodėl diktatoriškose
Birželio 18 dieną Mask- šalyse “ramu ir gražu?” Ai

voje mirė Maksim Gorkij,: dėl to, kad darbininkai te- 
visam civilizuotam pasauliui nai patenkinti? Ne, tenai 
žincmas rusų revoliucinis “ramu” dėl to, kad darbi- 
rašytojas. ninkai neturi laisvės kovoti

Bet Maksim Gorkij buvo už savo būklės pagerinimą.
ramu ”nuo to'hiko vtoobkkn,Siton1 E streike™ 17am jų kapų į į°,tiktai ®lu"ksnos.vardas- 

, ;kitaip sakant — slapyvar- bet kas gi nori kalėjime gv-neaklo,mtos fe g U Tikraiis > vardas ir vcnti?
tolis Llavo pilnoj kontro- „N . . .. _ ,. ; varde buvo Aleksiej Maksi- Darbininkai streikuoja
ui rviinnrt VoJii,, “Nepngulmybes Dėklą- movie Pieskov. demokratinese valstybėse

JI ** racija.” Jis gimė 1868 metais Niž- ne dėl to, kad triukšmus kel-
Tik 3 metai nuo dabar bu- . , niame Novgorode. Vos 7 ti, bet dėl to, kad pagerinti

vo atvykus į Homestead, Pa. r° ZUVUS1^ ou‘ metus amžiaus teturėdamas, savo būklę, kurios pirma pa-
Darbo Sekretorė iš Wash-P? P?5,.,. „ . - įįs neteko tėvų ir nuo to lai- gerinti nebuvo galima. Fran-
ington, I). C. Miss Frances tek laįafMa’rk U11f-s- f?’ i ko prasidėjo jo gyvenimas euzijoj streikuojančių dar-
Perkins. Miestelio gaspado- ,or^st.e^ P. no..Jyk‘ tikrame vargo pasaulyje, bininkų reikalavimai beveik
rius Cavanaugh, kaipo išti-| f’",<aibininkas ir uniJos na_ Nelankęs net pradžios mo- vienodi: 40 valandų darbo 
kimas plie’no karalių tarnas, „ kyklos, jis pradeda bastytis sąvaitę, algų pakėlimas ir
Darbo Sekretorei nedavė “Deklaracija skamba pO plačiąją Rusiją: jis kur- apmokėtos atostogos. Ir. val- 
leidimo laikyt susirinkimo Į maž daug sekamai: ‘Mes, plaus mokinys, virtuvės dar- džiai padedant, šitie reika
lu plieno liejyklų darbinin-IPheno darbininkai šiandien ;bininkas laive, šventųjų pa- iavimai išpildomi, 
kais. HeP11^11“?^'! veikslų pardavinėtojas, sta- United Press agentūros

Bet pereitų metų rįnki-Pę- Mes sakom pasauliui, tjstas klajojančiame teatre, korespondentas Keen savo 
muose plieno karalių tarnų pa(I m5s.esam aisvl Amen- kepėjas, sodininkas, kiem- pranešime iš Paryžiaus 30 
gale buvo sulaužyta ir liepos Į kos piliečiai, mes turime tu-1 sargjs^ žvejas, geležinkelio birželio sako:
5 d. šių metu tūkstantinės rėti teisę organizuotis } vie 
minios plieno^ darbininkų ir ną didžiulę industrinę uniją 
angliakasių po atviru dan- vienijančią visus plieno in- 
gum, negailestingai saulei dustrijos darbininkus.

cie toii hiiHjivn T'l’P-* Pajieškau JUOZO ZIU1NSKO Ka-S1S JaU DUdaVO SVCIKdS. iro darų kaimo, Biržų apskričio; aeniaus 
Čiasis triušis, kurs drauge gyveno Waltham, Mass. Pra au atsi- 
buvo įkirstos tos pačios gy- “Ti
vatės, bet kuris buyo palik
tas be tos maloningosios D .. ., .... , ° Pajieškau brolių: Peter, Aujrust,moters gydymo, nugaišo Joseph HEINTZ, taipgi ir kičų gimi- 
baisiuose skausmuose. Šitą New Yorke r Hob»-
moters nepaprastą gydymo not, malonėkite pranešti jų adresų.

Mrs. Helen Zubas (0)

4749 So Rockwell si., Chicago, 111.

galią aiškina tuo, kad jauna 
būdama, daug kartų ir įvai
rių rūšių gyvačių buvo įgil
ta.

butų tokie visur, jeigu kapi
talistų pasamdyti provoka
toriai ir policija nedalytų 
provokacijų.

Sekdami francuzų pavyz
džiu, Belgijos darbininkai 
irgi pradėjo kelti tokius pat 
streikus ir statyti savo darb
daviams panašius reikalavi
mus. Bet Belgijos valdžia, 
kurioje yra daug klerikalų, 
palaikė fabrikantų pusę. Ji 
ginkluotomis jėgomis pra
šalino iš dirbtuvių streikuo
jančius darbininkus: tačiau 
nenorėdama susilaukti dide- 
ių streikų, ji paskubomis iš- 
eido patvarkymą, pripažin
dama visus darbininkų rei- 
talavimus, būtent: 40 va
landų darbo sąvaitę, algų 
pakėlimą ir apmokėtas atos
togas. Todėl streikų banga 
Belgijoj dabar jau atslūgo.

Ispanijos darbininkų rei
kalavimai yra tokie pat, kaip

saT^.a^’ svėrėjas, advokato “Streikai FVancuzijos dar- 
rastminkas ir taip be galo. bininkams stebėtinai sekasi.

Ir šitaip bevargdamas, be- jy pasiektus laimėjimus ga- 
'įbastydamas, Gorkis ne tik jjma vadintių beveik sociale 
pramoteta skaitymo ir rafrUr pra_onjr,- rev0Įiuci;a it 

uždarbį,; to, bet ir tiek išsilavina, kad vįga buvo pasiekta per 
ninku skerdynes, kurias su-1 trumpesnes darbo valandas' oradeda rodytis literatūroje, mėnesį laiko su mažiausia 
rengė plieno karaliai šiame ir geresnį gyvenimo stan- 1892 metais jau pasirodė betvarke.”
miestely pirm 44 metų, bet darda. Visi bendrai kovoda-;Tifliso laikrašty “Kavkaz” .. " .. ...
drąsiai ir laisvai diskusavo mi, mes panaikinsime in-: pirmasis jo kūrinys: “Ma- toliau jis pabiezia: 
plieno industrijos darbinin- dustrijinį despotizmą. Mes:kar čudra.” Juo toliau, juo “Streikai apėmė faktinai 
kų organizavimo reikalus. turime įvykdyti tų pirmuių labiau garsėjo Gorkio, kaip visas pramonės šakas, išsky- 

. . , . , pijonierių pasiryžimus, tik- rašytojo, vardas. Netrukus rus tik tas, kurios nenorėjo
Kalbėtojai ir kalbos. renvbe, kurie vaizdavosi A- Rusijoj jis pasidaro plačiau- nesmagumų ir pasiskubino

šildant, laikė savo mitinga. | “Per šitą uniją mes taršei 
Prisiminė netik tas darbi- laimėti geresnį

šiai skaitomas rašytojas. Jo išpildyt darbininkų reikalą 
kuriniai verčiami į visas pa- vimus pirma, negu streikas 
šaulio didžiąsias kalbas. Jau buvo paskelbtas, arba davė

Šio milžiniško mitingo meriką tokia šalimi, kurioj 
tvarka vedė angliakasių uni- butų visi laimingi.
jos Pittsburgho distrikto “Parėmimui šios deklara- . „ . j v - i • •
prezidentas P. T. Fagan. cjjos mes pasižadam sutarti- Dnes kar3 Gorkio vardas darbininkams užtikrinimą, 
kalbėjo Penn. valstijos gu- naj veikti dėl savo uniios buvo žinomas kiekvienam kad jų reikalavimai bus iš- bematoriaus Įeit. Thomas kaip Unijos nariai, aukauda-' šaulio šviesuoliui. pildyti.”
Kennedy, teisėjas M. A.J^j g^vo garbe ir gyvastis.” Didelę savo gyvenimo da- Europos * streikai vedami 
Musmanno ir Plieno Darbi- 
„into; Unijos vice preziden-

darbininkai, .yra se-
tikavo plieno ma<matu elce- kloJami samdytų šnipų ne- tikavo plieno magnatų eige iR dirbtuvėse bet visose 
si ir ragino darbininkus or- •4 • Ivietose ir net namuose. IrYpatingos reikšmės turė-L^ P'^^ISdls 
jo gubernatoriaus Įeit. Tho- ;, rbj <1 ndeif,!,ia sU<iarvt 
mo Kennedy kalba. Jisail, , , . •
pastebėjo plieno magna- Į - *-
tams, kad jie šiuom kartu Minėtas viešas ir reikš- 
negalės elgtis taip sauvališ- mingas plieno darbininkų 
kai su savo darbininkais mitingas tuomi ir baigėsi.
kaip jie elgdavosi praeitv. 
Dabartinė Suvienytų Vals
tijų valdžia vadovaujama 
prezidento Roosevelto, ran 
dasi Washingtone; Perin 
valstijos valdžia, kurios gu
bernatorium yra Earle, ran
dasi Harrisburge, o ne Nevv

S. Bakanas.

AMERIKOJ ŠIANDIEN 
YRA 11.259,000 BEDAR

BIŲ.
Amerikos Darbo Federa

cijos apskaičiavimu, dabar- 
, , _. -, . . . rtiniu laiku Jungtinėse Vals-

lorke arba Pittsburghe kaip kjose yra 11,259,000 bedar 
kad praeity būdavo. Tuo- bj^ Tuo tarpu New Yorko 
piet Mashingtono ir Hams- <§un’’ tvirtina, kad bedar- 
burgo valdžios ištikimai tar- bių esą tik 3,500,000. Bet jo 
naudavo plieno magnatams, I apskaičiavimui nepritaria 
kūne sėdėdavo New torke nej Darbo Departamento se- 
lr P’ttfburghe. kretorė Perkins. Ji parodo,

Kiek kartų prezidento Uad 1929 metų gegužės mė- 
Roosevelto vardą kaloėtojai|nesv miestuose prie darbo 
suminėjo, tiek kartų susmn- buYO 35,973,000 žmonių, o 
kus minia karstai plojo ir|ųu metu gegužės mėnesv 
kele didžiausias ovacijas. iirbo tik 30,948,000. Taigi 

Tolesnėj savo kalboj gu-hiandien dirbančių yra 5,- 
bematoriaus Įeit. pareiškė, Į 900,000 mažiau, negu buvo 
kad valstijos nacionalė mili-|6 metai atgal. O jeigu atsi- 
cija ir valstijos policija ne- Į minsime, kad kas metai apie 
bus vartojama streikams Į 1,000,000 darbininkų priau- 
laužyti kaip kad praeity bu- f ?a, tai ir išeis, kad bedarbių 
davo. šį kartą valstijos gin-1 dabar yra apie 11 milionų. 
Įduotos spėkos bus vartoja- Prie žemės ūkio darbų da
igos apsaugojimui plieno!bar dirba 12,000,000 žmo- 
Frrb'ninkų ir kitų industri-1 nių, o prie viešųjų valdžios 
jų jų konstitucijinių teisių, darbų dirba 3,230,000.

Kodis 3535 Bagley avė., 
Detroit, Mkh.

JONAS ZABLACKAS, mai ęs klau- 
jsėt apie plūgą, kiek kainuoja. Bet ne- 
.parašėt savo tikro antrašo. JUMS 
■ šiuo adresu, Lili Bidar, Novu Scotia, 
{Canada, siųstas mano laiškas, sugrį
žo atgal. Frank Aitutis,
455 Cross st., Bridgewater. Mass.

Reikalingas Bekeris
Prie Ruginių ir Baltų duonų. Turi 

būt gerai patyręs tų darbų. Geram 
žmogui geras darbas ir peras atlygi
nimas. Atsišaukite j “Keleivio” ofi
sų, 253 Broadway, So. Boston, Mass.(0)

Parsiduoda Vištų Farma.
Galima pirkti vi,ai mažu kapi- Jį““ “ii Vežiku

S
mui vištų ir žmonės ėia daro sau po- ,;t , fcmip* Psurtm* * privl-
:Ss CkSSS'tSya“^“^ r

pelenų kelių važiuokit iki galo. As 
gyvenu po dešines. (9;

Mrs. Frances Kincaid,
% Paul Raber, Route 1,

tas. Rašykite: (1)
M. SUBRUK

P. O. Box 146, Milmay, N. J.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau vyro apbivedji įui, aš 

myliu ant ūkės gyvent, ta prašau
kurie

Leavittsburg, Ohio.

Duonkepykla ir Nuosavybė 
Parsiduoda. 50 akerių žemės, stuba septynių 

kambarių, 2 barnės, vištininkas, so- 
,das ir gražaus miško. Taipgi 2 ark- 

tpame baltas ir Rugienes duo- iįaį gerį jr j melžiama karvė, 7 tely-

Noriu parduot greitai. Biznis veda
mas per daug metų. Yra daug lietu 

Kevių.
nas ir keikus.

EELIX GRIŠKĖNAS 
I’. O. Box 345, Bumford, Me.

Parsiduoda Gas Steišinas
3 karų garadžius, 1 šeimynos stu

ba, 6 ruimų, 17 metų kaip statyta.

(2)

Gas steišinas—6 metai kaip 
biznį, 5 lotai žemės tarpe 2 kelių, se- i 
niau buvo paprasti smaliniai keliai, ' 
dabar pro steišinų tiesia didelį naujų

„ .... t» , - - • -.r -• i šteito kelių. Graži vieta gyvent ir |
Francuzijoj ir Belgijoj. Kai kaip padarys naujų kelių, tai ir biz-1 

gako« te- ' n*u* bus geresnė vieta. Gera proga 
kuris interesuoja tokiu bizniu. Kaina 'kurios pramones

PARSIDUODA FARMA

čios bus melžiamos Novemberio mė- 
' nesy, trys telyčios pusantrų metų se- 
inumo; vištų 20, trys akeriai uvižų pa
sėtų ir daugiau kaip pusė akerio bul
vių, kornų, binzų ir įvairių daržovių, 
'šienas baigiamas šienaut ir sukrautas 
į barnias. Parsiduoda viskas labai pi- 
giai, tik už $1,650; arba tuščia farma

03 už $900. L. BARONAS 41 >
No. Brookfield, N. Y.

PARSIDUODA FARMA
ROCKM’OOD, N. Y.

42 akeriai žemė?, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių, naujas namas ant 2nai da nenori nusileisti ir prieinama, parduosiu greit,

Juncr dirhtnviii fphprji uždą šeima nesusitaikau. Daugiau jnfor-!į.r vl^’ budinkai nauji, ant di- laug ail Otuvių te hera uzaa- maciju duosiu Der laiška o kam neto ideho Kelio, visai miestely, pr e moky
klos, storų ir bažnyčios. Elektro.

' šviesa ant kelio, apšviečia visų namų. 
Vanduo stuboj ir lauke, nėra gyvulių, 
tik daug vištų. Didelis malkų lotas n- 
daug ūkės įrankių. Stubos fumičial 
parsiduoda sykiu, jeigu norės. Mūšų

, . macijų duosiu per laiškų, o kam neto- ^lio visai r"“**.1?’ Pr « n‘®ky-ryta, bet didžiuma kompani-; ii matykit yDatiškai. 42) klos’ storv ,r baznvems. F.iektm:
jį jau išpildė darbininkų 866 5^dRaVeC,HwitlrRbuį, conn. 
reikalavimus. ; ----------------------------------

Parsiduoda Gera Farma.
MOTERIS, KURIOS SEI
LĖS NUGALI GYVAČIŲ 

NUODUS.

pusę įmonei. O kitUHŽemė lygi, be kalnų, su dideliu pu- ; ka'n^ 5^.«0<i 
šynu, pačiam miestely, arti dirbtu- i lengvo morgicia  ̂
vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas - P,rkti farmų. pirkite dabar ir gaukite
arti laibai oaranku su šeimvna Gv-iKer* fanną p‘Kla'- ^era VM?U„I;; bizniui ir geresnės vietos fu-mai ne-

Trbimiii rJalirlrn 1 o i Ir r o eni ti i - 9- aV ? P en.°- akenai ze- Raij pirksite pigiai. Du seni žmo- Įdomių dalykų laikraščiai mes, 35 dirbamos ir ll pušyno, 10 farnK>6 į'r nori butirai
rašo apie vieną Kaukazo melz,am? karv,ų.’ buhus >r kitos au- duot Toji farma yra New Yorko
mntpri armpnp ^!na™os’ yra ,2*s* .V,S^V’ stijoj, Fulton Coūnty, prie šių mies-moten, armėnę barkazian. kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie tų; johnstown, Gloversville, Amster: 
Jos seilės esančios stiprės- pr!e farmos įrankiai ir masinos. 8 dam jr kitų. Galima farmų pamatyt 
nSc „A orvrJoAš,, rUln]U .namaJ!?J su elektra ir miesto lkada tik norit. Kuris pirks „,ano far.nes UZ stipriausius gyvačių vandeniu, didelė barnė su skiepu ir j tam apmokėsiu kelionę. Bet ku 
nuodus. Bet žmonėms jos e!ek5ra.,r van<k,n?u; 2 ,seilai kornam rie atvažiuos ir nepirks, tiems kelio- 
nnl-Anl-ic Ji norlorlo Tnl sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų nės neapmokėsiu. Aš esu pasenęs ir neh.enh.ia, O «a paaeaa. jei- , medžių. Geras pirkinys kurie nori negaliu apžiūrėt. Kaina ir išlygos tik. 
D'U ŽmOgUS bus gyvatės-įgil- pražios ūkės. Priežastis pardavimo— Irai priimtinos kožnam, kuris farmų 
’ - b -- ■ - i maža šeimyna. Kreipkitės pas (33) j vertę žino. <0>

V. KAVALIAUSKAS, VINCENT KVEDERA1TIS.
Nashua Street, Shirley, Mass. I ROCKWOOD, N. Y.

tas, tai toji moteris savo sei
lėmis gyvatės nuodus sunai
kins ir žmogus pasveiks.

Ji daranti tai šitokiu bu-į 
du: visų pirma įgiltą vietą 
išplauna švariu vandeniu, Į 
paskui apvilgo savo seilė
mis, pridengia medžio lapu 
ir apriša ją bet kokiais ban
dažais. Po dviejų valandų 
ligonis jau sveikas ir links
mas.

Šia paprasta moterimi gy
dytojai labai susidomėjo. 
Pradėjo ją visaip kontro
liuoti. tar<dyti ir daryti su ja 
visokius bandymus. Keli 
bandymai buvo padaryti su

į Gorkis praleido Italijoj, jau kitokiais budais, negu 
Kapri saloje, nes, susirgęs Amerikoj. Metę darbą dar 
džiova, išvažiavo ten 1905 bininkai tenai neina iš lau 
metais ir į Rusiją grįžo tik ko dirbtuvės pikietuoti, kaip 
1928 m. tai daroma Amerikoje, bet

Kodėl Gorkis taip išgar- ’ pasilieka dirbtuvės viduje 
sėjo? Juk Rusijoje buvo ir neduodami tuo budu streik 
daugiau gabių rašytojų? Ogi laužiams užimti savo vietas, 
todėl, kad Gorkis buvo sa- Pirmu kartu šitoks streikų 
votiškas liaudies rašytojas, būdas buvo pavartotas Itali- 
Savo raštuose jis kaip veid- joj tuoj po karo. Italams jis 
rodyje vaizdavo po caro le- nepavyko, nes valdžia buvo 
tena kunkuliuojančią suvar- jiems nepalanki ir kilo fašis- 
gusios liaudies masę ir lyg tinė reakcija, kuri paskui 
oranašavo jos prasiveržimą sunaikino visas darbininkų triušiais. Leisdavo juodajai 
š po kietos priespaudos plu
tos. Jis matė ir kitiems rodė,
kokia milžiniška energija 
gludi liaudies masėse.

Sugrįžęs Rusijon, Gorkis, 
uprantama, visa savo geni- 
aus galia rėmė dabartinę 

Rusijos tvarką. Rėmė ne tik 
kaip • rašytojas, bet ir kaip 
vairiausių žmogaus žinoji- 
no sričių žinovas.

Sovietai M. Gorkį palai- 
lojo su didžiausiu gedulu, 
;u didžiausiomis laidotuvi- 
lėmis iškilmėmis. “L. U.”
Reikalingas Darbininkas,
Kuris moka melžti karves ir visų 

armos darba. Mokestis cera. dalba? 
astovus. ALEX ZVIRZDIN, (0 
R. D. 1, Richfield Sprinjjs, N. Y.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
» Juodeli via f. rud

galviai, jrelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun 
čiu į visas dali> 
Suvienytų Valsti 
Jų ir į Kanadų 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wila<»n St- 

M'aterbury, Conn

Kurie norit

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S 
ALE

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

BROCKERT’S ELYJE.

BROCKERT BREWING C0., Ine

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį at-:jo 
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 teologijų, 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.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių rpie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tim- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų pers rai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

REV.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:

M. VALADKA, 156 Garden St., Lanrence, Mass.

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER, MASS.

BOSTONO AP1ELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS 
CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distrib.

Telephone: DF.Dhnm 1731.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
253 BROADWAY, • SO. BOSTON, MAriS.

»



Beitas Puslapi*. KELE1VIS, SO. BOSTON. No. 29. — Liepos 15 d., 1936 m.

Naujienos iš Kanados Demokratų Nacionale Konvencija.

ĮVEDANT kanadiečių 
SKYRIŲ.

įvykusiam Amerikos Lie
tuvių Kongrese Clevelande 
man teko susitikti su daugė

tai jau kelios 
mobilių.

Tai reiškia, 
laikai gerėja. 
Negana to.

dešimt auto-

kad Kanadoj 
o ne blogėja. 
Šiais metais

PHILADELPHIA. PA.
Dem kratų Nacionale Kon- 

ąu užsibaigė.

riko. Vietiniai anglu laikraščiai kratų partija iki šiol yra pada- 
pradėjo rašyti apie demokratų rius ir ką ji padarys ateity, ne- 

Anksti. konvenciją iš anksto. Republi- sigailėk kalbėtojui plojimo ran- 
biržeiio 15 d., jau pradėjo tirs- į kon¥ spauda, keturi didžiuliai
tėti mieste automobiliai ir žmo- | laikraščiai, visaip spėliojo. Jų 
nes. Vieni automobiliai buvo re- ■ kclummstai ir politiški rašyto- 
girni iš tolimų vakarų, kiti išĮia». asmeniškų minčių išreiškė-

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

venciia

liu “Keleivio" ir “Naujienų” dau? Sėtuvių išvyko i Lietu-
liendradarbių ir su jais pa
sikalbėti apie nekurtuos šių 
dienų įvykius ir apie pačius 
Kanados lietuvius ir jų poli
tini ir kulturini veikimą.

Kalbėdami apie Kanados 
lietuvius, priėjom prie Ka
nados korespondentų, i ku
liuos ir aš dalinai skaitaus. 
kai kada šį tą parašau iš lie
tuvių veikimo.

Kalbantis su draugu Jonu 
Jarus apie ‘‘Keleivio” ko
respondentus. jis man pata
rė — kitaip sakant kvietė, 
kad mes torontiečiai ivestu- 
me nuolatini “Toronto Žinių 
Skyrių” “Keleivy” ar “Nau
jienose” ir tuo padarytume 
daug įdomesnius pačius lai
kraščius, kuriuose bus apra
šoma lietuvių kolonijų vei
kimai.

Kaip matyt, tai drg. Ja- 
raus kvietimas bus išpildy
tas, jei minimi laikraščiai 
sutiks duoti vietos “Toronto 
Žinių Skyriui” nors sykį per 
sąvaitę ar rečiau. Apie šį 
dalyką jau buvo tartasi su 
nekurtais korespondentais ir 
iie su tuo sutiko ir darbas•z
bus pradėtas, kaip tik vis
kas susiformuos to darbo 
pradžiai. Sulyg daugumos 
korespondentų nuomonės, 
tai minimas skyrius bus tal
pinamas “Naujienose,” nes 
dieninis laikraštis ir dau
giau vietos randasi kaip 
“Keleivyje.”

Su šiuo “Keleivio” nume
riu aš padarau pradžią “To
ronto ir Kanados Žinių” 
skyriui, kuris bus talpina
mas kas antra sąvaitė ii 
tvarkomas mano paties.

vą atostogauti, aplankyti sa
vo gimtąjį kaimelį, kuriame 
praleido jaunystės dienas.

Kurie neturi progos vykti 
į Lietuvą atostogoms, tai tie 

Įvyksta į S. V. pas savo gi
mines ir draugus praleisti 
keliatą dienų ir pamatyti žy
mesnes Amerikos vietas.

SOCIALISTŲ KUOPA.
Toronte susitvėrė lietuvių 

; ocialistų kuopa, bet iki šiai 
dienai neparodė jokio veiki
mo. Kame priežastis? Jei 
nebūtų priežasties, tai kuo
poje butų daugiau ne keturi 
asmenys. Socialistams rei
kėtų susitarti, o ne vienas 
antram “šunis karti,” kaip 
yra daroma, nes tas nėra 
sveika organizacijai ir jos 
išplėtojimui.

40 PĖDŲ ILGUMO LAI
VELIU PER ATLANTĄ.

Vienas kanadietis, rašyto
jas kap. O'Delmark, su sa
vo žmona ir sunumi 3 mėne
siai atgal išplaukė iš Mont- 
realo į Europą 40 pėdų il
gumo laiveliu, burėmis va
romu. Šio keliauninko tiks
las, tai rinkti medžiagą savo 
raštams. Kaip jam pavyks 
kelionė, tai sunku pasakyti. 
Laimėjimas ar šaltos Atlan
to bangos gali visus priglau
sti amžinai.

KANADOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS.

Rugpiučio 1—2 dd. Mon- 
treale įvyks Kanados Lietu
vių Kongresas, kuris bus pa
našus į buvusį Amerikoje 
Kongresą. Vienas skirtumas 
bus tame, kad bus svarsto
ma ir Kanados lietuvių su
vienijimo, kitaip sakant, su- 
bendrinimo klausimas.

ROOSEVELTAS ATVYK
STA J KANADĄ.

Šio mėnesio 30 dieną Suv. 
Valstijų prezidentas Roose- 
veltas atvyksta į Kanadą. 
Quebecą, tikslu palaikyti 
glaudesnius ryšius su Kana
da ir plačiau išvystyt preky
bą abiejų valstybių tarpe.

pietų, da kiti iš šiaurės. Centro J J3*’ korespondentai. dalinosi 
miesto gatvėse pradėjo tirštėti 1»r supratimu priešin- 
žmonių minios. Kavinės, hote-Į£a* vieni kitiems. \ ieni už pa
lšai. valgyklos, aludės pradėjo nsekimą; kiti. kad demokratų 
pildytis svečiais, šie pirmiaus Į konvencija bus tik "mulų sor- 
philadelphiečianis nematyti as-ik^s’ ir tt. Bet nuo birželio 20 d.
mens davė suprasti, kad tai at
lieka vę pirmi "atėjūnai” iš toli
mų valstijų į Demokratų Nacio-

iki birželio 27-tos. pirmi pusla
piai buvo užimti demokratų kon
vencijos eiga. O birželio 23 d.,

r.alę Konvenciją. Kas dien jų .prieš atidarymą oficialiai kon- 
daugėjo. Rinkosi delegatai, jų A'encijcs, išvakarinės laidos pa- 
draugai. pažystami, prieteliai,!s*rodė didžiai padaugintos pus 
kurjozų j ieškotojai, demokratų hipiais, o jau vienintėlislibera- 
sim.patikai. jų priešininkai, sma- bškas laikraštis musų mieste, 
guriai, gerų laikų i ieškotojai, “Philadelphia Record," kuris re- 
rašytojai. korespondentai, dig-demokratus, tą dieną išlei- 
nitarai. ir kiti smalsuoliai; to- do 126 puslapių laidą, ši lai
kių svečių prigarmejo virš 100,- 
000' Musų "miegantis” miestas 
išbudo, prašvito, nors trumpam 
iaikui pradėjo judrų gyvenimą

da specialiai prirengta ir labai 
žingeidi istoriškais raštais, bio
grafijomis, iliustruota paveiks
lais. Jei lietuvių redakcijos no-

kų ir kojų trypimo tokio, kad 
kitam gale svieto butų girdėtis, 
už gražų žodį ar frazę ar čielą 
sakinį, kurie paliečia klausytojo 
dirksnius, sukelk kalbėtojui 
t kstazijos lermą ir enuizijazmą: 
turėk garsiakalbius viduje ir iš
laukė, radio priimtuvus ir išda 
vėjus, pridek kitus dalykus, ku
rių lietuvių seimuose nei kon
gresuose negalima įstengti tu
rėti ir matyti, iš to viso. skaity
tojas gali pasidirbti save minty- 
e vaizdą, kuris sudarė Demo- 
ratų Nacionalę Konvenciją, 
’hiladelphijoje.

Dar ne viskas. Trečią dieną 
onvencijos, vakare, buvo su
vilgta gatvėj paroda iš 20,000 

maršuotojų, pegantiškai apsirė
džiusių. klaunų. kiekvienos vals
tijos grožio karalaitės išpuoš
tuose automobiliuose, ugnagesių 
ežimai ir įtaisai nuo pradinio

Žodynas lietuviškai angliško* ir ang
liškai lietuviško* kalbų. Sutaisė A

Lalis. Abi - dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražų.* tvirti apdarai $16 00
Lengvu Badu Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
oasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
■engvui ir suprantamai, kad kiekvie- 
įas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
tai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
oet čieli ūkiniai, pasikalbėjimai dar 
"k> jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėu, pas daktarų, pas bar 
-.daskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tikų ištarimu ir g-amatika. Antrs 
išdidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95.............. 35c

Lietuvos Respublikos Istorija ir Že**- 
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 

tuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val-
Ižių rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
-iucįja paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
<os paliuosuota iš po caro valdžios įi 
kaip ji buvo apskelb'a respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir ka iu šalis yra padalyta į apskri- 
ėius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų tnušių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą- - -........... . $J (x

$1.6<

Etnologija arba istorija apie žemė* 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą.

parašė šernas Su paveikslėliais. Ap-. . , ..
rašo apie visas musų pasaulio žmonių i l$ Įsuko ir iš vidaus Kaina 
•auUj, veisles arba rases Yra didelei j Drutcis audeklo apdarais 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Popieros vir
šeliais .............................................. $3.00

Ar Buvo Iiiuotina» Tvanas?—Kaip 
Nojus gaiėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?

gyventi. Svečiams viskas buvo!ret1 matyti ir pasmauuoti tos 
atdara iki ryto vėlumos: valgyk. Į laidos turtinga medžiaga, gali

rašyti Philadelphia Record. Pub. 
Co., Philadelphia, Pa., o nėra 
abejonės, išleistuvė laidą pa
siųs.

Aprašyti smulkiai penkių die
nų eigą konvencijos. galima bu-

gerk, linksminkis, nemiegok jei 
gali. bile tik turėtum gerą nuo
monę apie Philadelphia ir par
važiavęs namon jos greit neuž
mirštum. Tekis rengėjų kon
vencijos buvo nusistatymas.
Ir dar daugiau, nes buvo noras j tų tik pareikalavus lietuvių
kad Jugt. Amerikos Valstijų 
"laisvės lopšį“ išgarsintų ne tik 
plačioj Amerikoj, bet ir užsie
niuose.

Rengėjai konvencijos neapsi-

TORONTO LIETUVIŲ 
KALB‘OS MOKYKLĖLĖS.

Torontas, nors maža lietu
vių kolonija, bet čion randa
si ir lietuvių kalbos mokyk
lėlės, kurios atskirai tvarko
mos ir atskirų organizacijų 
globojamos.

Vieną užlaiko komunisti
nės organizacijos: antrą— 
katalikai, o trečią SLA. 236 
kuopa. Birželio 29 dieną Į- 
vyko Toronto lietuvių orga
nizacijų valdybų susirinki
mas, kuriame be kitko buvo 
kalbama apie mokyklų su
vienijimą į vieną vietą ir 
kad toji mokykla butų pava
dinta “Toronto Lietuvių 
Kalbos Mokykla.” Kokios 
pasekmės bus iš to vieniji
mo. tai dar sunku pasakyti, 
nes daug nuomonių buvo pa
reikšta iš vienos, taip iš ki
tos pusės, bet visos tos nuo
monės buvo nepriimtinos 
vieniems, tai antriems, dėl 
tam tikrų apystovų. žodžiu 
sakant, pradžia jau padary
ta mokyklų suvienijimui, 
bet kaip bus toliau, tai dar 
nėra reikalo rašyti.

LIETUVIAI ATOSTO
GAUJA.

Kada Kanadoj viešpata
vo vadinamas gerlaikis, tai 
Kanados lietuviai daug dau
giau taupė pinigus negu da
bar; nieko nepirko, niekur 
nevažinėjo. Kaip aš pame
nu, tai 1929 metais tarpe 
Toronto lietuvių vos vienas 
turėjo automobilį, o dabar 
kai suvažiuoja į piknikus,

UŽ VIENUS PIETUS 10
DIENŲ KALĖJIMO.

Vienas bedarbis, neturė
damas pinigų ir būdamas al
kanas, sumanė įeiti į resto
raną ir pavalgyt pietus. 
Kaip manė, taip ir padarė. 
Pavalgė pietus už 40 centų 
r išeidamas restorano savi

ninkui pasisakė, kad esąs 
bedarbis ir neturis pinigų 
už suvalgytą maistą apsimo
kėti. Restorano savininkas 
buvo ant tiek “geras,” kad 
uojau pašaukė policiją ir tą 

vargšą nugabeno į policijos 
nuovadą, o iš ten į teismą. 
Teisėjas Jonės tą bedarbį 
pasiuntė 10 dienų į kalėji
mą, dar pridurdamas savo 
pamokslą: “Neturi pinigų, 
neik į restoraną.” Nieko sau 
teisėjo “žmoniškumas.”

džiai atgauti jai prigulin
čias teises. Tuo tikslu šau
kiame Kanados Lietuvių 
Kongresą Lietuvos Liaudžiai 
Ginti, kuris įvyks šių metų 
rugpiučio (August) 1—2 
dd.. Montreale, D. L. K. Vy
tauto Neprigulmingo Kliu
bo salėje, 2161 St. Catheri- 
ne st., East.

Kanados Lietuvių Kong
reso Šaukimo Komitetas 
kreipiasi šiuo raštu i S.A.V. 
lietuvius ir jų orgazacijas, 
kad atsiųstumete savo orga
nizacijų broliškus delegatus 
į musų šaukiamą kongresą. 
Ypatingai pageidautume, 
kad Clevelando Kongreso 
išrinktas Centro Komitetas 
atsiųstų savo atstovą, taipo
gi didžiosios Amerikos lie
tuvių organizacijos. Pavie
niai asmenys, kuriems rupi 
Lietuvos liaudies gynimas, 
kviečiami kaipo svečiai mu- 

{sų kongresam
Amerikiečių dalyvavimas 

musų šaukiamame kongrese 
padalytų jį svarbesniu, ga
lingesniu ir įdomesniu.

Lauksime broliškų dele
gatų ir svečių amerikiečių.

Su pagarba.
K. Kilikevičius,

K. L. Kong. Šauk. Komi
teto sekretorius, P. O. Sta- 
tion “D,” Box 44, Montreal, 
Canada.

spaudai. Bet tas reikalautų ne
mažai darbo ir užimtų daug vie
tos musų laikraštijos. Skaityto
jai greičiau nuvargtų beskaity
dami smulkius pranešimus, ne
gu pasinaudotų jais. Tikras es 
mu, kad specialės laidos "Phila
delphia Record” ne vienas skai
tytojas jos pilnai neperskaitys. 
Gal mažu istorikas ar šiaip ra 
šytojas ar žurnalistas pilniau 
jaja pasinaudos, bet niekados 
paprastas laikraščių skaityto 
jas. Kasdieninio darbo žmogui 
per ilgas ir apsunkintas butų 
darbas. Taigi pakaks to. ką pa
viršutiniai ir trumpai čia pra
nešiu. ■ ...

Demokratų konvencijos eigą 
lengva suprasti tiem lietuviams, 
kurie dalyvavo ar dalyvauja 
musų lietuviškuose seimuome ir 
kongresuose, kaip tai SLA.. 
SLRKA., atsibuvusiame pasau
liniame lietuvių kongrese Kau
ne, 1935, arba bendrame lietu 
vių kongrese, Clevelande, 1936 
m. Dar artimiau, kam teko ma
tyti iš lietuvių atsibuvusią kon
venciją republikonu Clevelande. 
antrą sąvaitę birželio mėn. 
1936 m. Skirtumas gali būti 
toks: padaugink bent šešis syk 
delegatų skaičių demokratų 
konvencijon, padidink susiva 
žiavimo vietą (salę) 25 kartus 
ją visą ir dar daugiau pripildyk 
klausytojais ir žiūrovais, išda
bink salę visokiais papuošalai 
šviesomis; visados laikyk ženk 
lą iškėlęs tos valstijos ar vietos 
iš kur delegatai pribuvę, pa
rink visokias komisijas, buk už 
tikrintas turėti geriausius poli 
tikos oratorius išgirti ką demo-

PANAIKINTA 98 PARA
GRAFAS.

Kanados liberalinė val
džia panaikino 98 paragra
fą, kuriuo einant buvo su
varžyta darbininkų velki
nas ir komunistų partija už
daryta. Kada šis faragrafas 
iko panaikintas, tai vėl ko

munistų partija lieka legalė 
ir visokis darbininkų orga
nizavimas legalus.

A. S. Kavoliunas.

Kanados Lietuviai 
Saukia Kongresą.
Atsišaukimas į Suvienytų

Valstijų lietuvius ir jų 
organizacijas.

Jus, draugai ir draugės 
amerikiečiai lietuviai, pir
mieji išstojote prieš tauti
ninkų fašistinį viešpatavimą 
Lietuvoje, už atsteigimą de
mokratijos ir gelbėjimą pa
vergtos Lietuvos liaudies.

Mes, Kanados lietuviai 
taipgi darbuojamės norėda
mi pagelbėti Lietuvos liau-

Kaip Išrodo Mussolinio Koja.

iki šių laikų moderniško, raita- 
rijos, pėstininkų divizijos, Nau
jų Metų įvairiausių spalvų ir iš- 
(irbimo maskaradininkai pasau- 
inės karės veteranai, spalvuoti 

šio krašto piliečiai, doroj nu- 
puolėliai. girtuokliai ir eibes ki
tų. Surikiuok šią armiją taip, 
tad galėtų tvarkoj pasirodyti, 
paskui, turėk gatavai vietą pri
rengtą vienam milijonui žmonių 
žiūrovų ir tarpe šios žmonių ju
ros. padaryk kelią bent po aš
tuonis eilėje parodininkams 
maršuoti. Jei nori geriau matyti 
parodą, augščiau palypėti, mo
vėk už šakalinį baksiuką ar bes- 
vutę prakuroms 25 iki 50c. At
sistok ant jo jei išlaikys, įlipk 
medin, ant stogo, ant stulpo, ar 
pro langus, j ieškok kur tik gali 
augščiaus užlipti, užsikabinti, ir 
žiūrėk ant paroduojančių nuo 
8:30 vakare iki 3-4 vai. ryto. 
Tuomet gal galėsi suprast, ko
kia buvo Demokratų Nacionale 
Konvencija. Kas čia pasakyta, 
pridėk da tokio dydžio staaijo- 
ną, kur telpa 125,000 žmonių 
Pripildyk jį ir da daugiau. Tai 
Pennsylvania Universiteto sta- 
diumas. vadinamas Franklin 
Field Stadium. Daleiskim, kad 
čia susirinktų italai Mussolini 
klausyti Romoj arba Hitlerio 
vokiečiai, Berlyne, arba Stalino, 
Maskvoj. Bet čia nei vienas tų, 
čia kalbėjo tik musų preziden
tas Franklin Delano Rooseveltas, 
priimdamas nominaciją busi 
mam terminui. Jis pasakė kalbą 
birželio 27 d. 10 vai. vakare. Jo 
kalba buvo čiukuras ir užbaiga 
iškilmingos Demokratų Nacio- 
nalės Konvencijos, Philadelphi- 
joje.

,-.**• * *
Pavydus republikonai šią 

konvenciją vadina “donkey cir- 
cus.” Bet piliečiai kitaip ją ma
tė ir suprato. Kiti sako, kad re
publikonai Pennsylvanijos vals
tijoj nuo šio laiko bus palaidoti. 
Ateis lapkričio 3, pamatysime, 
ši konvencija musų miestui da
vė grynų pinigų $10,000,000; 
netiesioginiu budu bus padau
ginta iki $100,000,000. Taip 
bent apskaitliuoja musų miesto 
majoras, p. S. Davis Wilsonas. 
Už partraukimą konvencijos di
dis nuopelnas eina musų majo
rui. Nežiūrint, kad jį republiko
nai išrinko, patiko rinkėjams ar 
ne, jis darė visą ką galėjo, kad 
demokratų konvencija butų mu
sų mieste. Ir jis laimėjo. Jis vei
kė drauge su demokratais ir ki
tais progresyviais piliečiais iš 
vien. Visi sako, kad tokio majo
ro musų miestas senai turėjo. 
Jis yra nepaprasto gyvumo ir 
akcijos žmogus. Tokio majoro 
musų miestui senai reikėjo. Iš
imant reakcininkus republiko- 
nus, kiti piliečiai jį myli ir ger
bia. Z. Jankauskas.

PRASIDĖJO KARPIO 
BYLA.

Monologai ir Dėklą atari jos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visoa geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta . ... ...
laida. So. Boston, 1214 m.............. 25c. atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai

i ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Rymas. Romanai. Ta knyga yra vers- Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku
ziai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-

Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali

cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ......................................... $2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų

na 25c.

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik kų apleido spau- 

- ... . dų. Nauja knyga užpildyta vien re-
baznycios siautimas ir pradžia refor-, aiškiausi nurodymai kokius
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. j vajstus <Jel kokios ligos naudoti. Ver- 
215 puaL Popieros apdaruose. .. $1.00 u visiems, nes Na-
Gsmtos Istorija. Pagal P. Bert vertė! “t* Daktaras yra viena iš reikalin-

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu faus^ k,.ekT,e.nam ^7“?
paveikslų, žuvių, žmoidį, medžių, ak- i Imkite tuoj. Didele knyga, drūtais 
menų ir tt ; trumpai, aiškiai ir supran- aPle 300 pakapių
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- Kalna
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50
Materiališkas istorijos Supratimas.

Lapeliai iš prcletariškos fi.osofijos.
Jei r.ori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greiiicho 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų PiHs 

čia? Aiškiai išguldyti pahetystėi 
įstatymai au reikalingais klausimais fc 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*
Antra peržiūrėta iz pagerinta 
laida .................................................. ■«
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinti 
laida. 128 pusi....................................25c.

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais.
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50

$2.50

Mussolinis labai mėgsta fotogrSTfuptis ir savo sapkj* matyt laikraščiuose. Dabar jis. užsima nė.,parodyt pasauliui ir gavo bar są koją. Jis tyčia liepė fotograf altti ją nutraukt ir paduot spaudai. Ir štai ji čia yra parodyta. Bet didžiuotis'tokia koja nevertėtų. nes ji daugiau panaši į de vingalvio ąraako leteną, negu į |tu SU juo teisiama ir keliatas civilizuoto žmogaus koją. / | jo sėbrų. Karpis yra lietuvis.

St. Paul, Minn. — Šį pa- 
nedėlį čia prasidėjo pagar
sėjusio bandito ir kidnape- 
rio Albino Karpio byla. Kar-

Švento Antane Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m, pusi. 24............... 10c.
“O. S. S.” arba šliuMnė Iškilmė—

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

žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti 
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 mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukia. 
Chicago, IU. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr~i ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kama........................... 25c.
Delko Reikia Žmogai Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina............................... .. ...............16c

“KELEIVIS”
2S3 Broadway,

So. Boston, Mas*.

KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

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

“Keleivio” Kalendorius 
reikalingas 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 reikalingi. 
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 LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir ii Lietuvos Lailcraičių.)

111 METŲ AMŽIAUS SENIS. JoHOS RaupiįS atsakomybėn, subankrutavo
i ______riz^/a* —provincijos vokiečių

Nepaprastas Keršti
ninkas.

naujas žodis —
TORINAS.”

“Motorinu” dabar Lietu
voje yra vadinamas tas mi
linys, kuris daromas iš ben
zino ir dehidruoto spirito ir 

kaip kuras

MO-

Prieš porą metų Kauno 
gyventojas, Kuliešius, ilgai 
fjirto'ęs.su Janiu20 metų “odara^'
Kusinskaite, pradėjo jai pa notoramp varyti. Vietoj sa- 
yyduliauti. jtardamas, kad k ; “duok man 10 litrų 
ji norint, .syaz.uot. su kitu dabal. automobili*
kavalieriumi j Palangą. A-u 
pie tai sužinojęs, Kuliešius 
pakvietė savo simpatiją pas 
save i butą. Pavalgęs pietus
ir kiek išgėręs, Kuliešius 
jaukiame kambary’ pasiso
dinęs greta savęs Rušinskai- 
tę, skambino gitara Įvairius 
romansus ir meilės dainas. 
Rušinskaitei biskį apsnūdus. 
Kuliešius ištraukė revolverį 
ir Į ją šovė. Tačiau laimei 
Rušinskaitė, nors ir smar
kiai nukentėjus, pagijo. 
Kauno apygardos teismas

ai Kaune sako, “duok man 
10 litrų motorino.”

“Motorinas” pradėta da- 
yti dėlto, kad ūkininkai ne- 
.uri kur parduoti savo bul- štai farmervs John Harry Pa

Žymus Lietuvos Vei
kėjas.

maišomas su benzinu. įma
ną 75 nuošimčiai benzino ir 
25 nuošimčiai spirito. Bet 
spiritas turi būti grynas, be

„ , j- o- i- - . aso vandens. Net ir indai, Įnubaudė Kuiiecų pusantrų k rį „ „ d
metų sunkiųjų darbų kalėj.-(lasVturiįut visiškai sausi,!
rnoA\1.1 v -.a v- - : ies mažiausis lašas vandensAtliks bausmę, 10 birže- Lugadįna -moteriną” ir pa
lto Kuliešius .sėjo .s kalėj.- aį ; - jau ne&gali£a.
mo. Birželio 11 d. ryta jis vėl ro(i<, magam |u be„.

rinu, spiritas turi būt “de

Vių, O benzinas automobi- v‘s> kuriam šiomis dienomis šu
lams reikia importuoti iš ^a^° ^au 111 metM tur* K*’ 
įžsienio ir brangiai už jį anuku ir vieną jų laiko savo ran- 
nokėti. Taigi dabar iš bul- kose- Jis ^'ve!ia ant farmos ne 
vių yra varomas spiritas ir tok nuo Bainbridge, Ohio.

Smetonos Malonės.

Birželiol d. Kaune staigi 
mirė žymus Lietuvos veikė 
jas Jonas Raupys, sulaukęs 
60 metų amžiaus. Velioni- 
buvo kilęs iš Rokiškio apsk. 
Juodupės valsč., Čeičių kai 
mo. Lietuvybės darbą jis 
dirbo da prieš didijį karą 
Jis dalyvavo lietuvių susi
rinkimuose, vaidinimuose, 
vakarėliuose, bendradar
biaudavo draudžiamoje lie
tuvių spaudoje. Nors buv< 
aukštas Kauno gubernijom 
žemės tvarkymo įstaigų val
dininkas, bet visur, visad o. 
ir drąsiai save vadindav 
lietuviu, kalbėdavo lietuviš
kai ir draugaudavo su susi- 
pratusiais lietuviais.

Paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę, Jonas Raupys 
daug kur padėjo organizuo
ti ūkiškas įstaigas, įmones ir 
bankus. Paskutiniuoju metu 
Jonas Raupys daug dirbt 
Pabaltijo tautų

b.i'kai (Kybartuose, Kėdai 
n juose ir Tauragėje), nes 
kauniškis bankas buvo jų 
v;.dirvas, politinio kurso nu
statytojas ir dalimi finan- 
suotojas.

Svetimos Kalbos Lie
tuvos Mokyklose.
Svetimas kalbas Lietuvo- 

i dėsto daugelis vidurinių 
ir aukštesnių mokyklų, bū
tent :

Anglų kalbą dėsto 32 mo
kyklos.

Žmogžudžiams teikia savo
“pasigailėjimus,” o Lietu
vos ūkininkus sušaudo už 

platinimą lapelių.
Klaipėdos krašte apiplėši 

mo tikslu buvo nužudyta se
nutė Urtė Paplikienė. Žudi , - , , v . . .,
kus Praną Bastį ir Marijoną bendradarbių, palaidota - __ t j Kauno kapinėse.

Hebrajų—20.
Graikų—2.
Latvių—1.
Lotinų—66.
Lenkų—4.
Francuzų—27.
Rusų—13.
Vokiečių—91.
Keista, kad rusų kalba, 

didžiausios kaimynės vals
tybės kalba, dėstoma vos tik 
trylikose mokyklose, tuo 

susiartini- tarPu jokios praktiškos ver-
kalbamui. Dėl to jis buvo plačiai l\es nelur*nti ..

ir svetnr ; dėstoma net sesiasdesimts
B~o l d jonas Sau- mokyklose.

pys, palydėtas visuomeniniu 
organizacijų ir savo artimumą jis

atėjo į Vilijampolės “Mais dnu> spiritas turi but _-------------,----- r------------- ,
to krautuvę, kui Rusinskai- hidruotas,” lietuviškai ta-' Akstinaitę, Klaipėdos pn- 
te turėjo kasininkes vietą, fjant—nuvandenintas. Tam siekusiųjų teismas 1935 m. 
įskyete ją ir trumpai pasi- tikru procesu iš jo atskiria- lapkričio 21 d. nubaudė mir- 
snekejęs ištraukė revolveri mag vigag van(juo> įr tada ties bausme. Nuteistieji pa- 
ir pirmą nušovęs Rusinskai- įaromas “motorinas.” davė Smetonai malonės pra
tę, paskui pats nusišovė. Su- Kaina motorinui nustatv- žymus. Šiomis dienomis _
bėgę žmones n atv> kusi ;a. gg lietuviški centai vie- Smetona jų pasigailėjo ir sa- mas paskelbė sprendimą, 
greitoji pagelbarado abudu^nam litrui (kvortai). Taigi vo aktu miities bausmę pa- kuriuo Tauragės vokiečių 
be gyvybės ženklų. amerikoniškais pinigais ga- keitė kalėjimu iki gyvos gal- smulkaus kredito bankas

rvvic MCPACinAVč lionas “motorino” išeitų a- vos- pripažintas neišsimokančiu,
GYV^^i^JDAVĖ ioie 70 centų, tuo tarpu kai Tas pats teismas 1934 m. skolininku ir banko bei jo 

POLICIJAI. Amerikoj geras gazolinas birželio 21 d. buvo nubau- turtui tvarkyti paskirtas pn-
Birželio 11d. ant Raudon-, )arsiduoda po 16 iki 18 cen- dęs mirties bausme Erichą siekęs rūpintojas, gynėjas

dvario tilto policininkas no- t„ galionui. Ašmutaitį, kuris apiplėšė Benas Kanas. Tas bankas
rėjo sulaikyti įtariamąjį as- " ‘_ Klaipėdos paštą ir nušovė prieš kelerius metus vietos
meni. Tačiau kai policinin-! IŠTEISINTI STUDENTAI valdininkę. Ašmutaitis taip vokietininkų organizacijų 
kas iš to tipo pareikalavo ATEITININKAI. į pat buvo nuteistas mirti ir gyvenime vaidino didelę ro- 

jis padavė malonės prašymą

Tsb.

“KELEIVIO” DRAUGAI! Pasiūlykite “Keleivį” kiekvienam savo draugui. Tik $2 metams.
SUBANKRUTAVO VO
KIEČIŲ BANKAS TAU 

RAGĖJE.
Tauragės apygardos teis ARPAD

LINIMENTAS.
tai ža vejantis linimentas 

NUO VISOKIŲ GĖLIMŲ.
Išbraukius gerai iš lauko skauda
mai vietas prašalina visokį skaus
mu. Labai geras nuo Reumatizmo, 
Lumbago, Neuralgijos, Sustingi
mu, Muskulų ir strėnų skaudėji
mus, išnarinimus. Užtikrinta pa
gelba. Kaina—$1.00 (-)

JOHN KOVAL,
Box 5, M0NA, W. VA.

dokumentų, šis pradėjo beg- ____________  __
ti ir šaudyti į policininką. Apeliaciniai rūmai išteisi- ir Smetona šiomis dienomis 
Susišaudymo rezultate po- no studentų ateitininkų dr- mū-ties bausmę pakeitė kalė- 
licininkas buvo sužeistas. i°s. naii Juozą Jaugelį ii- ka- jimu iki gyvos galvos. Bet 
Tuo pasinaudojęs įtariama- oigamzacijos narį ūkininkus, kurie reikalavo
sis pasislėpė netoliese miš- -Jaroslavą Gražį, kurie buvo brangiau už savo produktus, 
kely. apkaltinti, kad jie laikė ir Smetonos tautininkai sušau-

Į įvykių vieta suskubo platino nukreiptus pnes vai- dė
šauliai, vietos policija ir iš- džią memorandumus — at- __________
kviestas iš Kauno policijos sišaukimus. Kaltinamuosius KAUNAS TURĖS KRE- 
rezervas. Visi sutelktomis a<^Y' Leonas ir Kati-į MATORIUMĄ.
jėgomis apsupo Įtariamąjį ir ‘"t- . __.entoias Za.l Medicinos fakulteto staty- 
pareikalavo, kad jis pasi- Josvainių gyventojas za- b komisija, kuri rūpinasi 
duotų. Tačiau ir šiuo atveju parijus Butkevičius uz; vai- naujog Kaiįnį mi2Sto 
nežinomas nepasidavė ir dzios kritikavimą nubaus- R-SJ gtatvba? pakeitė staty- 
pradėjo šaudyti į policiją. -as 3 menesiais kalėjimo. bog pr0J‘ktą taip, kad bus

Susišaudymo rezultate ne- pFRRFriąTRIinTA ,19 paskirta specialė patalpa 
žinomasis buvo nukautas. rtKKtulb lKinjl A įiz Kauno krematoriumui. 
Padarius apžiūrėjimą kon- 1 šiuo krematorium už tam
statuota, kad tai buvęs gar- OKU ainizl ALi j ų neką. tikrą mokestį galės naudotis 
sus nusikaltėlis Gineika, ku- Lig šiol vidaus reikalų mi- visi Lietuvos piliečiai savo 
ris policijos už įvairius dide- nisterijoj užregistruota pa- artimiems palaidoti. -
liūs nusikaltimus buvo jieš- gal naują draugijų įstatymą1 ---------------
komas. (O tie “dideli nusi- įj2 draugijų. Įregistruotų Rugpiučio pradžioje į Lie- 
kaltimay veik visada buna organizacijų tarpe yra ir tuvą atvyks 300 asmenų eks- 
pasipriešinimas valdžiai. — Lietuvos laisvamanių drau- kursija, susidedanti iš tur- 
Zec.) gija. šiaip vyrauja daugiau- tingų Brazilijos gyventojų.
ifAMAin vaistui if sia ^^^ku ir žydų drau- Tai tokia žmoniųgrupė, ku-
nAi vrito ičaip kiaii" Politinio pobūdžio ri kasmet daro dideles ištai-
DAI KRITO KAIP K IAU- draugijų, išskyrus tautinin- gingas keliones po pasaulio

. SINIAI. k„ partiją, tuo tarpu neužsi- žymiausias ir įdomiausias
Šiomis dienomis per Ka- registrav0 nei riena. vietas.

majų valsčių perejo didele _ _____________________________________________
audra. Keliatą minučių kri
to kiaušinio didumo ledai.
Su didele vėtra krisdami le
dai labai sumušė rugius, 
obuolius nukapojo nuo obe
lių, sunaikino daržoves,ank
styvuosius žirnius, nukentė
jo daug langų stiklų. Taip 
pat nukentėjo ir Mikniūnų 
gyventojai, kurių ledai su
mušė pasėlius. Ši apylinkė 
tokių ledų dar buvusi nema
čius.

ę. Tauragės apylinkėje gy
vena daug evangelikų. Ban
kas varė tam tikrą vokieti- 
įimo politiką — pirmoje ei-

uuvua vu poozvv/icie vidine

įpylinkės gyventojams, kū
ne įstodavo į vokietininkų 
organizacijas. Kauno vokie
čių bankui bankrutavus, ku- 
io veikėjai patraukti teismo
Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nėjusiems Žmonėms Apie 

3c. Dienoj
NUGA-TONE įrodė esąs sveikatos 
ipdrauda daufreliiu nusilpusių vyru ir 
noterų. Tai tikras tonikas, kuris gel
bsti gamtai, kad sustiprinti nusilpnė- 
usius organus. Atrodo, kad visas ku- 
įas reaguoja šį stebėtiną trytmentą 
Jaunystės dvasia sugrįžta nusilpu- 
;iems ir seniems NUGA-TONE sti-1 
nuluoja nervus, raumenis ir nusilpu
sius organus, kurie tapo nerangus ar
ba tik dalinai aktyvus. Nervingumas 
pašalinama, jies NUGA-TONE turi 
gyduoles, kurios’veikia kaip tonikas į 
įervų sistemą. Šį tikrą toniką par- 
luoda visi aptiekoriai su garantija 
sugrąžinti pinigus nepatenkintiems 
.-ezultatais. Pilno mėnesio trytmentas 
iž Vieną Dolerį. Gaukit bonką šian- 
iien. Nusistebėsite ką ji jums pada
rys.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. 
ir 50c.

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios rųšies smulkias pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkoįimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

rie turi 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 apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. 

KELEIVIS 
253 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

KIEK LIETUVOS VALDŽIA IŠMOKA 
KUNIGAMS PINIGŲ.

Daugiausia pinigų Lietu- (273,112 litų, stačiatikių dva- 
vos valstybės iždas išleidžia , sininkams (jų yra 32) — 
Romos katalikų bažnyčiai.'472,995 litų, sentikių dvasi- 
Katalikų dvasininkams, ku- ninkams (jų yra 55)—357.- 
rių dabar Lietuvoje yra 1.- 323 litų, karaimų dvasinin- 
198, nuolatinio atlvginimo kam? (jų yra 1)—2,400 litų 
nuo 1928 m. ligi 1936 m. iš ir mahometonų dvasinin- 
valstvbės iždo išmokėta 11,- kams (jų yra 3)—15,000 lt. 
417,655 litų. Be to, už tiky- Be to, nemaža pinigų val- 
bos dėstymą mokyklose per stybės iždas išleidžia ir už 
paskutinius aštuonerius me- tų tikybų mokymą įvairiose 
tus kunigams išmokėta per mokyklose. Už žydų tikybos 
1,800,000 litų. ; dėstymą tik valdžios moky-

Kunigų klerikališkosios klose per paskutinius 8 me- 
organizacijos laiko 17 pra- tus išmokėta 83,818 litų, už 
džios mokyklų ir keliatą evangelikų (liuteronų ir re- 
profesinių amatų mokyklų, formatų) tikybos dėstymą 
kurioms kasmet valdžia taip (—66,850 litu, ir už stačiati- 
pat išmoka po kelis šimtus kių bei sentikių tikybos dės- 
tukstančių litų pašalpų. Pro- tymą aukščiau minėtose mo- 
fesinėms amatų mokykloms kyklose išmokėta 28,848 k. 
nuo 1922 m. ligi šių metų iš- Be šių nuolatinių mokeji- 
mokėta per 1,500,000 litų.Imu, fašistinė tautininkų val- 
Katalikų dvasininkams ren- džia tų tikybų reikalams da 
gti Lietuvoje yra trys kuni
gų seminarijos, kuriose šį- 

!met mokosi 342 klierikai.
Toms seminarijoms iš vals
tybės iždo per paskutinius 
10 metų išmokėta 3,195,025 
litų. Be to, universitete yra 
teologijos fakultetas kunigų 
“mokslui” gilinti. Šis fakul
tetas nuo 1922 m. ligi šių 
metų išleido 5,773,373 litų.

Katalikų bažnyčioms ir 
davatkynų namams statyti 
bei remontuoti iš valstybės 
iždo per paskutinius 8 metus 
išleista 821,513 litų pašalpos 
pinigais ir už 102,184 litų 
miško nemokamai. Davat- 
kynams 1930—1934 m. dai 
išduota 25,000 litų pašalpų.
Statistikos duomenys rodo, 
kad bažnyčioms ir davatky- 
nams statyti bei remontuoti 
nuo 1920 metų ligi 1927 m. 
kasmet buvo duodama miš
ko nemokamai už dešimtį 
tūkstančių litų, o per pasku
tinius 8 metus — už vienuo- 
liką tūkstančių litų kiekvie
nais metais.

Per paskutinius 9 metus 
žydų dvasininkams, kurių 
Lietuvoje yra 214, aigums iš
mokėta 943,990 litų, evan
geliku liuteronu dvasinin- 
kams ‘(jų yra 18) — 473,487 
litų, evangelikų reformatų 
dvasininkams (jų yra 8) —

teikia įvairių pašalpų. Mal
dos namams statyti bei re
montuoti valstybės iždas pei 
paskutinius 8 metus pašalpų 
pinigais išmokėjo stačiati- 
niams 91,800 lt., mahometo- 
nims—40,000 lt., žydams— 
15,800 litų. Maldos namams 
statyti taip pat duodama pa
lengvintomis sąlygomis ar
ba visai nemokamai miško 
medžiaga, tuo tarpu kaip u- 
kininkai ir duonai išsikepti 
malkų negali gauti.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Paraguav No. 1480.
MONTEVIDF.O. URUGUAY. -

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES,
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER, MASS.

SAKO, BUSIANTI ĮVES
TA CIVILINĖ METRI

KACIJA.
Kai kurie laisvamaniai 

žada tartis su jiems prijau
čiančiais seimo nariais^ kad 
tik seimui susirinkus įneštų į 
seimą civilinės metrikacijos 
įstatymo projektą. Tuo bu
du tikimasi, kad civilinė me
trikacija Lietuvoj bus greit 
įgyvendinta. Apie tai, kad 
Lietuvoj greit bus įvesta ci
vilinė metrikacija išsitarė 
Pabaltijo teisininkų konfe
rencijoj Lietuvos atstovai.

DIDELE ekskursija
Į LIETUVĄ

Dideliu ir populiariu garlaiviu

tTATENDAM
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21 , 1936
I KLAIPĖDA (per Rotterdamą)e t,

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kreipkite* j:
“NAUJIENOS"

1739 So. Haltted St.,Chirego, IIL 
J. SEKYS

43 ) Pute Sc.. Hartford, Con.
A. S. TREČIOKAS

197 Adam* Sc, Nevertų N. J.
A. VARASIUS

1200 Caroon S*-,
SS. Pittsburgh. Pa. >

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St.. Breoklyn. N. Y.

C. J. WASHNER
1921 Careoa Sų

SS. Pittsburgh, Ps.

HOLLAND-AMERICA LINE

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
161TGrand Sų, Broohlyn. N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS"
14 Vrrnoe St., H'omstrr. Mass.

P. BARTKEVIČIUS 
678 N. Main Si., Montello. Msss.

"DIRVA"
6820*Supsrior Ars., CUrrlsnd. O. 

P. MOLIS
17 SO—24rh St, Drtroit, Mich.

INE V

<b

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

daugeliu spalvuotu puikiu paveiksiu. 223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamy deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Knygoje yra trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti »a»o knygyną minėta knyga. 
Kiekvienaa nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

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

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, norįs 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.

%25c4%2599s.su


Aštuntas Puslapis. KEinyiS, SO. BOSTON,

našavimą tokių dalykų, ku
lių negali būti. Bet tokiu pat 
budu pinigus vilioja ir kuni
gai — kodėl jų nepaimti 
kartu su čigonais?

INFORMACIJŲ
SKYRIUS.

Čia paduodami adresai ir te
lefonų numeriai tų įstaigų, su

Lankai svety. U Kanado.. f, St. Lif/UOr Store 
Juozas Brazdžius iš Sud- Parduodam geriauaiua įvairių rusiu t

būry, Ont. lankėsi Bostono Į^ioi’ V^?*1*1*4** ič>LJ‘" lr V\NĄ 
apielinkese pas savo gimt- čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ii 
nes ir draugus irta proga “ža.le.nio«. pasirinkimas didžiausias ir

No. 29. — Liepos 15 d., 1936
GYDYTOJŲ ADRESAI

PERKŪNAS TRENKĖ 
100 NAMŲ.

Audros padarė $1.000.000 
nucstclių.

Pereitą sąvaitę per Massa
chusetts valstiją praūžė dvi 
smarkios audros. Smarkiau- 
sis šturmas buvo pėtnyčios 
naktį, kuomet perkūnas 
trenkė apie 100 namų. už
mušė 2 vyru, 1 moterį ir 5 
asmenis pritrenkė.

Daugiausia perkūnija šė
lo apie Worcesterį, kur ke
liatas namų buvo sugriauta 
ir daugybė apdraskyta. Ži
nių agentūros sako, kad ap
skaičius sugriautas arba su
degintas triobas, suplaktus 
farmerių pasėlius, išlaužy
tus telefonų stulpus ir su
traukytas vielas, nuostolių 
iš viso busią nemažiau kaip 
$1,000,000. ‘

Danvers miestely perkū
no buvo užmušta Delia Gil- 
dea, 62 metų amžiaus mote
ris.

Otter River miestely už
muštas Bronisla\v Florczyk. 
48 metų amžiaus lenkas.

Wolfboro miestely už
muštas elektrotechn i k a s 
William Graigue.

Peabody miestelv žaibo 
buvo apdegintas John Faul- 
kner, o Saleme pritrenktas 
Ulrie Michand.

Dvi moterys ir vienas vy
ras pritrenktas ir apdeginti 
Shrevvsbury miestely.

Saleme kilo net šeši gais
rai iš perkūnijos. AVorceste- 
rio apylinkėj buvo sugriauta 
keliatas farmerių tvartų ir 
daržinių. Princetone tvartas 
užgriuvo 16 galvijų ir patį 
farmerį Koskį. Jis išlindo iš 
po griuvėsių gyvas, bet dvi 
karvės buvo užmuštos.

Netoli Falmouth’o perkū
nas užmušė vieną milicinin
ką.

Bostonui kliuvo mažiau
sia, nors 4 namus ir čia už
degė. East Bostone perkū
nas sudaužė bažnyčią.

Nors audra pridarė daug 
nuostolių, bet atėjęs su ja 
lietus padarė ir naudos ne
maža. Atsigavo ganyklos, 
daržai ir laukai, kurie jau 
baigė džiūti.

Vagys užmušė Walthamo 
laikrodžių dirbtuvės sargą.

Jauna Bostono vaistininkė.
P-lė Edita Aukštikalniutė eit turėti reikal°- 

(angliškai vadinasi Hill) “Keleivio” ofisas:
253 Brcadvvay. So. Boston 
Tel. South Boston 3071.

kuriomis kiekvienam gali prisi-! aplankė ir “Keleivio” redak- iS^’vestuvė...
1 ei ją. Kaip matyt musų drau- .,r Haliams. Specialiai kainos

Namuose Vai-

Anksti pereito nedėldie- dienomis baig4 Mass
mo iv tą gauja vagių atplau- vaistinįnbVSfAg kolegiia su <ė upe prie Walthamo laik- 'aistininkystes su
odzių dirbtuves ir įsilaužus ,‘ik , ,,oa,doJ Lietuviu Salė:

■tuo vandens puses pradėjo ; Tai' kad mes 309 E So. Boston,
nesti laikrodžius kurių bu- ; ; ; iietuvait« ap- Tel. South Boston 0202.

ėjo juos sargas Bradlev ir, e Miesto Ligoninė:j juos rgas , na pas savo tevehus Hill, į City Hospiul.
pos num. 67 Thomas Park,
So. Bostone.

lorėdamas pagąsdinti, šovė 
' orą. Vagys tuoj jį puolė, 
jžmušė ir lavoną įmetė u- 
)ėn. Nusigandę betgi jie pa
iko visus laikrodžius ir pa
bėgo. Užmuštas sargas buvo 
59 metų amžiaus žmogus ir 
)aliko 10 vaiku šeimvna.

818 Harrison avė.. Boston. 
Tel. Kenmore 8600

Miesto Knygynas:
Public Library, 
Copley Sųuare.
Tel. Kenmore 1500.

i - ' j : * i • * l i sumažinamos. Pristatom greitai ugui Kanadoje sekasi neblo- veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 
| gai, nes kelionė į Bostoną
gana tolima. Be to jis da 
prisiminė ir savo draugus 
Lietuvoje ir užprenumeravo 
“Keleivį.”

Iš Sodus, Mich. lankėsi 
i p-nia Bačiunienė ir jos sesu- 
| tė p-nia Ona Bartzienė.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON. MASS.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

UETUVIS GYDYTOJ AR 
Valandos: 2*4 ir 6*8 

Nedėliomis ir &ventadie>iiaia 
nno 10 iki 12 ryta

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central akr, 

CAMBRIDGE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVV AY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Telefonai 21324 
MEDICINOS D AKT ASAS

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

nac 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Perkėlė savo biznį į nuosavą 
namą ir įrengė didžiausią ir mo
derniškiausią geležies daiktų 
krautuvę So. Bostone.

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų iri 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems

Kas laimėjo prizu* Keistu
čio draugijos piknike.

D.L.K. Keistučio draugi
jos piknike, atidarant naują

Laikrodžiu dirbtuvė buvo svetainę East Dedham, Miesto Rot ūžė: 
iorai sąvaičių uždaryta ir Mass., buvo parduodami į- City Hajj 
darbininkai paleisti ato>to- žangos tikietai, už kuriuos Q>urt street.
Toms. Ši panedėli ji vėl atsi- buvo paskirti sekantieji pri- Miesto Rotužėj 
iarė. Taigi prieš pat atsida- zai, kuriuos laimėjo sekan- begnių miesto
ymą įvyko tokia biauri pik- tiejii numeriai: ofisai. Telefono vardas yra geriausiai ir prieinamiausią kai-
adarvbė. Pirmas prizas, $Zo.OO, te- . . Mainm telefono mime- na. Prašome visus užeiti reika-

kb numeriui 3414; antras n“n1'
prizas, $15.00 teko numeriui!™ y* n^: Taks“
9739; trečias prizas, $10.00, "«>, departamento - o 00;

- ketvir- Sveikatos departamento—olOO;
*—-**.* T r»ri7Q< <5 OA tokn nu-i NamM statybos departamento
nuo tilto ant L^.Pr; —sioo.

randasi svar- 
departamentų

S. Stankevičiūtė nuošoko 
nuo tilto.

Pereitą nedėldieni Mon- te^° n.umel juį 
telloi nušoko nuo tilto ant tas Pr.lz^’ , ,
geležinkelio bėgių Stella menui o80L. Kurie tur/^
Stankevičiūtė, 21 metų am- tuo^ numeiiu>, pi ąsom atsi- departamentai
žiaus mergina. Ji sunkiai saukti pas Povilą Žeroli, 59 50 Bristol st.,
'Usižeidė ir buvo paguldyta . Tel. Kenmore 1100.
3rocktono ligoninėj. Polici- 11 ^us Jum> įmokėti. ištikus gaisrui, jeigu
ia sako, kad mergina turėjo Povilas Zerolu.
kažin kokį ginčą su savo
vaikinu. Palikus jį, jinai nu- 
ijo ant tilto, kuris eina virš

RADIO PROGRAMA.
Ateinantį nedeldienį, lie-j

fire
box’o” arti nėra. reikia šaukti: 
Kenmore 1100. čia sujungiamos 

'visos ugnagesių stotis.

gelžkelio, ir nušoko 25 pė- P°*.19 d- Bostono lietuvių Policijos departamentas: 
iasžemvn. Laimė da kad ra}10 -to.kia: Norint prisišaukti policijos
nukilto ant minkštos žemės , L irijų durnių or- pagalbą, reikia telefonuoti: De-
:arp relių: kitaip, butu užsi- kestra iš Bostono. , vonshire 1212. Is čia duodami
mušus ant vietos. ‘ . 2: Painuos Marijona Kas- įsakymai visoms nuovadoms,

keviciute, dainininke is 1
LTvvrence’o Miesto Samdos Biuras:

Susidūrė 2 laivai, sužeista , 3 Smuikuos Longį^ Church Street.
ZZ žmones. - - • . Tel. Liberty 8607.

Federalinės Valdžios Įstaigos.
3. Smuikuos Longinas

.. ,... 1 • Buinis, jaunas smuikininkas lelŠio panedelio naktį Bos- -- r ’^ridap’aIlsiš Cambridge’aus.
4. Seserys Kaškevičiutės

iŠ Latvrence’o dainuos due- Šelpimo administracija:
Emergency'" Seiief Anm 
Park Sųuare Bldg..
Tel. Hiibbačd 2730.

tono uoste įvyko nelaimė.
Atėjęs iš Nova Scotijos gar-
loivric “VormAiith” cncirluro
įuivic xt*txx»vwvx» etxex\*v»xv tll '

su prekių laivu ir ^krėtimas Sp ,ži 9 ,:}0 
buvo toks smarkus, kad 20! di g30 ki{ociku
keleivių ir 2 darbininkai bu- * .______
vo sužeisti. “Yarmoutho”, PIKNIKAS

Nedėlioję, Liepos-July 19, 
yta didele-skyle Nelaimes |1936 ant Balčiūnienės far- 
onezastis buvo labai tirštas 533 No Carv st_ Mon

Klau-

Pilietybės popierų ofisas: 
Naturalization Service, 
Post Office Bldg.,
Tel. Liberty 5600.

Adv. Šalnienė išvažiuoja į 
Tarptautinį Moterų Kon

gresą Paryžiuje.
Adv. Zuzana Šalnienė. 

plačiai žinoma Bostono lie
tuvių veikėja, šią seredą iš
važiuoja į Tarptautinį Pro
fesionalių Moterų Kongresą 
Paryžiuje. Kongresas prasi
dės 26 liepos ir tęsis iki 1 
rugpiučio. Iš Jungtinių Vals
tijų vyksta į kongresą 12

rūkas.
Kita nelaimė ta pačią 

tį įvyko ties Bar Harbor, 
Me., į šiaurę nuo Bostono. 
Plaukdamas su 170 keleivių 
garlaivis “Iroąuois” tenai 
užėjo ant uolų ir pakybo ant 
jų. Visus keleivius reikėjo 
nukelti ir vežti į pakraštį 
mažesniais laiveliais. Tas at
sitiko irgi dėl tiršto ruko.

lui esant ir persitikrint. kad mu
sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
628 Broadway, prie I street, 
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

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

F. WATTKUS
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

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Roocį 22 

BOSTON Telef. Lafayettt 2371
arba Somerset 2044 

Specialistas Kraujo, InLttą Ir
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

41—

ROSS MOTOR 
PARTS CO.

» »
« «i

• Visos dalys automobiliam}

DR. J. LANDŽIUSI
Lietuvis Gydytojas. }

alandos: Nuo 9 iki 10;
Nuo 2-4 po pietų.
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712

534 E. BROADWAY,
S0. BOSTON, MASS. }

ir trokams visokių išdirbysčių 
gaunamos pas mus žema kaina. 
UŽDEDAME BRAKE BANDS 
Tires—T.ubes—Batteries

labai nupigintam kainom. 
TeL SOUth Boston 3735 ir 9620

TeL So. Boston 266S. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. pa pietų 

tik sus tą

«280 Broadvvay, So.Boston 5
} Persitikrinkit, patarnavimas geras t
i.-..------.---—- .

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY MARKET 

295 BROADWAY, SO. BOSTON

Narragansett
90 Proof Degtinė.

... $1.09
pilna kvorta

Pusė gal. 51.95. triinas p»l.

PROSPERITY WINNER
TIKRA RUGINĖ .
100 Proof veik metų sena

$1.25
kvorta

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

Seredomia iki 12 dietų. 
Ofisas “Keleivio” narte 

251 BROADWAY, tarp C g D it. 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonsrenltk 4*70.

LIETUVYS
vagom 4 Ovri UJILI tusi AD

, tello, Mass. ; Pašto departamentai:
na " Trys brangios dovanos Tel. Liberty 5600.

bus duotos tiems, kurie ei- Pašto bildingas randasi vidų 
darni į parką gaus įžangos ry miesto, tarp Milk, Devon- 
laimėjimo bilietus: (1) Ra- shire ir Water streetų. Einant 
soma Fountaininė plunksna, nuo South Stationo, reikia eiti 
vertės S5.00, (2) ‘Keleivis Federal streetu, kuris baigiasi 
vieniems metams ir kitusjtjeg paštu, 
laikraščius. (3) Modemiš- Pašto bildingas vadinasi da ir 
kas laikrodis, vertės $4.50. . Federai Building’u.

Gerbiamieji: Prašome vi- ______________________

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigriau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (įtorage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertės. 

1854 DORCHESTER A V E.,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

PASIPIRK KEISĄ Af.AUS Į NA
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE 
CROFT PALE ALE 

LION ALE—PILSNER 
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Keisas $2.00

Dykai Pristatymas.
le.. SOUth Boston 9772 

293 BROADWAY, SO. BOSTON.

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

TeL Univsreity 946*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LAETVNt DENTIS i* 
VALANDOS: 9-6 lr 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SK\ĖRO) 

CAMBRIDGE, MAS S.

sus atvažiuoti į musų pikni-i REIKALINGA MOTERIS, 
ką, kui lame bus skanių UZ- Arba mergina prižiūrėt namus ir 
kandžių ir gėrimų, taipgi la- '-airi pagamint. Gali pamatyt bile
bai gera orkestrą. Rengia 1 South Bostone.
South Bostono ir Cambridge ----------------------------------
Motera Ratelis. ‘ LIETUVIŠKA BARBERNĖ

Pastaba: Busai išeis nuo . Kerpam plaukus vyrams ir mote- 
Lietuvių M. žinyčios, Liepos ^yil.501^ vžliausių madų ir kaip kas

pinigus UŽ pra- I 19, 11 vai. ryte. Plaukų kirpimas 35c. Vyrasms ar
. moterims. Vaikams 25c. (1)

Paul’s Barber Shop
740 E. BROADWAY. palei L St.. 

SOUTH BOSTON. MASS.

Areštavo 3 čigones.
Pereitą sąvaitę Bostono 

priemiesty Somervillėj poli
cija areštavo 3 čigones, ku
rios darė tenai “bizni” lai-

tijų vj’Ksta į Kongresą iz burdamos iš ranku. Jas 
delegačių, tame skaičiuje ir kaltina ini vogimu, nes 
n Šalnienė • .-j j.®p. Šalnienė.

Kongreso darbų tvarkoj 
numatoma daug svarstytinų 
klausimų, kurių tarpe pažy
mėtini yra šie:

1. Kiek moteris yra prisi
dėjusi prie pasaulio progre-' 
so: komercijos, mokslo, me-. 
no ir sporto srityse.

2. Biznio ir profesijos mo
teries pirmynžangos galimy
bės ir kliūtys. Kaip į moterį 
atsiliepia darbas: ar ji žen
gia pirmyn, ar atgal?

3. Delegacijų pranešimai: 
ką veikia moterų sąjungos 
įvairiose šalyse.

4. Kuri valstybės santvar
ka palankesnė moteries pro
gresui: fašistinė, komunisti
nė ar demokratinė?

Kaip kongresas šiuos įdo
mius klausimus išris, p. Šal- 
jtienė žadėjo mums pranešti 
eugryžusi iš Paryžiaus.

Laimingos jai kelionės!

jos imdavo

Lietuvis Blekorius
mx SMITH)

Bile blekės darbų padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalai mašinas. Taisau ledų bak- 
sus. stogams paipas. varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 M'hituey SL, Woreeste«-.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—S 
Sekmadieniais: 1*—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
BAY VIEW 

MOTOR SERVICE

Žinomas Bostono žmo
nėms apgavikas Ponzi, kuris 
čia buvo baustas kalėjimu ir 
paskui deportuotas Italijon, 
dabar prašo Amerikos val
džios, kad leistų jam vėl čia 
f. ugi-įžti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.................................................... $1.00
Drūtais audeklo apdarais .................. $1.25

KELEIVIS
253 Broaduav, So. Boston. Mass.

BLINSTRUBŲ

^Dutch Griii
L

Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.
VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA 

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

Vaidovilis—Floor Shoiv
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ.ĮVAIRESNIS
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
Kurie nori turėt tikrą “GOOD TIME”

Užeikit pasisvečiuot pas BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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 SPECIALY’BĖ: širdies, Plaučių 
Kepenų, Skilvio, Inkstų, Kataras, 
Patrūkimas, Reumatizmas ir visokios 
Kraujo, Nervų, Odos ir Kroniškos Ii- ■ 
gos vyrų, moterų ir vaikų.

327 TREMONT 
BOSTON. 

Valandos: Utar., Ket^ Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė
liom nno 10—12 ryte.

ST.

Telepbote 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigos.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravim.*1 HAMLIN STRE c V Kamp. East Eight,: St. SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

Lreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią i>atar-
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MA SS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
_16Jntervale Street, Montello, Mai s.

^SBSBB8RBSE




