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Ispanijoj Baisios Žudynės; 
Liaudis Gina Respubliką.
MŪŠIUOSE KRITO JAU 

25,000 ŽMONIŲ.
Monarchistai ir jėzuitai 
pradėjo skerdynę norė
dami atsiimti dvarus ir 

pavergti darbininkus.
Rašant mums šiuos žo

džius, Ispanijoj eina baisus 
mūšiai. Telegramos sako, 
kad krito jau 25,000 žmo
nių. Skerdynę pradėjo ar
mijoj buvę monarchistai ir 
fašistai. Kartu su jais eina 
jėzuitai ir kiti Romos kata
likų bažnyčios klerikalai, 
kurie nori atsiimti savo dva
rus ir vėl pavergti Ispanijos 
darbininkus, kaip jie buvo 
pavergti monarchijos lai
kais. Sukilėlių tikslas yra 
nuversti demokratinę res
publikos valdžią ir Įsteigti 
žiaurią fašistišką diktatūrą, 
arba monarchiją atsteigti.

Respubliką gina ištiki
moji demokratinės valdžios

San Sebastiano mieste fa
šistai jau sutriuškinti.

Reakcininkai buvo užė
mę ir Barcelonos miestą, 
vieną svarbiausių pramo
nės centrų Ispanijoj. Bet 
darbininkų milicija, su ku
ria ėjo kartu ginkluotos mo- 
terys ir net vaikai, miestą 
atsiėmė. Kova buvo labai 
sunki ir tęsėsi dvi dienas ir 
dvi naktis be jokios per
traukos. Darbininkams i pa
galbą pribuvo respublikos 
orlaiviai, kareiviai, ir padė
jo kovą laimėti. Gatvėse su
skaityta apie 3^)00 lavonų 
Panašiai buvo ir San 
tiano mieste.

Nors rašant šiuos žodžius 
fašistai kai kuriuose cent
uose dar laikosi, bet išro
do, kad jų valandos jau su
skaitytos. Jie dar tikėjosi 
parsitraukti sau sustiprini
mų iš Morokos (Afrikoje), 

, . _ , . . bet respublikos laivynas
kariuomene, laivynas irjjaU nuplaukė Į Afrikos pa- 
aviacija. Be to, valdžia ap-:įra§t| jr bombarduoja fašis- 
ginklavo darbininkų ir ūki- uostus. (Moroko yra Is- 
mnkų. batalijomis, kui?„e .panijos koloniia
nai-siai kaujasi su fasistis-; '
kai-klerikališkais pulkais. ’ ma< ( '
Kunigai meldžiasi ir prašo ( Reakcininku sukilimas
inevo, Kaa laimėtų įasiscai.-. ____Leidžiant “Keleivį” spau- X^ninkų luvo“

kariuomenės.' dalyse, tačiau 
ne visi kareiviai savo vadų 
paklausė. Daugeli karinin-

fašistu

Juozas Juozėnas fa- TERORAS LIETU- ŠAUKIA TEISMAN 
liko ŠI7.S72. VOJ NESILIAUJA. 12 UNIJŲ.

Waterburio lietuvio turtas 
teks giminėms Lietuvoje.
Galų gale nustatyta, kad i 

Juozo

Tautininkai pasmerkė su
šaudyt dar 10 ūkininkų.
Prancūzų žinių agentūra

tas
Waterbury Sid
vvateibury siekia $11, tįnįnięų “karo teismas”

Ju suspendavimą Amerikos 
Darbo Federacija laikinai

atidėjo.
“Keleivy” buvo rašyta, 

kad Amerikos Darbo Fede-
uit ei Kaune pasmerkė sušaudyt racijos pildomoji .taryba
doje ‘‘The Waterbuiy Re 
publican,” kurį mums pri
siuntė drg. Motiečius.

Juozas Juozėnas buvo 
jau 62 metų amžiaus vyras. 
Jis mirė pereito gruodžio 
mėnesy. Tuos pinigus jis

dar 10 ūkininkų už streiku pereitą sąvaitę ruosesi su
organizavimą Suvalkijoje, spenduoti 12 unijų, kurios 
Be to, 3 ūkininkai nuteisti *udarė Industrinės Organi
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Ispanijos įvykiai Turės 
Didelės Reikšmės Europai
KAIRIŲJŲ LAIMĖJIMAS 

SUSTIPRINS DEMO
KRATIJĄ.

Anglų buržuazija net nusi
gandus, kad Ispanijoj ne-

valdžios rinkimuose, nes 
rinkti sau prispaudėją, jų 
manymu, tai didžiausia ne
sąmonė. Dėl to per daugelį 
pastarųjų metų socialistai 
vedė su sindikalistais aštrią

kalėjiman iki gyvos galvos, zacijos Komitetą plieno dar- įvyktų komunistų diktatūra, kovą. Tik pereitą vasario 
Tai yra aiškus teroras, ^mnkams organizuoti. Bet jd()mi dalvkų apie Ispa- mėnesį taktika buvo pakeis- 

nenesy. tuos pinigus jis kur.iuo Lietuvos despotai nijos įvykius praneša iš Lon-Išbuvo ^dalytas Uaudies
euritaupė dirbdamas Wa- krė pirma įteikti joml ap- <į™> ^njškįo “Evening Gontas, , kuri Įnejo
SS SSj ’dS tOelrt po£ ^'tinn -traaU -PareikT
syKsciai gyvenaamas. L»ei - mokėtu mokesčius lautL ka(1 3 rugPlucl° jų val-savo šykštumo ir susivaržy- liaul0 “ monetų moke.cu.. atwktn i Fpdpraeiiocmo jis’buvo pramintas net savo prispaudėjams. Ta, y- dt'^ktų 1 tede>ic»os
“pustelninku.” Visi žinojo,,ra vidaus reikalų mimsterio f,'4ki
kad ninitm lis turi todėl kai generolo Čapliko politika. ?et kaip aaoar išrodo, tai kau pinigų jis turi, touei kai; _ __________ ___________nei angliakasių unijos pre-

_ socia-
Transcripto” koresponden- ‘ Lstai, komunistai, sindika
tas John Gunther. Jis sako, Į bstai ir kiti kairieji. Pasek- 
kad Anglijos valdžia seka buvo tokia, kad renkant

avonų. ii; aDsirffo ir iš lovos ne-a-lTas lietuviškas Muravjovas n.e! angliakasių unijos pre- Sphflt J , vra na sakes- ‘Sušaudv- 1(i zidentas Levvis, nei kitų 11
eJ0,lts!k^‘’Ae? W"“ ™ unijų viršininkai i tą teismątuviukai įsiveržė i jo butąizmon1^ po KieKvieno mais 

to, tai muzikai nesibunta t”atimdami a-

ir iš tenai 
sukiii-

mijes palaikoma, valdžia į. 
ima viršų. Pačiam Madride,
Ispanijos sostinėj, sukilę 
garnizonai buvo sudaužyti 
artilerijos ugnimi ir orlai
vių bombomis.

Stiprus fašistų pulkai bu
vo pradėję žygiuoti į Mad
ridą iš šiaurės. Bet šį utar
ninką valdžia išsiuntė prieš
juos 5 kolumnas gerai gink- „eležiniais nančiais kainluotu kareivių. Nuskridę ?elezi^iais pančiais, kaip 

“ - • • * išdavikus, paėmė laivyną į
rankas ir nustatė lr-dėjo Situs fašistų pulkus • - fašistu lizdus

naikinti. Jie užklupo priešą mot*s pnes tasl&tų llzdus- 
ties Aranda de Fuero, 90 Tokiu budu buvo areštuo 
mylių į šiaurę nuo Madrido, ta labai daug karininkų. Jų 
Fašistai tik ką buvo paskel- skaičius siekia jau kelių 
bę per radio atsišaukimą, tūkstančių. Kaip šalies iš- 
kad šį utarninką iki 4 valan- davikai, jie, veikiausia, bus 
dos po pietų visi juodašim- sušaudyti. Nebus taip pat 
čiai stotų į jų eiles, kaip gyvenimo ir jėzuitams Ispa 
staiga iš padangių pradėjo nijoj. Jeigu žmonės naikino 
kristi jų tarpan bombos ir jų lizdus pirma, tai dabar 
pilti kulkasvaidžių lietus, bus daug blogiau. Už pra- 
Šita netikėta ataka iš oro lietą kraują ir sugriautus 
sukėlė fašistų gaujose d i- miestus Ispanijos liaudis 
džiausi sumišimą ir prida- niekad Romos agentams 
rė jiems labai sunkių nuos- nedovanos.
tolių.

šešta valdžios kareivių 
kolumna šį utarninką išvy
ko traukiniais į pietų Ispa
niją, kur fašistų spėkos turi 
užėmusios Alcantos ir Sevi- 
lės miestus. Bet Sevilę, ro
dos, bus jau atmušę nuo fa-

kų ir generolų jie suėmė ir 
sušaudė. Su laivynu atsitiko 
panaši istorija. Respublikos 
valdžia pasiuntė 7 karo lai
vus prieš maištininkus Mo 
rokoj, o viršininkai norėjo 
pereiti su visu laivynu į fa 
šistų pusę. Bet jurininkai 
juos tuoj areštavo, surakino

ir apiplėšė jį, 
pie $800.00.

Kai Juozėnas mirė, žmo
nės spėliojo, kad jo paliktų 
pinigų busią apie $30,000. 
Kiek jis ištikrujų turėjo ir 
kiek jam mirus buvo išvog
ta, to jau niekas nežinos, 
bet dabar jo turtas skaito
mas tik apie $18,000. Tai 
maždaug tiek, kiek yra likę 
bankuose.

Jo turto administrato
rium yra paskirtas adv. Lu
košius, kuris dabar jieško 
velionies brolio, Jono Juo- 
zėno, kuriam priklausanti 
dalis pinigų. Jonas gyvenąs 
Amerikoje, bet adv. Luko
šius sako negalįs jo surasti. 
Jeigu Jonas neatsišauks, tai 
jo pinigų d^ilis busianti ati
dėta į šalį' da penkeriems 
metams, o kitkas busią iš
mokėta giminėms Lietuvo
je. Jeigu Jonas neatsišauks 
ir toliau, tai po 5 metų jo 
dalis busianti nusiųsta gi
minėms Lietuvoje.

Nemaža velionies pinigų 
žuvo ir uždarytuose ban
kuose. Daugiausia suėdė 
“tautiškas” Kažemėko ban
kas Waterburyje. Juozėnas 
buvo pasidėjęs tenai $5,- 
947.85, už kuriuos dabar 
busią galima gauti vos tik 
$94.78. Į amerikonišką Wa- 
terbury Savings Banką bu
vo padėta $14,503.70, tai 
tie yra čielybėj. Taip pat 
esą čielybėj $1,346.79 Wa- 
terbury National Banke.

kiekvieno x . Tr - .neketina stoti. Ką Amen- 
vog,kos Darbo Federacija da- 

Ir šitokie dalykai dedasi 1“ didelių unijų
iau po “seimo rinkimu ”! Jos teisn?* V1??.1 poruos, Tai parodo, ko vertas }^ai pamatysime vėliau, 
tas Smetonos “seimas!”

Bet toks teroras ilgai tęs
tis negalės. Jis parodo, kad 
tautininkai jau desperaci
joj. Jie jau prispirti prie 
sienos, išeities jiems jau ne
bėra, jie visi susitepę tautos 
krauju, ir todėl šaudo Į vi
sas puses, iki patys bus su
šaudyti.

Ispanijoj Dalinami 
Dvarai.

įs-

Kėsinosi Nušauti
Anglijos Karalių.
Amerikos laikraščiai 

putė didelę sensaciją apie
kėsinimąsi nušauti Anglijos 

šistų ginkluoti darbininkai, karalių. Sakoma, kad jojant 
ne? | na iš radio stoties te- karabui raitam, vienas vy
nai siuntė savo žinias fašis- ,as issitraukęs revolverį’ir 
tai, o šį utarninką iš Sevilės pradėjęs taikyt. Buvusi sa- 
stoties pradėjo kalbėti jau da J® moteris ginklą įsmu- 
demokratijos šalininkai. susx xr policija tą vyrą tuoj 

Ispanijos šiaurėj monar- suėmusi. Jis pasisakęs esąs 
chistai su fašistais turi už- George Mahon. \ isa tai at
ėmę dar keliatą svarbių mie- slt]kę taip greitai, kad ka
stų, būtent, Valladolidą, ral’^. šio įvykio visai nepa- 
Burgosą, Zaragozą ir Tole- stebėjęs.
do, bet prieš juos iau žv- --------------
giuoja respublikos pulkai. COLOMBIJOJ DREBĖJO 

Anksti 21 liepos rytą 4 ŽEME.
pilni dideli autobusai gink- Pereitą subatą žemės dre 
luotų socialistų išvyko iš bėjimas Colombijoj sugrio- 
Madrido į Avilą, 55 mylios vė Tuquerres miestą. Po 
į šiaurės vakarus, išnaikinti griuvėsiais žuvo nemaža

Lenkai Atiminėja iš
Turistų Pinigus.

Amerikos konsulatas iš 
Berlyno praneša, jog pas jį 
beveik kas diena kreipiasi 
su skundais Amerikos pilie- 

iai, kad išvažiuojant jiems 
’š Lenkijos, lenkų valdinin
kai juos apiplėšė, atimdami 
visus pinigus. Konsulatas į- 
spėja amerikiečius, kad jie 
butu atsargus. Tautininkų 
valdžia Lenkiją taip nugas- 
padoriavo, kad valstybė pa
siliko beveik be pinigų, to
dėl buvo išleistas įstatymas, 
kuris draudžia turistams iš
sivežti iš Lenkijos savo pi
nigus.

Persekioja Socialde
mokratų Vadus.

Adv. Purenienė atskirta 
nuo šeimynos ir ištremta 

iš Kauno.
“Keleivy” buvo rašyta, 

kad per revoliucinius įvy
kius Kaune anądien buvo 
suimta keliatas socialdemo
kratų veikėjų, jų tarpe adv. 
Liuda Purėnienė ir buvęs 
Seimo atstovas J. Markelis. 
Dabar “Žinios” praneša, 
kad J. Markelis buvo Kau
no komendanto (be teismo) 
nubaustas dviem mėnesiais 
kalėjimo, o adv. Purėnienė 
atskirta nuo šeimynos ir iš
tremta iš Kauno į Rokiškio 
apskritį visam karo stovio 
laikui, o kadangi prie tauti
ninkų diktatūros tas karo 
stovis yra amžinas, tai reiš
kia, kad draugė Purėnienė 
negalės prie savo šeimynos 
sugrįžti, pakol nebus nu
versta tautininkų diktatūra.

tenai fašistų lizdą. žmonių.

Lenkijoj suimta komunistų 
konferencija.

Lenkijos žvalgybos šni
pai susekė anądien, kad 
Varšuvoje susirinko slapta 
komunistų konferencija, ir 
tuoj ją užpuolė. Buvo suim
ti visi dalyviai, kurių buvę 
apie 18.

naminį ispanų karą didžiau
siu susidomėjimu. Ji norėtų, 
jis sako, kad tą karą laimė
tų monarchistai. Nes jeigu 
viršų paims dabartinė val
džia, kurią palaiko vadina
mas “liaudies frontas,” tai 
kairieji tiek sustiprėtų, kad

dabartinį parlamentą fašis
tai ir klerikalai buvo sumu
šti.

Norėdami šitą darbinin
kų vienybę palaikyti ir to
liau, socialistai liovėsi sin- 
dikalistus kritikavę. Val
džia irgi mėgino juos glos-

Ispanijoj galėtų susidaryti tačiau sunku su jais bu- 
grynų komunistų diktatūra, vo susikalbėti. Nuolatiniai 
kas padrąsintų ir kitų šalių i streikai, šaudymai, bazny- 
kairiuosius elementus iškel- f11). deginimas ir kitokios 
ti savo galvas. O anglų bur- krastutinybės, tai buvo vis

sindikalistų darbas. Dėl to 
iš dalies karininkai ir kiti 
reakciniai elementai pradė
jo smerkti dabartinę val
džią, kad ji negali ar neno
ri suvaldyti sindikalistų. 
Negana to, valdžia da pra
dėjo dalyti dvarininkų ir

žuazija to labai bijosi. Jai 
nelabai patinka ir kairioji 

Vėliausios žinios iš Ispa- Francuzijos valdžia, kuriai 
nijos praneša, kad daugiau vadovauja socialistas Blum. 
kaip 100,000 valstiečių šei- 0 Blumo valdžia pasidary- 
mynų, kurios iki šiol netu- tų daug stipresnė, _ jeigu Is- 
rėjo nei sklypelio žemės, panijoj laimėtų kairieji. Pa-
bet turėjo tarnauti pas ki- kllĮų.tada kainujų ūpas ir, _____
tus. dabar jau gavo'nuosa-^elgnjoj, ir Anglijoj.:/eigų—
vvbėn gražiu žemės nlotu ir dalvkai šitaip susidėtų, tai yex co Ir BUJO PaKeaas S1USkmia/naujts ukiuSP žemė -Anglijos valdžia veikiausia ^bbkosvlfdž
į*ems duodama iš dalinamų '’^'^įS'^dėtis buvo

Z sako'Zi ko“-'nelengva. Dešinai buvo jai 
Liaudies Frontas

\ Ar/nir/iiii z 1 »•*«.

Romos katalikų vyskupai, 
bažnyčios, vienuolynai, dva
rininkai ir kiti dykaduoniai. 
Dėl to klerikalai ir rėkia 
prieš dabartinę Ispanijos 
valdžią, kad ji “griauja 
bažnyčias,” kitaip sakant, 
atima iš kunigų dvarus.

PAŠELEŠ VIESU
LAS LIETUVOJE.

Joniškio valsčiuje sunaikin
ti 102 triobėsiai.

Iš Lietuvos atėjo žinių, 
kad 4 liepos tenai siautė ne
paprastai žiauri audra su 
Derkunais ir ledais. Skau
džiausia - nukentėjo Joniš
kio valsčius, Šiaulių apskri
ty, kur buvo sunaikinta 102 
triobėsiai. Pasėliai ir javai 
laukuose sumaišyti su žeme 
ir purvynu, neliko nieko, 
žmonėms gresia badas. 
Meškučių valsčiuje sugriau
ta apie 70 triobesių ir sunai
kinta pusė pasėlių. Šapna- 
gių kaime sugriauta bei ap 
draskyta 23 namai, sugriau
tas malūnas ir ušmušta ke
liolika gyvulių. Iš viso nu
kentėjo 15 kaimų. Viesulas 
ėjo per Padubysio, Šiaulių, 
Meškučių ir Joniškio vals
čius. Apdraskė ir patį Šiau
lių miestą.

Meksikoje Didelis 
Streikas.

Suparaližiuotos 5 valstijos.
Meksikoje sustreik a v o 

elektros įmonių darbinin
kai. Streikas kilo dėl to. kad 
Kanados kapitalistų kom
panija. kuri kontroliuoja 
Meksikos elektros įmones, 
atsisakė pakelti darbinin
kams algas. Metus elektros 
darbininkams darbą, tapo 
suparaližiuotos 5 valstijos: 
miestai pasiliko be žiburiu, 
sratvėkariai ir fabrikų maši
nos be pajėgos; taip pat su
stojo veikę telefonas, tele
grafas ir radio.

DARBO TARYBA TRAU
KIA TEISMAN RADIO 

KORPORACIJĄ.
Šalies Taryba Darbo San 

tykiams patraukė teisman 
Amerikos Radio Korpora 
ciją, kurios dirbtuvės Cam 
dene. N. J., streikuoja dar
bininkai. Taryba kaltina 
korporaciją organizuojant 
savo “uniją” Victoro dirb 
uvėje. Tas yra uždrausta į- 
statvmais.

mu, sako tasai
dentas. ‘ |pnesingi .

Butų visai kas kita, jeigu xf rėmė, tačiau daly-
dabartinius mušius Ispani-> vauti joje nedalyvavo. Nei 
joj laimėtų fašistiškai nusi- .socialistai, nei komunistai į 
statę monarchistai. Jų per- Quirogos kabinetą neįnėjo, 
gale priduotų drąsos visiem nes norėjo turėti laisvas 
ęomunizmo ir socializmo rankas kovai su fašizmu ir 
priešams. Tuomet galėtų klerikalizmu. Taigi faktinai 
smarkiau pasispardyti ir vyriausybė laikėsi tik Laau-

’raneuzijos fašistai, kurie .ront.u:, kai...<Įabar
abar yra labai suvaržyti.1 pnes ją sukilo fasistiski ele- 

delgijos rexistai (klerika- mentai, Liaudies Frontas 
iški fašistai) irgi jaustųsi stojo ją ginti. Jeigu sindi- 
aug galingesni kaustai iš Liaudies Fronto
Kad Anglijos buržuazija Nepasitrauks ir nepradės 

ištikrujų šitaip galvoja, tai sabotazuoti, tai fašizmas 
korespondentas cituoja ir bus sudaužytas.
ios organą, “The Daily .Bet kaj! kai ginkduo- 
Mail,” kuris reiškiąs labai darbininkai sumus fasiz- 
karšto noro, kad Ispanijos Ar Jie paliks tą pačią 
monarchistai laimėtų kovą, valdžią ir toliau, ar paims 
nes “raudonoji Ispanija bu- respublikos vairą į savo 
tų didžiausis pavojus Euro- rankas ir paskelbs proleta- 
pai ” riato diktatūrą kraštui ap-

Bet bostoniškio dienraš- vab^į^ . .
čio korespondentas parodo,^aj yra klausimas, kuriuo 
kad Anglijos buržuazijos siandlen domisi visa Euro- 
jaimė yra visai nepamatuo- Pa-
ta. Komunistų Ispanijoj y- ni n| i*cpn»rniw 
ra visai nedaug, jis sako, ir ANGLIJOJ ISSPORGDIN- 
jų vaidmuo tenai visai ne- TAS GINKLŲ ARSE- 
žymus. Be to, Ispanijos ko- NALA5.
munistai esą daug ramesnio, Woolwich’e anądien spro- 
)udo, negu kas mano. Daug go Anglijos ginklų arsena- 

• kairesni už juos esą Cabal- le tyrimų skyrius, užmušda- 
lero (ištark: Kavalero) va- mas 5 žmones. Ar sprogi

NETYČIA APŠAUDĖ 
MIESTĄ.

Nicėjos žinios sako, kac 
francuzu karo laivas tenai 
norėjo aną naktį paskan 
dinti degantį laivą ir pradė
jo jį bombarduoti. Keliatas 
šovinių pralėkė virš laivo ir 
nukrito į Sainte kurortą 
kur pridarė daug nuostolių.

dovaujami socialistai. Ca 
ballero net smerkiąs Ispani
jos komunistus, kad klau
sydami Trečiojo Interna
cionalo įsakymų jie visai 
sudešinėjo ir norėtų revo
liuciją atitolinti, vietoj ją 
paskubinti.

Kas kita esą Ispanijos 
sindikalistai, kuriems vado
vaujanti anarchistų sąjun
ga Barcelonoj. Anarchistai 
nepripažįsta jokios val
džios ir tokia dvasia užkre
kę visus sindikalistus, kurie 
vadovauja dideles darbi
ninkų unijas. Iki šiol sindi
kalistai nedalyvaudavo nei

mas įvyko dėl neatsargu
mo, ar svetimos valstybės 
šnipų suruoštas, niekas tik
rai nežino. Woolwich’o ar
senalas yra didžiausia gin
klų gamybos įmonė visoj 
Anglijoj. Jis užima 593 ak
rų protą žemės ir taikos me
tų jame dirba 14,000 žmo
nių.

ORLAIVIS NUKRITO J 
KIEMĄ.

Johnstovrn, N. Y. — Pe
reitą nedeldienį čia nukrito 
į kiemą orlaivis, sužeisda
mas vieną moterį. Lakūnas 
taipgi sunkiai sužeistas.
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KOKIE BUVO DEMO
KRATINĖS LIETUVOS 

SEIMAI.
Lietuvos Taryba, paskelb

dama 1918 metų 16 vasario 
dieną Lietuvos nepriklauso- 
bymę, savo deklaracijoj tarp 
kitko pasakė: “Lietuvos val
stybės pamatus ir santikius 
su kitomis valstybėmis pri
valo galutinai nustatyti kiek
galima greičiau Steigiama- w -
sis Seimas, demokratiniu bu- išrinktas liaudininkas Dr. 
du, visų jos gyventojų iš- K. Grinius, o ministerių pir- 
rinktas.” mininku paskirtas liaudinin-

Steigiamas Seimas buvo kas adv. M. Šleževičius. Mi- 
išrinktas 1920 metų pavasa- nisterių kabinetas susidarė 
rj ir iškilmingai susirinko tų iš valstiečių liaudininkų ii 
pačių metų 15 gegužės die- socialdemokratų, 
ną, valstybes teatro rumuo- j Kairioji valdžia tuoj pra
šė. Pagal partijas, jo sąsta- dėjo lengvinti ūkininkams

Šitame seime krikščionių 
Darbo federacija atsimetė 
nuo kunigų ir perėjo kairių
jų pusėn, taip kad tikrų kle
rikalų pasiliko vos tik 23 iš 
<85 atstovų.

Lietuvos prezidentų buvo

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Vaizdelis parodo dalį demokratų konvencijos, kuri nominavo Roosevelta antriems prezi
dento rinkiniams. Dešinėj pusėj parodytas ir pats Rooseveltas prakalbą sakant prie mikrofono.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
NEUŽBAIGTI DARBAI.

Amerikos Lietuvių Kon-1 išleisti atskiroj knygoj. Bu- 
gresas Clevelande posėdžiu-, vo siūloma sudėti į tą kny 
vo nepilnas dvi dienas. Vie- gą visų delegatų vardus ir 
ną dieną po pietų jis prasi-j jų atstovautas draugijas. Tą 
dėjo, o antrą dieną po pietų knygą išsiuntinėti visiems 
jau pasibaigė. Tai labai Lietuvos laikraščiams it 
trumpas laikas tokiam dide- valdžios organams. Be to, 
liam suvažiavimui, kur daly- po keliatą jos egzempliorių 
vavo apie 400 delegatų, ii padėti Amerikos miestų 
kur reikėjo išspręsti tokie knygynuose ir platinti ją 
opus klausimai, kokius šis musų kolonijose. Tuo budu 
Kongresas sprendė. Be to, Kongreso dvasia ir nutari- 
reikia da neužmiršti, kad mai pasiliktų ilgam laikui 
Kongresui paruošti nebuvo musų visuomenėj gyvi ir 
tinkamo aparato. Net man- butų svarbi medžiaga Ame- 
datai iš kalno nebuvo su- likos lietuvių istorijai, 
tvarkyti. Salėn suėjo šimtai Mums ro(los, kad šitas bos- 
žmomų ir pradėjo versti ant tOniečių sumanymas yra

. stalų savo įgaliojimus su pi- vienas iš geriausių, kokie 
“Darbininkų atlygini- nigais. Visą šitą krūvą po- ikį šiol 5uvo sįulOmi. Jeigu 

mas n; al"cs turi būt apribo- pienų reikėjo nešti į atskirą pirma išrodė, kad tokiam 
tos iki žemiausio laipsnio.” salę, kur Kongreso sekreto- ciarbui nebus pinigų, tai da- 

Kita ko prie fašizmo ne- rė p-lė Mikužiutė su savo bar gj kliūtis atpuola, nes 
galima nei tikėtis, nes fašiz- pagelbininkėmis triūsė visą Kongresan iplaukė apie 
mas yra kapitalo diktatūra, popietį ir beveik ištisą naktį, ggoy

tas buvo toks
Krikščionių demokratų 59 
Socialistų liaudininkų 29
Socialdemokratu ....... 14
Žydų ............ ?............. 6
Lenkų ........................... 3
Vokiečiu

mokesčius. Tuo tikslu buvo 
užsibrėžta panaikinti kuni
gų algas ir paleisti daug ne- rašo:

TAUTININKYSTĖ, TAI 
NE TAUTYBĖ.

Kritikuodamas smetoniš
ko “seimo” rinkimus, South 
Bostono katalikų “Darbi
ninkas” 17 liepos laidoje

reikalingų karininkų. Be to 
pradėta imti nagan apsivo
gusius buvusios kunigų val
džios ministerius ir kitus 
šmugelninkus.

Viso ll9 • Matydami, kad bus blo
gai, kunigai susitarė su kari-

Pagaminęs demokratinei ninkais ir nakties laiku gin- 
Lietuvos respublikai konsti- kluoti užpuolė mieganti pre- 
tuciją, pravedęs žemės r?- zidentą Grinių, ministerius. 
formą ir nustatęs kitus pa- ir grąsindami revolveriais 
grindinius įstatymus. Stei- privertė juos pasirašyti, kad 
giamas Seimas užbaigė sa- atsisako nuo valdžios, 
vo darbą ir išsiskirstė 1922 Tokiu budu buvo nuvers-

1. ru?piuči° dieną. į ta demokratinė Lietuvos
Tuojau po to buvo pa- žmonių valdžia ir išvaikytas 

skelbti rinkimai į pirmąjį seimas. Nuo to laiko Lietuvą 
reguliarj Lietuvos seimą, spaudžia ginkluotu smurti- 
Rinkimai įvyko ir seimas su- nįnku diktatūra.
sirinko tų pačių 1922 metų . ‘ _________
12 lapkričio dieną. Atstovų “LIETUVOS ŽINIOS” 
jame buvo 80, kurie pagal = APIE “KELEIVI ” 
partijas skirstėsi šitaip: i

‘‘Lietuvos Žinių” 23 ge-Knkšciomų demokratų lo
Ūkininkų sąjungos
Darbo federacijos ...
Soc. liaudininku
Valstiečių ...................  16

1 X.

"Tautininkai džiūgauja, kad 
Lietuvos rinkimai į seimą pui
kiai pavykę, nes balsavo 70 
nuošimčių turinčių teisę bal
suoti. Reiškia, viskas gerai: 
šalies pasitenkinimas užtikrin
tas, reikia tik tas laimėjimas 
tinkamai atšvęsti ir gerai iš
garsinti. Tačiau atšvęsti teko 
su susišaudymais, taigi šalies 
pasitenkinimas daugiau negu 
abejotinas, gi su išgarsinimu 
tai pasielgta labai vienpusiš
kai: prireikė uždaryti keliatą 
laikraščių ir tik tada garsin
ti... Tačiau šiais laikais sunku 
taip visuomenę apvilti, kad 
niekas nedasiprotėtų teisybės. 
Jiems lengva užgniaužti žinias 
namie, bet užsieni jos vis dėl
to pasiekia.”

Tautininkų pasaka, kad 
rinkimai buvo “visuotini,”

D-RAS ŠLIUPAS DĖKOJA 
PAŽANGIEMS LIETU

VIAMS.
Savo atsisveikinimo žody. 

kurį išspausdino “Vienybė,” 
d-ras Jonas Šliupas sako:

“Už malonumus, gražius žo
džius ir dovanas visiems pa
žangiesiems lietuviams, ir jų 
organizacijoms tariu nuošir
džiausią ačiū! Ne tik L. Min
tis įsigijo daug naujų skaity
tojų, bet ir Etinės Kultūros 
Draugija tapo sustiprinta me
džiagiškai. Nors savo amžiaus 
pabaigoje susilaukiau skais
taus pripažinimo, kad mano 
darbavimąsi per su viršum 50 
metų nėra pasilikęs sėkla, ber
ta į nederlingą dirvą...“

so

“DRAUGAS” UŽMIRŠO 
APIE DIEVĄ?

Kunigų “Draugas” 13 lie
pos laidoje rašo:

"Pasirodo, kad ir gamta at-

kol viską sutvarkė.
Nežiūrint visa to, Kongre

se buvo perskaityti 6 dideli 
referatai įvairiais klausi
mais; kiekvienu klausimu 
buvo diskusijos; buvo para
šyta ir priimta daugybė r<

Bet ar bus knyga spaus
dinama, ar ne, o Kongreso 
rezoliucijos būtinai reikia 
atspausdinti kuo greičiau
sia. Atspausdinti jas reikia 
ant plonos bet stiprios po
pieros, kad lengva butų ga-sisuko prieš žmones, žiemą bu- ZoliUCiiu* buvo Derekaitvta f- muluvo dideli šalčiai navasari bai perSKaityta ]ima ?deu } }algką „• nUsiUS-

\O dideli sakiai, pa\a^ar| bai Slfntai laiškų ir telegramų su t; Lietuvon Jos turi būt iš- 
sųs potvmiai, o dabar, vasarą, nasveikinimais ir tralii va- •__ . •_________________________ _pasveikinimais, ir, galų ga- 
karščiai kankina žmones, nai- je> buv0 jkurta pastOvi or- 
kina laukus.’ ganizacija Kongreso nutari-

siuntinėtos visoms pažan
gių laikraščių redakcijoms 
ir platinamos visuomenėj, 
kad kiekvienas galėtų nu
siųsti jų po vieną į Lietuvą 
savo giminėms ir pažįsta
miems. Tuo budu Amerikos 
Lietuvių Kongreso nutari
mai galės būt paskleisti ir

gūžes numeris, kuris išėjo niekam akių neapdums, sa- 
da prieš to dienraščio uždą- ko “D.,” nes visi žino, kad 

IĮ rymą. įdėjo įdomų straips- kandidatus tiems rinki-
" ui apie AinerikuS 1X^2.---:_m ome etetnlietuviu

Tokiuose
toutirvinL’i, 
ixxvtiniirxx\u ma-

“rinkimuo-vaistiecių ................... it? spaudą, kuriame daugiau- sma. Tokiuose “nnkimuo-
Socialdemokratų .......  11 sįa vietos pašvęsta “Kelei- se” kad ir visi piliečiai da-
FlarKn crrnnčc l'Vnm 1 TV * “ i ■, A»»-» i LnrDarbo grupės (kom.) .... o
Žydų.............................. 3
Lenkų ........................... 2
Ūkininkų sąjunga ir Dar

bo federacija čia buvo krikš
čionių demokratų (klerika
lų) sudarytos grupės ūkinin
kų ir darbininkų balsams 
gaudyt. Nežiūrint to, bend
ras jų skaičius buvo 38 at
stovų, tuo tarpu kai Steigia
mame Seime jie turėjo net 
59 atstovus. Tenai klerika
lai turėjo absoliučią didžiu
mą, o čia jau mažumą. Iš to 
jau matome, kad Lietuvos 
visuomenė ėjo kairyn, kas 
toliau bus da neaiškiau.

Šis seimas tačiau negalėjo 
susitarti dėl koalicijos ii 
sunku buvo sudaryti vyriau
sybę. Todėl. 1923 metų 13 
kovo jis buvo paleistas, o 5 
birželio, tais pačiais metais, Į 
susirinko jau antras regulia- į 
ris seimas iš 78 atstovų, bu-1 
tent:

viui. 
Tarp

laikrašti

lyvautų, išrinkti vistiek bus 
kitko, apie musų tiktai vieni tautininkai.
tenai rašoma:

Krikšč. demokratų.......  14
Ūkininkų sąjungos.......  14 '
Darbo federacijos .......  12;
Valst. liaudininkų .......  16 , jimas su tėvu
Socialdemokratų .......... 8
Žydų..............................  7 į
Lenkų ............................  4
Vokiečių ......................... 2
Rusų (kaz. Jerinas) .... 1 (
Kazokas Jerinas čia prisi

dėjo prie klerikalų ir jie su-! 
darė seimo didžiumą. Bet Į 
kai kunigėliai pašeiminin- j 
kavo Lietuvoje per trejatą ' 
metų, tai renkant trečiąjį, 
seimą 1926 metais žmonės 
iššlavė juos iš valdžios ii . 
pavedė valstybės vairą kai
riesiems, būtent liaudinin
kams ir socialdemokratams.

1926 metais išrinktojo 
seimo sąstatas buvo toks:

“ ‘Keleivį’ įkūrė Antanai 
žvingilas. o dabar jį redaguo
ja gabus žurnalistas ir feljeto
nistas S. Michelsonas. šis. 
kaip ir kiti, Amerikos lietuvių 
laikraščiai pergyveno ne vie
ną krizį, bet išsilaikė.

“Šio laikraščio redaktorių 
geroji ypatybė, tai mokėjimas 
skaitomąją medžiagą patiekti 
populiaria forma, taip, kad ir 
paprasčiausias angliakasis vis
ką suprastų. Kiekviena į laik
raštį dedama žinutė savotiš
kai perdirbama, atmiešiama 
tam tikru sousu ir tokiu budu 
kartais labai nuobodus faktas 
ar įvykis pasidaro įdomus.

“ ‘Keleivio’ ypač nemėgsta 
Amerikos lietuviai reakcijo- 
nieriai. kuriems sunku atsilai
kyti prieš šio laikraščio gyvą, 
jumoristinę, o kartais ir sar
kastišką stilių, šiame laikraš
tyje yra spausdinamas kas są
vaitę aktualus S. Michelsonc ... 
feljetonas, ‘Maikio pasikalbę- e?‘ 

Šis feljetonas

Gal tautininkai mano, 
kad tik jie vieni ir turi teisę 
tautą valdyti, nes tautinin
kais vadinasi. Bet “Darbi
ninkas” teisingai pastebi, 
kad—

...tautininkvstė ir tautybė 
tai du skirtingu dalyku. Tauti- 
ninkystė tai tik siaura partinė 
srovė, oligarchiškai apsidrau
dusi prieš demokratijos princi
pus. Ji tinka (ir tai neperge
riausiai) tik vienai klasei, ir 
ne tik nesutampa su tikrąją 
tautybe, bet dalinai ją ir pa
neigia, nes nepripažįsta vi
siems piliečiams lygių teisių. 
Tuo budu tempti visą tautą 
ant tautininkiško kurpalio ir 
tautai nesveika, ir patiems 
tautininkams žalinga.”

Valst. liaudininkų .. 
Socialdemokratų ... 
Krikšč. Demokratų..

..... 22

..... 15

.....  14
Ūkininku sąjungos.. .....  11
Darbo federacijos .. ..... 5
Klaipėdos atstovu j.—b

»•< r

Iki šiol kunigai aiškinda- rna2ns vykinti, 
vo, kad oras priklauso nuo Taigi Kongresas padarė 
Dievo malonės. Jeigu perdi- nepaprastai daug darbo.

Kaip matote, atsisveikini- dėlė sausra ar perdaug lyja, Daug kredito užtai priklau- 
mo žody d-ras Šliupas dėko- jie sakvdavo Lietuvoje, $o D-rui \ itkui, C levelando
ja pažangiems lietuviams ir tai reikia nesigailėti sviesto lietuvių gydytojui, kuris la- __   ..
jų organizacijoms už paro- ir kiaušinių klebonijai — bai sumaningai pirmininką- tarp Lietuvos žmonių. Ir tai 
dytą jam prielankumą. Jis tuomet Dievas orą pataisy- v0- Bet daugiausia pne Kon- bus vjena§ įg geriausių bu- 
nedėkoja nei sandariečių ly- siąs. * greso darbų spartumo pnsi- dų padėti Lietuvos demo-
deriams, nei tautininkams. Dabar gi “Draugas” sako, dėjo vadovaujamoji \eikejų kratijai mušti fašistinę dik- 
Šitą faktą paskelbė 55 savo kad oras yra ne Dievo, bet komisija, kuri tarp sesijų ir taturą.
numery pati “Vienybė.” gamtos padaras. Girdi, gam- Per naktį bendrai tarėsi die- yra da sumanymas siųs- 

-------------- ta baudžia žmones. Įdomu notvarkės klausimais, kad tj Lietuvon vieną ar du at
būtu žinoti, ar “Draugo” re- sesijose nereikėtų eikvoti «tovu, kad ištirtu tenai poli- 

aikn nereiks infnpms tnn- • ,__i- • vTi. _

Jiems patiems žalinga, 
žinoma, dėl to, kad išvesta 
iš kantrybės tauta gali juos 
skaudžiai nubaust. Mes ma
nome, kad nuo bausmės tau
tininkai savo kailio ir neiš-

KO ČIA JIEMS DŽIŪ
GAUTI.

“Naujosios Gadynės” “ža
rijų” rašytojas sako:

“Atžagareivių tautininkų 
spauda skaičiuoja ir mieruoja 
savo laimėjimus SLA. seime. 
Bet ką jie laimėjo?

“Visas jų džiaugsmas, kad 
pažangieji neturėjo nulemian
čios didžiumos. Bet ar jie (tau
tininkai) užmiršo, ką sakė 
ruošdamiesi prie SLA. Pildo
mosios Tarybos rinkimų ir pa
ties seimo?

“Jie gyrėsi ir tikrino, kad 
pažangiuosius ištaškysią ke
purėmis! Taigi, gal jie skaito 
laimėjimu tą, kad patys dar 
galėjo grįžti su kepurėmis?”

daktoriai jau išvirto bedie
viais, ar tik netyčia poną 
Dievą užmiršo?

laiko nereikalingiems gin- tįnįy kalinių būklę. Mums
cams. Dėl to visi Kongreso rodos, kad tai nerimtas su-
rtarnai ein icain is era iri n ir_________  vt._ i._ ^i-~ ** manymas. i\es Ka gi toKiedėl to visi gėrėjosi, kad šito- ', . ., . --------- nuvažiavę galėtu
kio sklandaus ir spartaus patirti? Lietuvos valdžia
re1^ ?vai’sly®° nebuvo kalėjimų jiems netik neati-

08 matę jokiame kitame dide- darys, bet ir juos pačius ga-
28 numery iiame suvažiavime. lėg suimti q jeigu rinkti

Jeigu paimsime dėmesin žinias apie kalinius iš pri-
“Atvykos Dr. J. šliupui į tuoj po Kongreso Įvykusį vatinių šaltinių, tai dėl to į

Ameriką, bendras frontas ban- SLA. seimą, kuriam visi pla- Lietuvą važiuoti nei nerei-
dė jį kiek galima išnaudoti... nai ir mandatai buvo su- kia; visas žinias iš tokių šal- 
Tačiau kai Dr. J. šliupas atsi- tvarkyti iš kalno, visi rapor- tinių galima gauti laiškais, 
sakė dalyvauti jų ‘kongrese,’ tai parašyti ir atspausdinti, Pinigus, kokie butų išleisti 
tai kairieji iš piktumo griebėsi prezidijumo rinkti nereikė- atstovų kelionei, galima su- 
jį diskredituoti.” jo, ir jeigu vis dėl to per išti- naudoti daug naudinges-

. ..... , sas dvi sesijas seimas nega- niems dalykams — kad ir
Jo? Pi»o Iėi° Pra<iėt savo reikalų Kongreso ‘knygos išleidi-

® svarstyti, — jeigu visa tai į- mui.

ŽIOPLA PASAKA.
“Sandaros” 

savo laikraščio 
šneka:

palas. Faktas yra toks, jog
patys Kongreso rengėjai pa sjdgmėti, tai Amerikos Lie- Centro Komitetas, kuris

žinoma, džiaugtis tauti- ^dalv™ tb kad LiefuvS Kon«re^? Jav?kdjr' C.hic^'e’
ninkams nėra ko. Jie turėtų fašisūi negalėtų ji kaltinti par°de beTOlk tuoJaVs sušaukt, .sus.nnkt-
neužmiršti, kad “Tėvynė” dalyvavus toki™ suvažia- motinos vaikai „e H®'i? oSdėt'^kinfi tn^timAe rio looTvoitc-ziiaofi m.,: * i i - • j-i Vienos motino^ \<4ikai ne- ti, ir pradėt vvkinti tuosturės da įsspausdmti n sei- vime, kuns pasmerkė jų dik- b , -- . j. ž darbus kuriuo<‘ Kongresas
mo priimtą rezoliuciją prieš taturą. Aišku todėl, kad kai- . ų ga ej? a Dl -- u?aious’ yriuos Kongresas. Smetonos diktatūrų. Tai bus rieji negalėjo nei’pykti (ir P8''*4*
labai karti pilė, o jų reikės visai nepyko), kad jis Kon- kaiP.dirbo lYamS Parll« “ ----------------------------------
Juk nui^_______ grėsė nedalyvavo. _ 0 vis dėl M visų dar.

Tiktai sanoanecių įydę- jįg neSpųj0 užbaigti. Pa- D, . .. ,. .
riai ant d-ro Šliupo pyko ir ^žiui guJv nutajieš. Birželio 12 dienų girtim nvoL’olhoc Irom _ * . _

GIRTI “JAUNALIETU
VIAI” MOKINA SVIETĄ.

FAŠISTAI KAPOJA DAR 
BININKAMS ALGAS

Išžudę nuodais tukstan 
čius nekaltų Etiopijos gy

£. .10 prakalbas boikotavo, kam koti bud kai Amerikos Kauno patriotvaikiai, kurie
stan- J1S.”«ldav« pakinkyti j jų lietuviai gįlžtų geriausia pa. vadina save “jaunalietu- 
. suklerusių kalamaskų. gelbėti Lietuvos liaudžai ko- y?a,s> ,, susirinko Mickevi- 

ventojų ir pavergę ‘jų kraštą tautininkai panaiici voti už laisvę. Šituo rūpintis ciaHs slėny, užkure dideli S.VO kIpitaPlistų^dai,.It2 UETWOS ” “ Ko“- Alt
lijos fašistai dabar pradėjo 
pulti savo tautos darbinin-

kuris pasilieka kaip tolimes- u'i°tiskas prakalbas, dekla-
Keleivy” buvo jau rašy- nė Amerikos Lietuvių Kon- nacijas ir kitaip kvailiavo- 

- ------ ti. Vienas buvo tiek girtas,PRASTA GARBĖ.
Sandara” 28 numery gi- į kus. Jie pradėjo kapoti jų ta, kad tautininkų ' diktatu- greso tąsa. Taigi Centro Ko- ^l^maJnrakalb^i
ii kad n. Skinitis nrisiun-'algas. Neprikklausomos dar- ra prieš Smetonos “seimo” mitetas ir privalo tuo pasiru- ^Kyuamas piaKdiuą i

ne tik Amerikoje, bet ir Lie- 
tuvoje labai populiarus ir kai
muose skaitomas su didžiau riasi, kad p. Skipitis prisiun- 'algas. Neprikklausomos dar- ra prieš Smetonos “seimo' mitetas ir privalo tuo pasiru a-inninin mnoi
Siu malonumu, nors nesupran- tęs iš Kauno pasveikinimą bininkų unijos Italijoj yra rinkimus uždarė Kaune ke- pinti. Jis tun nustatyti pla- rnusų

panaikintos, o jų vieton su- liatą laikraščių, jų tarpe ir ną ir pasiūlyt jį kolonijų ko- Voldemaras, jgiiuvo i de-
darytos fašistų kontroliuo- “Lietuvos Žinias.” Dabar mitetams, kurie susideda iš ganų laužą ir apaege.
jamos unijos. Ir tos Mussoli- mes gavome iš Kauno tą pa- įvairių organizacijų atsto- valdzia Jau
nio valdomos unijos dabar tį dienraštį, tik antgalvis vų. Kolonijų komitetams jį Įjalietuvius laiko savo įsti- 
daro su fabrikantais tokias jau nukirstas per pusę, pa- užgyrus, planas turi būt vy- ^miausiu ramsčiu ir rtuorta 
darbo sutartis, kad fabri- likta tik “Žinios,” o “Lietu- kinamas gyvenimam tiems piemenims net gink-
kantams butų kuo daugiau- vos” jau nebėra. Išrodo, Toliau, Kongresas nenu- IVf neslotis. Bet kai dabar 
šia pelno. kad vien tik tas žodis tauti- rodė, kas turi būt daroma sltos ^a.uJos sekretorius Ig-

Tas pats dedasi ir Vokie- ninku cenzūrai ir buvo bai- su tomis rezoliucijomis, ku- klS- Pasigėręs eme
Jeigu Lietuvos žmonės do-'ti jo j. Paskelbtas oficialus sus. ‘ rios buvo nriimtos įvairiais kalbėti uz Voldemarą, tai

metusi tautininkų-sandarie-' fabrikantų organizacijos in-
čių kromeliu, tai ištikrujų Į deksas parodo, kad nuo DA $125,000,000 ANGLĮ- kyti jas portfeliuose ar stal-

tama. kartais, tikrosios to fel
jetono aktualijos. Ne taip se
nai ‘Vienybė’ begėdiškai buvo 
nusiplagijavusi ‘Maikio’ tėvą. 
Bet negana antraštę pasičiup
ti, reikia mokėti ir parašyti.

“šiam, simpatiškai tvarko
mam, savaitraščiui ir jo re
daktoriui S. Michelsonui lin
kėtina visokio pasisekimo.” 

Nors “Keleivio” redakto-

tautininkų-sandariečių sei- 
mukui Clevelande. Pacita
vusi tą fašistišką pasveikini
mą, “Sandara” pareiškia 
tokį džiaugsmą:

“Kaip matome, Lietuvos 
žmonės atydžiai seka musų 
tautinį judėjimą.”

rius nesijaučia tokių gražių butų pamato džiaugtis. Bet 11932 metų Vokietijos pra-
komplimentų užsitarnavęs, •c~1“------- l"J ----------------" ------—,-1*
vistiek jis draugiškam Kau
no dienraščiui nuoširdžiai 
už juos dekuoja ir linki 
jiems ten Lietuvoje greitai 
susilaukti kuoplačiausios 
demokratijos ir pilnos spau
dos laisvės. tų.

JOS GINKLAMS.

rios buvo priimtos įvairiais T. . ,
klausimais Aišku, kad lai- Kauno komendantas paso- 
kyti jas portfeliuose ar štai- M kalėjiman dviem
čiuose negalima. Jos turi menesiams.

čia faktas yra toks, kad šitą monės pajamos pakilo 65 Bijodamosi, kad Europoj būti platinamos. Kaip ir 
pusgyvį seimuką sveikino ne nuošimčius; gi darbininkų nekiltų kurią nors dieną *kur jas platinti, tai irgi Cen-
Lietuvos žmonės, o vienų pajamos per tą patį laiko- karas, Anglijos valdžia rei- tro Komiteto dalykas,
vienas Smetonos lekajus — ,tarpį nukrito 20 nuošimčių, kalauja, kad parlamentas Da prieš Kongresą bosto- Užpereitą sąvaitę, 7 liepos
Skipitis. ! Nežiūrint to, darbininkų ai- paskirtų da $125,000,000 niečiai buvo pasiūlę per Maskvoje mirė GeorgijVa-

MIRĖ SOVIETŲ DIPLO
MATAS ČIČERINAS.

Šitokios “garbės,” turbut, * gos dar kapojamos. Štai, fa- ginklams. Jos ginklavimosi “Keleivį,” kad visa šito siljevič Cičerin, buvęs Sovie- 
nei Lietuvos ubagai nenore-, brikantų organas, “Deu- išlaidos šiais metais turbut Kongreso istorija ir jo rezo- tų užsienio reikalų komisa-

itsche Volkswirtschaft,” ra- viršys bilioną dolerių liucijos bei nutarimai butų ras. Jis senai jau sirgo.

K f-
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE.
Ant “Birutės kalno” buvo 

karas.
Palei ežerą pas mus ran

dasi kalnelis, kuri vietos lie
tuviai vadina “Birutės kal
nu.” Šiomis dienomis ant te 
kalnelio, svetimtaučių aky
va iždo je, buvo kilęs karas 
tarp lietuvio L. ir jo burdin
gieriaus. Už tai, kad burdin- 
gierius nupirko savo šeimi
ninko žmonai dresę, šeimi
ninkas L. aptašė jam antau
sius ir padarė “juodas akis.”

Vėliau šeimininkas aiški
nosi, kam jis mušė burdin
gierių už dovanas. Sako, 
kad nupirko dresę, tai jau 
nieko nesakyčiau, ale kada 
jis padeda jai tą dresę užsi
dėt ir nusiimt, tai jau per
daug patarnavimų. Sako, ki
ta kumutė užėjusi, kaip jis 
tą dresę savo gaspadinei 
“mieravęs,” ir tuoj kalbos 
apie tai paplito po visą mie
stą. Dėl to ir kilo “vaina.”

Burdingieriams čia visgi 
turėtų būt gera pamoka: jei
gu jau reikia uždėti ar nu
imti gaspadinei naują dresę. 
tai reikia apsidaiiyii, kad 
kitos kūmutės nematytų, 
nes jos labai pavydi. Paskui 
reikia vaikščioti su juodo
mis akimis.

Michael Asadorian, 45 
metų amžiaus vyras iššoko

-----  per langą nuo šešto aukšto
Liepos 12 dieną “Dirva” i ir ant vietos užsimušė. Pirm 

turėjo surengusi pikniką to jis pareiškė, kad jau šeši 
Machutos darže. Nors vieta' metai laiko kaip negaunąs 
piknikams laikyti gera, bet pilno laiko dirbti. Padirbęs 
publikos buvo nedaugiau- kur dieną, kur dvi, ir taip 
«ia. Gal tai dėl to, kad oras toliau. Atsibodo vargti, sa- 
buvo nepakenčiamai karš- ko, taigi bus geriau užbai- 
tas. gus savo vargus. Tai da vie-

-------- na 'nedarbo auka.
Juozas Komaras iš Pietų --------

Amerikos siunčia gerui die- Ohio valstijoj bandoma 
nų visiems savo draugams ir panaikinti taksus ant valgo- 
pažįstamiems Clevelande ir mų daiktų, už kuriuos dabar 
kituose miestuose. Sako, yra mokama 3 nuošimčiai, 
jam ten gerai sekasi. Vėliau Gubernatorius išleido peti- 
ketina važiuoti į Prancūziją, ciją, po kuria reikia surinkti 
Angliją ir gal kitur. milioną parašų, kad valsti-

--------  jos senatas priimtų šj reika-
Clevelandą buvo užpuolę ^4 apsvarstymui. Su tais tak- 

dideli karščiai. Daugelis ,?ais yra varomas baisiai di- 
silpnesnių žmonių apsirgo ir delis šmugelis — daugelis
keliatas mirė. biznierių ima taksus nuo 

žmonių, o valdžia jų negau
na. O jei kiek gauna, tai ne 
tiek, kiek žmonės sumoka.Įvairios smulkmenos.

Didžiųjų ežerų parodoj y- 
ra ir teatrų, kur jaunos mer
ginos šoka visokius šokius.
Jaunas ir gražus policijos
direktorius Ness užsimanė valdžios agentu už rašinėji 
patirti, ar ten nešoka kar- i«oj
tais visai nuogos merginos,

Daytone Mrs. Alma Reu
ter, 40 metų amžiaus mote
ris, tapo areštuota federalės

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

D-RO JONO suiro P KANALUOS 
IR KITI DALYKAI.

PAGERBIMAS SLA. DELEGATŲ IR 
PILDOMOSIOS TARYBOS NARIŲ.

NEW BRITAIN, CONN. pos 13 d. vakare prie Lietu- Pittsburgh, Pa., liepos 9 delegatus ir Amerikos Lie 
Liepos 4 d. Lietuvių Ap- -rainės pradėjo kumš- dieną SLA. 40 kuopa buvo tuvių Kongreso. Mat SLA.

e vietos Piliečių Kliubas bu- raudyti į A. B. S. ir bu- surengus Lietuvių Mokslo 40 kp. turėjo porą delegatų
vo parengęs pikniką, žmo- tlhVelai-praudęs tą žmogų, į Draugijos svetainėje pasi- pasiuntus ir j Amerikos Die
niu 1 buvo gražus būrelis. 'ru r;e P K., kuris drąsu- linksminimo vakarą, sutik- tuvių Kongresą.
Taipgi turėjom keliatą žv- . ; ''‘-'Perą apmalšino. į tuvėms SLA. Seimo delega- Pirmiausia pakviečiamaTaipgi turėjom 
mesnių svečių, t. y. d-rą J. 
Šliupą iš Lietuvos ir “Kelei
vio” administratorių dr-gą 
Geguži iš Bostono. Pikui 
ke dalyvavę newbritainie- 
čiai su svečiais netik pasi
matė, bet daugelis ir pasi
kalbėjo. Kurie piknike ne
buvo, nekurie net apgailes
tauja.

Liepos 5 d., sandariečių 
kuopa parengė d-rui Šliupui 
pietus hotelyje, kuriuos val
gė apie 15 žmonių. Bet san
dariečių buvo vos apie ke
turi, kiti visi buvo pažan
gesni žmonės biznieriai ii 
keliatas buvo socialistų. 
Sandariečiams tame garbė 
nepriklauso.

bet pats nenori eiti žiūrėt, 
todėl parinko dvi moteris 
policistes ir pasiuntė jas ap
žiūrėti. Jų raportui nepasiti-

mą grasinančių laiškų įvai
rioms firmoms. Jos vyras se
niau buvo areštuotas už toki 
prasikaltimą.

Policija rado prie ežero

Amerikos Lietuvių Kongre
so reikalais.

Nors Amerikos Lietuvių 
Kongresas Lietuvos demo
kratijai ginti jau praėjo, bet 
pradėtas jo darbas turi būt 
varomas tolyn visu smarku
mu, ir jis bus varomas tol, 
kol musų broliai Lietuvoje 
neatgaus savo teisių ir pil
nos laisvės.

Kongreso rengimo komi
teto valdyba jau turėjo po
sėdį 12 liepos Jono Jaro na
muose ir ilgai tarėsi, ko
kiais budais bus geriausia 
vykinti Kongreso nutarimus. 
Nutarta šaukti vietos dele
gatų visuotini susirinkimą ir 
pakviesti visus vietos lietu
vius, kuriems tik rupi laisva 
ir demokratinė Lietuvos res
publika. Šitame susirinkime 
bus raportuojami Kongreso 
nutarimai ir svarstomi pa
siūlymai, kaip tuos nutari
mus vykinti. Susirinkimas į- 
vyks L. D. Svetainėj, bet 
diena ir valanda bus pa
skelbta vėliau. Taigi tėmy- 
kit spaudą.

nėjęs, pasiuntė dar pora vy- drapanas, bet nuskendusio 
rų inspektorių apžiūrėti, žmogaus negali surasti. Dra- 
Bet sako, kad ir jie gal me- panos siūtos Detroite, ir var
iuoja. Dabar 
persitikrinti.

nutarė pats das įsiūtas “F. E. Hook. 
Daugiau jokių raštų nerasta.

Kitos žinios apie lietuvius.
D-ras Antanas Kazlaus

kas, kuris gyvena po nume
riu 12804 Wanda, jau išsi
ėmė leidimą apsivedimui. 
Jis pasirinko savo gyvenimo 
drauge Annettą DeRighter. 
D-ras Kazlauskas yra žino
mas kaip geras gydytojas 
netik tarp lietuvių, bet ir 
tarp svetimtaučių.

Juozas Bukys ilgoką laiką 
gyveno Clevelande, ir turė
jo neblogą darbą. Bet dviem 
pastarais metais pradėjo 
sirgti džiovos liga. Taigi bu
vo sumanęs vežiuoti Lietu
von, manydamas, kad ten 
oras geresnis ir gal pasveiks. 
Bet buvo jau pervėlu. Šį pa
vasarį ten parvažiavęs mirė, 
susilaukęs 50 metų amžiaus. 
Buvo kilęs iš Buivėnų kai
mo, Kupiškio valsčiaus.

Teko nugirsti, kad šv. Jur
gio parapijos vikaras, kun. 
K. Petreikis, tapo paskirtas 
klebonu į Youngstowno lie
tuvių šv. Franciškaus para
piją, kun. Steigmano vieton.

,. OT . . . pakviMinėto posto kamandienus tų ir pagerbimo SLA. prezi- • delpyatp
V. V. kariuomenėje nebuvo, • dento F J. Bagočiaus ir vi- gaveikien" Ji pareiš-

!.• nr.vo tik Home guard, ce prezidento J K. Mazuk- kė, kad SLA seime ir Ame_
ta,Pu streikų ne- nos. Kitaip pasakius po sei- rjkos Lietuvių Kongrese vis

ai jis šaudyt neismo- minis bendras minčių pasi- kas buvo ^eraį įr kįtj deje. 
irbar jis pradėjo mo- dalinimas ir pasilinksmini- įai , daugiau ką pasa. 

Kylis šaudyt kumscia į ak}, mas. Ir toks minčių pasida kys
kamandieriau V. V.! linimas ir pasilinksminimas ‘ , .... »

wv,u legionas turėt, pas mus jau ne pirmas. San^
Du metai atgal po Dėti oi- ros įr tautininkų konferen- 

to SLA. seimo toje pačioje cįjos delegatas. Bet jis kal- 
svetainėj irgi buvo panašus bėjo vien tik apie SLA. sei- 
parengimas. Tame “klum- ma jr kvietė visus prie vie
piu sunešime” buvo pagerb- nvbės ir darbuotis SLA. ge
tą netik seimo delegatai, rOvei.
bet ir 4 naujai išrinkti Pil- Trečioji kalbėtoja V. J. 
domosios Tarybos nariai, Količienė; ji dalyvavo SLA. 

i būtent: prezidentas F. J. seime ir Amerikos Lietuvių 
Bagocius, vice prezidentas Kongrese. Savo kalboje ji
J. K. Mažukna, iždininkas palįetė netik SLA. seimą,
K. P. Gugis ir sekretorius })et jr kongresą, pabrėžda-
dr. M. J. Vinikas. ma faktą, kad kongresas

Šiais metais Pittsburgho pavyko, nežiūrint kad ne- 
SLA. darbuotojai turėjo pa- kurie žmonės kongresą nei- 
sitenkinti dviem Pildomo- gė.
sios Tarybos nariais daly- Pakviečiamas A. J. Lelio- 
vavusiais musų parengime, nis, LMD. prezidentas ir 

Mat po sunkių seimo dar- kongreso delegatas. Paskui 
perstatomas pats šio vakaro

bet tt 
Įvyko 
ke. ta

eu;

u e. daugiau atydos į to
kius kamandierius, iš savo 
tarpo prašalinti, kitaip žmo
nės nenorės lankyt musų 
parengimų ir žiūrės lyg į 
kokius mušeikas.

Ex-kareivi».

Zodis-Kitas iš Šio
Miesto Socialistinės

Administracijos.
BRIDGEPORT, CONN.

Teko pastebėti, kad tūlas 
gyventojas, 

iš-

Liepos 5 d. po pietų buvo 
parengtos prakalbos Lietu
vių salėje, ant Park gatvės. ,. .
Žmonių buvo mažai. Kaltė *. .♦ . .„tame, kad nebuvo tinkamai s,untlneJ0 Keleiviui

John Dillinger, pagarsi- Ant Sacket avė. pasiutęs 
jusio Amerikos plėšiko Dil- šuva sujudino visus gyven- 
lingerio tėvas, randasi eže- tojus, kai pradėjo po gatve 
rų parodoj ir aiškina jau- vaikyti mažus vaikučius. Bu- 
nuoliams, kad neapsimoka vo pašauktas policistas, bet 
eiti blogu keliu. Sako, kaip šaudydamas į šunį negalėjo 
mano sūnūs mirė, tai turėjo pataikyt. Tada jaunas vyru- 
tik septynius dolerius pini- kas Zalenka pradėjo savo 
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didelių plėšimų. Jis negalė- jam pavyko jį pritrenkti, 
jęs savo sunaus sulaikyti, tada kitas vyrukas pribėgo 
tur būt buvęs jau taip apsi- su lazda ir šuni užmušė, 
gimęs. Senukas jau 71 metų * jonas Jarus,
amžiaus, bet dar gana gy
vas.

Ohio valstijoj ilgai nelijo. 
Farmeriai buvo labai susirū
pinę, kad turės milijonus do
lerių nuostolių. Bet gal vis
kas atsitaisys, nes 29 ir 30 
birželio ištiko gana smarkus 
lietus ir po to javai ir daržo
vės pradėjo vėl atsigauti.

CHICAGO, ILL.
Automobilių užmušti lietu

viai.
Draugas L. Apolis pri

siuntė mums 1 liepos laidos 
“Chicago Daily Tribūne,” 
kur yra sudėti šįmet auto
mobilių užmuštų žmonių at
vaizdai ir jų pavardės. Pasi
rodo, kad per 6 mėnesius šį
met Cook apskrity, kuriame 
randasi Chicagos miestas, 

buvo užmušti
Kento miestelio kruvinas 

streikas jau užsibaigė. Strei- 
kieriai laimėjo 5 nuošimčių automobilių 
algų pakėlimą ir 40 valandų ^asmenys, tarp kurių se 
darbo sąvaitę. Per šį streiką kančios lietuviškai skam 
buvo daug kraujo pralieji- kančios pavardės:
mo tarpe streikierių, polici
jos ir streiklaužių.

Jau seniau rašiau, kad 
Ohio valstijoj pradėjo far- 
mas elektrifikuoti WPA pro
jektu. Liepos 8 dieną Syd- 
ney apylinkėje buvo pirmu 
kartu elektra apšviesta Har- 
ry Lindsey farma. Nuo da
bar ir kitos farmos bus ap
šviestos elektros šviesa. Far- 
mieriai tuo labai džiaugiasi.

Clevelando airportas pa
darė kontraktą su Standard 
Oil kompanija, kad pirks iš 
jos gazoliną per ateinančius 
3 metus. Per tą laiką busią 
suvartota apie 5,000,000 ga
lionų gazolino tik vienam 
Clevelando airporte. Kas 24 
valandos čia padaroma 44 
pakilimai.

Juozas Misius,
Bronysė Aukupis,
Jonas Šūkis,
Jonas Bartaševičius,
Ona Jaškienė,
Eleonora Kunka (?),
Juozas Prankus,
Charles T. Dvvelis,
Juozas Sakovičius,
Danielius Kunka (vaikas)
Antanas Birieta,
James Manaitis,
Juozas Stungis (vaikas),
Alicė Statkus,
Jozefina Jurčik,
Marė Rukavičienė,
Laurinas Jurevičius,
Liudvikas Saulis,
Juozas Vasilkus,
Antanas Klevinskas,
Franas Petrius,
Veronika Kozevič.
Gali būt, kad tai da ne vi

si lietuviai žuvę Chicagoj 
nuo automobilių, nes lietu
viškos pavardės dažnai bū
na taip iškraipytos, kad sun
ku jas pažinti.

Girdėjau, kad adv. N. 
Rastenis su žmona ir kitais 
šeimynos nariais išvažiavo 
atostogauti į Baltimorę, kur 
jis seniau gyveno. Ar p-nia 
Rastenienė grįš atgal, ar vėl 
ten pasiliks, neteko patirti.

Policija sugavo du jaunu 
vyruku,' 19 ir 20 metų am
žiaus, kurie esą pagrobę sa
liuno savininką Zarides ir ___________
atėmę iš jo $2,500 tuo pačiu Į _ 
laiku. Jiems gręsia kalėji- TRAUKINYS 
mas iki dvidešimties metų.

siuntinėjo
išgarsinta. Mat, pas mumis karp„ 1ŠZ‘B,?d£ep°rt Su*J- Mat po sunkių seimo dar- 
sandariečiai nusigyveno nuo day Heialdo, kuriame ne- bų SLA. prezidentas Bago-

pamatuotai puolama sociali- čius, jieškodamas poilsio, kaltininkas F. J. Bagocius, 
•tų majoras, Jasper McLevy. j vyksta atostogauti ant SLA. prezidentas.
raikau savo pareiga pam- “Marso” (t. y. i Marš, Pa.), Rae-očius kalbėio anelu foimuoti ‘Keleivio skaity- o Pittsburo-has \u šio laiku • tta^oc.lus. Kaioejo angių 

tniiK kain tikrai dalvkai čia ? rilLSPurg|?as su ,S1U laiKU ir lietuvių kalbomis, gražiai 
an,., lipiai.

senių kraitį.
nrankiniimac ciitoii.!--------- ---- - — t Buvo pakviesti tarti savo

kuris po kojom pinasi. Yar- ^"^75^000 i metus Privati-1 qįUĮU pare,n?lm^ pasitarti žedį SLA. vice prezidentas 
do to sandariečių New Bri- Eu i-onLaktas kainuodavo SLA‘- relkaĮ?’s ir kartu su j k. Mažukna, P. Pivaro- 
taino kuopos generolo ne- * • tui ^62oo i mėnesi dau Pasilinksmint ! Plttfe- nas ir Dr. J. T. Baltrušaitie-
skelbiu, tik taip sau vedęs, °d°a*b™^k^et bU^hą’ t K nė. Vakaras buvo užbaigtas
bet gyvena be pačios ir di- metų Parepg^as bu- šokiais. S. Bakanas.
dfdię’ fašistinė;; nlpnprka vo tikrai saUnus Ir visais at- ____________
Sandariečių sm'etona mane', gŠoiimT kon Žvi'™is PtVyk°’ nOrs ir ant ’kad d-ras šliupas kalbėda- ’S gre't“3’< buvo surenS!tas-
mas pafrirs Lietuvos fašisti- ,7^ ,“r įfi?XP SveC1“ lr y.,esn,« dalyvavo į
nę valdžių ir duos pipirų >?„I„k.!]IS»2ke‘ SV8?"*1? Slmto- Pittsburgho
socialistams ir komunis-

nusigyv
koto. Mat, jų baltom kelnai
tėm generolo publika ne- *l¥.*u<aj 
myli. Jis perstatydamas La!kau 5370 
d-rą Šliupą pradėjo, rėžt 
spyčių, bet publika nepa
kentė ir paliepė jam sustoti 
Mat New Britaino žmonės i 
tą “lyderį
valgytą

Britaino žmonės i r J* 9 Joklų sunkuml3i” žiuri kain i iš- Bridgeport Poste 2 birze-įgLA. prezidentas Bagocius 
kiaušinio lukštą ko ve kas rašoma: Miesto.net nuo “Marso” atvyksta į 

:__ : ’ ISmatŲ SUranklojimaE šutau- Į mimu nacitorti

tus. Miestui kainavo $80,-; SLA. kuopų delegatai^ ir

MINDEN, W. VA.
Iš tamsaus kampelio.

Ši vieta guli tarp aukštų
u Kuinums- O(W irkti visi darbui ^-7" . į -p-’ kal"U’ ??°dO

tams uz protestus pnes Lie- reikaldgi vežimaii kurie dalyvavo tame uarenrim? y Praslsky'Y '^mones 
tuvos \aįdzių. Bet d-ias J. man0Tna laikys penkis me- Vakarėlio uroffiama urasi* tarpe susispietę gyventų, 
šliupas visa. apie tai nekal- ghį firntajdėlo su ' J^a anglių kasyklos, ku-
bejo. Jis aiškino geros lais- d $191.000 į metus, Sg? £>kiak b nos nuo Naujų M?1? hgl.?e’
vos valios žmonių reikalą- ■ b 515,910.66 per mėnesį.' SvSams'ir viešnioms sn gUZŽS miLnes’0 d!rbo -pllnU 
vimus ir prašė paremti Eti- Dal)ar miestui ,Pinuos J9. tempu, bet gegužes menesy

700 i mėnesi P ast?ej° pradėjo dirbti po 2 ir 3 die-
P -.^a!nas* ^r- J- T. Balt- nas j sąvaitę, o nuo birželio 

Ir iš tos sumos atidėdama _ir he^vių pįrmos, 2 kasyklas visai už-
-—kas mėnesį po $1,350 už į- * ka’l??^s1 atldare. vakarą, darė> 0 kitos dvi paliko dir5.

Prašė, kad Amerikos lietu- rankių nusidėvėjimą, ir vi- paaisKinnama apie tikslą tk Apje žmOnių neteko
viai pagelbėtų aukomis Lie- sas kitas išlaidas ir miestui šio vakaro m pavedė tvarką darbo> todėl .patarčiau lietu-
tuvoje sukurti kulturinges- palieka $6,200 į menesį. Tai vesti A. Vainorui, SLA. 40 viams iš kitur nevažiuoti čio-
nį ir šviesesnį gyvenimą. yra socialistų administra^i- ?sQĮ?inpim^kui- . nai darbo jieškoti, ne? jo ne- 

Taipgi priminė, kad dau- .jos nuopelnai. To paties • - ? .tvar ,s vedėjas bus ga]įma gauti. Lietuvių
gelis Amerikos lietuvių, ši- “Bridgeporto Posto toj pa- P - į pradeda su 40 čia gyvena apie 14 šeimy- 
tuos jo manvmus pasižadė- čioj laidoje editonalas kai-, P - ega.ais. Pakvie- nu- iaįkraščius mažai kas
jo paremti. "Pasakė ir tą, ba apie Jasper McLevy me- cia is enes tarti po keliatą skaito pareina tik 2 “Kelei- 
kad viena ypata tam reika- dni raportą, kur sakoma: Dk kaipo delega- viai” ir 1 “Naujienos,” o ki-
lui paaukavo $100. Visa pu- “1934 m. miestas turėjo tus «»mo, bet kartu ti laikraščiu visai neskaito.
— - - - - $15.121.000 skolų; tūlos tų - *

nės Kultūros draugiją Lie 
tuvoje, pagelbėt įsigyti lais 
vas kapines, pagelbėti atsi 
kratyti kunigų vergijos.

blika d-ro kalbai r____ , . ...
paplojo. Buvo keliatas ir skolų jau buvo prinokusios 
davatkų ;tos tankiai susirau- reikėjo atmokėti, bet mie- 
kė ir net užsimerkė, kuomet iždas buvo tuščias. Vals- 
aiškino apie negerus elgė- tijos legislatura leido mies- 
sius kunigų. Baigus d akta- tui užtraukti naują paskolą, 
i-ui kalbą, p-lė S. Matuliutė ?2;202,000, kad apmokėti 
paskambino pianu ir sūdai- prinokusias skolas. Reiškia, 
navo tris gražias daineles. nu0 vien° ėmė, kitam davė. 

_ . , . , , Dabargi majoras savo ra-
Tunu pastebėti, kad p-lė porte sako; ‘Pirmu kartu 

S. Matuliutė visiems patai- miest0 istorijoje miesto sko- 
nauja. Kas tik čia ką rengia į0? vra mažinamos ir šį me
tai visuomet ją kviečia pa- ta bus atmokėta $807,000’.” 
gelbon. Ji geriausia musų Laikraštis savo editoriale 
damininkė, mandagi, ir pu- parodo, kad miestai, valsti
blika ją labai myli.

Kartu dalyvavęs.

NEW BRITAIN, CONN.
Posto komandierius V. V. 

mokinai! šaudyt.

jos ir pati federalė valdžia 
lenda vis gilyn į skolas, gi 
Bridgeportas su socialistu 
majoru McLevy kaip tik 
priešingai—skolas mažina.

šitokia pavyzdinga socia
listų tvarka, žinoma, yra 
kaulas republikonų, demo-

Musų kolonijoj yra susi
tveręs lietuvių ex-kareivių
legijonas ir gerai gyvuoja ir kratų ir išalkusių polikierių 
visuomenė juos gerbia kaip gerklėje, todėl nenuostabu, 
pasaulinio karo veteranus, kad jie loja lyg šunys ant 

Bėda tame, kad šio posto mėnulio per “Bridgeporto 
komandierius V. V. prade- Sunday Heraldą.” Bet tas 
da šturmuoti prieš ramius jų lojimas juos pačius tik 
piliečius. Per vėliavų krikš- numaskuoja vietos gyvento- 
tynas jis pradėjo šėlti, bet jų akyse.

Šagamore Hills. Sako, kad žmones, kurie važiavo iš a- kiti ex-kareiviai apmalšino Kitą kartą pranešiu dau-

Midland bankas patrau
kė teisman du Clevelando 
priemiesčiu, Northfieldą ir žė automobilį

UŽMUŠĖ 9 
ŽMONES AUTOMOBI- 

LIUJE. •
Michigano valstijoj perei

tą sąvaitę traukinys sudau- 
ir užmušė 9

BLUE RIBBON 
MALT

jie kalti bankui apie $40,000. tostogų į Pennsylvaniją.jir nuvežė namon. Dabar lie- giau. Rytietis.

todėl tamsumas tarp jų di
delis. Sulaukę užmokesčio 
dienos, visi pasigeria ir 
staugia kaip vilkai alinėse. 
Daugelis tokių apsipeša, o 
potam papuola į belangę ir 
teisme užsimoka pabaudas. 
Moterįs irgi neatsilieka. Štai 
viena dikta moteris vaikš
čioja po namus ir kviečia 
vyrus “persiimti.” Man pri
buvus čionai, ateina kur aš 
gyvenu ir sako: “Tu naujas 
atvažiavęs, tai eisime persi
imti.” Iš karto maniau, kad 
ji girta, bet toliau patyriau, 
kad tai jos tokie įprodčiai.

Y ra čia ir kita garsi skan
dalais kumutė, kuri net ir 
teisme buvo bausta už savo 
nosies kišimą kur nereikia.

Šitokiem žmonėm patar
čiau vietoj degtinės užsira
šyti naudingą laikraštį. 

Keleivį” ar “Naujienas.” 
iš kurių jie galėtų apsišvies
ti ir gražiau gyventi. O ris- 
įtikėm ir kitom kūmutėm 
i patariu susivaldyti ir nusto
ti pletkas nešiojus ir nera
mumus tarp žmonių kėlus. 
Jeigu jus nenustosite, kitu 
kartu aš jus iškelsiu viešu
mon. J. Joe Ulinskas.

Miesto.net
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

DA VIENAS IŠ
TRĖMIMAS.’

---- T- e Į Kai kurie darbdaviai ne-
Lietuvos “Žiniose” yra j- duoda darbo ateiviui, jei jis 

dėtas tokiu antgalviu vai- nepilietis. Ir kitais dalykais 
džios propagandos straips- ateiviui blogiau už pilietį.

PILIETYBĖ IR BDEPORTAVIMAS. KnJATt!i pATAR|MU FARMERIAM
veikia įstatymas, kad trafi- 
ko neišlaikymas, skaitomas 
irgi prasižengimu. Atsikar- 
totinai girdime reikalavi-

Kaip padauginti vaiskrūmius ir dekoratyvinius augalus.
Vaiskrūmius ir įvairius deko-

nis. Tenai aiškinama, kaip Pilietį iš Suvienytų Valstijų mus, išdeportuoti nedirban- ratyvinius augalus galima dau-
nedorai elgiasi lenkų vai- išdeportuoti negalima, bet t čius ateivius, išdeportuot at- gjntj įvairiais budais. Tačiau
džia su Vilniaus lietuviais, ateivį galima išdeportuoti iš eivius, kurie gauna pašalpą, lengviausia ir praktiškiausia
šiomis dienomis ii istrėmusi čoli^c iaim, tik- munvta Vari arba tokius Viirip nrt. j___ • i- ___ atlenkimu

į ii u-- Suv. Valstijų Augščiausis
Kad lenkų valdžia tre- Teismas apie deponavimų 

mia lietuvius, tai ne tiek jau pareiškė sekantį sprendi- 
nuostabu: bet kad lietuvių mą- “Neįleisti arba išsiųsti 
tautininkų valdžia tremia iš ateivius, arba kokią klasę 
Kauno lietuvių veikėjus, tai ateivių visai neįsileisti arba 
ištikto šlykštu, štai, siomis įgįleist su nekuriomis sąly- 
dienomis iš Kauno buvo iš- gOmis, karės arba taikos me- 
tremta adv. Liuda Purėnie- yra kiekvienos viešpa- 
nė, viena žymiausių moterų taujančios tautos įgimta ii 
veikėjų visoj Lietuvoje. neperduodama teisė, kuri 

Taigi, smerkiant Vilniaus būtinai reikalinga jos nepri- 
despotus. reikia lygiai pa- klausomybei, gerovei ir ap
smerkti ir Kauno satrapus, saugai.”

-------------- Įstatymus, palaikantis at
eivis, neturi bijotis deporta
vimo. Dauguma ateivių, ku
rie buvo išdeportuoti iš Suv. 
Valstijų yra asmenys papil
dę kokį prasižengimą. Bet 
pasitaiko, kad nepilietį grą-

—Gut momink, Maike!
—0 ko tu, tėve, toks link

smas šįryt?
—Geros navynos, vaike! 

Užėjau daug pinigų, tai da
bar galėsiva poniškai gy
vent. ,Pėsčiom vaikščiot jau 
nebereikės. Armobilą nusi- 
pirkrim. Be to, užordeliuo- 
au naujus šiušius ir pasam
dytų nygerį, kad kas dieną 
j'uos nušainytų. Nuvažiuo
sim į Najorką, Picburką, Či
kagą, Ditrojų, Klyvlentą ir 
kitur — tegul visa Amerika 
pamato, kaip Maikis su Tė
vu gyvena!

—Nf'rr'.nrlrnnk tain danąK.««•*** A V* j , < ,yi, j
tėve; aukščiau savęs vistiek 
neiššokri.

—Man pačiam šokt nei 
nereikia, vaike. Mane kiti 
kelia. Ve, Džiova Tysliava 
vėl pavogė pikčerį su mano 
feisu ir įdėjo į savo gazietą. 
Kitaip turbut jau niekas jo 
peiperio nenerka. Tai paro
do, Maike, kad mano asaba 
dar biskį giliuoja!

—Bet kur gi tie pinigai, 
tėve, kuriuos tu radai?

—Čia, Maike, didelis se
kretas. Aš nenoriu niekam 
apie tai pasakot, ba kai 
Bruklyno tautininkai išgirs, 
tai pradės d a aukų prašyti 
ant savo gazietos, ba iš vis
ko matyt, kad pas juos te
nai siekti popieriai. Vienas 
frentas man rašo, kad jie 
tenai jau ir cigaretų neturi 
už ką nusipirkti, tai bank- 
rutkas pradeda vyniot, kaip 
pusberniai Lietuvoj daro. 
Mat, visus pinigus praspen 
dino delegatus į Klyvlento 
seimą veždami; mislino vy
rai, kad galės tautiško Susi- 
viniojimo skarbą iš Gugio 
atimt, ale viską prakišo. 
Taigi fašistiškam bizniui 
taip škaradniai nuo koto 
nusmukus, aš, Maike, su sa
vo pinigais nenoriu niekam 
kvolytis.

—Vistiek su pinigais ne 
pas's’ėp.'i, tėve. Pradėsi ge- 
riau gyventi, ir tuoj visi su
pras. kad tu kaip nors pra
lotai.

—O ką tu sakytum, Mai
ke, kad mudu užsidėtume 
gerą bizni? Sakysim, kad ir 
s? liūną. lada aš galėčiau 
sakyt, kad saliunas yra ta
vo o aš tik dirbu pas tave 
k?n barter.derys... Vat ju 
sei?

—Iš saliuno tu biznio ne- 
• padarvsi. t^ve. Tu daugiau 

pats išgersi, negu parduosi.
—Olrait. Maike, tai tu 

duok man rodą, kas butų 
geriau.

—Aš tam patarčiau, tėve, 
nusipirkti knygų ir parda
vinėti jas. Dabar tuo niekas 
neužsiima, konkurencijos

neturėtum.
kur aš galėčiau jas

varduoti, Maike?
—Parduoti galima visur, 

\ur tik yra pirkėjų. Kur tik 
yra lietuvių, kurie mėgsta 
mygąs skaityti, tenai eik ir 
siūlyk.

Ne, Maike, tokio biz
nio aš daugiau nenoriu.

—Ar jau bandei kada 
nors, kad daugiau nebeno
ri?

—Jes, Maike, sykį traji- 
nau muilą nešiot.. Vienas 
gudruolis davė man tokią 
pat rodą, kaip ir du dabar. 
Sako, visų pirma sužinok, 
kur muilas reikalingas, tai 
tenai šiur parduosi. Aš taip 
ir padariau. Prisidėjau bak- 
są ir einu tiesiai į pirtį. Vač- 
mano prie durų nebuvo, tai 
atidariau duris ir sakau: 
“Soap, soap!” Nespėjau nei 
apsidairyt, kaip mane pa
griebė bobos! Mat, taip tro- 
pijos, Maike, kad tuo čėsu 
pirty maudėsi švento Pran
ciškaus susaidės sisterkos. 
Kaip aš iš jų ištrukau, tai ir 
pats nežinau. Muilo jau ne
turėjau: pypkės irgi nebu
vo, liko tik vienas cibukas. 
Žinoma, tas buvo jau senai, 
kol aš da grinorius Ameri
koj buvau, ale vistiek pri
siekiau prieš panelės šven-

Juozas Stilsonas Pa- 
liuosuotas.

Pereitos sąvaitės pabai
goje \Vashingtone buvo pa
skelbta ir beveik visuose Amerikos dienraščiuose pa- ?,na deportavimas nors ju 
kartota žinia, kad preziden- !r **Pe>?enge joki įstatymą 
tas Rooseveltas dovanojo *!« ?alMff
Juozui Stilsonui bausmę be " l
jokių sąlygų. Stilsonas yra J >•' a(iuosim. :1,<titikima 
nlaėiai Amprikn<? lietuviam® paauosime atsilikimąplačiai Amerikos lietuviam. 52 amžiaus ateivio, ku-
zinomas veikėjas. Pnes ka- • __J ns išgyveno Suv. v alstijose

dauginti sume- 
... dėjusiais ir žaliam stovy. Su- 

voj inge mis. (Kas gali UŽ- įriedėjusiais augliais daugiausia 
ginti juodmarškiniui įskųsti dauginami serbentai. Ūgiai ren- 
darbininką, kada jis reika- kamj rudenį, išlaikomi per žie- 
lauja daugiau algos arba iš- skiepe įkasti į smėlį, o pa- 
e*na .į,streiką,.kad jis remia vasarį sodinami tiesiai į dirvą, 
politiškas teorijas. O to už- Tačiau turint tuščius inspektus 
tenka, kaip dabar Kongre- arba rasodninkus, galima juos 
SUS perleido įstatymą, kad panaudoti vaiskrūmių ir dekora- 
toks ateivis gali būti išde- tyviniu augalu dauginimui, 
portuotas.—Red.) Beto, ke
li projektai Kongrese siūlo
išdeportuoti iš Suvienytų Rasodninkų dėžės, ūgių paruoši- 
Valstijų visus ateivius. Di- mas ir sodinimas,
džiuma žmonių netiki, kad iš rasodninkų išrauname dar- 
šitie projektai bus rimtai žovių liekanas, išrenkame visas 

šaknis ir žemę gerai supurina- 
me. Turint daugiau laiko, nau
dinga vartotą žemę visai išpilti.

rą jis buvo ‘‘Kovos” admi
nistratorium, o karui kilus
buvo suimtas už spausdini- d , ; j R , , 
ma prieškarinių lapelių . ~ -n ‘
“Kovos” spaustuvėj. Jis bu 
vo nuteistas už tai kalėji
mą n, bet už kauciją paleis
tas prasišalino ir tos baus
mės neatliko. Dabar, pra
slinkus nuo to laiko jau 17 
metų, nežinia kas jį valdžiai 
išdavė ir jis buvo suimtas iš

net 35 metus. Du metai atgal 
tas žmogus išvažiavo i Ka- 

šven-
tes pas savo gimines. Jam 
sugrįžus, jis tuojaus apsirgo 
ir buvo paduotas i valstijos 
ligonbutį. Sulyg įstatymo, 
diena, kurioje jis sugrįžo iš 
Kanados buvo paduota kai
po diena jo paskutinio įva
žiavimo. Todėl, kuomet jis 
tapo visuomeniška sunkeny-

svarstomi, nes jie prieangi 
teisybei ir sveikam protui.
(O kiek yra įstatymų, ku
11UOS sveikas protas galėtų o vietoj senos pripilti derlingos 
toleruoti, bet jais musų teis- lengvos žemės. Ant viršaus že
mai remiasi. Red.) . mės supilame švaraus smėlio

Mes tikime, kad Ameri- sluoksnį 2—3 coliu storumo, 
kos toleravimo ir teisingu- smėlį reikia dailiai sulyginti ir 
mo tradicijos vistiek viešpa- šiek tiek suspausti, 
taus. (Tai kodėl tas 52 metd _. . . . , . .
Žmogus buvo iŠdsportUOtas, • . au^ini"lul augalai imami 
kuris 35 metus dirbo Suvie- v,enly metŲ nesumed<^ nuo
nvtose Valstijose kuomet jis ‘sveikų ir «erai augančių auga- 

lų. Augliai supiaustomi į gaba
lėlius 5—8 colių ilgumo, žiūri
ma, kad butų ne mažiau kaip 
3—4 lapų pumpurai. Auglis so
dinimui paruošiamas taip: ašt
riu peiliu nuplauname horizon- į 
taliai po apatiniu lapu. Viršuje

Agrastų dauginimas atlenkimą.
Neturint inspektų. agrastų 

galima gana lengvai pasidaugin
ti atlenkimu Daroma taip: pir
miausia aplink krūmą gerai a- 

•' mcrikoniška šake išpurinama 
žemė, išrenkama visos piktžolės, 
ypač Varputys. Paskui tose vie
tose kur yra vienmečiai augliai, 
su kauptuku padaroma duobu
tės ; jei auglių yra daug, tuomet 
aplink krūmą iškasame griovelį. 
Duobutės ar griovelis pripila
mas kompostinės žemės. Vien
metis auglis prilenkiamas ir vi
duryje griovelio kabliuku pri
smeigiamas. Prilenkti augliai 
apipilami kompostine žeme. 
Prieš užpilant nuo tos auglio 
dalies, kur bus užpilta žemė, rei
kia nuskinti lapai. Kad augliai 
gražiai augtų, reikia prie kiek
vienos atlankos įkalti kuoliuką 
ir auglį pririšti. Per vasarą aug
liai išleidžia šaknis ir rudenį ga
lima atskirti nuo motininio au
galo. Toliau tokius auglius sodi
name vieniems metams į purią 
derlingą žemę. Atitinkamai api
pjaustę. išauginame naujus ag
rastų krumus. Br. Lukoševičius.
KAM REIKIA KAI PTI BUL
VES IR KITUS ŠAKNIAVAI

SIUS?
buvo sveikas, ir taip greitai, 
kaip jis susirgo, Amerikos 
teisingumas ir toleracija pa
liepė jį išdeportuot?—Red.)
Todėl ateivis neturi pasiti
kėt teisingumo mielaširdvs- 
tėms. Jis negali būt užtikrin- ..
tu. kad neatsitiks kas nors ""P“ toau per
tokio, dėl kurio jis gali būt v‘dur! “T ',arel,y. Apauna la _|b ri 
išdeportuotu. "“«”}biamas visai, o visi

Bulvės, burokai, ropės, kaliai, 
morkos ir visi kiti šakniavaisiai 
savo požemines dalis—gumbus 
augina žemėse, todėl supranta- 

ima. kad žemė turi būti derli ir 
puri. Derlingumui palaikyti. į 
dirvą krečiame mėšlą, beriame 
mineralines trąšas. Kad dina 

šakniavaisiams žemę

naujo, bet Rooseveltas lie- be penkis met(JS nuo pas.
pe jį paleisti. Tai bus smagi Rutjnj0 įvažiavimo,” kaip i- 
zima visiems Stilsono drau- statymJ tuo U)ausimu įei.

- LrA A L’»rfra 11 Inzl zv»\/-k»»— uuvu jį įsuupvi-
" tuoti.

Sovietų Balionas Pa- Tokių atsitikimų yra daug.
1^.1000 PZflii Vyrai būna atskirti nuo sa- h.uo reaų. žmonų ir vaikų> šeįmynos

Maskvos žiniomis, paleis- suardytos, nes įstatymai ver 
tas stratosferon Sovietų čia imigracijos viršininkus 
mokslininkų balionas pc- pildyt įstatymus, kartais net 
reitą nedėldienį pakilo 47,- prieš jų geresnius norus, iš- 
500 metrų, kas reiškia apie deportuot “visuomeniškas 
154,000 pėdų. Tai esąs nau- sunkenybes.” Įstat y m a s, 
jas aukštumo rekordas. Ba- kaip dabar yra jis parašytas, 
lionas kilo tik su instrumen- yra pilnateisis. Net Suvieny
tais, be žmonių. tų Valstijų prezidentas ne-

Balionui nusileidus, in- turi teisės į jį kištis, 
strumentai rodė, kad aukš- Kitas panašus atsitikimas 
čiausioj baliono vietoj šal- £ra toks: Atervis gyveno 
čio buvo 52 laipsniai že- ?.uv- Valstijose 11 metų n 
miau zero pagal Amerikos J1S P9sir^^. Pną komunistų 
tennometra. Įdomu, kad že- partijos. (Si atsitikimą turė-

v_______ r______________ miau, būtent 12,000 metrų tų isitemyt kiekvienas ne pi-
čiausios altorių, kad pedlio- aukštumoj, buvo 15 laips- nors jis butų didziau-
“ - J—“•---------- nių šalčiau. Taigi tas sumu- religinis fanatikas. -

ša iki šiol vyravusią nuomo- Ateiviai komunistai,
nę. kad kuo aukščiau, tuo su^ dabartinių įstatymų 
šalčiau. Kįlant šaltis didėja išdeportuoti. Tūlas
tik iki tam tikros aukštu- asmu°> kuris buvo įvažiavęs 
mos, o paskui jis jau mažė- į Suvienytas Valstijas 11

riauti daugiau neisiu.
—Jeigu aš žinočiau, tėve, 

kiek tu pinigų turi, tai tral 
butų galima saugesnį tau 
verslą surasti.

_—Aš pasakysiu tau ščvrą 
teisybę, Maike. Aš tų pini
gų d a neturiu ir pats da ne
žinau, kiek jų bus, ba ji 
man da nesakė?

—Sakai, ji? O kas ji yra? 
—Nekalbėk taip garsiai, 

Maike, Ji yra vieno klebono 
gaspadinė ir nori gaut vyrą. 
Sako, kad turi gerą pasogą. 
Taigi aš ir pradėjau prie jos 
pirštis. Jeigu viskas gerai iš
degs, tai ir tu turėsi gut 
taim.

—Aš taip ir maniau, tė
ve, kad tu jokių pinigų ne
turi.

SOVIETŲ LAKŪNAS PA
STATĖ NAUJĄ AUKŠ

TUMO REKORDĄ.
Maskva praneša, kad So 

vietų lakūnas, Vladimir Ko- 
ninaki (mrftyt, pavardė iš
kraipyta), pasiėmęs 500 ki
logramų (1102 svarų) svo
rio, į 63 minutes pakilo virš 
Maskvos 36,089 pėdas. Tai 
yra naujas aukštumo rekor 
das. Tokioj aukštumoj jis 
rado virš Maskvos 49 laips
nius žemiau zero tempera
tūros pagal Fahrenheitą.

Ja- metų atgal, bet buvo teisin
gas veikėjas vienoj progre- 
syviškoj unijoj, buvo išde- 
portuotas, nes jį įtarė prie
šingu Suv. Valstijų įstaty
mams. (Reiškia, jeigu koks 
nors fašistas-judošius, susi- 
uostęs su juodojo legijono 
žmogžudžiais, įskųs bile 

nepilietį radikalu, 
oAzR-hČ? toks žmogus, nors butu ge-_ * _ . »i i f" I-i i i r-v t- I o i rr i

, . vpatingai paruošiame, ją giliai
Kuomet ateivis taps Suv. k't' ?utnimp,nanu Ai puste, kad | rude,ls suariame, pavasarį 

Valstijų piliečiu, tas bus pra- gapavimas >utų mažės- i kultivatoriumi ar drapakais su
šalima. FL1S. į ",s, OpyuojaM darbas; puri„ame

___________ reikia atlikti pavėsy, nuplautus J
• « * TLTZ\ A ęTp A augVus reikia apipurkšti vau-'
JrLAlNUJ I I ApIJ.I deniu, o supiaustytus daugini

mui reikia sumerkti į vandenį.
Tas yra labai svarbu, kad augliai

Nankino Kareiviai
Užėmė Kantoną,
žinios iš Šanchajaus sa

ko. kad Nankino arba cent
ralinės Kinijos kariuome
nė užėmusi Kantono mies
tą. kur iki šiol buvo pietų žmogų 
Kinijos valdžios sėdvba. . s .Z1 , .
Mieste esą ramu. O nelabai naVsJs kuniguzių batlaizis, 
senai da žinios skelbė, kad £a 1 1S Suv. Valstijų is- 
Pietų Kinijos valdžia grasi- deportuotas kaipo radikalas, 
na pradėti karą prieš Nan- f? mes tokių skundikų bro- 
kino valdžią, jei ši nesiprie- tautininkų tarpe turime 
šins japonams. Kas iš tikru- • J.1? viešai fašistinėje 
jų tej Kinijoj darosi, sunku lenybėje ginasi, kad 
iš prieštaraujančiu žinių su- Smetona pažangiems^ lietu
si vokti vi?ms turi karsto švino.

_________  Aišku, kad toks juodmarški-
60 LAKŪNŲ PABĖGO gah įskMstl ,radlkalu bde 

Piiąe-w zm°g^ kuns jam pasipne-
PRIESO PUSĖN. gintų bile reikale.—Red.)

Iš Hong Kong praneša- Toliaus, išdeportavimo 
ma, kad 60 karo lakūnų pa- priežastis, Kongresas gali 
bėgo iš Pietų Kinijos armi- bile kada pakeisti. Dabar 
jos su visais savo orlaiviais Kongrese buvo svarstomas 
ir perėjo Nankino valdžios projektas išdeportuoti bile 
pusėn. Jie nenorėję eiti į ateivį, kuris prasikalstų ma- 
naminį karą, kurį Kantono žiausia vagyste, arba bile ki- 
valdžia ruošė prieš Nanki- tokiais (hriem prasižengi-
no valdžią. mais. Kai kuriose valstijose

Kuomet elevatoriuje Vy- , , x ,ras nusiima skrybėlę prie nebūtų nustoję gyvumo, kad bu- 
moterų, tai reiškia du daly- nenuvytę u- kad augimo
ku: vieną, jis yra mandagus energ’Ja but,) nasu 
dailiai nudažytąja: lyčiai, O Prieš sodinant inspekte smėlį

Bet to negana. Tokia dirva, 
kokią mes ją paruošiame pava
sarį ir pasodiname šakniavai
sius, per vasarą nęįšsįįąiko. Vei
kiant į dirvą lietui, saulei, vėjui 
ir kitoms gamtinėms sąlygoms, 
dirva susigadina, pasidi.ro kieta 
pluta, negali šaknys rinkamai 
vystyti ir iš tokios dinos grei-

antra, jis nėra plikas. reikia gerai palieti vandeniu ir į tai išgaruoja drėgmė.
sužymėti eilutės, kur bus aug- - Kaupimu mes sunaikinameBėda su trečiąja politine liai sodinami. Augliai sodinami din.oje kjeta pluta ‘ SUFurinamt 

partija Amerikoje butų ta, šachmatine ar kvadratine tvar- j jog paviršiu ir tuo 5udu susUb. 
kad kitos dvi tuomet " 1 ’• “ ‘ ’
visai nereikalingos^

butų ka vienas nuo kito per 4 colius. 
Sodiname taip: su kuoliuku pa
daroma skylutė tokio gilumo, 
kad nesiektų žemės. Į skylutę 
įstatomas auglis ir atsargiai 
dviem pirštais smėlis užspau
džiamas. Sodinant reikia at- 

dėmesys, kad apačioj

Vienas ’ kunigėlis sako, 
kad kiekviena jauna pora 
turėtų įsigyti nuosavą na
mą. Patarimas geras. Kai 
šliubo mazgas poros nesūri- kreipti
ša, tai morgičius tikrai jau- auglio neliktu oro tarpas, nes 
navedžių rankas suriš. Da ir tuomet augalas negalės išleisti 
kojas supančiuos. : šaknų ir, žinoma, turės žūti. Au-

---------- glis smėly išleidžia šaknis, ku-
Netiesa, kad žudant pra- rios vėliau suranda žemę ir 

sikaltėli Amerikoje visuo- gauna užtenkamai maisto me- 
met patenkinamas paskuti- džiagų. Po vienu langu inspekte
ms JO noras, štai, Arizonos galima susodinti iki 400 auglių, 
kalėjime anądien buvo ga- Pasodinus vėl reikia gerai palie 
zu žudomas vienas juodvei-ti vandeniu. Langai turi būti 
dis. Kai jo paklausė, koks tuojau užpavėsinti; apdengti p R 
yra jo paskutinis noras, jis drobės skydu, šiaudų matais ar 
paprašė, kad jam duotų net nudažyti kreida.
priešdujinę kaukę. Ar ma- --------
note, kad davė? žinoma, Pasodintu augliu priežiūra, 
kad nedavė!

Dabar beveik kas sąvaitę 
Amerikon atlekia ir vėl su
grįžta į savo Faterlandą vo
kiečiu cepelinas “Hinden- 
burg.” Dabar jis vežioja 
laiškus ir keleivius, o kai 
kils karas, tada atveš bom
bų New Yorkan.

Laikraščiai rašo, kad eu
ropiečiai atvykę New Yoi 
ko uostan dažnai 
ja muitinės valdininkų, ar 
nepavojinga išeiti New Yor
ko miestan be kulkasvai- 
džio? Gal ir pavojinga, bet 
dalykas yra toks, kad jeigu

aome drėgmės garavimą.
Be drėgmės, dar yra svarbus

ir oras, kuriuo šaknys kvėpu&ja 
ir pagreitina puvimo procesus. 
Niekas taip augalų neskriau
džia. kaip Įvairios piktžolės: jos 
atima iš kultūrinių augalų mai
stą, užstoja šviesą, platina įvai
rias ligas, pasėja savo sėklas ir 
tt. Taigi, kaupimu mes daug 
šakniavaisiams galime padėti, 
sunaikindami piktžoles ir tuo 
pačiu pakeldami šakniavaisių 
derlių.

Bulvių kaupimas niekuo nesi-.
skiria nuo burokų kaupimo. Tik
tai su bulvių kaupimu nereikia

Kad prigijimo rezultatai butų 
' geri. svarbiausias uždavinys — 
stropi nuolatinė priežiūra. La
biausiai reikia saugoti, kad sau
lė nenudegintų ir kad visada 
butų užtenkamai drėgmės, šilto
mis dienomis augalus reikia daž
nai nušvirkšti švariu prūdo van
deniu. kad visada butų rasoti, 
švirškimui gerai tinka nedidelis 
livariukas su tankiu sieteliu. 
Laistyti beveik nereikia, nes 

klaiminė^ tankus švirškimas duoda užtek
tinai drėgmės. Pradžioje, kai 
augalai įsišaknyja, reikia laiky
ti suspaustą orą, reikia vengti 
dažno vėdinimo. Tačiau reikia 
žiūrėti, kad augalai nepradėtų 
pelyti.

Taip prižiūrimi augalai greit 
ir pava-

esi geras žmogus ir nepngu- 
li prie gengsterių, tai kulka- .... 
svaidžio negaus“ kad ir kgi l«~knyja. gera, auga 
žin kaip norėtum.

Liudvikas Ilgasis.
sarį juos galima sodinti į daržą.

jau kaupti kaip tik tai paauga jų 
virkščios (stiebai). Kaupiant 
reikia stengtis perai apžerti že
mėmis bulvių (stiebus) virkš
čias, nes iš pridengtų stiebų at
siranda tam tikrų ūgių. ant ku
rių išauga bulves ir tuo budu 
pakelia bulvių derlių.

Bulves per vasai ą reikia kau
pti 3—5 kartus, nes tas pakelia 
jų našumą. Kai jau virkščios 
pasiekia normalaus dydžio ir 
kaupiant laužosi — kaupimą 
pertraukiame.

Bet nereikia užmiršti, jog 
kaupimas šakniavaisių arlia bul
vių kai kada gali būti ir kenks
mingas. Sakysime, jeigu bulvės 
pradėsime kaupti labai sausu 
laiku. Tada dina dar lubiau iš
džius ir susitrukdys bul/ių augi
mas. Taip pat bulvių laupimas 
bus kenksmingas, jegu jas 
kaupsime per giliai sausoje ir 
lengvoje dirvoje.

Kas pasakyta apie kaupimą

Tokiu budu galima dauginti: agrastus, serbentus. Dekoratyvinius augalus: rožes, alyvas.dervicijas. ligustru-“KELEIVIOT DRAUGAI!
Pasiūlykite “Keleivį” kiek- jazminus,

vienam savo draugui. Tik $2 mua» spirėjas ir daugelį kitų au- 
metams. graly-.

burokų, tas tinka ir kitiems šak
niavaisiams. kaip ropims, ku
liams, markėms ir tt.

"Kaupiant mažus augalus, jie 
yra užverčiami žeme, todėl juos 
reikia atitaisyti rankomis.Uk.

pasidi.ro
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Įvairios Žinios.

Iš Streikų Lauko.
Kruvina kova New Bostone.

New Bostono miestely, 
Ohio valstijoj, 22 gegužės

Italų Padėtis Etiopi
joje Kritiška.

“Jaunakas Žinąs” kores
pondentas iš Londono pra- . . _ _
neša, kad anglų spauda pla- sustreikavo Wheeling plie- 
čiai rašo apie

Nubaudė Už Komu
nistinę Poeziją Lie

tuvoje.
Liepos 2 d. apeliacijos 

teisme buvo sprendžiama 
Rokiškio miesto gyventojos 
Antosės Zilopaitės byla. Ji 
yra s;uvėia ir buvo kaltina
ma, kad i komunistų vė’ia-tų spauda pla- bUMiemavo vvneeniig pne- j plaRatus įsiuvi nėd S- 

didelius nėra- no korpo^ujos o.oOO dar- vusj B„ daran,
mumus Abisinijoje. Esą A- 
bisinijoje italams gana blo
gai sekasi. “Sunday Refe- 
ry” iš Abisinijos praneša 
sensacinę žinią apie abisi- 
niečių partizanų kruvinus 
mušius su italais. “Daily 
Express” specialus kores
pondentas iš Džibuti tas ži
nias patvirtina ir priduria, 
kad italų padėtis Abisinijo
je labai nesaugi. Įvairus ra
sai partizaniniu budu kovo
ja su italais. Rasai kovoją 
nesuderintai, bet kiekvie
nas pagal savo taktiką. Da
bar prasideda didieji lietus, 
o italai nespėjo pastatyti 
strateginių kelių. Jau esąs 
baigtas statyti svarbus au 
toplentas 250 mylių tarp 
Addis Ababos ir Asmaros.
Bet jis negalėsiąs garan
tuoti normalaus susisieki
mo.

Šiaurėje esą dideli rašo 
Sejumo apginkluoti karo 
pulkai. Taipogi generolai 
Apera ir Asfaki suorgani
zavę stiprius partizanų bū
rius. Vakarų Abisinijoj su 
gerai organizuotais partiza 
nais laikosi ras Imru. Gene
rolo Balha žinioje esą kelia
tas pulkų gerai apginkluotų 
su 200 kulkasvaidžių.

Ga’los provincijoj šeimi- . 
ninkauiąs gubernatorius Į 
Hakte Mariam. Jam pasise
kė sujungti visas tos pro
vincijos jėgas. Visi esą ap
ginkluoti moderniškais šau
tuvais ir amunicija. Addis

bininkų. Dirbtuvėj pasiliko 
apie 200 bosų ir streiklau
žių. Be to, kompanija turi 
keliolika ginkluotų mušei
kų, kuriuos vadina “sar
gais.” šitai gaujai kas die

pas ją kratą, rasta eilėraš
čių, apdainuojančių sušau
dytus komunistus.

Žilopaitė nubausta pus
antrų metų sunkiųjų darbų 

na buvo siunčiamas mais- kalėjimo.
tas. Bet 23 birželio streikie- Pasakyk Lietuva mylimo-1 
riai užstojo kelią garvežiui, jb ar ilgai sužvėrėjusios ca

ro liekanos smaugs tavo ne-

KLN. COUGHUNO KANDI
DATAS. Kaune Areštuota 

340 Žmonių.
Taip skelbia pati policija.
“Žinių” 2-ram numery y- 

; a Įdėtas paaiškinimas, kiek 
Kaune per žuvusio darbi
ninko Kraniausko laidotu
ves buvo areštuota ir sužeis
ta bei užmušta žmonių. 
Pranešimas be jokio parašo, 
bet jo tonas aiškiai rodo, 
kad jis parašytas policijoj 
ar žvalgyboj. Iš pat pra
džios jame užsipuolama ant 
laisvos užsienių spaudos, 
kuri rašo netaip, kaip Kau
no policija norėtų. Girdi:

štai kaip išrodo kongre.sma-1 Kai kurie užsienių laikraš- 
nas William Lemkė iš Northįčiai paskutinių dienų įvy- 
Dakotos, kurį radio pamoksti- kius Lietuvoje aprašė labai 
ninkas kun. Coughlinas remia'tendencingai, perdėtai ir

Reikalingas Darbininkas,
Kuris moka melžti karves ir visą 

farmos darbą. Mokestis gera, darbas 
pastovus. ALEX ZVIRZDIN, (0

R. D. 1, Richfield Springs, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jl'OZO ŽILINSKO Ka

darų kaimo, Biržų apskričio; aeniaus 
gyveno Waltham, Mass. Prašau atsi
šaukti, kurie žinote jo adresą, malo
nėkit pranešti. J. Naudžiūnas, (1) 

Chicago, 111.

Reikalingas Bekeris
Prie Ruginių ir Baltų duonų. Turi 

būt gerai patyręs tą darbą. Geram 4749 So Rockwell st., 
žmogui geras darbas ir geras atlygi
nimas. Atsišaukite į “Keleivio” ofi
są, 253 Broadway, So. Boston, Mass.10)

kuris traukė dirbtuvėn va _ ............ ..... __ __ ..
goną su maistu, ir liepė va- kaltus darbo žmones. Jeigu kai kandidatą j prezidentus. | iškraipytai.” ’ Suprask, ne- 
žiuoti atgal. Tuomet gink- uz laikymą parašytų eilučių' - -- - --
luoti mušeikos pradėjo iš tautiški judošiai baudžia
garvežio šaudyt Į streikuo- piliečius sunkiųjų darbų ka

lėjimu, tai kaip Lietuvos

Tam tikslui yra organizuojama 
ir “Unijos Partija.”

jančius darbininkus. Matyt, 
streikieriai buvo tam pasi
ruošę, nes iš jų pusės irgi 
pasipylė šūviai. Kaip pra-

liaudis turės baust Smetoną KAIP Į VESTUVES ATJO-
su visais jo žmogžudžiais jo NEGYVAS JAUNIKIS.
už tas skriaudas, kurias jie , . ,Lenkų spauda aprašo la-neša žinių agentūra šaudv- pridarė Lietuvai nuo 1926 u į^Jiku spauaa apiaso la- ne^a znuų agentui a, x bai įsgąstmgą meiles trage-mas tęsėsi lo minučių ir bu- metų gruodžio menesio. t-g ea-m-Lvo paleista apie 300 šūvių Siautė Lietuvoje Murav-^bR- Tai atsitiko Sekei kių \o paleista apie ooo su ų. • t = Klino-hpro-ai kaime. 17 metų mergaiteVienas kompanijos musei- lovai, siautė Kimgoergai, * *

IV * * J Vili* X Ollflti 2x11 Flci v_JSllK.OV^ H ou\ o
&istiUV“Xvo -sižadėa^ su lenku ūki.
ti du pašaliniai žmonės. Ma- tona - Tubeliu priešakyje. "1"kj‘lc‘u į!/'1
tyt. mažam miestely polici- Muravjovai sau galą jau ra-
ios nėra, tai kova eina tik do, bet tautininkų gaujoms metinio ateisaKe ir s^izade
tarp streikieriu ir komnani- liaudies dekretas bus da J? s.u vneno turtingo d\an- tarp rtieiKienų n Kompan k Rašvtnias šin žo- ninko sunum Stanislovu Pi-jos mušeikų. v Po šito įvykio skaitomas. Rašytojas šių zo- apleistasis Wasi-
darbininkai da daugiau su- dzių jiems jų Ūkimo nei , , . apleistasisoaiDimnKai aa aaug u nenavvdi Tr npnusi lewskis tai sužinojo, nu-i'SveSan?eko iiraiaSę ' sprendė jis savo laiįningaji
iieido 'ir nieko neišleido. Antroje byloje buvo kai- rintoko^unu^stovii. dVena 
Apsupti bosai su streiklau- tinamas iš Lieplaukės gele- lir^o.sūnųvestuvių dieną 
žiais pristigo maisto ir kom- zinkelio darbininkas M. Ka- J J U 3 
naniia buvo priversta su valius. Jis viešai kalbėjęs, ,, 1Sį uzpaKano nu. o\e. a r 
unija taikytis. Streikieriai kad Lietuvos valdžia bloga,

Ababoj kas naktį į vykstą United Rubber Workers of
1,____
AUVU lai itaii^ o Vii ai nu 

avioiuu.

pagyre kauniškės policijos 
kad užpuolė gazinėmis bom
bomis ir kulkasvaidžiais 
darbininko laidotuves.

Duonkepykla ir Nuosavybė 
Parsiduoda.

Noriu parduot greitai. Biznis veda
mas per daug metų. Yra daug lietu
vių. kepame baltas ir Rugienes duo
nas ir keikus. ' (2)

FELIX GRIŠKĖNAS 
P. O. Box 345, Bumford, Me.

Parsiduoda Gas Steišinas
3 karų garadžius, 1 šeimynos stu- 

ba, 6 ruimų, 17 metų kaip statyta. 
Gas steišinas—6 metai kaip darau 
biznį, 5 lotai žemės tarpe 2 Kelių, se
niau buvo paprasti smaliniai keliai, 
dabar pro steišiną tiesia didelį naują 
steito kelią. Graži vieta gyvent ir 
kaip padarys naują kelią, tai ir biz
niui bus geresnė vieta. Gera proga 
kuris interesuoja tokiu bizniu. Kaina 
prieinama, parduosiu greit, nes su 
šeima nesusitaikau. Daugiau infor
macijų duosiu per laišką, o kam neto
li matykit ynatiškai. (2)

KAZYS KUCHAUSKAS 
806 Highland avė., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolių: Peter, August, 
Joseph HEINTZ, taipgi ir kitų gimi
nių. Jie gyveno New Yorke ir Hobo- 
ken, N. J. Prašau atsisaukt, kurie ži
not, malonėkite pranešti jų adresą.

Mrs. Helen Zubas (0)
% Kodis 3535 Bagley avė., 

Detroit, Mich.

Pajieškau brolio ANTANO ILGŪ
NO, pirmiau gyveno Washingtono 
valstijoj, bet dabar tur bjt gyveųa 
Illinois. Turiu didei svarbų reikalą. 
Atsišaukit! Kurie žinot kur jis ran
dasi, meldžiu priduot man jo adresą; 
busiu labai dėkingas.

Jurgis Ilgūnas
822 W. Lombard st., Baltimore, Md.

ŠVIEŽUS MEDUS
Labai gardaus dobilų kvapo, nau

jai išimtas ir švariai perkoštas. Ge
riausios rūšies. 5 svarų viedrukas 
$1.00. Prisiuntimą užmoku. (2)

JOS. MIKALAVAGE 
R. P. 2. PINE GROVE, PA.

Alabamoj gauja “patriotų” 
sumušė organizatorius.'
Į Gadsden miestelį, Ala-

bamos valstijoj nuvyko budėliamrišgird^s apie" H k-
A mmmo

< XXI11V X 1V.CS
nm nrora n 172a f / l-V<XI p

Maršalas Graziani labai Iriai organizuoti Goodyero 
griežtai elgiasi su partiza- gumos darbininkus. Kai uni- 
nais, bet judėjimo suvaldy- jos salėj ėjo prakalbos, su-
ti neįstengia. Nors italai 1 
prieš kelias dienas pranešė, 
kad dauguma rasų pasida
vę italams, vis dėlto tai! 
esanti tik iliuzija.

‘Reuterio” žiniomis, A-

Įdėtas “Žiniose” kazionas 
pranešimas norėtų pasaky
ti, kad užsienio spauda, 
Kauno cenzūros nekontro
liuojama, padavė perdidelį 
kaičių areštuotų ir sužeis-' 

tų. Tačiau ir pati Kauno po
licija tame rašiny sako: 
"Galutinai paaiškėjo, kad 
per birželio 17 ir 18 dd. įvy
kius Kaune saugumo orga
nai iš viso sulaikė 340 žmo
nių.”

Per dvi dienas mažiuka-

Parsiduoda Vištų Farma.
Galima pirkti su visai mažu kapi

talu pačiame centre vištininkystės 
Vineiand, New Jersey, Tai yra antro
ji didžiausia Suv. Valst. vieta augini
mui vištų ir žmonės čia daro sau po
nišką pragyvenimą užsiaugindami po 
kelius tuksiančius rištų be jokio var
go. Kiaušinius suima trokas tiesiog iš 
namų; marlcetas New Yorke užtikrin
tas. Rašykite: (1)

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

kad Hitleris išmintingas, jis stovėti. Tada Wasilewski 
ateisiąs ir sutvarkysiąs. Pl ie pąlno stipriai pririšo 

Kavolius už tai tapo nu- dvarininko lavoną ir su iuo 
baustas 3 mėnesiams pa- arkh nuvijo toliau į jauno-
prasto kalėjimo. (Aišku s?os PU5?- Kaime prie bazny- L .1 „.L , „J™® J?81
kaip diena, kad Lietuvos čios su vestuvių svečiais lau

kė jaunoji. Pamate iš tolo

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

šynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės. mokyklos ir bažnyčios; viskas 
arti. Labai paranku su šeimyna. Gy
vent galima iš pieno. 46 akeriai že

me Kaunely suimta net 340 mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10
Ar o-alėin tenai hn-i m.elžiamų karv,ų’ bullus ir, kltos au' a.Hienų. ai gaiejo tenai du į jriūamos. yra žąsų ir turkių, vistų, 

ti da didesnis policijos pa- I kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie 
šėlimus ir Prie farmos įrankiai ir mašinos. 8
Šėlimas ir leioias. ruimų namas su elektra ir miesto

hnw “nedaug” vandeniu, didelė barnė su skiepu ir sužeistų OU\ę neaaug ,elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
—tik i l.= minios ir 10 poli- sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų
rininkn Nušautas hlivps tik m<*>žių. Geras pirkinys kurie nori CininKų. ^NUSdUiąS puvęs UK iJ?raži<>8 ukės. Priežastis pardavimo— 
Vienas, laigi Visai žmonis- maža šeimvna Kreipkitės pas (33) l-aJt » V. KAVALIAUSKAS,

i Nashua Street,
Bet sužeistuosius policija

buvo taip sumušti, kad krau-
Daktaras Sako Kaip 

Išvengti Slogų

lerį pasidaro karšta, nes už arkU> visi pradėjo iš džiaug-
viešą agitaciją, Prūsų lietu- ........... .
vį nubaudė tik 3 mėnesius
paprasto kalėjimo.)

oiiivz mvu ov v. inmvi.

iais apsipylę gulėjo gatvė- Žymus sveikatos specialistas yra pa-
* , 1 -r j c ° v J ° - reiškęs, kad 83 nuos. sios salies as-Se be Žado ir be sąmones menų yra paliesti slogų. Jis nurodo, 
buvo nuvežti į ligoninę. O -kaį."r^ktas” išvengimui slogų yra vertę

kad Šimtai lengviau sužeis- maž pakenčiamai susirgimų priežastį, 
tu ir sukruvintų darbininkų nuga-tone pasirodė stebėtinu ____
• - • • - ‘ ,__•_____tonikų budavoiimui ir palaikymui at-isbegiojo ir gydosi namie, j spiros Jjg tiesiai pasiekia nusilpu-|

PARSIDUODA FARMA
50 akerių žemės, stuba septynių 

kambarių, 2 barnės, vištininkas, so
das ir gražaus miško. Taipgi 2 ark
liai geri ir 1 melžiama karvė, 7 tely
čios bus melžiamos Novembsrio mė
nesy, trys telyčios pusantrų metų se
numo; vištų 20, trys akeriai avižų pa
sėtų ir daugiau kaip pu.-ė 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 
už $900. L. BARONAS (1)

No. Brookfield, N. Y.

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOD, N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių, naujas namas ant 2 
aukštų, ir visi budinkai nauji, ant di
delio kelio, visai miestely, prie moky
klos, štorų ir bažnyčios. Elektros 
šviesa ant kelio, apšviečia visą namą. 
Vanduo stuboj ir lauke, nėra gyvulių, 
tik daug vištų. Didelis malkų lotas ir 
daug ūkės įrankių. Stubos furničiai 
parsiduoda sykiu, jeigu norės. Musu 
kaina $2,800 — pusę įmokėt. O kitus 
ant leugvo morgičiaus. Kurie norit 
pirkti farmą, pirkite dabar ir gaukite 
gerą farmą pigiai Labai gera vieta 
bizniui ir geresnės vietos farmai ne
gali būt. Pirksite pigiai. Du seni žmo- 

• nės ant farmos ir nori būtinai par- 
Įduot. Toji farma yra New Yorko val- 

Shirley, Mas*. stijoj, Fulton County, prie šių mies
tų: Johnstown, Gloversville, Amster- 
dam ir kitų. Galima farmą pamatyt 
kada tik norit. Kuris pirks mano far
mą, tam apmokėsiu kelionę. Bet ku
rie atvažiuos ir nepirks, tiems kelio
nės neapmokėsiu. Aš esu pasenęs ir 
negaliu apžiūrėt. Kaina ir išlygos tik
rai priimtinos kožnam, kuris farmų 

žino. . . - (0) .

siorganizavusi gauja iš apie 
200 “patriotų” įsiveržė sa- 
lėn, sumušė organizatorius, 
o policija sumuštuosius da
areštavo ir sugrudo kalėji- vėl pradedama trukti mais- 
man. Paskui ta pati gauja to produktų. Jau praėjusio 

bisinų misija Londone pra-1 susirinko ties kalėjimu ir mėnesio gale ne visur buvo 
neša, kad Vakarų Abisini- pradėjo rėkauti, kad išduo- galima kiek norint pirktis 
joje, Horoje veikianti negui tų jai suimtuosius, o ji “iš- maisto.

VOKIEČIAI VĖL PUS-
BADŽIAUJA.

o . , , -.t , - • ta į ligoninę. Žmogžudys bu
Sakoma, kad Vokietijoje vo išaiškintas ir suimtas.

ištikimoji vyriausybė su re- josianti” juos iš savo mies- Ųma tik

vėliau jie pamatė, kas buvo 
atsitikę. Ant arklio buvo ne
gyvas jaunasis. Jaunoji čia . - w - . . , . . . „ -.
pat vietoje iš skausmo sukri- ui to policija visai neskai-1
to ir tuojaus buvo nusraben- na priežastimi įvairių negalių. Dabar

Bet kaip lietuviškas fašiz- laįkas. fe, ‘,utd,av;oti• x • NUGA-TONE tik trumpą laiką ir temas nCSiaiSkintŲ ir nemc- mykit stebėtinus rezultatus. Parduo- 
luotų, vistiek jis savo krūvi- . 'f paraduoja visi aptiekoriai Pi- 
nŲ darbŲ jau nepaslėps ir {ti. Mėnesio trytmentas už Vieną Do- 
neišsiteisins. Ateis diena, priimti ir p*1**0 jus
kada UŽ tuos Žvėriškumus Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
Kauno budeliai užmokės — Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. 

, . ;ir 50c.savo galvomis. ______________

BLUE RIBBON MALT.
Šeimininkės, kurios vartoja 

Mėsa jau išduoda- ir supranta aukštos rūšies val
su kortelėmis. Ta- gius, visados vartoja valgiu ga-

gentu Tadiku priešaky. telio, -kad daugiau jie čia čiau, maisto produktų pa- minime Blue Ribbon Malt eks-
Visi anglų laikraščiai įdė- “tvarkos neardytų.” Aišku, 

jo vieno europiečio kari- kad tai buvo kompanijos ir 
ninko, tarnavusio abisinų J policijos organizuota gauja, 
kariuomenėje, parodymus,

kad Vakarų Abisinijoje tik
rai esanti vietos suvereninė 
valdžia. Ji organizuojanti 
partizanų burius kovai su

VYTAUTO KANUOLĖ 
PORCHOVO MIESTE.

skirstymas taip sutvarkytas, traktą, todėl kad yra pasitikėti 
kad smulkus pirkėjas kol nas ir turi visas geras ypatybes 
kas nedaug jaučiąs maisto kokių malt ekstraktas reikalau- 
stokos. Krautuvininkams ja.
parduodantiems mažais kie- Blue Ribbon Malt ekstraktas 
kiais, mėsa išduodama tik- yra pagarsėjęs už jo

ITALIJOS KOLONIZACI
JAI PLANAI ABISINIJOJ.

Italų spauda praneša, 
kad keli tūkstančiai italų 

vienodu- darbininkų pareiškė noro 
emigruoti į Abisiniją. Tie
siant kelius Abisinijoje ga
lės gauti darbų 121,000 dar
bininkų. 100,000 italų ir 
25.000 čiabuvių. Italų vy
riausybė projektuoja leisti 
žydams įkurti savo koloniją 
Abisinijoje. Emigruoti į A- 

ir kitų

Izviestija” praneša, kad PaSal t3111 tikras kvotas, mą ir aukštos sudėtinės. Jis var-
sename mieste Porchove Mėsos trukumas aiškina- Jojamas daugeliui tikslų, kurie

italais. Kova jau prasi-1 atidarytas istorinis muzie- mas tuo, kad vokiečių vv- padaro valgi skaniu ir naudin- 
dėjusi. Buvęs Abisinijos ka- jus, kuriame surinkti doku- riausybė įsakiusi skerdyk- Jo Opiau užtenka, nes sve-
ro rasas Makonenas atvyko mentai, liečia 600 metų mie- loms sudaryti mėsos atsar- ria pOnus 3 svarus ir padarytas
į Vakarų Abisiniją. jsto istoriją. Mokslininkai ti- gas tiems laikams, kada Vo- Pi,nu stiprumu.

•ia Porchovos tvirtovės lie- kietijoje visiškai pritruks B,ue Ribbon Malt ekstraktas 
ANGLAI GRIEBIASI AŠ-J kanas. Tvirtovės istorija Ia devizų gyvuliams iš užsie- >'ra visada šviežus ir tyras. . _
TRIAUSlęJ PRIEMONIŲ bai įdomi. 1428 metais Vy- nių įvežti. Dideli kiekiai Klauskite tik Blue Ribbon. kuo-1bisiniją bus leista 

PRIEŠ ARABUS. tautas apgulė Porchovą. mėsos esą kraunami į šaldy- met perkat ekstraktą. i kraštų žydams.
Britų valdžios organai | Lietuviai turėjo labai didelę klas ir konservuojami.------------------------------------------- —----

kanuolę “kuosą,” kurią pa- Maisto produktų pirklių 
gamino vokiečių meisteris, sluoksniuose yra nuomonė,
Pasak metraštininko kanuo- kad artimoje ateityje mais- 
’ę vežė 40 arklių. Kanuolės to produktų stoka dar padi- 
sviedinys pramušė tvirtovės dėsianti.
bokštą ir bažnyčią, bet pa- ---------------
leidęs šūvį k'anuolinirikas GYVULIU ROJUS AUST- 
pats buvo užmuštas. Por- RALIJOJ.

v „v.^j«.^,-koviečiai sumokėjo \ytau- Naujos’os Pietų Galijos
—kalėjimas iki gyvos gal-1 tu duo.-uę ir J»s pasitraukė (Australijoje) žemės ūkio 
vos. Už bombų mėtymą bus | s Poichovo, palikdamas te* ministeris vra susirūpinęs 

nai tą kanuolę. Australijos laukinių gyvulių

Palestinoje paskelbė nau-1 
jus griežtus įsakymus, ku- j 
riais draudžiama turėti gin
klų, bombų ar sprogstan
čios medžiagos. Už nusikal-] 
timą šitam įsakymui numa
toma nemažesnė kaip pen-i 
kerių metų kalėjimo baus
mė, o sunkesniais atvejais

baudžiama mirtimi ar kalė
jimu iki gyvos galvos.

Be to, Britų valdžios or
ganai Palestinoje verčia 
vietos gyventojus taisyti 
per neramumus ir susirėmi
mus padarytus nuostolius. 
Ties Nablum kariuomenė 
apsupo ir nuginklavo arabų 
partizanų būrį. Per susirė 
mimą vienas arabas buvo! 
užmuštas.

NOR-

.» . n . ..t... . apsauga. Tam tikslui jis nu-
PiAANTArwAq mato Paskil*ti Jiems nekliu- 

UOGIŲ PLANTACIJAS. <]omai gyventi ir veistis mil- 
Birželio 22 d. Jeruzalėje žiniškus tyrlaukių plotus, 

buvo paskelbtas įsakymas, Ten laisvai galės gyventi de- 
kuriuo nuo 19 vai. iki 4 vai. šimtys tūkstančių kengūrų; 
draudžiama važiuoti ir eiti ančiasnapių, pelikanų įr ki
teliu tarp Jeruzalės ir Ja- tų Australijos faunos atsto
tos. Tuo metu kelias turi vų. žmonių tose apylinkėse 
būti visiškai laisvas kariuo- vra nepaprastai mažai ir jie 
neneš dalims kilnotis. žvėrims atrodo nepavojingi 

Šiomis dienomis stiprus gyviai, kurių nėra pagrindo 
ginkluotų arabų būrys neto- bijoti. Nors tą teritoriją kai 
i Jeruzalės sunaikino dide- kurie jau mėgino pasidalyti, 

Rv^ tačiau, vyriausybės nusista-

PABANDYKITE!
Wercesterio 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.

ROCKWOOD, N. Y.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• Juodtralviaf, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą. 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil*on S»_ 

Waterbury, Coaa.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

TROCKIS GYVENS 
VEGIJOJE.

Trockis gavo leidimą gy-Jlius plotus vynuogynų, 
venti Norvegijoje iki šiųlšium su tuo du arabų šauliai tymu, ji liks laukinių gyvu- 
metų gruodžio 15 dienos. |buvo suimti. ' lių nuosavybė

TELEFONAS 
W ore e ster—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS

CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distrib. 
Telephone: DF.Dham 1731.

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

KIEKVIENAM ROMOS KATAUKIM reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingą/dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėji .skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingu reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje ku& 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.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SL, Lavrrence, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.



Beitas Poslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 30. — Liepos 22 d-, 1936 m.
IŠ PIETŲ AMERIKOS. uoste Santos. Paliktame 

draugams raštelyje rašo, < 
kad “mirtyje jieškąs ramy-Urugvajaus lietuvių pažan- kas, Lazdauskas, Gumbara- bes, kurios gyvenime nera-giuių organizacijų atsiradimas.

1928 metų pabaigoje ir 
1929 pradžioje buvo pats į- 
iiarštis emigracijos iš Lietu-

gis ir kiti, taip toli nuėjo, dęs." (“šviesa” šio lietuvio 
kad nekurie iš jų net nebe- pavardę rašo ne Gasiunas, 
pajėgia ir sugrįžti. Kiti grįž- bet Gazman.i
ta (Lietuviškas Eretikas — ------ --------
J. Lazdauskas “Argentinos 
Lietuviu Balso” 269 nr.) ir MIRŲ LIETUVIAI.

St KANTON. PA.
Mirė Antanas Petkus.

ną, Braziliją ir Urugvajų. Ii 
kaip kitose Pietų Amerikos 
valstybėse, taip ir Urugva
juje tuoj prasidėjo kultūri
nis ir visuomeninis lietuvių 
judėjimas. Ėmė kurtis drau
gijos, organizacijos, meno 
būreliai ir tt. Didžiausia na
rių skaičiumi ir inteligenti- 
nėmis jėgomis buvo Lietu
vių Kulturinė-Ekonominė 
Draugija Pietų Amerikoj, 
vėliau pavadinta Urugva
jaus Lietuviu Kultūros Drau
gija.

Draugija 1929 metų pra
džioje pastatė pirmą vaka- 
įą Urugvajaus padangėje 
Suvaidinta “Amerika Pirty
je.” Vakaras buvo gal pir
mas ir paskutinis savo gy
vumu ir publikos gausumu. 
Publikos buvo pilnutėlė 
“Cine Eden” salė. Visi gyvi, 
linksmi, pilni ūpo. Griežiant 
dūdų orkestrai, lietuviai šo
ko, linksminosi, nes buvo 
vienybė ir susitarimas. Pub
likoje matėsi dar prieš didy- 
jį karą atvykusių lietuvių. 
Tai pirmieji musų pionie
riai Urugvajaus žemėj —A. 
Lengvenis ir V. Milgintis su 
šeimynomis, kurie prieš ke
liatą metų gal ne sapne ne
sapnavo, kad taip greitai 
teks matyt tokį gyvą ir link
smą lietuvių vakarą šioje 
padangėje.

Kiek vėliau susitvėrė U- 
rugvajaus Lietuvių Dramos 
Mėgėjų Būrelis. Tai buvęs 
Urugvajaus pažangiųjų lie
tuvių žiedas, kuns kaitų su

Birželio 26 d. savo namuose 
mirė Antanas Petkus. Velionis 
išdirbo špižo liejykloje apie 30 
metų. Buvo labai rimto budo 

... . žmogus, su visais buvo draugiš
įvykę ir šiandien nereikėtų p;as jg YjSų laikraščių geriausiai 
vieni kitus kaltinti ir apgai- mylėjo "Keleivį.“ Gulėdamas 
lestauti to taip gražaus ii an( iijrOS patalo tankiai klausda- 
jau gerokai įpusėto kulturi- vo: ..Arda neatėjo "Keleivis“ ir j 
p.io darbo žlugimo. Šiandien Į.a jįs i-ašo.” Velionis buvo tau- 
' ai juos pačius sąžinė grau- tinės parapijos organizatorius ir 
žia prisiminus, kad nekurie dėjo dįdžįaUsias pastangas, kad 

jų (Lietuviškas Eretikas) toji parapija gerai gyvuotų, 
steriškai pradeda šaukti: Kiek jų šeimyna tai parapijai 
Vikoni, Krasinske, Matu- priaukavo. kiek visokio darbo

tus...
Jeigu musų inteligentinės 

jėgos butų buvusios rimtes
nės, tai, be abejo, nebūtų tas

.i, Kaseli,. Stepaiti, Pilipaiti prįdejo. sunku ir įsivaizduoti. Iš 
ir visi kiti pagriuvę, keiki
es, gyvenkit ir ženkit pir- r.igų.

mirusį kun. Gritėną ir kun. M. 
Valadka. Jis permatė, kad kun. 
Valadka pasiryžusiai dirba tau- ]

•nyn!...”
Visi gerai žino, kad tie 

‘pagriuvę,” tai pirmieji U-
rugvajaus lietuvių, kulturi- tinės bažnyčios ateičiai ir visų 
nio darbo pionieriai, seni Scrantono lietuvių labui.

Paskutinėse velionio Pečkaus 
gyvenimo valandose atvažiavo 
jį aplankyti Jonas Valadka. ku
nigo Valadkos dėdė. Velionies

veikėjai, prityrę kariai ir 
geri strategai. Jeigu jie pasi
traukė ar “pagriuvo,” kad 
ir nelabai patogioje vietoje, 
tai tik tam, kad išvengus 
priešo atakų: jie pakils ir da 
su didesne energija be jo-

z4 įizin i o tai nurija, • * urkvt jr -

Oi, Kur Sekasi Žuvauti.

Štai, puikiausia žuvis, lašišos (salmonai), verčiasi iš tinklo, 
kaip iš gausybės rago. Taip tą žuvį gaudo neršto metu Alas- 
koj. Tenai jų prigaudo už milionus dolerių.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai arkliško* ir any- . ĮJetuvo* Respubl>ko« Istorija ir Žem
iškai lietuviškos kalbu. Sutaisė A ! lapir.—Šitas veikalas parodo, kaip 

Lalis. Abi daljs vienoje knygoje. ; nuo 1905 metu revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274 Gražys tvirti apdarai $1G 00! *pekos vedė kovą su caro valdžia, ir
, . o j __ «-.> . .... • ! kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-Lengvaa Buda* Išmokti Angliškai. j^ją rėmė ir gynė; kaip paskui revo-Budas Išmokti

Rankius reikalingiausiu žodžių ir 
pasikalbėjimu Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
ia) jieškant. važiuojant kur nors, nu-

iiucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri-

. . - , ,nu'i čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri ua-. jus krautuvu pas daktaru pas bar- rodo jflrf Llet „^Respublika
; ± kr;a U ,r i-v 1 /T' ; J* i’**!”- telpa Visi svar-
'■ Z3?* '*»"i dokumentai; Steigiamojo Sei-
^d.dmta ir pagerinto laida Sutaisė , m<> nuUrimai, taikos sutartis su bol- 

,St Michelsonas Pusi. 95.............. 35e į torikai*. sutartis su latviais, apra-
Etnologija arba istorija apie žemės šymas visų mūšių su lenkais ir tt 

Uotas Pagal Dr. H. Haberiandą.Į Yra tai ne Knyga, bet tiesiog žibintu-
parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap- V88> Kurw apšviečia visų Lietuvą 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių ** lauko ir iš vidaus kaina .... $1.W 
tautas, veisles arba rases Yra didelei Druisig audeklo apdara’s .... $1.5*. 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., 
sėliais .

pusi. 667, Popieros vir- 
................. $3.00

.Monologai ir Deklamacijos, šioje kny-

Ar Buvo \ isaotinaa Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti j kelias die

nas viaų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?

goj telpa daugybė naujų, labai gra- Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
• _ savo arkoi sutaininti ? Iš kur ėmėsi

SJK4S.4S AUKAVUSIU LIE™
TUVIŲ KAMBARIO FONDAN.

žmona nuvedė pas ligonį Joną 
Valadka ir pakalbinus ligonį sa- 

_ . . ko; "Štai atvažiavo tave aplan-
kio raginimo žengs pirmyn, jryt Valadka.” Ligonis didžiau-
nes jie dar nėra mirę, jie gy- sįam sąjūdy prabilo; "O mano I Balčiūnienė M., Carnegie 
vj> tik pagriuvę, bet sa\O viešpatie, nors paskutinėj mano [Grinius J., Philadelphia 
\ ietoje. Jie nesiblaškė į t i” gyvenimo valandoj, tave, ger-|Grinius Stella, Phila. 
sas puses, kaip tas aklas ke- biamas kunige, pamatysiu.”
lio jieškodamas, ir nebėgio- get kUOmet į ligonį prakalbė
jo nuo vienų prie kitų kraš- j0 jcnas Valadka. tai jis susi- 
tutiniujų jieškoti užtarimo, jaudjnęs pratarė: "O, čionai ne 
kaip tai darė dabartiniai kunigas, bet Jonas Valadka.” Ir 

tuojaus po to jis mirė.
Birželio 29 d. įvyko laidotu

vės. Palaidotas tautiškose kapi
nėse su tautinės bažnyčios apei
gom. Velionio šeimyna norėjo j Vengrienė A., Altoona.. 
kviest kun. Valadka iš Lawren-1LRKSA. 7 kp., Pittston

Kyla klausimas, kurios vals- j t'ONNECTICUT.
svbės lietuviai kiek yra sudėję Viznis Mr. & Mrs. A. J., 
aukų iki šiol tam garbingam lie
tuvių ir Lietuvos paminklui 
rengiamam Pittsburgho Univer 
siteto Mokslo Katedroj ? žemiau 
seka atsakvmas.

Stratford 12.00
Connectieut iki šiol sudėjo
iš viso......................... $61.5(1

OHIO.
SLA. 105 kp., Davton .... 5.00 
Smulki auka. Dayton.............10PENNSYLVANIA.

„ „ . . „.iTMD. 8 kuopa Moterų.Smulk, auka.....«a ..........  J5 (M1Bacenas A. New Rens.ngton .28 L Mot cleveland 10.0U
2o 1, Liet. Moterų Draugija per

Mrs.Mihelich. Cleveland 10.00.$1.00
Levonavičienė A., Pittsburgh .50 
Liet. D-jos, Pittsburgh .. 26.00 
Mičiulienė K A. Pittsburgh 1.00
Pionta J., VVilmerding.........25 Į
Ratkiutė M. ir Paurazienė V.,Pittsburgh ............ 50
Šnipas C. C., Butler..........1.00
šurmaitis Mr. & Mrs.,

Camegie ............................. 25
1.00 
8.35

mų jau iš atsiradusių komu
nistų pusės, varė toliau pra
dėtą kultūros darbą.

Buvo pastatytas veikalas 
“Vergijos Griuvėsiuose.” 
3uvo rengiamos gegužinės, 
kurios visuomet buvo gau
singos publika, ką liudija 
užsilikę tų laikų paveikslai 
Toje gausingoje publikoje 
oudavo matytis buvusių so
cialdemokratų ir valstiečių 
iaudininkų seimo narių, 
<uopų pirmininkų, gimnazi
jų auklėtinių, vienas kitas 
rnteligentas, keliatas buvu
sių kariškių ir šiaip pažan-

ragintojai.
Tiesa, gal jau laikas už

miršti nemalonią praeitį.
Gal reikėtų paduoti vienas 
kitam draugišką ranką ir, 
kad ir gerokai jau demorali
zuoti ir pavargę, dar Kartą ce’o palydėt į amžiną atilsį, bet J N. Š. Liet. Moterų Baiso Lyga
pamėginti paskutinėmis jė- sužinojo, kad kun. Valadka da- Į Pittsburgh..................103.00
gomis ■ ir pasiiyžimu imtis lyvauja SLA. seime, todėl pasi-jZeller Mr. & Mrs., Pittsb. 2.00 
Kultūrinio darbo: atsteigti tenkino su vietos klebonu. Ser-|SLA. 86 kp., Pittsburgh.. 21.10 
Dramos Mėgėjų Būrelį, gel- menys buvo labai iškilmingi ir [Vaitiekūnienė Ona, M’.llvale .50 
bėti nuo mirties Urugvajaus dideli. Į kapus lydėjo apie 40 au- 
Lietuvių Kultūros Draugiją tomobilių. Kazys šimanckis su- 
ir kitas dar pusiau , gyvuo- organizavo gražius jaunus vy-

savo arkoj sutalpinti? Iš kur čmėsi 
tiek vandens, Kad visą žemę apsem
tų? Kur ras vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale, 

as. Romanas. Ta knyga yra vera- Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
ta j visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
i vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
' caro, III 1909, pusi. 432. Drūtai na .................................... ................. 25c
apdaryta ......................................... $2 50 '
i................ „ .. ' Namu Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-

InkMSicija. Paraše N. Gusev. Puiki ralius. Knyga tik ką apleido spau- 
naudinga knyga, aprašyta katalikų Nauja knyga užpildyta vien re- 

bažr.yčios siautimas ir pradžia refor- ceptaįS( aiškiausi nurodymai kokius 
mos. Su daugenu puikių paveikslų. vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 knygą įsigyti visiems, nes Na-

1 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Daktaras yra viena iš reikalin-
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu flaUS‘ų, paveikslų, žavių, žmonių, medžių^ ak- tuoj. Didele knyga, drūtais

menų ir tt ; trumpai, aiškiai ir supran- *P<Į*rais, apie 300 puisapių
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- Kalna ............................................ $2.&w
cago, III. 1903, .pusi 209. Gražino- ' v . . _ .. _se audimo apdaruose...................... $1.50 K®’““8 D**™ Žmones Garb.no Seno-

į vęj. Panašios knygos lietuvių kal- 
Materiališkaa Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta

! Lapeliai iš prcletariškos fi.osofijos kokius dievus garbino senovės indai 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
jvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
šitą knygelę. Kalba labai lengvu Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikius su žmonėmis turėjo, 
kainuojama. Medega imta iš Greiiicho. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 

Drūtuose audimo apdaruose .... $1225
Kaip Tapti Suvienytų Vabatijų PUto

čiu? Aiškiai išguldyti pilietyatė* žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
įstatymai au reikalingais klausimais fa historijos, etnografijos, geografijos, 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose astronomijos, aritmetikos, medicinos 
Antra peržiūrėto fa pagerinto ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
laida ................................................... !•» visokių patarimų apie sveikatą, bu

dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos fe- dynių amatninkams, ūkininkams, dar- 

nės. Daugiau juokų, r.egu Ameri- žininkams, šeimininkams ir kitiemn
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net įvairių šaltinių surinko J. I-a ūkis.
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, chicago, III. 1911 m., puslapi; 392

Popieros viršeliais ................... $2.00

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

Jarus Jonas. Cleveland .... 1.00 
Urbonas J. A.. Dayton .... 1.00 

Ohio valstija iki šiol sudėjo
iš viso.........................$53.10

NEW JERSEY. ,
New Jersey iki šiol sudėjo
iš viso......................... $21.00

KOLUMBIJOS DISRIKTAS.
Wachington, D. C. iki šiol 
sudėjo iš viso..............$15.00

NEBRASKA. . _________
SLA. 87 kp., Omaha..........5.00 pasikalbėjimai, humoristiški straipa- Popieros viršeliais

", , ...... ... niuksi i? juokai Astos pagerint*
Nebraska iki šiol sudėjo laida. 128 pusi.................................... 25c. piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksmo
iš viso ......................... $6.00 Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-

I iŠ-ri’V A Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof n* juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
LlbllIA. į R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai.

Aliukonis Mikas, per Generalį

jancias organizacijas, ir karstanešius. Adelė Gustai- 
iŠ lengvo, bet žingsnis tvtė su padėjėjais iš namų ir 

po žingsnio pirmyn. Ar gi ant kapų pagiedojo atsisveikini- 
tam mes gyvenam, kad sta- mo giesmes. Laidotuvių direkto-
tyti ir griauti, griauti ir vėl nūs p. Klimaitis labai 
statyti? Tad į darbą, kam da ^tarnavo, 
rupi Urugvajaus pažangiųjų Velionies žmona 
lietuvių ir visos kolonijos visa šeimyna ačiuoja visiems 
gerovė. Užkirskun kelią vi- dalyvavusiems jo laidotuvėse.

iriniii Homnlfrutinėc arnvSc £O^OS rūšies sektantams, q a a Antanui, lai būna lengva ;pujų demoki atmes sroves kune tlk Lietuvos litus šm- ilsėtu tarpe savuiu lietuvių tau 
kuoj’a ir jokios naudos kolo- ūkuose kapuose.

SLA. 49 kp.. Pittsburgh 112.00 
Nepriklaus. Apvaikščiojime 

LMD. svetainėj. Pittsb. 15.05 
Stulginskas P, Duųuesne 
Pikelis Chas., Pittsburgh 
Geo. J. Abromaitis, Pittsb

P'
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
. - spalvuotais gražiais žemlapiais. _ rfija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-

KonsUlą......................... l.UU Chicago. Gražiuose at>daruose .. $2 50 gąg veikalėils Dalyvauja 2 vyr-i fa
Lietuva (SU Klaipėda) iki firento AatM0 SteWkJ~ 2 moterys Abu veikalėliai vienoj
šiol sudėjo $58.00 ir <70 litu. i kimų komedija. Perstatymui reikia
Mums vra žinoma, kad kai 1? aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo-

- simas užima apie 2 valandas. .. 25c.50 i' . i kurios kolonijos šią vasarą ren-.25
1.00

Evans Dr. Wm. H., Pittsb. 1.00 Į 
Matulionis Ant., Knoxville 1.00
Miller Jos., Pittsburgh.........50

Elzbieta ir J Pittsburgho. Draugijos (Ne-
ąpriklausomybės Dieną) 41.75

graziai

gia tai pikniką, Socializmas ir Religija. Labai įdomi tai laimėjimų knyga šituo svarbiu klausimu. Jų
kontestą vien tik Lietuvių Kam- turėtų perskaityti kiekvienas katali

kas ir socialistas. Parašė E. Vander-, bario naudai. Mes neabejojame, velde> vertė v«rdunas. So. Boston, 
■ Mass.,

į denį surengs ką nors, kur pel
kad visos kolonijos ateinantį ru- Mass., 1915 m., pusi. 24............... 10c.

įmonių, kurie norėjo veikti.
Da vėliau susitvėrė Urug

vajaus Socialistų Partijos
Lietuvių Skyrius, kuris vei
kė kontakte su tuom laiku 
buvusia Argentinos Lietu
vių Socialistų Sąjunga. Uo
liai rėmė, palaikė ir platino 
“Pietų Amerikos Naujie
nas,” kurios buvo didžiausis 
ir visų lietuvių mylimiausis 
laikraštis ne tik Argentinoje 
ir Urugvajuje, bet visoje 
Pietų Amerikoje.

Bet kur tas viskas šian
dien? Kur tie žmonės? Ko
dėl jų nesimato parengimuo
se ir nesigirdi visuomeninia
me darbe? Gal jie kur išvy
kę? Ne, jie niekur neišvykę. 
Jie gyvena kaip ir gyveno 
Urugvajaus valstybėje ir 
dauguma net tame pačiame 
Montevideo mieste. Jų ne
girdėti tik dėl to, kad šmeiž
tai ir visokios intrigos jiems 
taip įkirėjo, kad jų išvengi
mui apie bet kokį organiza
cinį bei kulturinį veikimą 
jie bijosi ir užsiminti...

Bet kas tame kaitau? Kal
ti mes patys, o didžiausia 
kaltė tenka taip vadina
miems musų inteligentams, 
kurie atvyko iš Lietuvos per
sisunkę karjerizmu. Kad ir 
būdami gerokai nuskurdę, 
bet besididžiuodami savo 
“mokslais,” besivaikydami 
lietuvišką litą ir bebučiuo
dami poniutėms rankas, 
kaip tai čiučelis, Veseląus-

Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

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

“KELEIVIS”
2S3 Broadway,

So. Boston, Mass.

“O. S. S.” arba šlinblnė Iškitmė.— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

T, , , T , ir geras perstatymui. Kaina .... 16c.Kambario įtoMąjį.. Juk neperto-
laikas, kada. teikės baigti ž*?*it.*8 R?8Ui Kir” Metu. Lietuvei

. . __ . i Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-tai ar galima jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-
visi lietuviai labiau susi- na...........................................60c-

^.jnas-ar jo dalis bus skiriama L.

nijai neatneša, tik kelia lie
tuvių tarpe nesantaiką. Dar 
kaitą kviečiu: į darbą, drau
gai ! Tik rimtai, ypač inteli
gentai, o pne to ir mes anai- Mirė Agota Ambrazaitienė, 
fabetai prisidėsime. Ir bus Liepos 6 d. mirė žymi musų 
\iskas tvarkoje. apielinkės lietuvė Agota Am-

M. Krasinskas. brozaitienė. sulaukus vos 53 
Montevideo, Uruguay. metų amžiaus. Iš Lietuvos ve-

--------- lionė paėjo iš Brastos kaimo,
Urugvajuje žuvo po trauki- Sasnavos valse., Mariampolės 
nio ratais Pijus Kavaliaus- apskričio. Į šią šalį ji atvyko 

kas. 1904 m. ir visą laiką čionai gy-
“Naujoji Banga” prane- veno- Turėjo užsigvvenę savoj 

ša, kad Urugvajaus provin- namus ’r buvo gero budo mote- _
ei joje ant geležinkelio bėgių ns- Buvo Ulsv9 pažiūrų ir m>'' Stankūnas vf^ChTcago rastas lavonas Piiaus Kava- lėJ° apšvietą. Skaitė per ilga lai- ptankunas vi., cnicago £X, metų “Keleivį” ir kitus laikraš-LS^S

nuo 1927 metų gyvenusio ėius, ir prigulėjo prie vietinės 
Urugvajuje. Ar tai nelai- SLA- 48 ku°P°s nuo 1912 me- 
mingas atsitikimas, ar savi- Palaidota liepos įo d. su gra- 
žudybė — neišaiškinta. Ve- šiomis iškilmėmis. Daug žmo- 
lionis buvo vilkaviškietis. ni9 automobiliais palydėjo į 
Nuliudime liko žmona ir dvi lietuvių laisvas kapines. Dide- 
dukterys.

šaliunas J., 
SLA.
Ū
Šv. Jurgio

Kazvs J. J antis v tis. 1 Savickas Fr.,

PORTAGE, PA.
Pennsylvania iki ši<rt sudėjo 
iš viso ....... '.'.7$fį890.55

ILLINOIS.
Ručinskienė A.. Chicago .. 2.00 

| Chicagos Moterų Kliubas 55.00 
L. Moterų Dr-ja “Apšvieta'

Tirpins bendru reikalu, savo 
kattibariu — paminklu.

Jūsų Kambario Fondo Komi
tetas, su pagelba Universiteto, 
veda tarybas su architektu Gu
daičiu dėl permainų kambario 
piešinių. Dalis yra jau permai- 

Inyta: baldu modeliai per musu 
Bet

“KELEIVIO” KALENDORIUS
Chicago ..........................5.00!atstov^ P- Skipitį atsiųsti

(Rutkauskas Dr. A. K.. Chi
cago .............................10.00

Į Am. Liet. Daktarų Draugija. 
Chicago ...................... 10.00

Bereckis Harry. Cicero 
Danielius Ant.. Cicero . 
Elias J. J.. Chicago

2.00
2.00
5.00
2.00
5.00
1.00

Brazilijoj nusižudė Gasiu
nas ir Beliunas.

liame nuliudime paliko savo 
mylimą vyrą Juozą Ambrazai
tį, dukterį Onutę ir tris augu
sius sūnūs.

Valaitis Juozas. Cicero 
Illinois iki šiol sudėjo 
iš viso...................... $571.90

MARYLAND iki šiol sudėjo
iš viso  .............. $163.50MICHIGAN.

SLA. 352 kuopa. Detroit.. 12.00 
Michigan iki šiol sudėjo
iš viso ...................... $133.75

MASSACHUSETTS.
“Lietuvių Aidas Brazdi- 5

joje” rašo, kad Sao Paulo '
mieste savo kambaryje ge
gužės 24 d., 1936 m. pasiko
rė Kazys Beliunas 56 metų 
amžiaus. Jokio raštelio ne
paliko.

Lai būna tau drauge lengva |SLA. 258 kp., Shrewsbury 1.80
šios šalies žemelėj.

F. Kazokas.
SLA. 41 kp. ir L. Tautinė 

Parapija, Lawrence .. 31.00
SLA. 173 kuopa, Lowell .. 2.00 
žibilčaitė B. F., So. Boston 1.00 

Massachusetts iki šiol su
dėjo iš viso ..............$79.80
NEW YORKO VALSTIJA, 

laivus. ĮBugailiškis P., Rochester 1.00

FRANCUZIJOJ STREI 
KAI NESILIAUJA.

Havro uoste pereitą su- 
Ten pat skaitome apie ki- batą sustreikavo jurininkai 

tą nelaimingą lietuvį. Tai ir užėmė 4 prekių laivus.
Jonas Gasiunas, 24 metų Paryžiuje streikuoja mėsos I P- žadeikis, NewYork City 25.00 
amžiaus, kuris revolverio išnešiotojai ir tabako apdir-1 New Yorko valstija iki šiol 
šuviu nusižudė Brazilijos • bėjai. I sudėjo iš viso ..... $65.00

dar nieko nesame galutinai pri
ėmę, nesam užtvirtinę. Musų 
Kambarys stovės ilgus amžius. ’ 
Jis bus liudytoju musų iki šiol Į 
per tūkstanti metų susidėjusios1 
kultūros, išsireikiančios meno 
—dailės pavidalais, kiek kito
kiais, negu kitų tautų. Ve, čia 
ir nesigailime savo rupesties, 
darbo ir savo laiko, kad tik toji 
amžių kultūra geriau, tiksliau 
butų priduota ateinantiems il
giems amžiams. Tikimės, kad 
tat pavyks, nes ir Amerikoj, ir 
Lietuvoj tas dalykas pamatyta 
esant pirmo svarbumo. Verta 
dėlei to sunkiai padirbėti. Taigi 
ir dėl fondo padirbėkite visi.

Aukas siųskite: Lithuanian 
Memorial Room Fund, adresuo
dami: V. Zambliauskas, 311 
Minooka st., Pittsburgh, Pa.L. K. F. sekr. J. Baltrušaitis.

Uraguay’aus Eietvrią Darbiainlm 
Socialistinėa Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Vatstijo- 

$e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

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” Adminiat.

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

Garb.no


I

N*. 30. — Lkpob 22 d., 1936 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

KAS GIRDEI] LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Žymiausia Amerikos Lakūnas.

Naujos Tautininkų jauno laisvamanio
v * ‘MIRTIS IR LAIDOTUVESVagystes. Birželio 2 d. Kybeikių

Šiomis dienomis Kaune ka*1?e». Kybartų vai. mirė, 
keliama kriminalinė byla ;&ai metą am*
tautininkui Januliui už tai,
kad tarnaudamas pašte pa
vogė 19.4,042 litus ir nemo
kėjo vagystės paslėpti.

Su Januliu yra kaltina
ma ir keliatas kitų fašistų, 
būtent: Petras Janulis, Emi-

ziaus laisvamanis Bronius 
Apanavičius.

Velionis mokėsi Kybartų 
“Žiburio” ir Mariampolės 
valstybinėj gimnazijoj, ku- 
ią baigė 1927 m. Tais pa

čiais metais įstojo į Vytauto
Ii ja Vaškevičienė, Teodoras, universitetą ir dvejus metus 
Čhomskis, Vladas Pečeni-, studijavo teisę. Po to buvo 
kovas, Abraomas Čertokas i paimtas J kariuomenę, 
ir Kostas Marijošius.

Kaltinami: (1) P. Janu
lis tuo, kad būdamas vals
tybės taupomosios kasos prie 
Kauno centralinio pašto bu
halteriu ir faktišku kasinin
ku priėmė 167,048 litų in-

jaimtas į Kariuomenę, iš 
kur 1931 m. grįžęs vėl mė
gino tęsti mokslą universi- 
ete, bet pašlijusi sveikata 
orivertė studijas nutraukti. 
Tikėjosi, pataisęs sveikatą, 
vėl grįžti prie mokslo, kurį 
aip mėgo ir kurį buvo pasi-

šiomis dienomis kongresmanas Maas (kairėj) prisegė gar
bės ženklą Amerikos kariuomenės lakūnui F. Thomasui. kuris 
pasižymėjo pasaulinio karo metu.

LŽDARYTOS SKAI
TYKLOS.

i .y s Storasta pranešė, 
įsakymu uždaromos

ei

Ra
VISKO

SAVIŽUDYSTES IR UŽMUMJYSTES 
LIETUVOJE.

n... . . ..... Paskutinėmis dienomis
*Lllkl^’ Cegliskių. panevėžio apylinkėse ivvko 

.ų. Butrimonių. Ra- d savižudvbiu 
< niu. Ciesliukiškės. aa“g «vlzua>
čiu ir Novasėdu lietu-: Gegužės 27 d. Panemu- 

skaitvklos. Kaip ir nes vai. Čebulių kaime, ži
ru lenku uždarytos bnskienės bute Rokiškio 

* " teismo tardytojui kvočiant^aitriuos, jos taip pat gre
sia viešam saugumui, doro- 
v i ir kelia piliečiuose ne
apykantą.” Tai vra tikras 
talkininkavimas Smetonai.

NLBAUSTA “V. R.”
DAKOJ A.

"Vilniaus Rytojus 
baustas už praėjusiu 
101 ir 102
pu.

RE-

nu- 
metų 

til-

vė iškėlė ir taip sveikas per
plaukė į kitą upės pusę. 
Daugiau nesiskandino. Dėl 
ginumo grįžti prie drabu
žių nebepajėgė: pasiliko 

Rokiškio pusnuogis sėdėti iki sute
mos. Vakare žmonės paste-

Grigaliunaite iš lauko pusės pėjo jo drabužius ir prie jų 
per atdarą langą to pat kai- buvusius dokumentus, ir a- 
mo gyventojas Vincas Ale- nie, tai pranešė policijai, 
siejus Grigaliunaitę ketu- * ohcijos pargabentas į da

riais revolverio šūviais sun- n°klę pasipasakojo savo ne- 
kiai sužeidė. Kiek atsitoli- pasisekusi savižud y s t ė s 
nęs nuo vieškelio Aleksie- bandymą.
jus pats mirtinai nusišovė. Kelioms dienoms praslin- 
Grigaliunaitė vežama į Ii- kus, Vabalninko vai., Kurk- 
goninę, kelyje mirė. Tam kių kaime pasikorė 12 metų

ui n nunienuose tu- pačįam tardytojui pravedus Antanas Giedraitis. Gied- 
usius straipsnius apie tiky- dėj įvykio kvotą, paaiš- raitis žaidė su mažais val
ini lietuvių gyvenimą ir už kėio. kad Aleksieius Gripą- kais. Pakabinęs daržinėje

dėlių ir tuos pinigus pasisa- p;žęs būtinai baigti, bet li-
vino, dėl ko valstybės iždas <imas 1.ei?e Bromui kitaip
turėjo žymaus nuostolio; žiauri ir negailestinga li-
(2) pagal avanso raštelius ?a’ nępasidavusi jokiam gy- — , • , . ,
iš kasininko paėmė 99 500 žyniui, atėmė visas viltis ir pareikalavo iš kai kurių ko
litu tos dienos operacijoms lu?Teš? jaunuolį į kapus. operatyvų centrų sumokėti 

velionis buvo pažangus, žyminius mokesčius uz ke- 
abai kultūringas ir nepa- lerius metus. Tokių žymi- 
orastai švelnios sielos žmo- niu mokesčių susideda di- 
gus, dėl šių savo ypatybių dėlės sumos.

DIDELĖ BYLA DĖL ŽY
MINIO MOKESČIO.
Mokesčių departamentas

bini lietuvių gyvenimą ir uz kėjo, kad Aleksiejus Grigą- kais. Pakabinęs daržinėje 
korespondencijas iš provin- ijunaųę nužudė iš keršto: ant balkio virves, norėjo 

Jis turės sumokėti 130 a^u myiėjosi. vėliau susipy- parodyti, kaip žmonės pasi- 
ko ir pradėjo bylinėtis, kana: užnėrė kilpą. Į ją įki-

-------------- Aleksiejus buvo nubaustas šo savo galvą ir kiek palei-
1 metus ir 3 mėnesius kalė- dęs kojas paslydo ir pasi- 
jimo. korė. Nebuvo kam išgelbėti

Tą pačią dieną Kupišky, ‘r vaikas žuvo. 
Pulkauninko kieme Myko-' ~ ~
las Devenis revolverio šuviu IŠ YČO ATĖMĖ NAMUS, 
mirtinai nušovė buvusią sa
vo mylimą Br. Kriaužaitę.

•C1J0S.
žiotų

PREKYBOS PRAMONĖS 
BANKO BYLA.

Prekybos ir pramonės 
banko bylos dalyviams ua- 

i duoti apeliacijos skundus 
Ape-

ir pasisavino; (3) iš indėli
ninkų surinko 5,904 litų, 
kuriuos turėjo kasoj lai kyli, 
pasisavino; (4) iš anksto 
susitaręs ir bendrai veikda
mas su Saja Tarnovskiu, 
Abraomu čertoku ir kt. Pe-

UKMERGĖS KLEBONIJA 
PRALAIMĖJO BYLĄ SU

ŠVIET. MINISTERIJA. . .duoti apeliacijos
Švietimo ministerija jau | terminas jau baigėsi, 

keliolika metų valdo buvu- liacijos skundą padavė vie 
sį Ukmergės parapijos baž- mas sode. kiti nesiskundžia. po to paLg mėgino nusišauti, 
nycios žemes sklypą, Skl)-Į kaip žinoma, apeliacijos nepavyko. Patalpintas 
pas yia pi įe gimnazijos. Ne- protestą padavė ir prokuro- Panevėžio apskr. ligoninėj, 
senai klebonija sumanė tą,ras. Aną dieną Rozalimo vai.

Neįvy kus antrosioms var
žytinėms ir mėnesiui praė
jus Žemės bankas už skolą 
perėmė Ipatijos Yčienės 
vardu namus, esančius Lai-

Įsigijęs apylinkės žmonių “Maistas” nesutinka su sklypą iš gimnazijos atsiim i
tarpe didelių simpatijų. Y- mokesčių departamento rei- ti, bet kadangi valdymas DAČIUNU KAIME SU- 
pač jis buvo gerbiamas ir • kalavimu ir bylinėjasi dėl Į jau isisenėjo, tai švietimo DEGĖ VAIKAS

i nesutiko atiduo- ’ kaMvi«S.“^esi trijS mv-'r žemfe sko’
kur,įa pradėjo su ka^£„inko Maciuko UU M verčiamas vestis. >»£.. ™°'

Sudegė mat 15 .
(5) suklastoio dokumentu* ;no sunkumais arba atlikti Jei šią bylą “Maistas” pra-i teisme kurija bylą" pralošė, gyvenamas namas ir lieps- %ie”O:s L njam bankui— apie 80,000

Vaškevičienė ir Čhom^ reikalus, kur reikalinga tei- laimės* tai žyminio mokės- Po to padavė kasacijos na! staiga apėmus, ugny žu- Ketvirtoji rengta trage- litų. Kadangi Žemės ban- 
kis kaltinami tuo kad kurs- sininko ar šiaip jau inteli- čio nuo 1930 metų turės su-1 skundą vyriausiam tribūno- vo mažas vaikas. dija, pavirto į komediją: kas turi pirmenybę, tai Žy-

’ - — -------- v .e. r----------- —i.,.; —:-------------  _:k— i—--------- -------- •> _ , , ---------------------- jaunas 24 metų ūkininkaitis du centralinis bankas nie-

čenikovu 1933 m Klaipėdo- mylimas valstiečių, kuriems 100,000 litų. Birželio 26 d. ministerija
je padirbo Danijos valstv- ’is patarimais ir drau- toji byla jau trečią kartą ti. Tada k
bė^ pa<ą Otto Jemhofm Iškurnu padėdavo ne tiktai buvo sprendžiama apylin- švietimo ministerija bylinė- kaimo ukii
vardu ir tą pasą naudojo; kovoti ,s« įvairiais gyveni-|kės teisme, bet vėl atidėta, tis. Apylinkės ir apygardos
/-v j Ti_____ no sunkumais arha atlikti .Tei šia nvla “Maistas nra- tPismp kurna bvla m-silnča gyvenamas

kaime rastas‘svfe.aWW Prie Vvta“to ka|- 
svirne nusišovęs 27 5?^ įabar _J'ra bovIet^ 
ūkininkas Petras Če-

Zigmantiškiu 
savo 
metų Rusijos atstovybė. 

Žemės bankui Yčai

neo-alėie* nei kesčių nesumokėję apie 60.- negaiejęs nei ir žydŲ cen^.

tė Janulį pasisa’vinti 194,- ?ento P.ągelba, bet ir padė- 
042 litų, Janulio pasisavin- davo Jiems susivokti pai 

- 1-----~~ šių dienųtus pinigus su Januliu dali- nluose buities

mokėti apie pusę miliono lui, kuriame nurodo, kad
litų.

jos ir Janulio nusikaltimą klausimuose. \ elionies var- NUŽUDĖ GERĄ ŽMOGŲ.
šiepė. Simno valsčiuje buvo ši-i 3 val-

Pečenikovas kaltinamas s'arH? J1 be Priekjist’b J°g toks atsitikimas. 12 birželio <ia2,tl.J2—13 ™etV- 
tuo, kad už tylėjimą iš aet k!eban?? nerado galimu j Marcinkevičius išvyko iš Tačiau vyliausias tnbu 
Chomskio paėmė 1,000 litų.!'J^Tikliucių palaidoti jį— perjįnSs ; prienus pas brolį.
K. Marijošius kaltinamas ^momngą, įsitikinu ir iki Rį di pakeliuF į „amti 
tuo, kad grasino pranešti:^™"*0 Kalo Pallkusl,lsti- nežinomo piktadario buvo 
poiicįjąi ir už tylėjimą pa- į nužudytas, ir Įmestas į Ne
ėmė 310 litų.

DIDELĖS MUŠTYNĖS 
GERVĖČIŲ ATLAI

DUOSE.

ateistą šventintuose katali- muna 
kų kapuose nors Kybartų ; 50 amži
ir Virbalio davatkos pakele tdėl to didelį triukšmą !Nuo 190° met« dirbo Lletu-

J. Marcinkevičius

Gervėčiuose,

pagili bažnyčios kanonus Cedfesų apylinkėj karvės Jonas ^itavičius labai norė- 
įsisenėjimo teisė įgyjama pradėjo badyti arklius. Jau jo apsivesti, bet tai daryti 

įtik per 100 metų, o švietimo keliems ūkininkams karvės J J‘
ubadė arklius.

įolas, tą. skundą spręsda- 
nas, rėmėsi ne kanonais, 
5et įstatymais ir skundą at- 
uėtė.

VISŲ ŽINIAI.

draudę tėvai. Nerasdamas 
kitos išeities sumanė sau 
pasidaryti galą. Pasiėmęs 
dviratį iš Pakruojaus vaisė, 
atvažiavo i Naujamiestį.

ko negauna.

NORĖJO APIPLĖŠTI 
DVARO VEDĖJĄ.

Obeliai. Birželio 17 d. 
naktį nepažįstami du asme-

Čia dviratį palikęs kleboni-mys įsibrovė į Obelių dvare 
joje. nusipirko 2 pusbon- vedėjo gyvenamą namą. Įė- 

dęstinės. nuėio prie ię į tarnaites miegamąjį 
kambarį griebė tarnaitę uz 
gerklės ir pareikalavo pa
duoti vedėjo kambario rak
tus. bet užgirdė dvare pa
vojų. piktadariai, nieko ne
spėję paimti, išbėgo.

Nevėžio upės. Atsisėdęs pa
upy parašė ant paso su gy
vaisiais atsisveikinimo tes
tamentą. nusirengė viršuti
nius rubus ir šoko skandin-

ČEDASUOSE PERKŪNAS 
UŽMUŠĖ MOTERĮ.

Čedasuose, Rokiškio aps., 
ūrželio 14 d. laike pamal- 
ių pradėjo perkūnas tran
kytis. Jonikunų kaimo gy
ventoja Jakštienė tuo laiku 
lorėjo uždaryti kaminą, bet 
tuo tarpu trenkė perkūnas 
r moteris tapo nutrenkta. ’

vos vadavimo darbą. Nuc
d. Virbalio parapijos pat P-?d?ioC “L,ie^

r iii;„Jv«?yk»»nW ir kitus laik-
rascius. Buvo viso kaimo

Bronius palaidotas birže-
lio 4

Trakų ap- kapuose. Į paskutinę kelio-
skrity, 7 birželio buvo dideli i,.,-. -• nuoviuo. jjuvv vtov itam.u
atlaidai. Į Gervėčius tą die- minia ’__Vai^ švietėjas ir mokytojas. Dar
ną suplaukė daugybė žmo- drau^ai įr vienmin-’prieš mokino kai.me
nių. Per atlaidus daug žmo- - i ’ i-iomf ^oiirmic vaikučius kaip daraktorius,
nių pasigėrė ir pradėjo savo f,a1’ X už k« ras’l žandani bu™
tarpe muštis. Labiausiai pa- L s^rėdide- Pers^ki°jamas- Jau P™? db

d i jį karą pranašavo Lietu-sižymėjo Zavielcių ir Saka-;, ^rdfypla 
laičių jaunimas. Policija1 ę į j^u^'o
mušeikas pradėjo skirstyt, , ——  ------ , —-----
nes bijojo, kad galinčios kil-|; ųį k , dl.’ b / tau lengva Lietuvos žemelė.
ną antrą žymesnį mušeiką ji ^°±a^e kapuose tašku LEDAI SUPLAKĖ į 
buvo suėmusi. Tuomet mu-^^P^^^e^u MV PASĖLIUS,
seikų minia puolė policiją, j bei jo darbų1. Šiomis dienomis per Bir
norėdama atimti suimtuo- ivertinim0 kalb ų ------- -- —
sius. Policijos pusėn pasipy- - ______
lė akmens. Tuomet policija į 
šovė, mušeikos kiek atšoko, į
policija spėjo pasitraukti! ,T . , . . ,
prie savo būstinės. Atsipei- Valdžia projektuoja ĮSta-

ATvvkp* bnvn vos nepriklausomybę. Ilsė- ♦ ę- bu -u mjeias juozaį iaį būna

ZOOLOGIJOS DARŽAS 
KAUNUI.

žų apskritį perėjo audrin
gas debesys su smarkiu lie
tumi. Daujėnų valsčiuje, 
Naujasodžio, Bai u š k i ų, 
Daujėnų ir Bankų kaimų 
laukuose iškrito gausiai le
dų. Ledai krito riešuto di
dumo ir vietomis išsilaikė 
neištirpę net iki sekančios 
dienos. Nuo ledų daugiau-

ARPAD
LDflMENTAS.

TAI ŽAVĖJANTIS LINIMENTAS 
NUO VISOKIŲ GĖLIMŲ.

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

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

Už visokios rūšies smulkius . 
sigarsinimus. kaip tai: pajieško- Į 
jimus apsivedimų. įvairius prane- “
Šimus, pardavimus. pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No- 

! rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančias sykius 

1 skaitome 2c nž žodį nž sykį.
I “Keleivio" prenumeratoriams, ka

rte turi užsiprenumeravę laikraštį įj tlS. BUVO pasinėręs, bet Sl'O- 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2e _____
už žodį. išskiriant paieškojimus , 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c.
Mažiausio apgarsinimo, minimu 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c nž žodį.
"Keleivio" prenumeratoriams, ka

rte turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir draa- 
gų skaitome tik po lc cž žodį.

Pajieškojimai su paveikslą kai
nuoja daug brangiau, nes kainaoįa 

|j padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą sn paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf 

SOUTH BOSTON. MASS.

3c. Į V
"h

7^

kėję mušeikos tuomet puolė i tyn}^ zoologijos daržui Kau 
policijos būstinę. Prisiėjo1 "e lį“1?1-, Sumanymas vietoj, 
pavartoti gaisrininkų švirkš- /lautminkams išaugo jau 
lys, kuris buvo atgabentas iš 'Per^aug dideli ragai, kad
Mikališkių dar iš vakaro; i lie.Jal?vai gaJetU P?. Kauną gja nukentėjo rugiai, dobi- 

šv. Jurgio atlaidus ,Yaik?Slotb Zoologijos dar- j j ir Vietomis tų kai- 
« zas jiems bus tinkamiausia, mų laukuose

'ieta‘ 'rugių iki 70 nuošimčių. Va-’
i saro jus kiek mažiau nuken-'

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

mat, per 
pasigėrę nenuoramos sukėlė 
didžiulį gaisrą, todėl dabar 
iš atsargumo buvo pakviesti 
ir gaisrininkai. Šaltas van
duo ataušino pakilusį mušei
kų ūpą ir jie išbėgiojo.

VISI IRTIK VAGIA 
VAGIA.

Lietuvoje dabar turbut
tėjo. Be to, audra sugriovė 
kelis trobesius bei keliems 
jų nuvertė stogus. Žmonių

Per visuotinę suirutę nuo į jau nėra tokio valdininko,; jj- gyvulių aukų nebuvo

SIELOS
BALSAI

§e

šūvių buvo sužeisti keli as
menys, jų tarpe ir viena mo
teris.

NUŠOVĖ SAVO MYLI
MĄJĄ IR PATS NUSI

ŽUDĖ.
Baranovkos kaime, Ma

riampolės apskrity, V. Pe
čiulis buvo įsimylėjęs į J. 
Žukauskaitę ir vieną vaka
rą palydėjo ją namo. Prie 
judviejų prisiplakė kitas 
vyras. Pačiulis šoko jį mušt. 
Tas pabėgo. Žukauskaitė 
aną užsistojo. Tuomet Pe
čiulis išsitraukė revolverį, 
nušovė Žukauskaitę ir pats 
nusišovė.

kuris nebūtų apsivogęs 
Štai, Biržuose nespėjo pasi
baigti valsčiaus viršaičio 
Galvanausko byla dėl vals
čiaus iždo išvogimo, o kri
minalistų suolan jau paso
dintas Biržų burmistras 
Vagneris.

VAŽIUOJANT MARIAM- 
POLĖN ĮVYKO NELAIMĖ

Gegužės 26 d. Kumelio- 
nių kaimo gyv. Petraitis su 
žmona ir dukrele važiavo 
į Mariampolę ir kelyje kaž
ko pasibaidė jų arklys. Ve
žimas apvirto griovyje ir 
užmušė Petraitį, sužeidė jo 

i žmoną, dukrelė liko sveika.

UŽSIMUŠĖ GIMNAZISTĖ
Birželio 20 d. apie 18 vai. 

Teisingumo ministerijos rū
muose įvyko nelaimė: mini
sterijos krosniakurio Pet
rausko duktė, 13 metų am
žiaus mergaitė gimnazijos 
III klasės mokinė su drau
gėmis užlipo ant ministeri
jos stiklinio stogo ir ten žai
dė. žaidžiant Petrauskaitė 
lBelioms minutėms pasišali
no, o paskui pasigirdo jos 
verksmo balsas: Petraus
kaitė pro stiklinį namo sto
gą nukrito į seimo salę ant 
grindų ir ant vietos užsimu
šė.

Papoe&ta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą.223 didžio, apie 150 įvairiu eiKą. trakai viešuose
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Knypoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiaaaia ir tnrtinpiauaia eilių knyga betartų kalkėja.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti aavo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienai) n n vi pirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigas 
siųst “Mansy Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konvorte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 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 šią dienu MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitu su tuo pr.gre- su. už ji kovotu ir jį ugdytu.
Lietuviai teturi tik vieną toki tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai UE1YV1Ų ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus.Mokslo. Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapiu didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli- * ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noris 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 tURNALASTilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithi

9



Aštuntas Puslapis.

Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 30. — Liepos 22 d., 1936 m.

Prigėrė George Dainis.
Bostono dienraščiai pra

neša. kad šį panedėlį Mid- 
dleboroj, netoli nuo Bosto
no. prigėrė farmerys Geor-

....... . .ge Dainis. Tai išrodo lietu-
A. Griciunas prigėrė per šv. kas špygas. Kai žodžiai me- vįška pavardė. Dainis šį pa- 
Kazimiero dr-jos pikniką, ko negelbėjo, policija gavo nedėlį šienavęs su savo gi-

South Bostono lietuviu va^į minaičių. Diena buvo šilta,
- traukė iš vandens. 1 uomet todėl po pietų jiedu nuėję į 

išsimaudyti 
nu- 

pas-

k ; sėbrą. Bet poliemanai nusi- dis (5. Dainio jau nebėra, 
no' tvė*ji Čiuprynos ir Į- Vaikinas pašaukė pagalba. 
1 (tempė į botą. Tuomet abu- Pribuvo Middleboros ir 

, du buvo nuvežti ir užrakinti Bridge\vaterio policija, ug- 
nagesiai. ir pradėjo graiby
ti upę. Skenduolis buvo su
rastas tik vakare. Toj

metų amžiaus lietuvis, 
ris gyveno su savo tėvais 
numeriu 41 Farragut rd.

Žmonės sako, kad apie 4 į jungėj.' 
valandą po pietų jaunas 
Griciunas paliko pikniką ir
nuvyko vienas pats maudy- Mirė Martinas Pašukonis. vie-

, toi. kur jis buvo nuskendęs,
Pereitą panedėli, liepos vra 25 pėdos gilumo.

113 d., po sunkios ligos mirė ' "
j- - • j • - • .plačiai žinomas Bostonomaudėsi ir daugiau žmonių, apįeĮinkėje Martinas Pašų- Darbdavys neprivalo rupin- 

taciau niekas nespėjo ji lai- ,.,r •ku išo-plbėti Plaukikai «.a- ^oni5?- ' elioni:> siigo dzio- Kų įsgeibeti. riaukikai .a va, pirm 5 melų J1S buvo 
Essex Countv Sanatoriioi ir

tis į Corroran’s M ii! Pond’ą, 
už kokio pusmylio nuo pik
niko vietos. Tame prūde

Politikieriai gauna dar 5 
milionus So. Bostono na- .

mu statybai.
Politikieriams buvo jau 

pritrukę pinigų naujai So. 
Bostono kolonijai statyti. 
Jie gavo iš \Yashingtono 
apie $8,000,000 ir prarijo 
juos kaip šuva musę. Vis
kas, ką jie už tuos pinigus 
padarė, tai iškasė tik skie
pus. Jau nuo pavasario skie
pai stovi prilyti vandens ir 
niekas daugiau nesidaro. 
Todėl gubernatorius Curley 
važinėjosi net kelis kartus į 
Washingtoną reikalauti 
daugiau pinigų. Sakoma, 
sykį jis tenai net apalpo. Ir 
dabar politikieriai skelbia, 
kad federalinė valdžia suti
kusi jiems duoti da $4,979,- 
670. Rangovas Mathevv 
Cummings jau išvažiavęs 
Washingtonan sutartį pasi- 
rašvti.

Nupigina 10 nuošimčių ap-' 
draudą nuo ugnie*.

Iškėlus viešumon faktą, 
kad nuostoliai nuo gaisrų 
Bostone kas metai eina ma
žyn, o apdraudos kompani
jos už apdraudimą namų 
nuo ugnies kainą kelia vis 
aukščiau, joms buvo iš val
džios pasakyta, kad jau lai
kas butų apdraudą nupigin
ti. Todėl visos didžiosios 
mutua! kompanijos dabar 
paskelbė, kad jos numuša 
savo kainą 10 nuošimčių.
Kas mokėjo už savo namo Parduodam geriauMUt, įvairių rūšių 
apdraudimą $100, rlabar i toniką, degtinę, alų ir vyną 
mokės tik $90.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to

limus vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinamu. 

326 BKOADUAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

L St. Liųuor Store
i Litu alų ir >i>.>
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm*, Namuose Vai- 

Ateinanti nedėldienį, lie-iš*ms > Baliams- Specialiai kainos 
j x t i • i sumažinamos. Pristatom greitai npos 26 d. Bostono lietuvių Į veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. Į

RADIO PROGRAMA.

GYDYTOJŲ ADRESAI
TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(BEPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos; 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir Sventadieaiaia 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET
kamp. Inmin at. arti Central ak*. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21824 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

ko, kad Griciunas tik įlipo į 
vandeni ir už kelių minutų 
dingo. Jo kūną ištraukė Jo
nas Kavolius.

ten buvo gydomas. Apie

tis darbininkų apsauga, 
sako Vyriausys Teisinas.
Tūlas laikas atgal ant Bo-

Norėdami atsivėdinti, du 
nuogi vyrukai nušoko 

nuo tilto.
Pereito nedėldienio nak

tį Dover gatvės tiltu važia-

pora sąvaičių atgal, supara- ston & Albany geležinkelio 
lyžiavo visą tiesiąją pusę ir darbininkui Hietalai buvo 
negalėjo visai jos valdyti ir įsakyta nuimti nuo bėgių 
liepos 13 d. nuo to mirė. “pikį,” kuomet tais bėgiais 
Velionis buvo 54 metų, pa
ėjo iš Vilkijos. Buvo ra
maus budo žmogus. Palai
dotas Lietuviu tautiškuose

vo automobilium penki vy- kapuose, Haverhill, Mass
rukai. Visi buvo jau pusėti- _________
nai “apsišvietę” ir įkaitę.
todėl sumanė, kad butų ge
rai atsivėdinus. Trys tam 
sumanymui nepritarė, bet 
du išlipo iš automobiliaus, 
numetė ant tilto savo dra-

Autcmobiliai užmušė 
436 žmones.

jau

panas ir visai nuogi

Pereitą sąvaitę Massachu
setts valstijoj automobiliai 
užmušė da 14 žmonių. Tai 

nėrė bus jau lygiai 436 aukos nuo

važiavo garvežys. Hietalai 
siekiant to įrankio, garve
žys sužeidė jam ranką. Jis 
patraukė geležinkelio kom
paniją teisman ir prisaikin- 
tujų suolas nusprendė, kad 
kompanija užmokėtų nu
kentėjusiam darbininkui 
$6,000. Kompanija apelia
vo į Massachusetts valstijos 
vyriausi teismą.

Nors vvriausis teismas

Policmanas sako, kad jo 
viršininkas buvo girtas.
Barnstable miestely, neto

li nuo Bostono, pereitą pa
nedėlį buvo įdomi byla teis
me. Tūlas Mėlio buvo areš
tuotas už giltą važiavimą ir 
nubaustas $70 pabauda. Po
licininkas Caiter liudijo, 
kad Mėlio važiavo automo
bilium taip nusigėręs, kad 
pervažiavo per jo žolyną ir 
atsimušė į namo sieną. Car- 
ter, būdamas policmanu, tą 
girtuoklį areštavęs ir užda
ręs už grotų. Bet atėjęs gir
tas policijos viršininkas Pe-
ters ir tą giltą automobilis-Į Savininkas Flood Sq. Hardware 
tą paleidęs. Tuomet polic
manas Carter pašaukęs štei- 
to policininkus ir tie suėmę 
automobilistą iš naujo.

Už šitokį liudijimą polici
jos viršininkas dabar reika
laująs, kad policmanas Car
ter rezignuotų, bet šis sako
si nerezignuosiąs.

radio korporacijos progra 
ba bus tokia:

1. Prano Suderio orkest
rą iš So. Bostono;

2. Emilija Daukantienė, 
dainininkė iš Somervillės;

3. “Šešios Bii-utės” iš Bos
tono, po vadovyste Valenti
nos Minkienės, akompa
nuos Adelė Vaigauskaitė.

Pradžia 9:30 ryto. Klau- 
sytina ant 830 kilociklių. 
LIETUVIŠKA BARBERNĖ

Kerpam plaukus vyrams ir mote
rims sulyg vėliausių madų ir kaip kas 
myli.

Plaukų kirpimas 35c. Vyrasms ar 
moterims. Vaikams 25c. (1)

Paul’s Barbe r Shop
740 E. BROADH AY. palei L St., 

SOUTH BOSTON, MASS.

~A.~j. ALEKNA

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

nuo tilto stačia galva apie šių metų pradžios. Daugiau- prisaikintujų suolo sprendi-
30 pėdų žemyn. Pasigirdo šia nelaimių atsitinka dėl 
garsus vandens teškimas ir greito važiavimo, nors giilu- 
laukinių balsų klegesys, mas irgi nemaža prie to pri- 
Tai buvo vis “fonės.” Bet sideda. Pereitą sąvaitę buvo 
žmonės eidami per tiltą to sulaikyta 89 girti žmonės 
nesuprato. Manydami, kad važiuojant automobiliais: 5

mą palaikė ir Hietala tuos 
$6.000 gaus, tačiau teismas 
podraug pastebėjo, kad 
kompanijai nėra reikalo rū
pintis darbininkų sveikatos 
ir gyvybės apsaugojimu,

kanale kažin kas skęsta ir jų nuteisti už tai kalėjiman, jeigu pe apsiima esamomis 
šaukiasi pagalbos, jie pa- nes jau ne pirmu kaitų nu- sąlygomis dirbti. Teismot- V- L • -K n, V- • manvmu Hietala turėio'n-15^-
saukė policiją, kuri pribuvo sikalto. Is viso pereitą sąvai- man\mu, metaia turėjo nę- , , . •
net penkiais automobiliais, tę už visokius prasižengi- klausyti Įsakymo tą “pikį ”j| , \ Uy yto->as-
Ji liepė ištvirkėliams lipti mus buvo atimta 1064 regis- nuo bėgių nuimti, jeigu jis J VtteteuNiaj Bu 
lauk, bet šie tik plaukiojo ir tracijos ir leidimai automo- matė tame pavojų. O jeigu , \-UQ 7.9 vakare. ‘
rodė policijai amerikoniš- biliams operuoti.

Iš Sausros Graveriai Daro 
Didelius Sau Pelnus.

jis paklausė ir lindo i aiškų { taipgi priskiria akinius. 
pavojų, tai Čia turėtų but jo » Telefonas: SOU-Boston 2712 
paties kaltė.

Kviečių spekuliantai uždir-: 
ba po $50.000 į dieną.

Kuomet Amerikos farme- 
riams sausra neša didžiau
sius nuostolius ir skurdą, 
tai spekuliantai, kurie nei 
aria. nei sėja. tik spekuliuo- 4 X 
ja javais Chicagos biržoje,! 
daro didžiausius pinigus.
Tai daroma tokiu budu: 
spekuliantai sėdi brokerio 
ofise, dumia sau cigarą ir 
duoda brokeriui orderį: 
“Nupirk man 10,000 buše
lių kviečių.” Į kokią minutę- 
dvi, kviečiai jau nupirkti. 
Spekuliantas dažnai neturi 
nei pinigų už nupirktus 
kviečius užsimokėti. Jis 
duoda tik “ant rankos,” o 
kitką užstato brokeris. Spe
kuliantas sėdi sau toj pačioj 
kėdėj toliau ir daboja, kaip 
keičiasi kviečių kaina. Jei
gu keli centai ant bušelio 
pakilo, jis tuoj duoda bro
keriui orderį: “Parduok 
10,000 bušelių kviečių.” Jei 
kaina pakilo tik 5 centus, 
spekuliantas padaro $500 
pelno. Jeigu jis buvo užpir- 
kęs daugiau kaip 10,000 bu
šelių, jo pelnas bus didesnis.
O jeigu jis tuos kviečius lai
kys ilgesnį laiką ir jų kaina 
pakils, sakysim, po 25 cen
tus bušeliui, tai jo pelnas 
bus jau milžiniškas.

Kaip brokeriai pasakoja, 
didesni spekuliantai, kurie 
perka ir parduoda po 500,- 
000 ir po 1,000,000 bušelių, 
padaro po $50,000 Į dieną.
O farmeriai, kurie tuos 
kviečius augina, tuo pačiu 
:aiKu vaikščioja apiplyšę ir 
^artais neturi ko pavalgyt.
Tai ve, ką reiškia kapitalis
tinė “tvarka!”

GINKLU PRAMONĖ 
FRANCUZIJOJ JAU 
NACIONALIZUOTA.

Bet gudins teismas nepa
galvoja apie tai, kad jeigu Į 
darbininkas savo boso įsa-i 
kymo nepaklausys, tai jis ( 
tuoj bus išmestas iš darbo ir i 
pasiliks be duonos.

534 E. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Bostono majoras Mans- 
fieldas išvažiavo su šeimyna 

Pereitą sąvaitę Francuzi- i Europą atostogas praleisti, 
jos parlamentas 484 balsais Amerikoj tiems ponams per

85 priėmė Įstatymą, 
kuriuo visa ginklų ir amuni
cijos pramonė pavedama 
valdžios kontrolei, kad ki
lus karui “patriotiški” pel- 
nagrobiai negalėtų pinigau
tis, kaip tai buvo per didįjį 
karą. Už šitos pramonės na- 
cionalizaciią daugiausia 
stojo ministeris pirminin
kas socialistas Blum.

maža vietos.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro vi«us legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Bo<’on 2732 

Namų: Talbot 2474.

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

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

WARE,628 Broadwąy, prie I Street,
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ.,
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

F. WA1TKUS
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

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY MARKET

295 BROADMAY, SO. BOSTON

Narragansett .......  $1.09
90 Proof Degtinė. pilna kvorta 
Pusė gal. SL95. Pilnas gal. 53.90

PROSPERITY W1NNER
TIKRA RUGINĖ .
100 Proof veik metų sena

$1.25
kvorta

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

PASIPIRK REISĄ ALAUS Į NA 
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE
CROFT PALE ALE

LION ALE—PILSNER
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Reisas $2.00

Dykai Pristatymas.
'te.. SOUth Boston 9772 

295 BROADWAY, SO. BOSTON

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDCLICMIS: 
iki 1 ▼. jo pietų 

tik buc tarus.

Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” m.tsb.

UI BR0ADWAY, tarp C Ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odc-a.

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

Ii

KAS VADOVAUJA IS
PANIJOS FAŠISTAMS?
Sukilusių Ispanijos fašis

tų priešaky stovi gen. Fran
cisco Franco. Kanarų Salų 
karinis gubernatorius. Bet 
iis vadovauja tik mušius. 
(Kai kurios žinios sako. kad 
:is jau paliko savo fašistus 
ir sėdęs orlaivin pabėgo iš 
Ispanijos.) Bet ne jo vieno 
šis sukilimas buvo sugalvo
tas. Tikrieji šitos skerdynės 
organizatoriai buvo praša
linti iš tarnybos neištikimi 
respublikai generolai, kai 
kurie fabrikantai, visokio 
plauko monarchistai, sufa- 
šistėjęs klerikalų vadas Jose 
Maria G ii Robles ir kiti dva
rininkai, kurių žemės buvo 
išdalintos bežemiams. Tai 
buvo kova už valdžią ir 
dvarus.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI GE
LEŽINKELIO NELAIMĖJ.

Ohio valstijoj, ant Balti- 
more & Ohio geležinkelio, 
pereitą subatą traukinys 
užmušė 4 darbininkus.

Reikalaukit

Jis! atgaivina 
Kūną ir Mintis!

Parodyk tiesiog j PICKWICK kraną.
Jūsų pardavėjas turi PICKWICK Bonkomis—

2 už 25c. (tik už alų), Didžiajam Bostone. 

fireweJ by HAFFENREFFER & CO.Z Ine., Boston, M*ss.r BREVZERS S/NCf 7870

DR.MARGERIS
s

Gydytoja* ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 1*—IS.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

TeL Univeraicy S466

Dr. Susar. 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-S.

678 Massachusetts Avė.,
(FRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEIV 
MOTOR SERVICE i

DR. GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

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

Telephnua 

So. Bo ston
105-8

327 TREMONT
BOSTON. 

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

ST.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravinr.- 
1 HAMLIN STRL T 
Kamp. East Eighta St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVICIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Ma."




