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KOVA EINA TARP SENŲ 
IR NAUJŲ IDĖJŲ.

Ateina laikas išspręsti, kas 
turi valdyti žemės kamuolį: 

darbininkai *r dykaduo-

Ką Sako Popiežius 
Apie Ispaniją?

Pereitą sąvaitę popiežius 
savo laikrašty “Osservatore 
Romano” paskelbė, kad jo 
bažnyčia Į naminį Ispanijos 
karą visai nesikiša. Jai esą 
visai nesvarbu, kuri pusė

ir priežastis. Tai netikusios 
taikos sutartys po karo, pas
kui vėl tų sutarčių laužymas laimės*
irįL, ... . 1 Jeigu ir taip butų,. Bet visa tai yra tik pavir- tucmet šitoks 
šutiniai dalykai. Pačios pa

tai ir

JAU NEDKYS0 
ŠAUDYT.
Mirties bausme 10 Lietuvos 
ūkininkų pakeista kalėjimu.

“Keleivy” buvo rašyta, 
kad šiomis dienomis tauti
ninkų karo teismas Lietu
voje pasmerkė da 10 ūki 
ninku sušaudyt už priešini
mąsi Smetonos diktatūrai.

pareiškimas Dabar gi atėjo iš Kauno ži
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Faktai Apie Ispani
jos Kontrevoliuciją.

Apie Ispanijos fašistų su
kilimą prieš demokratinę j 
respublikos valdžią “Asso-' 
ciated Press” žinių agentu- j 
ra paduoda šitokių faktų: i

1. Ispanijos pažangioji 
valdžia laikosi sostinėj Ma
dride. Ją remia socialistai, 
komunistai ir sindikalistai, 
kurie sudaro liaudies fron
tą. -Jie nori apsaugoti demo
kratinę respubliką, kad dar-

Fašistų Kontr-revoliucija 
Ispanijoj Pradėjo Smukti.
TOLEDO TVIRTOVĖ PA
SIDAVĖ ŽMONIŲ MILI

CIJAI.

nio tiktai tikrieji monar
chistai, jėzuitai, minykai, 
dvarininkai ir kitokie žmo
nių laisvės priešai.

Nors mūšiai da nepasibaigė, 
bet valdžia jau skelbia 

pergalę.
Demokratinė Ispanijos

Francuzija Duoda 
Ispanijai Orlaivių.

grindinės nriežastvs truli butU, did^auįaL g!.da Ko’ nių, kad Smetona "susimy-
ignnaines priežastys guli mog katalikų bažnyčiai, nes uin” ant nasmerktuin ir

. .. ..._.. daug giliau. Tai kova tarp rPikštn kad ‘įsnaniios ♦? • anl PMP." UĮP ’Amerikos laikraščių ko- dv;*„ nriešinmi nasanlė tai leiKstų, Kaa Ispanijos vietoj šaudyt, liepe uždaru . - _ - - . . ------ . _
respondentai Europoje štai- P pasauie- darbininkų laisve jai visai juos kalėjiman iki gyvos ^^mones ąaletų laisvai gy- valdžia šį panedėlj per ra-
ga pradėjo kalbėti, kad Is- *_________ nerupi. galvos.
panijos įvykiai esą tiktai į-j ... .yr? da,ug Ištikrujų gi tas “susimv-
žanga į naują pasaulio ka- ’ Fašistai Išmušti IS Regiau. Ištikrujų katalikų įėjimas” nėra susimylėji- 
rą. Tai esą tik repeticijos' bažnyčia nėra šitoj krūvi- mas, bet baimė, kad nesu-

ieš tarptautinį konfliktą. ' ir ŠOU de- noj kovoj neitrali. ^Ji deda kiltų visa tauta ir nepada-
" .... patiems šaudyto

jams. Prie tos baimės padi
dinimo, be abejonės, nema

niai?

tą
prieš

Associated Press agentū
ros atstovas John Evens, ku
ris per .16 metų tarnavo Eu 
ropoj
korespondentas, yra giliai 
įsitikinęs, kad jeigu Ispani-

bastiano.
Po ilgos ir atkaklios ko-

vos, Ispanijos demokratinės kaip politinių žinių r ,J. ... »rriHui spėkos sutnuskino fasistus
San Sebastiano

visas savo pastangas, kad 
fašistai sumuštų ir pavergtų 
darbininkus. Kiekvienam 
didesniam mieste, kur tik į- 
vyko mūšiai, iš popiežiaus 

ir Malagos bažnyčių buvo šaudoma į
jos valdžia su darbininkų miestuose. Prieš San Sebas- darbininkus. Užtai gi darbi- ninkai ir nedrvso tuos žmo- 
legiionais nesutriuškins ^ną teko vartoti, artileriją, ninkai, nugalėję fašistiškas nes žudyt.

venti, šviestis ir gerinti savo dio paskelbė pasauliui, kad valdžia kreipėsi į demokra- 
buklę. po 11 dienų kruvinų mūšių, tinę Francuzijos vyriausybę

2. Prieš tą valdžią yra su- fašistų maištas jau pradėjo prašydama ginklų ir amuni-
kilę dabar fašistai Jie susi- smukti nuo koto. Ministeris cijos kovai su fašistiškomis
deda iš visokių dešiniųjų pirmininkas Pereira sako, gaujomis. Francuzijos mi-
partijų, būtent: monarchis- kad Aleazaro tvirtovė Tole- nisteris pirmininkas Blum,
tų. dvarininkų, kunigų ir doj, stipriausia fašistų drut- kuris yra socialistas, tuoj
profesionalių karininkų, vietė į pietus nuo Madrido, sušaukė nepaprastą kabine-

za prisidėjo ir Amerikos Jiems vadovauja gen. Fran- po kelių dienų atkaklios ko- to posėdį pasitarti, kas rei-
Lietuvių Kongreso nutari- cisco Franco. Jie užėmė be- Vos, pasidavė valdžios ka- ketų šiuo atveju daryti. Ka
mai. Dėl to, matyt, smurti- ve^ Ispanijos Moroką reiviams, kurie paėmė savo binetas tarėsi 3 valandas ir 

(Afrikoj) ir žymią šiauri- kontrolėn visą miestą. paskelbė šitokį nutarimą:
nės Ispanijos dalį. Jų tiks- Guadarramo kalnuose, į ^krų ginklų ir amunicijos 

šiaurę nuo Madrido, žmo- Francuzijos valdžia negali 
nių milicija su valdžios or- IsPaaiJai duoti, nes tai butų 
laiviais ir artilerija taipgi Priesinga tarptautiniams į- 
sumušė fašistu gaujas, ku- statymams, tačiau orlaivių 

ir trokų gali parduoti. Be- 
pačiu laiku Pary- 

atskrido Ispanijos val- 
lėktuvas; kuris, sako-

iki paskutinio lašo kraujo, svi, ar pavergti. Jai labai naą Mauza Petras Lieoo- Komitetą, kad tuoj galėtų džiafros ir visus savo lavo- ma, atvežęs 11,000,000 is- Todėl miestas buvo paimtas rupi, kad kovą laimėtų fa-‘X, Antenas Bajerčius ir Pa™ti valstybės vairą į sa- 
tik tada, kai anuotų ugnis šistai ir ji padeda jiems kiek LTnnzas Juška. vo rankas, jeigu dabartinė

*Cgil°nafašis7ų“tmaišto?tai nes čia buvo stipriausis juo- gaujas, tokias bažnyčias, štai vardai ir pavardės tų vra nuversti demokrati-

dusios, jis sako, negu jos 
buvo 1914 metais. Šiandien 
visos valstybės yra apsigin
klavusios nuo galvos iki ko
jų ir vis ginkluojasi toliau, 
ne? visos laukia karo. Vo-
Linti-jc rzii Lrolomo muvija ivinaiauja
giau teritorijos. Japonija
laužiasi Kinijon ir Mongo- , . . _
lijon. francuzija kas diena r ■i _ _ • ambasadorius savo vasan-laukia nauio vokiečių uz- . ...
puolimo. Rusija daboja v^neį'aS
kiekvieną Japonijos ir Vo- ^asMingtonas visai negale kietijos pasi^dinimą. Aus- ^aC^okite fašistu 

pietus. Mažoji Entante sa^ drutviete, bet darbininkai su

OQ11cau uau išardė visus monarchistų tik gali. 
lizdus. Čia buvo 'kruvinų ko-

Kun. Coughlinas 
Išsišoko.

Viešai turėjo atšaukti savo 
šmeižtą prieš Rooseveltą.

Kalbėdamas “tovvnsendi-
_ L-on m Minot-ic nooumo piliečių milicija ir ją paėmė, ninku ’ konvencijoj Cleve- Austrite, te" ant Pabė^ > Gibtalteį anglų landė. kun. Coughlinas iš-
p,Ska“ngiy?b™ P“’ kad -ęn- “-dfdTausTišSu 
EP/i HiHina Uivvna kluoti darbininkų vaikai, ?eltą didzia^iu išdaviku

po 14 ir 17 metų amžiaus, lr melagium (the great bet- 
apsivilkę raudonais marški- rarer and liar).
niais Malagoj sušaudė “apie Anglų kalboj “melagis” 
šimtą fašistų ir kunigų.” Bet yra didelis įžeidimas. Gali- 
tie angliški “džentelmonai”,ma amerikoną pavadinti 
visai nesipiktino, kuomet1 “durnium,” .“vėpla” ir net 

_ . _ tie fašistai su kunigais sau- į “rupūže,” jis užtai nelabai
Tokios pat nuomones yra dė iš bažnvčių j tų vaikų supyks. Bet pavadinkit jį 

tarPtautiniy vus įr motina. (“melagium,” jis tuoj šoks
__________ i muštis. Taigi Rooseveltas

buvo labai įžeistas. Žino
ma, jis nešoko prieš dema
gogą muštis: jis dagi nei

tnja bijosi 
s. M:

ko, kad jei Hitleris pasiims

bi^i didina savo laivyną. 
Rusija ir Italija turi didžiau
sias armijas. Visos šitos ša
lys yra suinteresuotos Ispa
nijos įvykiais ir bet kurią 
dieną gali griebti viena ki
tai už gerklės.

ir *‘Paris Soir 
žinių korespondentas Julės 
Saurvvein. Jis sako: “Kruvi
ni Ispanijos įvykiai reikš 
vieną iš dviejų: jie arba nu
gąsdins Europą ir atitolins 
karo pavojų, arba iššauks 
da didesnes ir 
skerdynes.”

Dalykas yra tame, jis sa

Jeigu fašistų diktatūra vyriausybė dėl kokių nors 
Lietuvoj nebus tuoj nuvers- priežasčių nebegaletų to
tą, tai šitie žmonės turės sė- Bau Pnes fašistus kovos tę- 
dėti kalėjime kol tenai su
pus. Jų šeimynos su mažais 
vaikais arba senais tėvais 
yra paliktos didžiausiam 
vargui ir dvasiniams skaus
mams. Ir kas gi visa tai da
ro? Gauja ginkluotų smur
tininkų, kuri nakties laiku

Stl.

Negyvėlis Atsikėlė 
Iš Grabo.

Telegramos sako, kad

paniškų frankų užmokėti
XT , už perkamus orlaivius.Nusileidę kiton kalnų pu- d™” b- Viii

sėn dabar respublikos gy- d
nėjai pradėjo atakuoti fa- 
šistų lizdus įvairiuose šiau
rėš miestuose.

Kitos respublikos jėgos
išėjo atakuoti Zaragozą, 
kuri guli Ispanijos šiaurės 
vakaruose.

Pietų Ispanijoj respubli-

Paryžiaus didla
piai jau rėkia, kad Blumas 
slapta prižadėjęs Ispanijos 
valdžiai ir ginklų duoti. Į 
Marselio ir Bordo (Bor- 
deaux) uostus Franeuzijoj 
jau atvykę Ispanijos val
džios laivai krauti ginklus1KO, Kao rieių ispaniju, ropuun- amuniciją Dešinieji kelia 

pereitą sąvaitę Vengrijoj, kos gynėjai pradėjo smarkų triukšmą> kad oriaiviai ir 
netoli Debreczino, pei ku- puolimą pnes Sevillę ir Cor- įroka^ kurių franeuzų val-

užpuolė valstybę ir pnes nas nutrenkė du vaiku. Dak- dobą.
tautos valią atsisėdo jai ant taraj stengėsi juos atgaivin-
sprando!

Paleista 10,000 Poli
tinių Kalinių.

Iš Vienos pranešama, 
kad 22 liepos tenai buvo pa
skelbta amnestija, kuria pa
leista iš kalėjimų apie 10,-

ti, bet nepavyko. Abudu bu 
vo oficialiai pripažinti ne
begyvi. Tėvai nutarė abudu 
vaiku palaidot vienam gra

Valdžios kontrolėj dabar 
randasi visa vidurinė Ispa
nija ir visas pajūris nuo 
Barcelonos iki Malagos. Ši
tuodu svarbiu uostu, Barče-

džia viešai duoda kaip ne
karinę medžiagą, taip’ pat 
busią vartojami karo tiks
lams, Iš tų orlaivių busią 
bombarduojami Ispanijos 
fašistai, o trokais bus siun-be. Buvo užsakytas specia- loną ir Malagą, iš pradžių Sėjama darbininkų milici- 

lūs grabas ir negyvi vaikai fašistai irgi buvo užėmę, ja T j gau juodasimčiai 
jame sutalpinti Prasidėjus bet dabar jie jau darbinm- triukšmauja, 0 mes Francu- 
laidotuvems, staiga vienas kų valdžios rankose. zijos kairiųjų valdžią užtai
vaikas pradėjo judėti ir gra- Valdžios laivynas taipgi sveikinam.

Anglijos Laivynas
Didžiausis. , ....žodžio dėl to nepasake, ta- 

ĮVashingtono žvalgybos • djau ant kun. Coughlino už- 
baisesnes surinktomis žiniomis, Ang-Jgįgėdo kjįj kunigai. Sako- 

lija šiandien tebėra da stip- ma, kad jis gavęs net iš Ry- 
- riausia valstybė ant jūrių. į mo “velnių” per telefoną, 

ko, kad Ispanijoj dabar yra Nors bendras laivų skaičius Kalbama, kad popiežius pa- 
rišamas klausimas, kuri idė- jos yra mažesnis, negu A- > grąsinęs jam net kunigystę

000 politinių kalinių. Jų tar- Be atsisėdo. Jis atgijo ir gy- kontroliuoja Gibraltaro są- 
pe esą nemaža ir socialde- vens- Antrasis tačiau buvo siaura ir neleidžia fašistams 
mokratų, kurie buvo suimti palaidotas.

siaurą ir neleidžia fašistams 
parsitraukti iš Afrikos su

ja turi viešpatauti pasauly, merikos, bet ji turi daugiau 
kitaip sakant, kas turi vai- didžiųjų laivų ir todėl dau- 
dyti žemės kamuolį: darbi- giau kanuolių. Paduota že-

atimti, jeigu jis nesuvaldys 
savo demagogiško liežuvio. 

Šitaip prispaustas, kun.
ninkai, ar jų išnaudotojai? miau lentelė parodo, kiek Coughlinas turėjo viešai
Tai yra kova tarp marksiz- kuri valstybė turi karo lai 
mo ir fašizmo. vų ir kiek tonų jie gali nešti.

Jau keturios valstybės šalis Laivu
pradėjo aiškiai dalyvauti Anglija .... 307 
vidujinėse Ispanijos kovo Amerika .... 324 
se. Francuzija remia Ispani- Japonija .... 213

Tonų
1,224,329
1,080,715

772.797 
558,452 
403,865
113.798

jos Jdžią, kad neįsivyrau- Francuzija 178
tų rasistai; o Vokietija ir Italija ....... 191
Italija rūpinasi, kad Ispani- Vokietija .... 49
joj nesusidarytų sovietų vai- Anglijos laivynas turi 
džia. Tas pats rupi ir Angli- daugiausia sunkiųjų kovos 
jai, kurią šiandien valdo iaivų ir daugiausia tokių 
konservatorių partija. Kiek iaįvų, kurie paruošti specia- 
gi čia reikia, kad tos valsty- iįaį karo orlaiviams nešioti, 
bes susirietų tarp savęs? _________

Rooseveltą atsiprašyti, 
paskelbė savo laikrašty 
cial Justice” atvirą prezi
dentui laišką, kuriame sa
ko : “Dėl savo elgesio aš da
bar siulau Jungtinių Valsti
jų prezidentui nuoširdų at
siprašymą.”

Vadinasi, turėjo išgerti 
prispiaudytą vandenį.

Jis 
“So-

O jeigu dėl Ispanijos įvy
kių kiltų karas* tai Sovietų 
Rusija irgi nesėdėtų rankas 
susidėjus.

MEKSIKOS SOSTINĖJ 
APSKELBTAS GENE-

RALIS STREIKAS.
Meksikos sostinėj darbi-

Diplomatai jau pradeda ninku organizacijos pereitą 
aiškinti, kad šitokią padėtį sąvaitę apskelbė generalinį
jie numatę senai. Jie net nu
matę, kurioj vietoj Europa 
pradės liepsnoti. Jie žinoję

streiką, kad privertus elekt
ros kompaniją išpildyt jos 
darbininkų reikalavimus.

KARPIS NUTEISTAS KA
LĖJIMAN IKI GYVOS 

GALVOS.
Albinas Karpis, pagarsė 

jęs lietuvis gengsteris, šį pa
nedėlį St. Paul mieste buvo 
nuteistas kalėjiman visam 
amžiui už bravominko 
Hammo pagrobimą. Už jo 
paliuosavimą Karpis su sa
vo gengsteriais yra išreika
lavęs iš Hammo 
$100,000.

po to, kai 1934 metų vasario 
mėnesį klerikališkai-fašis 
tiškoji Dollfusso valdžia ar- 
motomis išardė Vienos dar
bininkų namus ir nuvertė

stiprinimų.
| Gyvenimas pradeda jau 
errįžti į normales vėžes, sa-

Riaušės Vokiečių 
Fašistų Piknike.
Milwaukee miesto fašis- 

tuojantys vokiečiai pereitą
LEWIS NESTOS FEDE
RACIJOS TEISMAN.
Angliakasių unijos vadas ko Madrido valdžia. Ūki- nedėldienį turėjo didelį pik- 

Lewis ir kitų unijų vadai, ninkai, kurie pirma su gink- nįką. Sakoma, kad susirin- 
socialdemokratų miesto vai- kuriuos Amerikos Darbo lais rankose kovojo prieš fa- ko apje 30,000 žmonių rai
džią. Daugiausia bet gi pa- Federacija norėjo teisti, at- šistų gaujas, dabar jau su- nįa Buvo iškelta Hitlerio 
leista hitlerininkų, kurie sisakė į tą teismą stoti. Iš gryžo prie savo darbų ir va- vėliava su svastika ir atvy- 
1934 metų vasarą nužudė viso Federacija traukė savo lo javus nuo laukų. Juos kęS įg Chicagos Vokietijos 
Dollfussą ir norėjo nuversti teisman 12 unijų viršininkų, saugoja nuo fašistų užpuo- konsulas Tannenbergas pra- 
visą Romos katalikų valdžią kam jie pradėjo organizuo- limų ištikimieji respublikos dėjo sakyti prakalbą ir aiš- 
Austrijoj. Šitos amnestijos ti plieno pramonės darbi- kareiviai. : kinti, kiek gero Vokietijai
savo šalininkams dabar pa- ninkus į vieną didelę uniją,' Madride yra areštuota padarė naciu valdžia. “Me-

Kai Kuriuos 
tus paleisti.

sociaioemohra- bldakdių akmija Ar- nusizuue, n.<±i painavc, hdu Ritas. Minioj Kilo sumisi-
SUPO PENNSYLVANI- Į kareiviai pasilieka ištikimi mas. Hitlerio vėliava tuoj

JOS SOSTINĘ. respublikai. Daug yra areš- buvo nuplėšta ir sutrempta
KARO STOVIS PRIEŠ Pennsylvanijos sostinėn tuoty ’r ^aro laivyno virsi- purvynam Fašistai puolė tą 

STREIKIERIUS. Harrisburgan suvažiavo ninku, kurie norėjo atiduoti gkudurą gelbėt ir prasidėjo 
Talladegos mieste, Ala- tūkstančiai bedarbių, įtaisė laivyną fašistams. Jurinin- muštynės. Keliolika žmonių 

bamos valstijoj, apskelbta mieste demonstraciją ir ap- Juos areštavo. Tiktai buvo sužeista ir keli areš- 
karo stovis prieš streikuo- supo valdžios rumus, reika- vienas skraiduolis perėjo tuoti.
jančius medvilnės audimo laudami, kad bedarbiams fašistų pusėn. Valdžia da- 
darbininkus, nes tarp strei- šelpti butų paskirta $100,- Bar jį apskelbė piratų laivu, 
kierių ir kompanijos mušei- 000,000. Jau antra sąvaitė kuris neturi teisės vartoti 
kų pereitą sąvaitę įvyko su- jie tenai budi ir sakosi ne-J ĮsParnJ°s vėliavos ir gali 
sišaudymas, per kurį buvo pasitrauksią, kol jų tikslas
sužeista 18 žmonių ir nušau- nebus pasiektas, 
tas šerifas. Dabar miestelį --------------
kontroliuoja milicija. Ži- Otisfield, Me. — Pereitą iš jų pereina valdžios pusėn 
nios sako, kad po to susi- sąvaitę perkūnas čia nutren-' arba iškelia baltą vėliavą ir 

areštuota jau 34 kė farmerį George Bar-' pasiduoda. Su fašistais pa- 
rows’ą. silieka ir laikosi iki paskuti-

but paskandintas bet kada.
Fašistų gaujos greitai

silpnėja, nes daug kareivių paliestose 
jose yra

giminių šaudymo 
žmonės.

97.000 FARMERIU ŠEI
MYNŲ REIKALINGOS 

PAŠALPOS.
Federalinės valdžios Su

rinktomis žiniomis, sausros 
keturiose valsti- 
97,000 farmeriu 

šeimynų, kurios jau nebeturi 
iš ko gyventi ir joms reika
linga valdžios pašalpa.
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kad taip jį užvardinus: ‘Fon-1 
das Lietuvos laisvei gelbėti?' 
Laisvę mylį amerikiečiai išug
dytų jį kaip ant mielių.”

Stratosferos Lakūnai Gauna Dovanas.

JAU IR KATALIKAI PA
MATĖ REIKALO GELBĖ

TI PERSEKIOJAMUS
LIETUVOS ŽMONES.

Kai pažangiųjų Ameri
kos lietuvių organizacijos

Tai matote, 
atsidarė musų

kaip greitai 
kunigėliams

siuntė savo delegatus i Cle- akys! Jie jau pamatė, kad 
velando kongresą Lietuvos Lietuvoje yra ir politinių 
demokratijai ginti, tai kata- kankinių, ir kad Lietuvos 
likų vadovybė šnairavo į tą laisvei gelbėti reikia rinkti 
garbingą žygį. Tiesa, kon- 2ukas!
grėsė buvo nemaža ir kata- \a, ar nebūtų gi buvę 
likų, bet jie suvažiavo tenai daug tikslingiau ir visiems 
savo iniciatyvu be dvasiš- demokratijos šalininkams
kijos palaiminimo.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kuris atstovavo 71,- 
000 organizuotų Amerikos 
lietuvių, pasmerkė tautinin
kų diktatūrą Lietuvoje, pa
smerkė karo stovi, cenzūrą, 
slopinimą organizacijų, šau
dymą nerimaujančių darbi
ninkų ir ūkininkų, ir sudarė 
aparatą nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms gelbėti.

Dabar musų katalikų va
dai apsižiūrėjo, kad Ameri
kos Lietuvių Kongreso nu
tarimai yra geri ir reikalin
gi. Savo laikraščiuose kuni
gai jau pradėjo rašyti, kad 
ir jiems, katalikams, reikia 
daryti tą pati. "Draugas’’. 
jau išspausdino keliatą šiur
pulingų laiškų iš Lietuvos, 
o ‘'Darbininkas’ 24 liepos 
laidoje rašo

"Skaitant dabar 'Drauge' j 
talpinamus iš Lietuvos įais- j 
kus, tiesiog šiurpu darosi dėl 
žiaurių priemonių, kurių vy
riausybė griebėsi kraštui 'nu
raminti.’ Karo padėtis, špiona
žas. areštai, kalėjimas, sušau
dymai — tai visai nelietuviš
kos priemonės žmonių pasiti
kėjimui įgyti. Taip žmonių nu
raminti negalima. Jei jie ne
rimsta. tai tam turi būti prie
žasčių. Lietuviai jau ne toki 
nemokšos ir beširdžiai, kad 
triukšmautų vien dėl ekono
minių sąlygų. Jei kaimietis 
mato, kad valdžia supranta jo 
skurdą. Įeina i jo padėtį, rodo 
geriausių norų jam pagelbėti 
ir ji pati pinigų nemėto, bet 
gyvena kukliai ir taupiai, — 
tai jis niekados nesišiaušės 
prieš vyriausybę, tik ištver
mingai kentės ir iškentės, kad 
ir dideliausią krizę. Bet jei 
Lietuvos gyventojas—kaimie

tis ar miesto darbininkas — 
pastebi, kad valdžia tai ponai, 
kurie paniekinančiai ir išdi
džiai ąu juo apseina, prie to, 
dar tie ponai neteisingi, nes 
vienus glosto, kitus plaka; 
kad tie ponai valdininkai -pa- 

(tys lėbauja ir susiteršia nešva
riomis milijoninėmis ‘afero
mis’ (suprask, viešojo iždo va- 
gišiavimu) ; kad tie ponai jį. 
‘mužiką.' apkrauna nepaneša 
mais mokesčiais, kuriuos iš
spaudžia be pasigailėjimo, 
grąsindami ir faktinai atiduo
dami jo ūkį ir mantą varžyti
nėms; kad jie apgaulioja jį 
rinkimuose, statydami tik sa
vo kandidatus ir, įsigalėję 
valdžioje, kėsinasi sutramdyti 
žodžio, spaudos ir sąžinės lais
vę — ar gi reikia stebėtis, kad 
kaimietis, taip smaugiamas už 
gerklės tiesiogine ta žodžio 
prasme, pagaliau pasipurto, 
nes ir jis nori gauti kiek oro 
toje ‘laisvoje’ Lietuvoje, dėl 
kurios jiš dirbo, sielojosi ir sa
vo kraują liejo? Gi čia už tai, 
kad jis nori gyventi ir naudo
tis lygiomis piliečio teisėmis, 
jį vaišinama kalėjimu ir kul
komis.” >

Toliau “Darbininko” ve
damųjų straipsnių rašyto
jas jau remia “Draugo” 
nuomonę, kad Lietuvos kan
kiniams gelbėti būtinai rei
kia steigti Amerikoje tam 
tikras fondas. Girdi:

• “ ‘Draugas’ labai tiksliai samprotauja, kad mums privalėtų sukurti tam tikrą pastovų fondą Lietuvos kankiniams šelpti, čia labai svarbu duoti jar>. . '..karnas vardas. O

naudingiau, jeigu katalikų 
vado\ybė butų prisidėjusi 
prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso?

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Amerikos armijos lakūnai, kapitonai Stevens ir Anderson. k urie pakilo stratosferon 72.395 
pėdas, sumušdami visus aukštumo rekordus, gauna sparnuotą taurę dovanu.

ISPANUOS REVOLIUCUA IR PA- 
GRINDINĖS JOS PRIEŽASTYS

Ne visi žino, dėl ko dabar įdžia Ispanijoj. Nors nei so- 
Ispanijoj kilo naminis ka-'?ialistai, nei komunistai}
ras. Taigi nors trumpai pa
aiškinsim pagrindines jo 
priežastis.

Ispanijoj per amžius vieš
patavo Romos katalikų baž
nyčia ir stambus dvarinin
kai. Monarchija arba kara
lius buvo tik tas cementas, 
kuris jungė tuodu dykaduo
nių luomu i krūvą. Kiekvie
na laisvesnė idėja tenai vi
suomet buvo slopinama 
žiauriausiu budu. Juk ir 
“šventosios” inkvizicijos 
laikais Romos katalikų baž
nyčia niekur neišžudė tiek 
žmonių, kiek Ispanijoj.

Nors per Napoleono karą 
popiežiaus galybė buvo su

nei
ministerių kabinetą nesuti
ko eiti, tačiau pažangųjį 
Quirogos kabinetą rėmė vi
sas Liaudies Frontas.

Pažangioji vyriausybe 
pradėjo vykinti naudingas 
kraštui reformas. Dideli 
vienuolynų ir bažnyčių dva
rai buvo paimti ir išdalinti 
valstiečiams. Pradėta dalin
ei ir dvarininkų žemės. Nuo 
vasario mėnesio iki šiol bu
vo aprūpinta žeme jau dau
giau kaip 100,000 vargingų 
šeimynų. Valstiečiai pradė
jo džiaugtis: “Nors sykį tu
rėsime duonos,” jie sake.

Bet tas baisiai nepatiko 
dvarininkams, jėzuitams i;

gniuždinta ir inkvizicija pa-1 kitiems dykaduoniams. Jie 
T verkim Etinės Kui- landė, Detroite, Pittsburghe patieks darbuotes planus ir naikinta, tačiau kunigų luo 'pradėjo kelti triukšmą prieš

iz...__ _ ir tt. Ir pasirodysime dar- prisius susitvėrusioms kuo- mas Ispanijoj pasiliko taip j valdžią. Karininkų tarpe ii-
tut OS Ur-įOS Kuopas, bais. Chicagos centras ne--------- L .. -----

miegos. Už menesio-kito jis

KĄ REIŠKIA APSILEIDI
MAS RINKIMUOSE.
“Vilnis” rašo:
"Renkant delegatus į SLA. 

seimą, iš stambiausios kuopos 
Brooklyne. 38 ku.pos. buvo iš
rinkti delegatais keturi tauti
ninkai. Rinkimuose jiems pa 
sisekė gauti kelis balsus dau
giau. negu progresyviam. T - . - ts„ . . ... , . mą Lietuvoje. Po ilgos pro-Tas pralaimėjimas keliais i J - j

Lygiai dešimts metų at
gal pradėjau valyti atkak
lią agitaciją už Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugi
ją; ypatingą dėmėsi krei
piau i laisvų kapinių steigi-

sudo-
lietu-

, , - r, ,, , - . pagandos pasisekėbalsais Brooklvno kuopoje tu-.r - - - --.. . - minti amerikiečiusrejo labai dideles reikšmes pa- - , -vius, kurie savo gimtos vie
telės Etinės Kultūros Drau-ciam seime.

"Paimkime kad ir redakto
riaus rinkimą. Jeigu nuo p. Vi- 
taičio balsų atimti keturis bal
sus. tai jam butų likę 104 bal
sai
balsu pridėti keturis balsus. , ~ , , - . • , J — -i"* f . u i ; kilnų darbą taip, kad išeitųtai jis butų gavęs lOo balsus. j________________ j_J
Tai ve, kas butų buvę, jeigu iš 
tos Brooklyno kuopos delega
tais butų atvykę ne keturi tau
tininkai, bet keturi progresy
viai. Pralaimėjimas vienoj 
kuopoj keliais balsais davė p.
Vitaičiui laimėjimą septyniais 
balsais.

“O kartais atsiranda žmo
nių, kurie sako, kad

gijos skyrius parėmė pini- 
giškai. Draugijos centras tą 
piniginę paramą pastebėjo

~ . . D i. - --• -ir atsiuntė Amerikon D-rąi. O jeigu prie Baltrusaieio T . 3. .... , . . , . Joną Šliupą sutvarkvti tąjį
kilnų darbą taip, kad išeitų 
visai draugijai ant naudos. 
Negana, kad jis didesnėse 
kolonijose pats asmeniniai 
atsilankė, bet dar sušaukė 
Clevelande laisvam a n i ų 
konferenciją, kuri apsvars
tė ir išiinko iš kelių asmenų 
centrą. Centro pastovi vieta 
Chicagoj. Šito centro komi
teto pareiga yra išdirbti'mano i j__L _x-, , . , uaruuotesbalsas nieko nereiškia. Labai , , - -, . , darbais ir ilgai nevilkinantvienas balsas daug j_.- ° ,pradėti organizuot kuopostankiai

reikia.”

planą, pasidalyti

po visą Ameriką.
“Vilnis” sako, kad tauti- Koki planą chicagiškis 

ninkai SLA. 38 kuopos ne-! komitetas paskelbs, dar ne
kontroliuoja, nes kai iš sei- ra žinoma: aišku tik tiek, 
mo sugryžo tie 4 delegatai kad planuojant bus atsi- 
ir patiekė savo raportus a- žvelgta i du didelės svarbos 
pie “tautininkų laimėjimą,” reikalus*:
tai kuopa tuos raportus at-1 1. Piniginė ir moralė pa
metė. rama Lietuvos Et. Kultūros

Tai išrodo, kad renkant Į Draugijos centrui, ir 
seimą delegatus pažangieji 2. Amerikoje organizavi- 
buvo apsileidę. mas Etinės Kultūros Drau

Da didesnis musų draugų ęijos skyrių.
apsileidimas buvo Haver- ^Suprantama savaime, kad 
hillio (Mass.) kuopoj. Ji ga- be pinigų negaliina veikti; 
Įėjo nusiųsti SLA. seiman 3 todėl reik^. įvesti mažas 
pažangius delegatus, bet mėnesines ^pofeles, ren^i 
nenusiimta nei vieno, nes i kultūrines pramogas ir 
pavėlavo* sušaukti susirinki- Roseiando 1-moji kuopa
mą. (Chicagoje) gali būti čia

Nėra abejonės, kad pana- pavyzdžiu, nes verta iš jos
šių apsileidimų buvo ir dau- i pasimokyti: ji net mėnesi-
giau. nių ir Įstojimo duoklių nuo

--------------  narių neima, o ižde visada
PLETKOS. šimtinė randasi. Roselan-

diečiai Lietuvos centyui jau
Mes Cievelando fašistų pasiuntė $75.00. Praeitos 

lapo neskaitom, bet “Lais- žiemos sezoną net tris pre-
vė”

poms sub-charteri
Dr. A. L. Graičiunas.

RIMTAS KATALIKO BALSAS,

iau atkaklus ir klastingas, 
kaip buvo pirma. Juk visai 
da nesenai, būtent 1909 me
tais, kunigams reikalaujant, 
Ispanijoj buvo sušaudytas

gi pasireiškė nepalankus 
valdžiai bruzdėjimas. Val
džia pradėjo aiškius res
publikos priešus šalinti is 
kariuomenės. Buvo atstatv-

Ar gerai padarė kunigai 
neidami į Amerikos Lietu

vių Kongresą?

Aš esu katalikas, bet ne 
derikąlas, todėl musų ger
biamųjų kunigų politikai 
nevisuomet pritariu. Y pač 
nepatiko man jų politika 
brieš Amerikos Lietuvių 
kongresą. Katalikų minios 

tam Kongresui pritarė ii 
norėjo jame dalyvauti, ta
čiau musų dvasiskija jas su- 
aikė. Tiesa. Kongrese buvo 
ir katalikiškų organizacijų 
atstovų; aš pats irgi daly
vavau: bet mus buvo tenai 
ne tiek, kiek turėjo būti. ir 
<urie buvom, tai nuvažia
vom kunigėlių nesiklausę.

Kongresas neužgavo nei 
kunigų, nei tikėjimo. Visi

kaip tik išeina tautininkų 
diktatūrai Į naudą.

Leiskite man panagrinė- Pulc

laisvosios minties skelbėjas, ta keliatas generolų ir daug
KVovi/iiert/-, L-’/,..zUlrA '/pmpcnin karininku kuri^Francisco Ferreras, veikė- Į žemesnių karininkų, kurie 
jas panašus mūsiškiam Šliu- > atvirai agitavo už monar- 

Jie apkaltino jį tuo, chi jos atsteigimą.— • • j • 2 • ii TA 1 x ? _ 1-^1 —ti, kodėl musų dvasiskija ,ka^ *.,n0.r1e*s ^‘f1. an 
laikosi tokios nenuo^ikios tI:kat?llklfka valsli'b* kPa- 
taktikos — kodėl ji nenore- ny°J-
JO

Dėl to ir kilo reakcijos 
audra. Karininkai, dvari- 

O ištikrujų" jis orga- ninkai ir kunigai puolė ver- 
” x ' ’ ■*' sti demokratinę valdžią. Jų

tikslas yra panaikinti res-JV dalyvauti Amerikos Lie- tiktai “Esęuelą Mo
tuvių Kongrese demokrati- rTbut™1SHuOs™°nuo ipublika' ir pastatyti fašistiš-
nei Lietuvos tvarkai atsteig- , i*’., huu į - h
ti ir nm naAin laibu nrina. klerikalizmo intakos. (Pa- ką diktatūrą.

našią ‘mokyklą ir Šliupas Karininkų sąmokslas, ma- 
dabar nori steigti Lietuvo- tyt, buvo labai plačiai armi- 
je.)

ti, ir tuo pačiu laiku pripa
žįsta, kad už Lietuvos laisvę 
reikia kovoti?

Man rodosi, jog musų ku
nigėliai bijosi kontakto su 
laisvos minties žmonėmis.

joj organizuotas, nes trum-
Tai šitokia buvo Ispani- pu Taiku maištai kilo visuo 
i įkį 2932 metųįse garnizonuose ir daugjoj padėtis

revoliucijos. Šalį valdė ku-: svarbių miestų perėjo fašis- 
.! tų kontrolėn.

jų norų pildy- Valdžios pusėj, matu, 
tojas. Jis kanu su jais gir- kariuomenės liko nedaug, 
tuokliavo, kanu paleistu- nes respublikai ginti teko 

.yo^zvziz. Voži vavo, kanu voliojosi per- organizuoti darbininkų ir 
i -V-zi 0 6 U" °d°’ tekliuose, o liaudis turėjo valstiečių bataljonus. Vė- 
laikjdamiesi iš tolo nuo pa- meĮstįs dirbti ir visą tą liausios žinios sako, kad ls-

eferatai, visos.diskusijos ir- negalėjo'katalikųT apsaugoti k^ mTitin™” Pr8' Sudarė ^"^‘‘Raudo'lS
visi nutanmai buvo taikomi inuo laisvamaniu itakos A- Ka“u maitinti. .u.iaaie j<td nauaonas
tiktai į vieną tikslą - kad merikon lietuviai' atvyko iš kantrybe issise-1 Komitetas respublikai gin-
lagelbėt Lietuvos žmonėms ILietuvos dar ištikimi baž- me lr 1931 metais kilo revo-jti n jos įeikalams vesti, j

Bijosi dėlto, kad parapi jo- ; ; j dvarininkai o Rara-1 tų kontro
nys.neuzstkrestų “bedievy. ,iu^buv0 tik n01'u Jda.' *Valdži(
be.

Bet šitaip galvodama dva- 
siškija daro klaidą. Gyveni-

nusikratyti karo stovio, ka- nyčiai. 0 šiandien vienas 
ro teismų ir kitų žiaurumų, ik “Keleivis 
nuo kurių kenčia musų bro-
iai ir seserys Lietuvoje po 
tautininkų diktatūra.

Tai kodėl gi musų dvasiš- 
kija buvo priešinga šitam 
Kongrese dalyvauti? Juk ir smarkią kovą. Jie smerkė jį 
ii pripažįsta, kad tautinin- per pamokslus; jie kėlė jam 
kų valdžia elgiasi aršiau už byla? teismuose; jie gąsdi- 
caro žandarus. Juk ir kuni- no pragaro liepsnomis tuos, 
gai nepritaria ūkininkų ir kurie jį skaitys. “Keleivis”

liucija. Nusigandęs žmonių i komitetą inėjo socialistai ir 
turi daugiau H^Uvbės, karalius Alfonsas komunistai. Panašus komi- 

■kaitvtoiu neini visi kummi Pab^° ir monarchija buvo tetas susidaręs ir Bercelo- 
. ., l- ,1S1 kun panaikinta. Tačiau žmonės nos mieste, kuomet fašistuSit^o’0"' buvo dar tamsus ir nesuge- gaujos tenai buvo sudaužy“ 

g f ! t? ’ p • - bėjo revoliucijos laimėji- tos.
*”P P!as.a1'. n®? mais pasinaudoti. Respubii- Žinios iš Ispanijos dabar

Kėlėm k™‘?aL__,v?į kos valdžią ir parlamentą jau aiškiai sako, kad kova 
pasiėmė savo kontrolėn ku- tenai eina tarp socializmo ir 
nigai ir dvarininkai. Liau- fašizmo. Už .socializmą eTna 
dies būklė nepagerėjo, miestų darbininkai, valstie- 
Skurdas ir priespauda pasi- čiai, angliakasiai ir visi kiti 
liko kaip buvę. Bet pajutusi'demokratijos šalininkai; gidarbĮninku šaudymui, kuo- 4 kritikavo kūnais syei- , b Iiaudis-jau ne.,už fašizmą stoja dvaHmns

meb šie reikalauja sau amo- .ka£ugugęnm benorėjo' duotis išnaudoja-i kai, kunigai, karininkai ar
^Mo^TjoS^" ma- Prasidėjo kova. Ispani-i kitokie parazitak kmje^ 

‘ IšE^cia aišFjei kSi-! PasidahJ° I du priešingų
niškų teisių. Ir “ 
ir ^Darbininkas,” ir^'GAt*
sas spausdina paėstus v.a ae, nu?,-, b g j 6 atsi.
pnes tautininkų žiaurumus, gai nebūtų taip katalikui t - storkakliai dvarinin%,-ne^LreilŠ„^' ,ai™iais Ro™“ katalikuos,
nt-ziinfi pagalbą kankina- vamaniams nebūtų buvę ----- *

ri gyventi iš svetimo prakai

nizuoti
miems

to.
Ar atsilaikys darbininkai 

prieš savo priešus, rašantvamaniams nebūtų
ir “? • Ljeu^o^ žmonėms, i tiek progų kunigus knuauo- - valstiečiai' ir miestų sakyti.
A įsa tai labai gražu ir knks- ti, ir tūkstančiai tikinčiųjų darbininkai 4 —-____________________
čioniška, bet ar nebūtų gi katalikų nebūtų nuo bažny-j Reikia DaSakvti kadis-i i- .. n±
buvę Šimtas kartų geriau, čios pasitraukę. panijos lifudistarėjo da ir ’ ReVollUCljū, Bet

• neouvų ou ę nyčia, o iš kitos pusės —su- šiuos žodžius da sunku pa- 
kumgus kntikuo- ’sakvt.i

jeigu gerbiamieji musų dva^ Išeina, vadinasi, kad ku-

cituoja iš jo šitokią pa- lekcijas surengė ir nuo atsi
saką: lankiusių paklausyti nebu-

"Palaukit, draugučiai. vo imama Įžanga — visi bu
“Socialistai vadai šiame sei- vo Įleidžiami nemokamai ir 

nekolektuota padengimui 
lėšų. Kuopa pati iš savo iž- 

iki kito seimo visai nusikratyti j do apmokėjo ir UŽ svetainę 
komunistu Susivienijime... • ir UŽ Spaudą ir tt.

me jau pakuždomis siūlėsi 
sandariečiams dėtis išvien ir

Mat, socialistai lenda prie tų, 
kurie galingesni. Ar tas jums. 
komunistai, patiks, jeigu tie 
kuriuos jus gelbėjot šiame 
seime, jums jau užpakali atsu
ka?

"Toliau, socialistai nori jus 
vadovauti ir tolei su jumis lai
kysis, kol jus sutiksit remti jų 
žmones į Pild. Tarybą.”

Tai yra fašistelio Karpiu- 
ko pletkos, ir prie to da la
bai žioplos, pletkos. Koks 
tikslas' socialistams daryti 
prieš komunistus sąmoks
lus, kuomet iš komunistų 
pusės socialistams nėra jo
kio pavojaus Susivienijime?

Į tokius pliauškalus nerei
kėtų nei dėmesio kreipti.

Kaip gi ji gali tai padary 
ti? Atsakymas lengvas: kur 
yra pilnas susitarimas tarp 
narių, ten ir budai suranda
ma. Viena-kita vakarienė 
su šokiais — ir pinigų ižde 
atsiranda.

Bridgeportiečiai laisva
maniai nekantrauja; jie ta 
riasi tverti antrą Etinės Kui 
turos kuopą. Nori Roselan 
dą pralenkti. Northsidiečiai 
irgi nesnaudžia. Tai vis 
džiuginantis apsireiškimai 
Ne be to, kad ir kitų dides
nių kolonijų laisvamaniai 
neišsijudintų.

Tad tverkim Etinės Kui 
turos kuopas netik Chica
goje, bet ir Philadelphijoje 
Baltimorėj, Bostone, Cleve-

siskiai butų pnądeje pne A- nigai daugiau laimėtų eidą-įk» b d^P.b | ^ilme 
menkos Lietuvių Kongreso mi su pažangiam srove is- ; Jišauklėjimu Ispanijos ka- 
įr sudarę vieningą musų i_sei-!vien, negu veikdami atsto- lrininkaj visuomet buvo dva-

Kontr-revoliucija.
“Sandara.” “Vienybė” ir 

kiti politiniai analfabetai 
Ispanijos fašistų sukilimąvijos frontą, prieš šlykščią rai Kartikiai tuomet sušvel-: rinink jr bažnvžios rams.

tautininkų tironiją Lietuvo- netu ir vieni kitų be reikalo!^ jįeųvįsuomet'kišosi poli-:ra‘'d_ina"“reTOliuiiia ”
■■ nekritikuotu. Tokių klausi-i. 2?na ievon.ucl-Ja-
Jeigu mes visi sutinkame, mų, kuriais musų pažiūros i prašalinti* nei dabartinį .Tuo tarpu gi musų politi- 

kad Lietuvos žmonėms rei- skiriasi, galima butų visai P n.ej terminologijoj revolnfc
alinga, musų pagalba, tai neliesti, bet bendrais'^'{^u d^o žmonės Tfttai^kUsutoliS 

kodėl gi neorganizuoti tos lais, kaip kova uz LietuvosT i• - t t - ni-ktn<5 ;r| .H t0Kl . >u?llima
pagalbos bendrai? Kai be- žmonių laisvę, katalikai ga- lr; pnes valdžią, kuns eina is
laisviams ir sužeistiems rei- lėtų drąsiai dirbti kartu su suPnus nepneteuus. darbininkų puses, iš kaires,
kia teikti pagalbą, tai tarp- socialistais ir kitomis srovė- 1- Dvarininkų luomą: . |O kai valdžia yra puolama 
tautinė Raudonojo Kryžiaus mis. 2. Romos katalikų kuni-
organizacija neklausinėja Nors “oficialiai” katali-i S118-
nukentėjusių, kas kokios kų srovė Amerikos Lietuvių . 3. Karininkų organizaci-
Dartijos ar tikybos, bet tei- Kongrese nedalyvavo, bet .......... . . . . ..
kia pagalbą visiems lygiai, tą jos netaktą galima butų Visi šitie dykaduoniai ei-Į Revoliucijos tikslas yra 
Tai kodėl gi mes negalėtu- da atitaisyti. Amerikos Lie-: prieš darbininkus iš vie- duoti žmonėms laisvę, o 
me padėti savo srovinius Įsi- tuvių Kongresas tebėra juk no- Taigi Ispanijos darbi-! kontr-revoliucijos tikslas —
tikinimus Į šalį ir organizuo- gyva organizacija. Jos cent- 
ti savo “Raudonąjį Krvžiu” ras veikia Chicagoje, o sky- 
nukentėjusiems nuo fašistiš- riai kolonijose. Kodėl tat

ninkai suprato, kad ir jiems 
reikia vienytis. Buvo suda
rytas Liaudies Frontas, Į ku-

pavergti žmones!
Ispanijoj dabar yra suki

lę prieš respubliką fašistai,
kos diktatūros savo broliams musų katalikų vadovybė ri inėjo socialistai, komuni-; aršiausi reakcininkai. Jų 

- “ štai ir kitos kairiosios gru-. tikslas yra atsiimti dvarus,gelbėti?
Man rodos,

dvasiškiai, vengdami bend
ro darbo su kitomis srovė
mis, silpnina ir savo pozici- Laisvamanybč paliuosoos dar
ią, ir tų, kuriems jie norėtų! Mininkas nao pragaro baį®«8- 
pagelbėti Lietuvoje, o tas * ”

negalėtų su šitos organiza- 
kad musų cijos centru pasitarti?

Katalikas.

o socializmas — iš kapitalizmo

peš. Šitos vienybės rezulta
tas buvo toks, kad renkant 
parlamentą pereitą vasario 
mėnesį atžagareiviai buvo 
sumušti. Šito pasekmėj su
sidarė ir pažangesnė val-

kuriuos demokratinė val
džia buvo išdalijus beže
miams, ir pavergti darbo 
liaudį. Taigi tenai vyksta ne 
revoliucija, bet šlykščiausią 
kontr-revoliucija.

P
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE
Bendras susirinkimas Ame

rikos Lietuvių Kongreso
reikalais.

kiršina visus narius ir demo- į maitindamasis gali be laiko 
ralizuoja visą organizacijos Į pas Abraomą nuvažiuoti, 
darbą. Nors tų politikierių; Mečiau darbą ir sugrįžau į 
yra nedaug, bet kuopai jie'New Yorką, nes neorgani- 
labai kenkia. Priėjo jau zuotus darbininkus visur iš-

Amerikos Lietuvių Kon
greso rengimo komitetas 
šaukia viešų susirinkimą 
Lietuvių Darbininkų Salėj, 
79th st. ir St. Clair avė. ker
tėj, 29 liepos dieną, kad ap
svarsčius tolimesnį veikimą 
dėl atsteigimo demokrati
nių laisvių Lietuvoje. Šiame 
susirinkime bus taipgi duo
dami atsakymai tiems, ku
rie nori daugiau žinoti apie 
dabartinius įvykius Lietu
voje. į susirinkimą yra kvie
čiami visi, nežiūrint kuo 
mes save vadiname, Lietu
vos žmonių laisvė ir gerovė 
turi rūpėti lygiai visiems. 
Taigi bukime susirinkime 
visi. (Musų korespondentas 
drg. Jarus taikė šį praneši
mą pereitos sąvaitės “Ke
leiviui,” bet jis pasiekė mus 
pervėlai, todėl šią sąvaitę jį 
dedame tik kaipo rekordą, 
kad toks susirinkimas buvo 
šaukiamas.—Red.)

sistema. Darbininkams yra 
tik viena išeitis: mes turim 
visi vieningai organizuotis 
po socializmo raudona vė
liava, paimti valdžią į savo 
rankas ir pašalinti kapita- 

A. K.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.
1 atlikti. Taigi prašau pas 
mane kreiptis šiuo antrašu:
8813 Empire avė. Apkalbę-i prie to, kad nariai nebenori i naudoja ir išnaudos, pako! 
ję viską plačiau, galėsime nei susirinkimų lankyti. At-.bus dabartinė išnaudojimo listinę san’/arką 
darbą pradėti. Jau seniau iš eina tik apie 20 žmonių, o į
nekuriu veikėjų buvo pa- tuo tarpu kuopa turi virši 
geidavimas, kad užmegsti 200 narių.
ryšį tokiam darbui. Bet pas
kutiniais laikais ^isi buvo 
užimti dideliais parengi
mais: Kongresu, SLA. sei
mu ir kitais dalykais. Bet 
šie įvykiai paruošė mums 
gerą ir stiprų pagrindą atei
ties darbuotei.
me pakęsti 
kuri vargina 
voje. Po 
vakare

Jonas Jarus.

WEST PQINT, N. Y. 
Tik tenai gerai, kur mus

SKAUDUS SMŪGIS SMETONAI IR 
VISAI TAUTININKŲ GAUJAI.

Dėl Kanados lietuvių sky
riaus “Keleivy.”

Man labai buvo malonu 
pastebėt “Keleivy,” kad 
Kanados lietuvių veikėjai į- 
veda savo skyrių “Keleivy” 
ir žada tą pat padaryti 
“Naujienose.” Mums gyve
nant su kanadiečiais arti
moj kaimynystėj bus labai 
malonu žinoti apie jų judė
jimą. Ten randasi nemažas įsiems 
būrelis veiklių ir energingų 
lietuvių, tik reikia vienas 
kitam ranką pasiduoti ir 
vieningai dirbti. Taigi, svei
kinu to skyriaus darbuoto
jus ir tikiuos, kad nuo da-

WORCESTER, MASS.

Worcesterio lietuviai Lie
tuvos valdžią rėmė viso-

o___Kuomet Brooklyno rub- kiais budais. Nors ir nebu-
Mes negali- siuvių dirbtuvėse darbo nė- jvo patenkinti Smetonos tau

tos diktatūros, ra, tai kliaučiai jieško už- tininkais, bet visuose opes- 
žmones Lietu- darbių kuris kaip išmano, niuose Lietuvos reikaluose 

dešimtos valandos Teko ir man duonos kitur bandė jų smurtą nutylet. 
tenai jau nebegali- jieškotis, kad palaikius gy- p darieji Lietuvoje

ma ant gatvių išeiti. O jei ir vybę. Nuvykau j West Poin- įvykiai VVorcesterio lietu 
išeina, tai nebegalima ei- tą. Čia kitokių darbų nėra, prieg Smetonos valdžia 
nantį pr° drau^ už‘ tik valdžios rūbų siu- ,smarkiai įpykdė. Štai, jau 
kalbinti. Tas jau skaitoma vykia kuri gamina kade- pasiekė žinios, kad tautiško- 

kurstymu žmonių. Laik- tams (Karo mokyklos moki- jj vakjžia sušaudė Lietuvo® 
raščius uždarinėja ir redak- niams) uniformas. Darbą ukininkus vien už tai, kad 
torius baudžia. O juk laik- gavau is pirmos dienos, be streikavo> t. y. reikalavo ge- 
rasciai visiems reikalingi, jokių kliūčių. Priima tik pi-Iresnio sau būvio geresnio 
Amerikoje mes vargiai ga- liečius, bet kai aš pilietis, duonos kąsnio O kitos ve
lėtume be jų apsieiti. Taigi tai iš tos pusės bėdos nebu- }esnės net iš pat Lietuvo® 
prieš mus stovi visa eilė dar- vo. sostinė® Kauno kari tenaiby lik reikia pradėti dirbti. Gavęs darbą nudžiugau. tįes Sme°tįnosd
O be organizacijos ir vieny- Maniau, kad dabar tai jau tautininkų valdoma polici- 
bes vargiai galėsime ką at- bus gyvenimas; dirbsiu ap- ja vėĮ šaudė Lietuvos žmo-

nėra.

medžio pataisyt triobesį, 
t eikia laukt varžytinių ir už
mokėt labai brangiai. O 
bažnyčioms ir klioštoriams 
dalinama medžiai dovanai 
ir ūkininkai da turi suvežti.

Dirbtuvėse, susirinkimuo
se, piknikuose VVorcesterio 
lietuviai tik ir aiškinasi vie
ni kitiems apie Lietuvos 
žmonių skriaudas ir keikia 
tautininkų valdžia už jos 
žiaurumus. Seniau VVorces
terio lietuviuose tokių pasi
reiškimų prieš Lietuvos val
džią nebuvo.

Lietuvos Mylėtojas.

Kas Mums Rašoma.

uai ZjUIUTOIiiikj
Kanados
kiama.

lz T o vrknv<xx pv;
lietuvių yra vei-

Nereikalingas priekabių 
j ieškojimas.

Tūli SLA. 14 kuopos “vei
kėjai” norėjo mane užpulti 
ir parašė į “Keleivį” savo
tiškai sufabriktuotą kores
pondenciją. Jie supyko ant 
manęs dėl to, kad aš pada
liau p. Verbilai pastabą, 
kad jis nemoka aiškiai skai
tyti protokolų, kad be rei
kalo prie manęs kabinėjasi 
ir be pagrindo niekina pa
žangiuosius SLA. centro 
viršininkus. Dėl šitų teisin
gų mino* pastabų minėti

siekti. Gal mes savo gilių įsi- skritus metus, kaip mulas nes vien tik už tai, kad ly-
tikinimų ir_ ne^ pakeisime ii kasyklose, o ne taip, kaip riejo į kapus darbininko la- 

išsižadėsime, bet, buriavo Brooklyne, kur voną žymesnėm gatvėm. Vi

Glanford, Ont.—Štai ke
liatas dalykėlių apie musų 
Kanadą. Iš visur girdisi, 
kad šįmet blogi metai; pas 
mus tokios pat naujienos.

RAYMOND, WASH.
Lietuviai liepos 4, kūlė 

rugius.
Šis miestelis randasi Pa- 

cifiko pakraštyje, tarpe 
aukštų kalnų ir iš visų pusių 
apsuptas vandeniu. Ant tos 
salukės gyvena apie 4,000 
gyventojų, tarp kurių yra ir 
apie 30 lietuvių šeimynų ir 
apie 30 pavienių.

Liepos 4 d. buvo iškilmin
gas apvaikščiojimas, kuria
me dalyvavo visų tautų čio
nai gyvenanti žmonės, apsi
rėdę liaudies aprėdalais. 
Lietuviai ypatingai pasižy
mėjo parodavime. Jie netik 
buvo pasirėdę savo šalies 
rūbais, bet parodė ir svar- 
jiausį šalies užsiėmimą. Bu
vo parengę didžiulį troką, 
ant kurio buvo ištaisytas

Milda Valatkiutė užbai
gė “classical high school” 
su pirma aukščiausia garbe. 
Mokykloje Milda priklausė 
prie skirtingų grupelių: at
letų, debatų ir kitokio spor
to. Ir visur ji gerai pasižy
mėjo. Ji gavo $500, vienų 
metų mokslą (scholarship) 
į Smith kolegiją. Garbė tė
vams, o Mildai gero pasise
kimo ir ant toliau. Valatkai 
pažangus ir geri žmonės.

“Laisvės” 168 num. kris
luose A. B. bara “Keleivį” 
ir Sūnų ir Dukterų draugiją, 
užtai, kad svetimtaučiams 
nebus išrandavojamas O- 
lympia parkas. (O ką, ar aš 
nesakiau, kad partija nori 
visiems ir visur diktuoti!) 

i A. B. vadina tą tarimą labai 
I klaidingu ir sako, kad mes

bešališkai žiūrint, visi eina- kriaučiai gauna padirbėti n«,ctaniin Hipnu žianripii me beveik tuo pačiu keliu, tik tam tikrais sezonais. Tie- tautininkų Valdžias veiks-
tun būt pilnas siuvę- mai „„eš Lietuvos žmones ’ siekia lU^laips-

smarkiai supykdė ir pačius * -- r
Šviesesnė ateitis mums rupi sa, čia turi būt pilnas
visiems. Liaudis jau žengia jas, nes pačiam reikia pada slIlalalal aupJaue „ patiu5 .
pirmyn, nes gyvenimas pne ryti visą uniformą ir pačiam ,.amjuosius Worcesterio lie- “t
to verčia. Ir kuo greičiau reikia suprosyt. Pirmą są- tuvius Visur mrdiri atbal- \ l^odo, Kad viskas įs- 
pažengs, tuo geriau bus vi- vaitę duoda dirbti nuo va-'siai> nįduot dabartiniai Se?sJįaukuos^:.ie,r?Ux?ai®' 

landų: moka po 75 centus i Lietuvos tautininkų valdžiai
— —- valandą, skubintis nereikia jokios medžiagiškos nei mo-

Bendras piknikas pavyko, ir priekabių niekas nejieš- rališkos paramos.
Liepos 16 d. įvyko did«- ko/ k’^ sąvaitę jau ki- vVorcpsterv vra V V 

lio rirourrGii knrtrir.tc taip: darbas prasideda “nuo; VVorcestery yra v. v. . . .
toknikas^ fcffirc to kavalkų.” Tuomet 75 centų' draugi ja; joje yra labai muša algas kiek tik gali 
piknikas Marcinkaus iar vajanda jau nebegalima daug gerų tautininkų, aide- Krautuvėse viskas brangs- 

uždirbti; užtenka ir 45 cen-i lių Lietuvos patriotų. Pir- ta; žmonės vos gali gyvybę 
tų. Už pirmos rūšies mun- miau, kaip teko girdėti, toji palaikyti; ypač sunku su di- 
dierą moka $16; bet tokių draugija buvo nutarusi pa- desnėm šeimynom. Pagerė- 
nedaug gauni, nes juos dėvi siųst 100 dolerių Lietuvos jimų iš niekur nesimato

lias dienas neužlis, tai far- 
meriams bus didžiausia ne
laimė. Mieste šįmet darbi 
ninkams irgi sunku: kom
panijos labai išnaudoja,

dojimas, kur buvo suguldy- • stengsimės juos įtikinti.
ti rugių pėdai ir su spragi-! stai. M 33 tul.lu Jun}s 
ais rugius iškūlė. Gale tro- diktatoriai pasakyti. Jus ir 
ko buvo girnos įtaisyto jos, Jus^ visi drauguciai issi- 
kur tuojaus malė ir kepė kraustete ?s Olympia parko 
duoną, taip kaip Lietuvoje. - Maynardą su visais dides- 
Kurie norėjo, gavo lietuvis- piknikais, su pačios
kos duonos dykai. Trokas Laisves, apskričiu ir cho- 
važiavo kartu su kita paro- ru» n’dar agituojate, kad 
da ir tuo pačiu laiku ėjo ant r0IP dJenorP nieko nerengtų
jo visas tas darbas. ant 01>:™Pia P^ko* K^/1

x , . tas reiškia? Tas parodo,
\ isą tvm ką vedė Anta- Lad nepaisot, kas at- 

nas Pleita; Mik. Novagrod- skjktų su Sūnų ir Dukterų 
skas, Petras Lopei ka, Mart. |jstaiga, tegul ji sau nors ir
Tanovskis komitetas; Jur- bankrutina, jums tas negal
ais No vakas operavo troką; voj, foįig tik jums daugiau 
Mikolas Mažeika, Ant. Re- ganma sužvejot dolerių. Bet 

\ Novakienė, Zofija jeigu jus nusikraustėte į 
Valienė jie ketun kūlė ru- Maynardą su kitais pikni- 
gius; A. Macionas suko gir- kais, tai kodėl nenorite ten 
nas-malė; Veronika Povi- Lau važiuoti ir su partijos 
liumenė raikė duoną ir da- tarptautiniais? Aš neban- 
lijo publikai; Sim. Struogis dau varyti su jumis polemi- 
padarė spragilus; Jonas tik pasakau kaip ištik- 
sernas sumanė padaryt lie- b-ujų yra, ir jeigu kas dar to

pasaipme a ra ugi ja ir li. u. 
Draugija, kurios turi apie 
trejatą šimtų narių. Bendrai 
dirbant, piknikas nusisekė. 
Publikos buvo daug dau
giau kaip paprastai pas 
mus piknikuose matosi. Bu
vo. duodamos
vanos prie

tik karininkai-mokytojai. ginklų fondui. Bet dabar,
kuomet pasiekė žinios, kad 
tautiškieji valdovai taip

Už antros rūšies mundierą 
moka tik 10—12 dolerių.

v^nirin® rin Trečioji rūšis, tai jau vasa- žiauriai žudo lietuvių tau- 
įžangos tikietė- rinės baltos uniformos- Už tos žmones, tai nuo kelių

M. VUds.

Iš Detroito drg. V. Zabu
lionis yra parašęs ilgoką ko-

S’S tokį kostiumą moka vos tik tos draugijos narių teko nu- .^al* BiĖbTp££l£ 
"t 4 dolerius. O per dieną tokį gtrsti, kad tos aukosSmeto- «,as [aikas atgal. Negalė-Ant galo buvo pakviestas J. kostiumą sunku vienam pa- nos valdžiai nesiųs. Kai ku- dami • 'patalpinti

paduosime tik ištrauką. Ko
respondentas mano, kac

, ... Pa; Bimba kalbėjęs apie darbi-smaugė spaudą, užčiaupė nink vi reikalą rim
Lietuvos žmonėms bumas, tai nuošfrdžiai. Jis’prisi 

dos, kaip ir kadetams. Dar- i reiškia kuomet jie šaudo, pažinęs, kad buvo laikas,
ban reilua stoti iš ryto kaip karia’ tai niekas tegul nezi- kuomet komunistai aštriai

. 7 vai. Pusė po 11 paleidžia no. kovojo prieš socialistus, bet
Šiomis dienomis Cleve- pusvalandžiui pietums. Sa- Mat, ir pas prielankiau- dabar atėjęs laikas vienytis.

Jarus pasakyti keliatą žo
džių apie busianti bendrą 
susirinkimą liepos 29 dieną, 
kur bus apkalbėta daug rei
kalų, liečiančių Lietuvos 
laisvę.

Mirė keliatas lietuvių.

daryt. Tenka 
valandų, kol 
dolerius.

Darbininkams nustaty 
tos tos pačios darbo valan-

dirbti 101/* 
pasidarai 4

rie nariai labai smarkiai iš
ėjo prieš Smetoną. Sako: 
Smetonos tautininkai

mų veikėjų, Juozo, ra. O kai darbo pasitaiko keitė. dentas, “tai vienybė įvyktųatsakė, kad jų amunicija 
niekam neverta, be jokių 
faktų, tai dabar jų nosys 
niKvyro iki kelių. Vaikščio
ja vyrai nusiminę ir galvo
ja, kaip čia jie galėtų man 
“pafiksyt.” AšJ pasakysiu 
jiems štai ką: daug svei
kiau, vyrais jausitės, jeigu 
be reikalo priekabių nejieš- 
kosite. Jeigu jus nieko ne
užkabinsite, tai ir jus nie
kas neužkabins.

And- _ __ _ _____
riaus ir Kiėriienso Urbšai- daugiau, tai reikia dirbti iki visur kur tik npnasisnk- trumpu laiku.” Tačiau Det- 
cių sesuo. _ __ __ 5 ir net 6. Darbininkai ne- roito lietuviai komunistai

tuviškas girnas. Petras Lo- 
npika Ameriknip aiiaps ian-

nuolis, iškepė ruginę duoną i Svarbiausia tas reikia ži- 
įr da pridėjo kmynų. Visi, notį draugijos nariams; jie 
kurie dirbo ant troko, buvo turėtų lankyti visus draugi- 
apsirengę liaudies aprėda-1 jos susirinkimus, ir turėtų
In*?- . ,v. . statyti savo draugijos reika-

Pasirodzius lietuvių tro- hyg pįrmoje vietoje. Kitaip 
kui publikoje pasipylė di- mes neteksime nei savo pa
džiausiąs entuziazmas, vi-bejpų ligoje, nei to Olympia
sur girdėjosi šauksmai, kad park0.
lietuviai šioje parodoje ypa
tingiausi žmonės. i Worcestery mažai gyve-

Lietuvius pasveikino pats namų namų, už tai randos 
miesto majoras ir įteikė pir- pradėjo kilti. Miestas turi 
mutinę dovaną, o benas lie- arti 200,000 gyventojų, o 
tuvių garbei sugrojo Lietu- tuščių gyvenimų priskaito- 
vos himną. ma vos 1,128, ir dalis iš tų

Kitą dalį programo išpil- visai nėra tinkami gyventi, 
ė musų kalonijos mergai- Miestas pageidauja kad sta^
ės. Sesutės Čedikaitės (naš- tytų daugiau naujų namų. 
ės Čedikienės dukterys) ir
dvi sesutės Lavrickaitės, Pakvaišęs senis,
ietuviškai padainavo ir pa- Thomas E. Shaw, 65 me* 
šoko lietuvišką suktinį. Ste- bų, dirbo miestui už pašel- 

Novogradskaitė pagrojo |pą. jis buvo paskirtas dirb-

nežino, tai lai žino bent da
bar.

Reikalinga organizacija.
Kilo sumanymas sutverti 

draugijėlę, kuri teiktų pa
galbą visam lietuviškam ju- 
dėj'imub kaip čionai, taip ir 
savo broliams Lietuvoje. 
Draugija taipgi rems lietu
viškas laikraščius, teikda
ma jiems teisingas ir faktais 
paremtas žindąs. Musų ko-* 
lonijoj randasi daug gerų 
darbuotojų, tik reikia juos 
sutraukti į geresnę pažintį. 
Man tik nelabai aišku, ko
dėl musų darbuotojai viską 
atidėlioja ant toliau. Aš 
kviečiu visus juos į darbą. 
Kai kurie mano, kad jiems 
gali būti per sunku darbuo
tis spaudai. Bet nereikia 
taip manyti. Visi sudėję sa
vo mintis į vieną vietą, su
rasime būdą kaip darbas

jSi&Pat stlaluS or«aniz“oti, ir linija dirbto- įrdisi^dide&^nepStonki- šiol buvę sunkiai sukai- 
jasiuiaitiene, &usiiauKUSi ves nekontroliuoja. Dirba nrįP£ tautininku vai- bami-
jau 71 metų amžiaus mote- apie 60 žmonių. Daugiausia P tautminKų vai --------
ris. Paliko vieną dukterį, yra tamsių Čekoslovakų, ke- „r •
tris sūnūs ir vyrą, kune gy- Įįatas italų, rusų, du vokie- Daugelis Worcesteno lie- 
vena prie 2621 AV. 41-st st. čiai ir vienas lietuvis. Už* Tuvių gavo laiškų iš Lietu-

Mirė Vincas Balčiūnas veizda čekoslovakas. Jis v?s nuo ,savo artimų gimi-on . Vincas oaiciunas, nrkniteip® kui’iuose skundžiasi,39metųąmmus lietums. k»P gyvas kad valdžia smarkiai vals^
Velionis buvo nevedęs. Pn? unijos, žmogui pnpra- darbininkus skriau-

Mirė Juozas Leriar<į-La- tusiam dirbti organizuotoj “?.C1US 031 DminKUS SKr lau
nauskąs, jaunas, draugiš- dirbtuvėj, šitokia atmosfe- zia*
kas ir malonus lietuvis. Jo ra labai nejauki. Kai kurie Dabar yra dirbamas plen- 
šeimyna seniair ' gyveno čia yra išdirbę jau po 25 ir tas nuo Airiogalos į Rasei- 
Pittsbureho priemiestyje, 30 metų, tačiau pensijų ne- nius, J’— ma po £ |itu į dieną. Nega

lėdami tokia alga blogiau
sia pragyventi, žmonės su
streikavo; atsiųsta ten val
džios policija keliatą darbi-

Iš Cievelando drg. Jonas 
Jarus praneša, kad adV.^H 
Rastenis apleido CleVelan- 
rią ir vėl gryžo Baltimorėn, 
kur jis gyveno seniau. D-ras 
J. Kemėšis su šeimyna išva
žiavo porai sąvaicių atosto 
gų į Kelly’s Islandą. Tuo 
tarpu gi į Clevelandą atva 

, , . . . . žiavo Jurgis Višniauskas iš
darbininkams moka- Rochesterio ir Juozas Iva

nauskas iš Minneapolio.Homestead’e, ir tik pora gauna, 
metų kaip persikėlė i Cleve- Su pragyvenimu čia irgi 
landą. Per pereitu du metu nelengva. Civiliams žmo- 
iš tos šeimynos mirė 5 as- nėms čia nėra kur apsigy- streikavo; atsiųsta ten vai- Iš Woodbury Heights, 
menys. Tai vra skaudus venti, nes vienos tik karei- džios policija keliatą darbi- N. J., musų skaitytojas Jo-
smugis šeimynos motinai. vinės ‘ir kitokie valdžios ninku jiašovė. Lietuvos laik- nas Trakimas barasi, kam

M’ - t r v Ė r triobėsiai. Arčiausia, kur raščiai nieko apie tai nėra- mes kritikuojam lietuviškus
Mirė Julius Kuouius, ob gaiįma gauti butas, tai pas šė, nes tautiška cenzūra ne- šovinistus, kurie kartas nuo

metų amžiaus lietuvis, pa- ?armeri* 2 mvliu 
likdamas dideliam nuliudi- Iarmenus uz z mynM-
me žmoą4 ir dvi dukteris.

Nori apmalšinti organizaci-•; . i.-.**jo* kiršintoju*.

•».

apt konstantinkos suktinį. 
Tublika smarkiai joms plo 
o.

ti dvi dienas į sąvaitę ant 
Hadwen Parko. Iš parke 
žaidžiančių vaikučių jis pa
sišaukė vieną berniuką 6 
metų amžiaus ir davęs ku- 

Visame Raymonde yra Jdikiui 10 centų nusiviliojo į 
rįs lentpjūvės, kitokių dar- didelę žolę ir atliko su tuo 
jų čia nėra. Lentpiuvės d ir- kūdikiu neteisėtą elgesį. 
>a neblogiausiai, 3-4-5 die- Paskui vaikutį prigrasino, 
nas į sąvaitę. Kartais užten- kad niekam apie tai nesaky
ta dviejų. Už 8 valandas tų. Bet vaikas pasakė apie 
moka $4.40, bet bedarbių tai motinai. Buvo pranešta 
pas muš yra daug, iš kitur apie tai policijai ir įtaria- 
atvažiavusiam jokios pro- majį areštavo. Policijai ka- 
goį nėra gaut darbą. mantinėjant prie kaltės jis

Senas “K.” skaitytoja*. Į neprisipažino; bet nuvedus 
į teismą prisipažino prie

Dabar biskis apie darbps.

IŠTRUKĘS IS KAL£JIMO .kalt*s i.r užlaiky-

Kaip leido.
miesčionį ir da naujoką, tai Kiti , gavo kitokių nusi- voje. Jo manymu, žydų gai- 
farmeriai lupa be pasigailė- skundimų. Sako, į vienuoly- lėtis nereikia, nę§ it jie kiti, 
jimo. Už guolį ir šiokį-tokį nūs yra privažiavusių iš Vo- nesigaili, o tik savo “gešef-, 
maistą reikia mokėti $12 kietijos ir Lenkijos visokių to” žiuri. Į Lietuvą jie ėsą 
per sąvaitę. Rytais gauni seserų ir zokoninkių,kliošto- atsibaladoję musų žmones

karto apdaužo žydus Itietu-

SUKĖLĖ 25 GAISRUS.
Iš Sudbuiy kalėjimo, Ka

nadoje, andai ištruko pa 
smerktas žmogžudys, John 
Gray. Dabar Sudbury apy
linkėj pradėjo degti miškai. 
Kilo jau 25 atskiri gaisrai. 
Policija tikrina, kad miš
kus degina tasai pabėgėlis.

tas po kaucija iki tolesniam 
tyrinėjimui.

Vėjo Vergas.

Daugelis SLA. 14 kuopos kavos su kringeliu, pietums riuose tie svetimtaučiai gra- apgautinėti ir iš j 
narių jau pradėjo kalbėti, įdeda senvičių, o vakarienei žiai užlaikomi, o Lietuvos “Aš negaliu* page 
jog reikia kas nors daryti, duoda sriubos ir šmotelį ūkininkų gyvenimai par- aš toks karštas lietuvis,” jjs 
kad apmalšinus tuos politi- mėsos. duodami iš varžytinių, dar- sako. “Kad ir palioku bu-

(kierius, kurie nuolatos jieš- Išdirbęs dvi sąvaitės pa- bininkai badauja, bėga į čiau užgimęs, aš vistiek nu
bodami prie kitų priekabių maniau, kad tokiu maistu Latviją ir kitur. Prireikus mirčiau lietuviu.”

Japonų laikraščiai pa
skelbė, kad jų valdžia turi 
užsibrėžusi penkių metų lai
vynui didinti programą, ku
rios fvykinimas kainuosiąs 
2,000,000,000 jenų ($580,- 
000,000).

WORCESTER, MASS.
Chesney’s Canteen

GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI ' 
IR VALGIAI.

Visokia Dejrtinė. Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi (raunamas ir “KELEIVIS" 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER, MASS.
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ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
VASAROS LAIKU REIKIA VENGT ŠILDOMŲJŲ VALGIU
Per vasaros karščius daugelis mėgina vėdintis šaltais gėri . mais. ledu ir kitokiais budais. me* Pomidorai išleidžia dau Tai yra netikęs paprotys. Non *iau Padėtinių šakuų ir tuo pra vanduo su ledais ar kitoks šal-

nuo laiko reikia tarp augalų iš
ravėti. Aplinkui kiekvienų au
galų žemę reikia supurenti, bet 
apkaupti nepatartina, nes tuo-

Dar Apie Darbininkų 
Skerdynę Kaune.

—Tfu!... tfu!...
—Ko taip spjaudai, tėve?
—Kaip nespiaudyt, Mai- niu grali būt ant svieto?

dytas gėrimas laikinai ir atve
ri ina žmogaus kūną. bet staigus 
vidurių atšaldvmas yra pavo
jingas sveikatai ir vėliau kūnas 
daugiau nuo tokių gėrimų pra 
kaituoja.

Geriausis būdas, tai vengti 
tokių valgių, kurie gamina kar
štį Prie tokių valgių visų pirma 
priklauso mėsa ir cukrus. Todėl 
vasaros karščiuose reikia tų 
daiktų vartoti kuo mažiausia. 
Mėsos patartina nevalgyt dau
giau. kaip vieną sykį į dieną, ir 
tai nepersivalgyt.

Geriausis valgis vašaros lai
ku yra pienas, švieži vaisiai ir 
daržovės.

Ypatingai reikia vengti čirš
kintos mėsos, riebių pirktinių 
“keikų,” stiprių sosų ir karštos 
duonos. Visuomet reikia atsi
minti. kad visi riebalai gamina 
karštį kūne. Vistiek, kad ir šal
tus juos valgysi, jie pakels kū
no karštį. Tuo tarpu pieniška 
sriuba gali būt ir labai karšta, 
tačiau suvalgyta ji veiks vėsi
nančiai.

Mažiems vaikams ypatingai

ilginamas vegetacijos perio
das. kuris pomidorams yra ne
pageidautina.. Po kiekvieno lie 
taus susidariusią žemės pavir
šiuje plutelę reikia sunaikinti, 
žemės paviršių supurenti. Ap
link kiekvieną pomidorų daigą 
labai naudinga apdėti perpūvu 
siu mėšlu. Tuomet pomidorai 
gauna daugiaus maisto medžia
gų ir žemė apsaugojama nuo iš
džiūvimo.

Sausesnėmis dienomis pomi
dorus reikia palaistyti. Laisty 
ti reikia rytą ar vakare, kuomet laidotuvių 
saulė mažiau kaitina: jokiu bu- žeista O 
du ----- • - * *• «• • ’

Sužeistųjų pilnos ligoninės, 
o areštuoti netilpo į Kauno 

kalėjimus.
Vienas Kaunietis “Nau

jienoms” rašo:
Po paskutinių įvykių Kau

ne liaudis dūsauja, karinin
kai dreba. Darbininką A. 
Kranauską palaidojus, ge
neralinį streiką praleidus ir 
valdiškų pranešimų prisi- 
skaičius, štai kas dar galima 
pranešti.

Yra skelbiama, kad laike 
tik keliatas su- 
300 suareštuota.

negalima laistyti \idudienį. get tikrenybėje sužeistųjų 
nes tuomet gal. pakenkt, pom.- buvQ tieR/kad visos Kauno 
dorų sveikatai. ligoninės pilnos, o suareš-

Pomidorų stiebą reikia priris- tuota tiek, kad nei Kauno 
ti prie kuolo, kad augtų tiesiai į kalėjimuose netilpo. Tarp 
viršų. Pririšimai daromi keliose nukautųjų gatvėje buvo vi- 
vietose. šokių žmonių, be skirtumo

Taip prižiūrimi pomidorai ge- profesijos ar tautybės. Gal- 
rai augs, duos anksti didelį i. vas padėjo studentai, dar-
geros rūšies derlių.

APIE AGURKUS.
Kaip žinome, agurkai iš kar

to sėjami tankiau, taigi jiems

bininkai, ir policistai.
Kraujas pralieta dėl to, kad 

darbininkai reikalavo 
atlyginimo.

Štai kas privedė prie dar-I —O kaip tu rokuoji, Mai- reikia duoti daug skysčių; pie- ki'k paaugs *Ma praretinti S*M Kas pnwa<H>r.e dar- 
? ke, kiek musų narodo žmo- vandens sriubos ir vaisių, paliekant po du daigus lizde. bminko A Kranausto tra

ke, kad visas svietas eina iš 
galvos!

—O kas išėjo?
—Nagi, ve, kad ir tautiš

kas Susivienijimas. Sušau
kė seimą į Klivlentą ir pa
skyrė Šliupui 500 dolerių. 
Ant bedievybės platinimo ( 
penki šimtai, o ant mišių ' 
šventų anei vieno nikelio. 
Na, tai pasakyk tu man. 
kaip čia geras žmogus ne-* 
spiaudysi? k- .

—-Tu nelogiškai protauji? 
tėve. Kaip gi tu gali norėt, 
kad laisvų pažiūrų organi
zacija skirtų pinigus kuni
gams?

—Nedaugiau, kaip pus
trečio milono, tėve.

—Tai visgi didelė ličba, 
Maike. Galėtų būt da ma
žiau.

—Kodėl?
—Tada butų mažiau be

dievių. Maike.
—Tai reiškia, kad butų 

mažiau prasilavinusių ir ap
sišvietusių žmonių.

! —Šiur, Maike, butų visko
mažiau. Mažiau butų dur- 

I nių, mažiau pijokų ir ma
žiau Į džeią patektų, 

į —Jeigu taip galvoti, tė
ve, tai galima butų prieiti iš- 

, vados, kad geriausia butų, 
I jei

kurie taip pat skistimais virsta. , . , ged i jos. Lietuvoje yra“ ista
Agurkai mėgsta nuolatos pu- t ag? reikalaUja,

ną ir gerai išvėdintą diną. To- Rad dirbtuvės DAUGIAU dėl reikia, ypač po lietaus, pe-
kad dirbtuvės savininkas,

... , , , . . atleisdamas darbininką iš
,reiti su kauptuku. Kai agurkai tarnvbos, turi jam prįmo- 
tun jau 2—3 mazgus, reikia k=H Tn ariv<rjnimn rivrii«=

DAUGIAU MIEGO
VANDENS, O MAŽIAU

VALGIŲ. Jau z-o mazgus, re.Kia Rėti Tq atlyginimo dydis
šiomis dienomis New Yorke i Paklauso nuo to kaip ilgai

įvyko osteopatų . , , , idpucu pcipu\uaiu niekiu. Agui-
lentpiuvės savi

ninkas Kamberis, žydų tau-

suvažiavimas. .Pim^-.naudinsa kiekvieną da,g, da,.bininkas TO dirbęs.
~ , . . ,. . , , . i apdėti perpuvusiu mesiu. Agur-Osteopatais vadinasi kaulu eks- . . . , . - „ • Viotnr. . „ ... ,, kai gerai uždera, kai turi pa Vietospertai. Suvažiavime jų dalyva- . . . , . . _ . . ..... . .. , - kankamai drėgmės. Taigi, uze
\o apie _. ir jie svars aip jug sausroms reikia juos lais- tos žmogus, sumanė nuo to

kio atlyginimo mokėjimo 
išsisukti. Jis atleido iš dar-

žmogus turėtų gyventi, kad taip 
greitai nemirtų. D-ras Mc- 
Caughan nustatė tam tikslui 
šitokias taisvkles:

k;ot įrgUR nemariau kaip
valandas į parą.

Į tyti vandeniu.
Dažnai pasitaiko, kad derlin- .

goję žemėje agurkai žydi, bet bo A. Kranauską ir kelis ki- 
c nemezga vaisių. Tada pakanka tus darbininkus. Kranaus- 

' išaugusiam agurkui nugnybti kas baigė šeštus metus lent-

3. Valgyk įvairų maistą, ne
siskubindamas ir gerai sukram- 
tydamas. Ir valgyk mažiau, ne- 

—Ne, Maike, aš ant to ne- Apie
praloto Olšausko dusią, ku- s°?lasnas. . 
ri dabar gal pekloj pakuta- I)or3 betuviskų klebonų vis- 
voja ; gi reikėtų ant veisles palikt.

—O kas kaltas, tėve, kad1 —7*^r ^aiP buvo
jis tenai pateko? , pralotas Olšauskas, teve? stipresnis ar greitesnis

_\a o kaiD tu Maike ,Bet kas tuomet pirktų mi- s^P^nis ar greitesnis.wa, o Kaip tu. Maike, dusias ipimi dau- 5- Daug valksciok-rokuojl, kas čia buvo kai- S . U.. - ąu^ia. , jeigu aau Stentrkis valvcti šaltai ir tas? J giau lietuvių nebutu? stengsis gancti saitai ir
jįc pats | —Maike. tu ir vėl bedie-

—Ne, vaike, čia tu turi ^kaj pradėjai. Man tas ne- 
misteiką. Kalta buvo ta bo- Pa5inka* todėl geriau skirki- 
ba. Ustjanauskienė, ką VeJ-; mes’uakol nesusipykom, 

dvasiškai asabai įkal-1 - Gerai, teve, pasimaty-

—Aš nesakau. Maike,lietuvių visai pasauly 
kad reikėjo visiems kuni- nebutų. Ar ne pne to tavo 
gams skirti. Bet galėjo apie- ?alvosena_veda. 
ravoti kokią šimtinę nors už

2. Kas dieną išgerk nuo 2 iki Įvirsun?- 
3 kvortų vandens. Agurkai be papildomo patrę

šimo vasaros metu paprastai 
blogai auga. Todėl paaugusius 
agurkų daigus reikia palaistyti 
srutomis.

AŠ mislinu. kad “lnuf ir kal*>ri'as . nesirūpink.
Tegul sau apie tai ginčijasi dak BINZAI ARBA PUPELĖS.

piuveje.
Kamberis atsisakė jiems

primokėti. Negaudami atly
ginimo, atleistieji darbinin
kai pradėjo pinigų reika 
lauti. Bet veltui.
Kranauskas žuvo už kitus 

darbininkus.
tarai.

4. Nekuomet

mą v.. ... ..
bėjo. !slTne klt4 s>’kP

—Jeigu kunigas negali; ~
nuo velnio apsiginti, tai pa- PARDAVĖ JAPONAMS 
sakyk. tėve. argi čia laisvų AMERIKOS LAIVYNO 
žmonių reikalas jį gelbėt? PASLAPTIS.

—Bet tai ne viskas, Mai- Pereitą sąvaitę \Vashing- 
ke. Tas pats Susivienijimo tone buvo areštuotas buvęs 
seimas išnešė Drot?sto rezo-j laivyno karininkas J. S 
liuciją prieš Smetonos vai- Famsvvorth. JĮ kaltina par- 
džią. Na. tai pasakyk tu davus japonams šios šalies 
man, kur čia razumas? Tau- laivyno paslaptis.
tiška susaidė išpeizavo tau- -------------
tišką načalstvą! SPROGIMAS UŽMUŠĖ

—Aš tau pasakysiu, tėve, 400 ŽMONIŲ,
kad toji rezoliucija buvo la- Londone gauta žinių, kad 
bai vietoj. Smetonos vai- italų uoste Massaua (prie 
džia šaudo Lietuvos žmo- Raudonos Juros) sprogo 
nes, todėl pats žmonišku-i parako sandėlis, užmušda
mas reikalauja protestuoti, mas 400 žmonių.

—Tai nieko neiškadija,
ką šaudo. Žmonių 
ant svieto iau per-

Amerikaje lietuviai pupeles 
nelenktirtiuok vadjna “binzais,” nuo angliško 

sportuose, nesistenk būti už ki- jų vardo “beans.” Bet mes čia 
vadinsime jas tikru lietuvišku 
vardu — pupelėmis. Kiek paau
gėjusius pupelių daigus reikia 
apkaupti. Be to. išravėti žoles ir 
dažnai purenti. Aukštaūgėms 
pupelėms, kaip tik pasirodo la
peliai su ūseliais, reikia pasta
tyti greta gana tvirtus smaig- 
čius, kad virkščios galėtų vynio
tis aukštyn. Krūminėms pupe
lėms jokių paramsčių nereikia. 
Kad daugiau megstųsi ankščių, 
virkščių viršūnes reikia nu
gnybti.

rimtai. Skubotumas ir karščia
vimasis trumpina gyvenimą.

KAIP IŠNAIKINTI SKRUZ
DĖS ŽOLYNE.

Skruzdės yra labai įkyrus 
bradas, kai jų prisiveisia darže 
ar žolyne. Kartais jos savo liz
dams suneša kalnelius, o kar
tais daro sau urvus po žeme. 
Kaip vienu, taip ir kitu atve
jais jos sugadina žolyną bei pie
vą. Apie namo pamatus joms 
galima užpilti atliekamų kavos 
tirsimu, kurių jos nemėgsta ir

ŽIRNIAI.
žirniuose reikia visuomet nai- 

kinti piktžoles, o kaip tik pasi
išsineša tolyn. Bet didesnę pie- rodyg pirmieji lapeliai su usais
\ą ar.fchną kavos tirštimais rejk,a žirnius apkaupti. Jei bus 
neparanku apibarstyti, todėl reikalas žirnius reikės dar kar. 
New Yorko valstijos ekspen- ų išravėti jr žemę su.

purenti. Aukštiesiems žirniams, 
kaip ir pupelėms, reikia pastatv-

Maike, 
privyso 
daug. todėl tegul biskį pa 
klynija. Tada geriau bus ki
tiems gyventi.

—Tėve, man sarmata ir 
klausytis, kai tu šitaip kalbi. 
Jeigu jau žmoniškjimo tu 
nesupranti, tai turėtum atsi
minti nors dešimtį Dievo 
prisakymų, kuriuose yra 
prisakyta: “Neužmušk!”

—Ar tu, Maike. nori jau 
man pamokslą sakyt?

—Taip, tėve, tau reikia 
gero pamokslo. Tau reikėtų 
žinoti, , kad lietuvių tauta y- 
ra visai neskaitlinga, tai kas 
iš jos liks, kai ją pradės nai
kinti dar savo valdžia?

PER AUDRĄ ŽUVO 42 
JAPONAI.

Per Kijušu salą perėjo la
bai smarkus taifūnas, per 
kurį 42 japonai buvo už- das toks:

mentų stoties vedėjas, prof. F. 
C. Hartzell. pataria vartoti ang- 
liadario bisulfidą. Angliškai tas 
chemikalas vadinasi carbon bi- 
sulphide. Jo galima gauti vais
tinėse arba chemikalų krautu
vėse. Jis pigus ir jį lengva var
toti. tik reikia saugotis nuo ug
nies. nes jis užsidegs taip greit, 
kaip gazolinas. Vartojimo bu- 

padaryti smailią laz-

A. Kranauskas, matyda
mas, kad geruoju su lent- 
piuvininku nieko nepadarys 
(bandydamas apeiti įstaty
mą, Kamberis paskelbė ban
krotą), nutarė griežtesniu 
budu, ne vien žodžiais, su 
Kamberiu sąskaitą išlvgint.

Parėjęs namo, Kranaus
kas parašė raščiuką: “Aš 
žunu dėl jūsų, darbinin
kai,” įsikišo jį kišeniun ir 
nuėjo į lentpjūvę. Su juo bu
vo keli kiti darbininkai.

Savininką KamberĮ rado 
bestovintį kieme su dvie- 
jais broliais. Kranauskui 
pareikalavus pinigų, Kam
beris nusišypsojo ir patrau
kė pečiais, “Aš bankrot!”

Nieko nelaukdamas Kra
nauskas išsitraukė revolve
rį ir paleido šūvį, nušauda
mas Kamberį beveik ant 
vietos. Paskui atsuko revol
verį į save ir paleido šūvį.

Kai atvyko policija, Kra-

Darbininkai išima savo 
draugą per langą. Policija

šaudo į laidotuvių 
procesiją.

Nenusilenkdami, susirin
kusieji išdaužė rūmų lan
gus, pasiėmė grabą, uždėjo 
jį ant troko ir eisena prasi
dėjo. Paskui grabą sekė ki
tas sunkvežimis, kuriame 
buvo apie 150 vainikų su 
raudonais kaspinais. Jie 
buvo nuo įvairių fabrikų 
darbininkų.

Iššauktas policijos rezer
vas. Eisenai pasukus į Lais
vės Alėją, policija puolė ją 
stabdyti. Ėmė “tvarką” da
ryti guminėmis nagaikomis 
ir buožėmis. Policija šaukė, 
Atgal, atgal,” bet minia,
Pirmyn, pirmyn!”

Policijai pavyko troką 
sustabdyti, bet minia buvo 
nesulaikoma. Ji grabą tuo
jau nuėmė nuo automobilio, 
užsidėjo jį ant pečių ir žen
gė pirmyn. Eisenos dalyviai 
rankomis nešė didžiulius 
vainikus.

Minioj kįla revoliucinė 
dvasia.

Kulkos zvimbė apie žmo
nių ausis, bet jie nebojo. 
Keliasdešimts tūkstančių 

žmonių minios policija nei 
jėga, nei kulkomis nepajėgė 
sustabdyti.

Prasimušusi pro policiją, 
minia paliko revoliucinė. 
Pralieta nekaltų žmonių, 
laidotuvių kraujas...

Prie kapinių eiseną vėl 
sutiko sustiprintas būrys 
policijos. Sustojo prie vartų 
drausdama procesijai įeiti i
viriu Rot Vnr tu L-aur»inti oii_A-rvv JOM* VVS OU“

laikysi! Neleido per vartus, 
tai šoko per tvorą ir kapi
nes.

Viduje jau niekas nebe
trukdė. Griausmingos kal
bos tęsėsi per penkias va
landas. Griausmingus “va
lio” girdėjo visas Kaunas:

Kai tik minia ėmė skirs 
tytis iš kapinių, tai policija 
tuoj puolė meškerioti pra- 
kalbininkus ir laidotuvių 
vadus.

tiek nerasite. Kur policija 
tuos lavonus deda, nežinia.

Iš pralieto kraujo išaugs 
pagieža.

Kraujas nebuvo pralietas 
veltui. Birželio 18 d. darbi
ninkai paskelbė generalinį 
streiką. Visos Kauno įmo
nės sustojo dirbusios. Ponai 
ėjo pėkšti į ministerijas, nes 
nekursavo nei autobusai. 
Policija bandė autobusą pa
leisti gatvėn, bet jis tuoj su
daužyta.

Streikas tęsėsi per tris 
dienas. Reikalauta naujai 
rinkti seimą, panaikinti 
Darbo rumus ir tt.

Karininkai po šių įvykių 
pradėjo drebėti. Jie nema
nė, kad yra tiek daug žmo
nių, nusis^ičiusių prieš da
bartinę tvarką. Dar laimė 
carininkams, kad studentai 
buvo išvažiavę atostogoms 
ir nebuvo kam vadovauti 
minioms.

mušti ir 27 sužeisti.

ti smaigčius. nes kitaip žirniai nauskas jau buvo negyvas, 
išgrius ir bus visai mažai ankš
čių.

SPROGIMU SOVIETAI 
ATIDENGĖ NAUJUS 
ANGLIES KLODUS.

VISKO PO BISKĮ.
Kodėl trupa nagai?

Rodos, nei iš šio, nei iš to, 
kartais pradeda trupėti 
žmogaus nagai. Pasidaro 
:okie trapus, kad kur tik už
kabinsi ar suduosi — žiū
rėk, galas nago jau ir nulė
kė. Negana to, pirštų oda a- 
pie nagų pašaknes pradeda 
plušuoti ir luptis. Ką tai 
reiškia? Ekspertai sako, jog 
tai reiškia, kad musų kūno 
istemai stinga kalkių ai*ba 

naguose permaža yra rieba
lo. Tai pasidaro dėl to, kad 
mes kartais npr iĮtrPsni lai- 
ką valgom toki maistą, ku
riame nėra pakankamai kal
kių, arba dėl to, kad rankos 
labai dažnai plaunamos.Gy- 
dymas čia labai lengvas ir 
paprastas: reikia gerti dau
giau pieno, arba valgyt pie
niškų daiktų, kurie duos ku
nui kalkių: be to, nors tris 
kartus į sąvaitę, einant gul
ti, reikia ištepti nagus vaze
linu ar kitokiu riebalu. Rei
kia kartoti tai kokį mėnesį, 
o nagai pasitaisys.

Policija pavogė Sovietų at
stovo vainiką nuo kapinių.

Rytojaus rytą, Kauno po
nai dar miegojo, o'darbinin- 
kai jau pradėjo nešti naujus 
vainikus ir kloti juos ant ve
lionio kapo. 5 vai. -ryto prie 
kapinių privažiavo gražus 
limozinas, iš jo išlipo Sovie
tų Rusijos ambasadorius, 
irgi su vainiku palaidota
jam.. Žinia pasklido po 
Kauną žaibo greitumu ir vi
si ėmė bėgti žiūrėti, bet ka
pines jau buvo apsupusi po
licija.

Nuo kapo dingo sovietų 
ambasadoriaus vainikas. 
Dingo šimtai kitų vainikų. 
Bet atsiranda vis nauji. 
Siunčia juos darbininkai iš 
Šiaulių, iš Klaipėdos, Pane
vėžio ir kitų miestų. Šimtai 
žmonių lanko kapą kasdien. 
Eina kalbos, kad vainiką iš
siuntė ir Vokietijos darbi- 
bininkai, bet muitinė nepi a- 
leido.

Kritusiam savo didvyriui 
darbininkai statys pa

minklą.
Darbininkai žada Kra

nauskui pastatyti paminklą. 
Sako eisenoj dalyvavę dau 
giau žmonių, negu Dariaus- 
Girėno laidotuvėse. Pinigai 
paminklui jau renkami. Kai 
kurie aukauja visos sąvai 
tės, mėnesio algas.

Beje, jei giminės nueina 
ligoninėn aplankyti savuo
sius, kurie per šitas laidotu 
ves buvo sužeisti, ir jei ran 
da juos jau mirusius, tai kū
nų pamatyti jau neleidžia. 
Sako, nejieškokite, nes vis

Fordo farmos Anglijoj.
Dveji metai atgal Fordo 

automobilių kompani jos 
Anglijoje menedžeris, Sir 
Percival Peny, paties Hen
ry Fordo padedamas, įkūrė 
Essex’o apylinkėj 3 farmas 
eksperimentų tikslams ir 
kiekvienai farmai vesti su
darė darbininkų kooperaty 
vą. Tų eksperimentų tikslas 
buvo parodyti visiems, kad 
prie žemės ūkio gali sutilpti 
daugiau žmonių, negu da
bar, ir kad jie gali pasida
lyti daug geresnį gyvenimą, 
negu dabar pasidarą. Ir pa
sirodė, kad tai tiesa. Toj a- 
pylinkėj darbininko algos 
minimum yra $7.75 į sąvai
tę, tuo tarpu Fordo fanuo
se ko-operatyvų nariai už
dirba po $5.00 į dieną .ir 
daugiau. Du kooperatyvai iš 
1,239 akrų žemės perėtais 
metais padarė $14,000 gry
no pelno. Pelną pasidalinus, 
darbininkams išėjo po $32.- 
50 į sąvaitę. . *'

Šis eksperimentas paro
do, sako Percival, kaip len-’ 
gva galima išrišti nedarbo 
klausimą.

Policija sauvališkai pasi
glemžė ir užrakino lavoną.

Policija pasiėmė jo kūną, 
prižadėdama grąžinti jį lai
dotuvėms birželio 17 d.

Kai atėjo laidotuvėms 
skirtas laikas, apie' 5 vai.Iš Maskvos pranešama,

kad Uralu kalnuose, netoli vakare, prie universiteto 
Čeliabinsko, Sovietų inži- anatomikumo susirinko tuk- 
nieriai išsprogdino žemės stančiai darbininkų. Maty- 

,. , , . . plutą ir atidengė apie 7,- dama didelę minią, policijašaukštuką to skystimo ir tuoj 500,000 tonų anglies klodą, pranešė, kad “laidotuvės skylę su koja užspausti, kad §įtam darbui buvę suvarto- atidedamos iki 10 valandos 
ta 1,850 tonų smarkiai sekančią dieną.” Susirinku- 
sprogsta mos medžiagos, šieji užprotestavo, aiškin- 
Prieš sprogdinimą, visiems darni, kad jie tuo laiku turės 
apylinkės gyventojams bu- dirbti ir negalės dalyvauti 
vo įsakyta išsikelti už trijų laidotuvėse.
mylių. Sprogimas nuvertė Nekreipdama domės į 
kalną ir išrovė žemėj duo- protestus, policija užrakino 
bę daugiau pusę mylios ir universiteto rūmų duris ir 
70 pėdų gilumo. atsisakė kūną atiduoti.

dą ir pribadyti skylių pievoje, 
kur skruzdės veisiasi. Skylės 
gali būt nuo 8 iki 10 colių gilu
mo. Į kiekvieną skylę įpilti

BUŠO KATASTROFOJ 
ŽUVO 27 ŽMONĖS.

Netoli Stuttgarto, Vokie
tijoj, busas nusirito nuo kal
no ir sudužo. Nelaimėj bu- dujos persisunktų į visas puses, 
vo 27 žmonės užmušti ir 40 Da geriau bus. jeigu po tokios operacijos užtiesti pievą šlapiomis marškomis ar popieromis. Skruzdės tikrai išnyks.
sužeista.

Vienas italas inžinierius 
Milane išrado mašiną, ku
rią galima esą varyti saulės 
spindulių energija. Kai sau
lės nėra, ją galima esą vary
ti paprastu kuru.

TOMEITĖS BEI POMIDORAI.
Pomidorų lauke 

jokios piktažolės.
neturi augti todėl laikas

2,000,000 žmonių per depre
siją išsikėlė į farmas.

Federalinės valdžios sta-' 
tistikų biuras Washingtone 
apskaičiavo, kad per depre
sijos metus apie 2,000,000 
žmonių išsikėlė iš Amen- 
kos miestų į farmas. Dėl to 
iš dalies miestuose pasiliko 
daug tuščių namų ii butai. 
labai atpigo.
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Įvairios Žinios.
NAUJAS SEIMOS ĮSTATYMAS $(). Kadangi iki šiol jokių vais- ’ Į g Pietų Amerikos , PAJIEŠKOJIMAI

I/IFTT7 t?ITQ1 M lt? nuo tos “g°s nebuvo, tai
r l&IŲ ūUijlJVJL. šituo reikalu dabar pradėjo

J Abortai uždrausti, divorsai dymą ir 56 dienas po gi m- Biuras
. , . v URUGVAJAUS LIETU-

rupintis federahs Chemijos yI(, protestas SME- 
- Ri.irac pne Agrikultūros v TONAI

&rrui„u “tiži aP#unki“ti, motinų reikalai dymo. Naujagimių kraite- Departamento. Biuro eks- 
liubOVe AulOgų uei geriau apsaugoti. liui motinos gauna nuo 32 pertai mėgins susekti, kas Urugvajaus lietuvių so

Foniu.” Nesenai Sovietuose buvo iki A5 ™bli^ 0 naujagimiui ištikruju tą ligą sukelia ir, cialistų laikraštis “Naujoji
skelbtas viešai diskusijai rubllų pasa1’ kaip nuo JOS aPslsaug°tL Banga” 21 birželio laidoj

Kaip Dūksta Lenki
jos Tautininkai.
Lenkijos tautininkai yra Vienas “juodojo legijo- paskelbtas 

vadinami “endekais.” Tas no” fašistas, Dayton Dean, naujas seimos tvarkymo p 
vardas yra pasidaręs iš dvie-• kuris dabar yra areštuotas statymo projektas. Birželio 
jų raidžių, būtent “n. d.,” Detroite dėl tūlo Charles , d. tas projektas jau pa
kas reiškia “narodoui de- Poole’o nužudymo, prisipa- skelbtas įstatymu (dekre-

Pajieškau JUOZO ŽILINSKO Ka- 
darų kaimu. Biržų apskričio; seniaus 
gyveno Walthain, Mass. Prašau atsi
šaukti, kurie žinote jo adresą, malo
nėkit pranešti. J. Naudžiūnas, (1) 
4749 So Rockwell st., Chicago, III.

pos menesiui.
Įstatymas nustato planą

ki 1939 metų Įvairioms kū
dikių globos ir auginimo i-

Sinclairas pasitraukė iš 
politikos.

Upton Sinclair, buvęs so-
mokraci” — tautininkai de
mokratai.

Nors jie vartoja demo
kratų vardą, bet su demo
kratija jie neturi nieko ben 
dra. Iš tikrųjų jie yra ar
šiausi jos priešai, tikrieji 
tautininkai, biauriausios rū
šies fašistai.

Pažangiųjų Vilniaus lie
tuvių laikraštis, “Vilniaus 
Žodis,” paduoda apie ende- 
kų dūkimą šitokių žinių:

“įvairiai endekai kovoja 
prieš žydus. Vienur, žiūrėk, 
senai žydei lazda per nuga
rą rėžia, kitur žydo barzdon 
degantį degtuką Įkiša, tre 
čiur žydo buto langus išmu 
ša, ir panašiai.

“Kai kur padaro ir daug 
drąsesnių ir ‘garbingesnių’ 
darbų, kurie kitaip negali
ma pavadinti, kaip tik pa
prasčiausiu banditizmu ir 
gal dar daugiau.

“Pav., birželio 24 dienos 
naktį pačiame sumigime 150 
vyrų, kirviais, peiliais ir ki 
tokiais geležiniais pabūk
lais ginkluotų, atėjo Mysle 
nico miestelin (prie Kroku
vos). įėję miestelin, tuoj pa
sidalino Į tris grupes. Viena 
grupė Įsiveržė posterunkan 
policininką nuginklavo, pa
ėmė 17 šautuvų su 500 šovi
nių ir išpiešė kasą. Kita gru
pė Įsiveržė magistratan, jo 
naktinį sargą užrakino kam 
bary. o trečioji privertė nu
ginkluotą policininką rody
ti žydų krautuves, iš kurių 
prekes nešė rinkon ir, žiba
lu ąpipylę, degino.

žino prokurorui McCrea, tu). Jis tun V1S3 e1^ įdomių 
tad jis su savo sėbrais yra naujumų, 
nužudęs ir daugiau žmonių. L’gi šiol Sovietuose abor- 
Pavyzdžiui, vienoj nuoša- tai buvo daromi visoms pa- 
ioj vietoj tie legijonieriai geidaujančioms moterims, 

turėjo giltą puotą, kur buvo Dabar abortai uždrausti, ir 
sumanyta “dėl fonių” su- juos galima daryti tik išim- 
šaudyt juodveidį. Tam tiks- tinais atsitikimais, būtent, 
ui buyo pašauktas Į tą ba- kai gimdymas graso moti- 
lių Šilas Coleman, 43 metų nos gyvybei arba didelė ža 
amžiaus negras, ir legijo- la jos sveikatai, taip pat jei 
nieriai jį sušaudė — sušau- yra pavojus naujagimiui pa 
dė žmogų, kad butų links- veldėti sunkias ligas. Toki 
mesnė puota. Tai Įvyko prie abortai daromi tik ligoninė- 
Rush Lake ežero, vieno le- se ir gimdymo namuose. Už 
gijonjeriaus vasarnamyje, nelegalų abortų darymą gy- 

kur keturi “juodojo legijo- dytojai baudžiami nuo 1 iki 
no” nariai su savo pačiomis 2 ra. kalėjimo, o ne gydyto- 
buvo išvažiavę praleisti są- jai nemažiau -Kaip 3 m$tus 
vaitas pabaigą ir gerai pa- kalėjimo. Už prievąrtavi- 
girtauti. Toj kompanijoj mą moteries'padaryti abor- 
buvo to juodveidžio darb- tą kaltininkas baudžiamas 
davys ir jisai sumanęs išmė- iki 2 metų kalėjimo. Mote- 
ginti, “kaip jaučiasi šaut Į riai, darančiai abortą prieš- 
juodveidį.” Juodveidžiui taraujant Įstatynjrtli, nusta- 
buvę liepta atvykti Į tą kem- tomą kaip kriminalinė bau- 
pę pas savo poną neva pasi- smė — visuomeninis papei- 
imti užmokestį už darbą, kimas, o jei nusikaltimas 
Jam atvykus, “juodojo legi- pasikartoja—bauda iki 300 
jono” fašistai jį sušaudė. rublių.

Už panašias žmogžudys- . Persiskyrimus registruo- 
les Detroite yra areštuota !an‘. ! registracijos biurą 
jau keliolika “juodojo legi
jono” narių. Tai vis 100 pro
centų patriotai.

staigoms išplėsti. Iki tam cialistų rašytojas, o vėliau 
alkui smarkiai išplečiamas kandidatas Į Californijos 

vaikų lopšelių ir vaikų dar- gubernatorius, šiomis die- 
želių tinklas. Pastarųjų iki nomis paskelbė iš politikos 
1939 metų kolchozuose turi gyvenimo jau pasitraukiąs, 
būti tiek, kad juose užtektų Dabar jis rašąs knygą apie 
vietos visiems priešmokyk Rooseveltą.
linio amžiaus kolchozninkų ______
vaikams. “Galas privatinei indus-

Ryšy su nauju Įstatymu trijai.”
1936 m. socialinio draudi- Amerikos pluto kratų 
mo biudžetas padidinamas spau(ia pradėjo gąsdinti sa- 
1 miliaidu 481 minonu rub- vo skaitytojus, kad jeigu 
lių, o naujų Įstaigų (lopse- Rooseveltas bus išrinktas 
lių, akušerijos punktų, vai- prezidentu antru kartu, tai 
kų darželių, pieno virtuvių i privatinei industrijai busiąs 
statybai papildomai skina- gajas. get gito gali nusigąsti 
ma 693 milionai rublių. Is tiktai saujalė dykaduonių, 
viso siems reikalams 1936 kurie gyvena iš svetimo pra- 

An™™616 , skinama kaito. Milionams darbinin-
pn-eS kų tas reikštų didžiausĮ lai-87o,000,000 193o metais. mėjimą

išspausdino šitokią protesto 
rezoliuciją prieš 
diktatūrą:

Mes, Urugvajaus lietu
viai, 1936 m. birželio mėn. 
15d. suruoštoj Bendro Fron
to prieš karą ir fašizmą 
konferencijoj, dalyvaujant 
300 asmenų, protestuoja
me:

1. Prieš valstiečių streiko 
dalyvių šaudymą.

2. Prieš žiaurų policinį re
žimą, valstiečių areštus ir 
karo lauko teismo sprendi
mus.

Pajieškau dėdės TAMOŠIAUS 
KAVALIAUSKO, Kalnynų kaimo. 
Gudelių parapijos; gyveno Miners- 
ville, Pa. Prašau atsišaukti, kurie ai- 

y . Inote kur jis randasi malonėkite pri-’LietUVOS siųsti jo adresą. Ona Tamulyniutė,' 
po vyru Balsis, iš Balbieriškio. (3

Mrs. Anna Balsis, 25 Sullivan st.', 
Toronto, Ont., C'anada.

APSIVEDIMAI.
Noriu susipažinti su blaiviais vai

kinais, nuo 38 iki 45 m. kurie mylėtų 
gražų ir ramų šeimynos gyvenimą. 
Geistina kad turėtų pinigų ir mokė
tų bučeriaus darbą arba išmoktų. 
Prašau atsiliepti ir su pirmu laišku 
prisiųskite savo paveikslą ir paštos 
ženklelį, ir pažymėkite ar vaikinas, 
ar našlys, ar gyvanašlis. Paveikslus 
grąžinsiu, be reikalo nerašinėkite. Iš 
Kanados nerašykit. J. I.iuta (2 
5304 Turney Rd., Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA FARMA
50 akerių žemės, stuba septynių

3-r» • - j v- • i • i kambarių, 2 barnės, vištininkas, so-. Prieš darbininkų ir Val-|das ir gražaus miško. Taipgi 2 ark
liai geri ir 1 melžiama karvė, 7 tely
čios bus melžiamos Novemberio mė
nesy, trys telyčios pusantrų metų se-

Be to, gimdyvių pašalpoms 
padidinti skiriama 70,500,- 
000 rublių.

Iš Margo Pasaulio.

Reikalingas Bekeris
Prie Ruginių ir Baltų duonų. Turi 

būt gerai patyręs tą darbą. Geram 
žmogui geras darbas ir geras atlygi
nimą-. Atsišaukite j “Keleivio” .ofi
są, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

šaukiami vyras ir moteris 
(pirmiau užteko vienos pu
sės pareiškimo) ir persisky
rimo faktai pažymimas a-

Reikalingas Darbininkas
Kuris moka abelnai visokį farmos 

darbą ir nori gerą gyvenimą. Turi 
dirbt ir būt gaspadonum. Gera vieta

Tautu T vcrnc hacpHv ana Jteram žmogui. Nuolatinis darbas— 1 autų Lygos poseay aną- $20 , mėnesį> kami^ valgas ir ap 
dien italų fašistai laikrašti- skalbimas. Mr». Aii»au*kas.

Nusižudė, kad parodyt 
protestą.

ninkai pakėlė lermą ir net 
muštynes, kuomet išėjo tri- 
bunon kalbėti buvęs Etio
pijos karalius. Protestuoda-

62 Clark Street, Gardner, Mass.

biejų pasuose. Mokestis už mas prįeš fašistų begėdiš- 
pirmą persiskyrimą — 50-kurną, atkistojo čekoslova- 
rublių, už antrą 150 rub,, už, kįjos laikraštininkas, Ste- 

“Amoskeag” yra medvil- trečią ir tolimesnius po 300 fan Lux, ir nusišovė. Palik- 
nės audimo korporacija. Tai rublių. tame laiške jisai sako, kad
didžiausia tos rūšies organi- Persiskyrę tėvai

“AMOSKEAG” EINA 
LICITAC1JON.

REIKALINGAS PART
NERIS 1 BARBERNĘ.

Geras biznis, vienam sunku apsi
dirbti. Kreipkitės, (2)

LIETUVIŠKA BARBERNĖ,
3312A Wa«hington Street,

Jamaica Plain, Mass.

stiečių apkrovimą neteisė
tais mokesčiais ir jų turto iš
pardavimą varžytinių keliu.

4. Prieš valstybės iždo 
eikvojimą fašistinės žval
gybos išlaikymui Lietuvoj ir 
užsieny.

5. Prieš lietuvių atstovy
bę Pietų Amerikoj už tero
rizavimą ir persekiojimą 
lietuvių darbininkų: Urug
vajuj, Argentinoj ir Brazili
joj- * •.

6. Prieš išgriovimą prof
sąjungų ir jų turto užgrobi
mą.

Griežtai reikalaujame:
1. Laisvės visoms opozi

cinėms partijoms ir joms 
priklausančioms organiza
cijoms. ,

2. Leisti atsisteigti lais
voms darbininkų profsąjun
goms.

3. Laisvę politiniams ka
liniams.

numo; vištų 20, trys akeriai avižų pa
sėtų ir daugiau kaip pusė ajęerfo bul
vių, komų, 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. .

ŠVIEŽUS MEDUS
Labai gardaus dobilų kvapo, nau-

„ až ne- j šituo šuviu jis noris atkreip- Jraį,’V„mtas Ar šva-iai perkoštas. Ge-
zacija visame pasauly. Jos mokėjimą priteistų alimen- ;ti Tautų Lygos dėmėsi Į fa- $1.00. "prisiusimą’ JŠT
audinycios yra išmėtytos po LU valiams isiamyu nau- šizmo slibiną, kuris netik R *^w’Amwf pa
visą Naująją Angliją, bet džiami iki dviejų metų ka- Etiopiją sukruvino, bet ir ——-____2.

Vėliau įsiveržė Storastos I daugiausia jų yra Manches- Įėjimo. Vokietijos žydus baigia Duonkepykla ir Nuosavybė į cenzūrą, duodant spaudos,
__ •>-nn A1imAnt.ii didumas mietą- „-----Parsiduoda. žodžio, susirinkimų ir strei-

4. Panaikinti karo stovį ii
Varn laiilm teisimi ie

5. Panaikinti spaudos

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

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

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

Parsiduoda Vištų Farma.
Galima pirkti su visai mažu kapt • 

talu pačiame 'centre vistininkystės 
Vineland, New Jersey. Tai yra antrai 
ji didžiausia Suv. Valst. vieta augiAi 
mui vištų ir žmonės čia daro san po
nišką pragyvenimą užsiaugindami po 
kelius tūkstančius vištų be jokio var' 
go. Kiaušinius suima trokas tiesiog ;is

tas. Rašykite: /(1>
M. SUPRUN

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

butan, paėfnė 1500 zlotu, iš-|terio mieste, New Hamp- Alimentų didumas nusta- smaugti, 
daužė veidrodžius, laikro-Įshire valstijoj. Galima sa- tomas: 1 vaikui išlaikyti Va'
džius ir tt. ir nutraukė tele-|kyt, kad iš jos fabrikų tas P^ar^lo’ dviem vaikams 
fonų vielas. miestas ir gyveno. Gerais 1/3 uždarbio, trims ir dau-

“Taip degutininkai šei- paikais juose dirbo 15,000 giau vaikų išlaikyti — pusė x ... .j, v 
mininkavo miestely arti va- žmonių ir gaudavo $10,000,- atsakovo uždarbio. Kolcho- kal„ mįnįsteris, Yvon Del-
landos. Tik auštant, pabijo- 000 per metus. Dabar gi tos zuose alimentų normos mo- b kalbėdamas Ženevoj 3 kanj , šeimvnos stu
ję šviešos, susirinko vėl dirbtuvės uždarytos, kom- tinai užrašomos iš atsakovo • apie apsaUgOjimą, ba\to^,
draugėn ir išžygiavo iš mie- panija yra paskelbusi ban- darbo dienų. pareiškė, kad norint' apsau-
stelio, rėkaudami prieš žy- kratą ir jos turtas turės būt Daugiavaikėms motinoms got pasaulį nuo karų, reikia buvo paprasti smaliniai keliai, 
dus. Už miestelio, sutikę žy- parduotas iš caržytinių. Ji nustatomos specialios pa-,perorganizuoti Tautų Lygų S .““į
dą vežant prekes, padegė jc negalėjo išlaikyti konku- salpos. Motinos turinčios 6 įr pakeisti jos Įstatus taip, ka‘P padarys naują kelią, tai ir biz-
vežimą, o žydų suspardė ko- rencijos su audinyčiomis vaikus, gimus kiekvienam kad užpuolikę Valstybę ga- ES
jomis. j pietinėse valstijose, kUi kitam vaikui, gauna po 2 Įima butų tuojaus sudrausti prieinama, parduosiu greit, nes su

‘Degutiniai endekai pa- juodveidžiai ir jų vaikai tūkstančiu rublių kasmet ginkluota jėga. Todėl Tau-
sislėpė miškuose, tačiau jų dirba beveik uz dyką. per penkerius metus nuo tų Lyea turi būt ginkluota H matykit ypatiškai. (2)
dalį, apie 30 asmenų, suėmė. šios kompanijos žlugi- kiekvieno yaiko, gimimo, jėga. Tuščiais žodžiais, kaip 
Pasirodo, kad tiems ende-Imas yra didelis smūgis Man- Motinos, turinčios 10 vaikų, jau pasirodė, ji negali karo 
kų banditams vadovavo len- chesterio miestui, kur ne- gimus kiekvienam kitam sulaikyti.
kų endekų vienas vadų, kaž maža ir lietuvių gyvena. vaikui gauna vienkartinę
’ ’ ’ ' - ‘ ’ 1 ‘ pašalpą 5 tūkstančius rub-

Francuzija nori ginkluotos 
Tautų Lygos.

Francuzijos užsienio rei-

Noriu parduot greitai. Biznis veda- kų laįsvę LietUVOS darbinin- , 
mas per daug metų. Yra daug lietu- Į , r -•
vių. Kepame baltas ir Rugienes duo- i kams ir \ alStieCiamS. 
nas ir keikus. (2) i « kT a-j-v

felix griskėnas , 6. Neatidėliojant pravesti
p. o. Box 345, Rumford, Me. seįmo rinkimus demokrati-
Parsiduoda Gas Steišinas

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• Juodgalviai, rud

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

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilaon 84- 

Waterbury, Conn.

niu keliu.
Bendro Fronto Komitetas

prieš karą ir fašizmą, j 
Monte video,
1936 m. birželio 15 d.

KAZYS KUCHAUSKAS 
866 Highland avė., Wat^rbury, Conn.

kokis inžinierius.
“Štai ką daro endekų fa

šistai. kurių vėliavoj Įrašy
ta: Dievui ir tėvynei tar
nauti.”

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ir Padedant antrais me-
RFFORMA SnVIFTIinSF t31S P° V3lk°REFORMA SOVIETUOSE keturis metus ffauna po 3

Valdžia jieško vaistų 
, čiaudligei.

Amerikoje daug žmonių

» Telefonas:

DAKTARAS
Yark 3165

, ,, , -- ,f:auna. P° 0 serga vadinama “hav fever”Izviestija ’ paskelbė So- tukstancius rublių pašalpos. liga Kai tik atejna* rugpįu. 
vietų vyriausybės dekretą Motinos tarnautojos su- čio mėnuo, prasideda baisi 

ANGLAI PROTESTUOJA apie aukštųjų mokyklų re- lyginamos su motinomis čiaudulio epidemija, kuri 
H1NDENBURGO” ŠNI- formą. Dekreto tikslas—pa- darbininkėmis ir gauna ato- tęsiasi kol šalnos užeina.

PINĖJ1MĄ. kelti kulturinj studentų lygi stogų 56 dienas prieš gim-______________________
Šių vasarų tarp Amerikos ir sustiprinti drausmę. Pa-

ir Vokietijos pastoviai ėmėį?a, dekretą į auks.ąsias mo-
skraidyti vokiečių cepeli- k-vklas 6a>> *>u“ P™™*™
nas “HinHenburg.” Jis asmenys baigę aukstesnią- 
tkrenda dažnai per Angliją siaa mokyklas tun 17-3o
ir skrisdamas viTš amunici- !?etus’ arb? ,slalk« sPecla' 
jos ir ginklų fabrikų žemai Į IUS egzaminus, 
nusileidžia, kad lengva bu-1 Atstatomi I-jo ir II-jo lai
tų viską nufotografuoti irĮpsnio diplomai. Asmenys,
Įsižiūrėti. Anglai dėl to pa-Įgavę I-jo laipsnio diplomą 
kėlė protestą ir nusiuntė jį gali būti prileisti prie profe- 
Vokietijos valdžiai, reika- suros. Studentams drau- 
laudami. kad ji uždraustų Įdžiama mitinguoti bendra- 
“Hindenburgui” daryt “šni- bučiuose negavus profeso- 
pinėjimo ekskursijas.” Irių leidimo.

A. L. Graičunas
rhytician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET. 
CHICAGO. ILL.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

NEBŪK ŽILAS

ŽMOGUS ŽUVO GAUDY
DAMAS VOVERĘ.

Mišsouri valstijoj aną
dien buvo toks atsitikimas. 
Ląwrence Martin, 21 metų Idilės' 
amžiaus vaikėzas, Įlipo 
elektros stulpan norėdamas 
pasigauti voverę. Šokant 
voveiei ant elektros vielos, 
jis nutvėrė jai už vuodegos.
Per jo kūną perėjo 33,000 
voltų elektros ir jis nukrito 
nuo stulpo nebegyvas.

FARMA PARSIDUODA
100 akerių. 8 kambarių namas, 30 

jalvų galvijų barnė, pieninė. įrengi
mai, ledaunė. garadžus. įrankiams \
aastogė. elektriką, telefonas, galvijų Stebuklingos. Gyduolės, Kurios Pa- 
ir pieno biznis. I^tas medžių ir mai- n>ii{įna žilintą. Plauką slinkimą ir 

=okios farmos masinos. Tik 2 pleiskana*. §ias iryduoles privalėtų 
. i • nu® ’Y,esJ°- Aplinkui kiti mie- turįt kiekvienas, kuriam žyla, slen- 

steliai. Mokyklos busas atvažiuoja ka arba pieiskanuoja plaukai. Jos 
pne lurų. Puik. išvaizda aplinkui. ; taiso Hhlus ,aJukus koki bu. 
Niekados nebuvo tuščia nuo pat ,- Nėra nieko uJ
.-engimo Kurie nori gražų gyveni- ja; iki žiol išrasta. Specialiai

ftftO supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 meji kurie atsisaukt kfau> uz . «. - oi
r ant lengvų išlygų. Reikalas parda- Pa,kel) ™ S1'.00: H
vimo - našlė si vaikučiais. Sunkų ^taupyk dolerj. Jeigu nebusite pilni, 
viską apžiūrėt patenkintas, jums pinigai bus sugrą-

MRS. ALISAUSKAS. žinti. Reikaląujame agentų.
62 Clark Street, Gardner, Mass. VALORTONE HERB CO., Dept. 4. 

Tel. Gardner 677-M. i Box MS, CLINTON, INDIANA.

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuviu Išdirbystes 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 CO., Ine.
TELEFONAS
W orces ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVfiJAI. KREIPKITftS 

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

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Krisfus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(8) 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 šimtmečicf ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija fr 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 Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leondą "pardavinėjo indulgenc jas.

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

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

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden St., Lawrence. Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

<*
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Beitas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 31. — Liepos 29 d., 1936 m.

Naujienos iš Kanados
Plieno Kompanijos Mėto Darbininkus Iš 

Darbo, Kurie Priklauso Unijai.

Iš SLA. 236 kp. susirinkimo.
TORONTO. — Liepos 12 

įvykusiam SLA. 236 kuopos 
susirinkime buvo užgirtas 
Kanados Lietuvių Kongre
sas, kuris yra šaukiamas 
rugpiučio 1-2 dd. Montre- 
ale. Kongrese atstovauti 
SLA. 236 kuopą įgaliota O. 

Tndrelienė. Ji sutiko savo 
lėšomis vykti į Kanados lie
tuvių kongresą.

Bile draugijai priklausan
ti asmenys turėtų būt visi 
lygus ir draugiški viens ant
ram ir jaustis esant nariais 
Vienos šeimos.

Bet gaila, pas mus to nė
ra. Paimkim kad ir praeitą 
susirinkimą, kuriame viena 
dr-jos nare triukšmavo prieš 
mane ir prieš pirmininką, 
už tai, kad mes nepritariam 
‘‘jų” asmeninei politikai, 
kuri plačiai yra išsiplėtus 
draugijos narių tarpe. Aš 
nuo savęs prašyčiau tų as
menų, kurie myli smarkiai 
žaksėti dr-jos susirinkime, 
tą ligą pasigydyti. Bus pa
tiems sveikiau ir draugijai.

išnaudojimas ir betvarkė 
didelė. Darbas labai sunkus, 
verčia darbininkus skubint 
kiek tik pajiegi, o mokestis 
į valandą tik 30 centų.

Kempėje, kur darbinin
kai gyvena, betvarkė. Kem
pė ant dviejų aukštų, ant 
antro aukšto sudarvti aiški-.

PITTSBURGH, PA.

Paliuosuoti darbininkai 
trauks kompaniją atsa

komybėn.
Plieno Darbininkų Orga

nizavimui Komitetas prane
ša. kad pastaruoju laikotar
piu Jonės & Laughlin Stell 

ri‘kambariai, 'kurie'daigiau korporacija savo dirbtuvė- 
panašus i kalėjimą 5x8 pė- 'e ĄĮięuippa, Pa., Daliuo
ju didumo, niekas jų neva- ?av° “ <!arbo t* darbinin- 
lo, be lubų ir be šviesos. Yra kurie yra išdirbę toje 
viena lemputė koridoriuje, kompanijoje abelnai pae- 
bet tokios šviesos negali už- mus P° O metų koznas.
tekti 12-kai kambarių. 

Darbininkai kelių tautų,
neorganizuoti ir apie orga
nizaciją mažai nusimano.

Paliuosuoti darbininkai 
parašė kompanijai laišką su 
savo parašais, kuriame jie 
įrodo, kad jie yra paliuo

nes
riai

ddžiumoje yra religi- suoti už prigulėjimą unijai 
ir primena kompanijai, kad 
ji laužo įstatymus prašalin
dama iš darbo už priklau
symą unijai.

Darbininkas Cekorikas y- 
ra išdirbęs be pertraukos 
toje plieno kompanijoje 26 
metus; Muslin — 23 metus,

fanatikai.

Policijos žiaurumas.
Liepos 15 vakare susi- 

inko keliatas draugų ir su
stoję ant šaligatvio šneku
čiavosi. Tuojaus prišoko du
policininkai ir nieko nesakę Kraj^ėikTi metų/Misi  ̂

darbe toje pačioje dirbtu-

Toronto kupiškėnams.
Jau ilgas laikas, kaip 

spaudoje buvo rašyta apie 
surinktas aukas kupiškėnų 
‘‘Liaudies namo” statymui. 
Aukos, sumoje $14.50, buvo 
pasiųsta į Kupiškį, K. Je- 
čiaus vardu, kad jis perduo
tų tuos pinigus tam, kam jie 
priklauso. Šiomis dienomis 
gavau laišką nuo drg. K. 
Ječiaus, kuriame jis rašo: 
‘‘Siųstus pinigus gavau ir 
•perdaviau tam, kam buvo 
skirti. Visų kupiškėnų var
du tariu daug sykių ačiū 
tiems, kurie parėmė musų 
kulturinį darbą. ’

Prie minimos pinigų su
mos sukėlimo prisidėjo ka
daise egzistavęs kupiškėnų 
kliubas, kuris paaukavo $10 
“Liaudies namo” reikalams. 
Aš nuo savęs dar tariu ačiū 
visiems, kas tik parėmė mus 
kupiškėnus, vienokiu ar kito
kiu budu. Birželio mėnesy, 
man būnant Clevelande te
ko susitikti su d-ru J. Šliu
pu ir pasikalbėti apie kupiš
kėnus ir apie jų veikimą. Ir 
štai ką jis pasakė: “Kupiš
kis greitu laiku pasidarys 
apylinkės kultūros centru, 
tik jam reikia vieno dalyko, 
jai demokratijos — laisvės, 
kurioj galėtų plačiu mašta
bu vykini laisvamanybę ir 
dorovę tarpe valstiečių, ku
rie dar palankiai žiuri į kle
boną ir jo gaspadinę.”
• z. ■_ .s > .
Numatoma darbų už du mi- 

lionu dolerių.
į , Toronto miesto valdyba 
svarsto projektą pravedimui 
naujų ir praplatinimui senų 
gatvių.

Laikinas miesto meras
• Robbins, kontrolie r i u s 
Wadworth ir Day turėjo pa
sitarimą su darbo komisio- 
nierium A. Purvis link to 
projekto. Ar bus priimtas ar 
atmestas, sunku pasakyti, 
nes nieko neskelbia apie 
pasitarimą.

vienam darbininkui kirto 
du smugiu į nosį; tas apsi
pylė kraujais ii- krito ant 
žemės. Paskui nusitempė jį 
policininkai prie automobi
lio, įstūmė ir nuvežė į kalė
jimą. Panedėly buvo teis-

vėje prarado ir savo akį.
Paliuosuoti darbininkai 

Jonės & Laughlin plieno 
kompanijoje yra išdirbę 
nuo 3 iki 13 metų. Sudėjus

mas ir sudarė tris apkaltini- vjsu^_ 14 darbininkų kruv on, 
mus, būtent, už girtumą, jie išdirbo 181 metus, arba 
stovėjimą ant šalygatvio ir abelnai kožnam vienam pri- 
oasipriešinimą policijai. Po- klauso po 13 metų. Jie pra- 
licija jokių įrodymų tiems šo, kad kompanija grąžintų 
kaltinimams neturėjo, kai- juos atgal Į darbą, 
tinamasis pristatė 6 liūdi
trinkus ir įrodė, kad jį poli
cija puolė nekaltai. Teis
mas tęsėsi 3 dienas ir visai 
nekaltą žmogų nubaudė 25 
doleriais. W. Sneski.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

— Vyro pilnybė da
bar neduoda jokių teisių 
moteriškei. Ji turi atlikti vi
sus natūralizacijos formalu-

c n O. O.

Primena, kad metant darbi 
ninkus iš darbo laužoma 

Įstatymai.
“Paliuosuojant mus is 

darbo už naudojimosi mu
sų konstitucinių ir legalių 
teisių už įsirašymą į darbi 
ninku organizaciją, kurią 
mes pasirinkom, Jonės and 
Laughlin plieno korporaci 
ja laužo Labor Disputes 
Actą, kurį priėmė Kongre
sas. prezidentas pasirašė ir 
vikdomas National Labor 
Relations Boardo. Šitie įsta-mus: visų pirma turi išsiim

ti pirmas popieras, paskui rymai kaip visi kiti įstaty- 
turi laikyti kvotimus ir tik mai yra privalomi visiems:
tada gaus pilnas porieras.

P. Randomansk i u i. —
gavo

Šelpiamų šeimų skaičius 
mažėja.

' Toronto miesto šelpimo į- 
staigos rekordai rodo, kad 
šelpiamųjų skaičius žymiai 
mažėja. 1934 m. Toronto 
niiestas šelpė 119,313 šei
mų, o 1936 metais 97,835 
šeimas. Kaip matyt, tai be
darbių eilės mažėja ir tas 
mažėjimas reikštų laikų ge
rėjimą.

A. S. Kavoliunas.

SIOUX LOOKOUT, ONT.’ i
Lentpjūvėje darbininkai 
smarkiai išnaudojamu
Miestelis nedidelis, bet 

bedarbių ir čionąi randasi. 
Čia dirba, viena lentpiuvė 
su apie 60 'darbininkų, bet

Kaip Jie Rūpinasi 
Lietuvybe.

Kaip apsileidėlis dejuoja, 
kad jo tingų kūną apnyko 
brudas, bet nesiima priemo
nių apsivalymui, taip lygiai 
ir “Sandara” aimanuoja, 
kad lietuvybė nyksta ame- 
rikonizmo bangose, bet nie
ko nedaro jai gelbėti.

Atvykus d-rui Šliupui A- 
merikon, ji dažniau pradėjo 
dejuoti, kad musų jaunimas 
lietuvybei žųsta; tačiau ji 
da nieko nėra padariusi ir 
nebando daryti, kad jauni
mą patraukus prie lietuvių. 
Ji dagi nėra nurodžiusi nei 
vieno budo, kaip tai galima 
butų padaryti. Priešingai, 
seni tautininkai ir sandarie- 
čiai tik paskubina musų jau
nimo ištautėjimą. Tik pa
imkime jų neva inteligen
tus ir pažiūrėkime į jų pa
vardes: Borden, Zimonth, 
Grish, Kai, Zolp, Mast, Sze- 
gaus ir tam panašiai. Jie 
slepia savo lietuviškas pa
vardes ir stengiasi paslėpti 
kalbą. Namie kalbasi ang
liškai, nors su anglu ir ne
labai susikalba..

Kaip galima norėti, kad 
tokių tėvų vaikai mokėtų 
lietuviškai ir skelbtųsi lie
tuviais, kuomet jų tėvai sle
piasi su tuo?

Taigi juokinga ir sykiu 
koktu klausytis, kuomet to
kie žmonės pradeda skere- 
čiotis, kari jie stoją už lietu
vybę.

Ta pati “Sandara,” vos 
kada-ne-kada pasirodyda
ma ir vos tik iš dviejų-trijų 
mizemų lakštų susidėdama, 
deda dar “angelcką” sky
rių, lygiai kaip musų romiš
kose bažnyčiose kunigai 
mėgina “angelckus” pa
mokslus sakyti. Nore iš tų 
pamokslų ir skyrių angliš
kai niekas ir neišmoks, bet 
vistiek tai parodo pataika
vimą amėrikonižmui, o ne 
kova su juo.

Kuomet tokie nemokšos 
pradeda “angelskai” savo 
laikraščius rašyti ir pamok
slus sakyti, tai čia augęs 
musų jaunimas turi juoktis 
netik iš jų “angelskumo,” 
bet ir lietuviškos kalbos ne
nori iš jų mokytis, nes ma
to, kad ignorantai.

Nors socialistai ir komu
nistai lietuvybės čempijo- 
nais nesideda, tačiau lietu
viškumo pas juos kur kas 
daugiau, negu pas paten
tuotus tautininkus. Pas san- 
dariečius ir tautininkus lie
tuvybės yra kiek pas
čigoną teisingumo'.

f Arimantas.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žodyną* lietuviikai anjdiikon ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

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

Melavo* Respublikos latorija ir Žea- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą au caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius

bo jieškant. važiukiam kur'nors. nu- £ kaip šalis yra padalyta į apskri- 
J. ^us. Tai yra vienatine knyga, kuripa-

Piim poros sąvaičių buvo 
atvykę iš New Yorko į Pitts- 
burgho apylinkę pagarsėju
sio visoj šaly “Times and 
Fortune” magazino rašyto
jas ir photografas, kad pa
sirinkus šiek tiek sensacijų 
apie plieno liejyklas. Mat 
plieno trustas savo skelbi 
mais per laikraščius apie 
gresiantį streiką plieno in
dustrijoj buvo suinteresa
vęs visus sensacijų jieškoto- 
us.

“Times and Fortune” at
stovai pirmiausiai apsistojo 
McKeesporte. Tai didžiau
sias miestas Pittsburgho a- 
jylinkėje. Apie trečią va- 
andą po pietų, kuomet Na

tional Tube Co. dirbtuvės 
darbininkai vieni eina iš 
darbo, o kiti eina į darbą, 
pradėjo traukti paveikslus.

Vos spėjus nutraukti ke- 
iatą paveikslų, tuoj pribu

vo miesto policijos karas, 
laikraštininkus suareštavo 
ir nuvežė į policijos stotį. 
Policijos stoty jokių prasi
žengimų prieš įstatymus ne
galėjo jiems įrodyt. Tik jiem 
pasakė, kad mieste negali
ma jokių paveikslų traukti, 
ypatingai nepažystamiems 
žmonėms atvykus iš kito 
miesto. Jei kas nori traukti 
paveikslus, tai pirmiau turi 
gauti leidimą iš miesto ma
joro. Sulaikytiems laikraš
tininkams nereikėjo mokėti 
jokios pabaudos, paliuosa
vo tuo supratimu, kad jie 
netrauks čionai daugiau jo
kiu paveikslų.

McKeesport, Pa., randasi 
didžiulės U. S. Steel korpo
racijos dirbtuvės. Reiškia 
miesto policija ir majoras 
ištikimai tarnauja plieno 
karaliams.

Kelioms dienoms vėliau, 
viršminėti laikraštininkai 

nuvažiavo į Aliąuippa, Pa., 
ten yra Jonės & Laughlin 
didžiulės plieno liejyklos. 
Pradėjus jiems traukti pa
veikslus ir čia juos areštavo 
miestelio policija. Čionai ir
gi jiems įsakė, kad nevale 
traukti paveikslų neturint 
majoro leidimo.

Iš paviršiaus žiūrint, ro
dos nedidelis incidentas. 
Bet kiek pasigilinus, rodo, 
kad plieno magnatai yra 
desperacijoj dėl organizavi
mo plieno darbininkų. Bet 
iki plieno darbininkai galės 
susiorganizuoti į uniją, pir
miau jie turės gerai padir
bėti politikiškai, kad mieš
tų ir miestelių valdžias atė
mus iš plieno karalių tarnų.

Tiek McKeesportas, tiek 
Aliąuippa yra valdomi re- 
publikoniškų atžagareivių.

S. Bakanas.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų 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

ėjus krautuvės, pas daktarą, pas bar 
zdaakutį, pas kriaučių ir it Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95.............. 25c

rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą . .. ..

. $1.51

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- ... . - -
rašo apie visas musų pasaulio žmonių i *® lauąo ir iš vidaus. Kaina 
tautas, veisles arba rases Yra didelei Drūtais audeklo apdarais 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago. I1L, pusi. 667, Popieros vir
šeliais ............................................. $3.00

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti i kelias di»-- 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- 
Mi kitų klausimų, į kuriuos negali 

25c. atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 

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

ziai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai na .................................................... 25c.
apdaryta ........................................ $2 50
................. _ „ .. .1 Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-
lakvizecija. Paraše N. Gusav. Puiki ralius. Knyga tik ką apleido spau- 

naudinga knyga, aprašyto katalikų Xauja knyga užpildyta vien re- 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- Ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 šitą knygą įsigyti visiems, nes Na-
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Daktaras yra viena iš reikalin- 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu ^^ų kiekvienam lietuviui,
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių. *k- J«»*'te tuoj. Didele knyga, drūtam
menų ir to; trumpai, aiškiai ir supran- apdarais, apie 300 pulsapių
tomai išaiškina gamtos istoriją. Chi- Aaina ....................................... $2.50
cago, IU. 1903, pusi 209. Graži uo- l . . _ .. c
se audimo apdaruose......................$1.50 K®*“’ DleT" Žmones Garbino Seno

i vij. Panašios knygos lietuvių kal- 
Materialiika* Istorijos Supratimas, boj iki šiol d* nebuvo. Čia aprašyta 

Lapeliai iš prcletariškos fLosofijos. kokius dievus garbino senovės indai 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai Ir tt.; kaip tie 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny- die-ai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikius su žmonėmis turėjo
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, Tai yra tikra tikėjimų isterija. $L00

Drūtuose audimo apdaruos* .... $1.25
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie .

Aiškiai išguldyti pilietystėa žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,

Monologai ir Deklastacijoe. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, viso* geros. TiDk* viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Buster., 1914 m.

čiu?

ypatoms, grupėms ir korpo
racijoms kolei jie nėra pa
mainyti arba panaikinti.”
Plieno darbininkų uždar

biai ir kainos pragyvenimo.
“Musų dieniniai uždar

biai pirm paliuosavimo bu
vo įvairus, nuo $3.76 už die
ną iki $6.12, abelnai išėjo 
po $4.92 už dieną. Su šei
mynoms abelnai susidedan 
čioms iš penkių narių, ai

džios, kuri patiktų visiems, imant nuo tų uždarbių $3.50 
kol kas da niekur' nėra. Į drabužiams, $5 randos už 
partijas žmonės organizuo- butą, 35c. už šviesą, $2 sto
jasi dėl to, kad susivienijus bos reikmenims, $1 už ap- 
’engviau yra siekti savo tik- draudą, $1 daktarui, $1 už 
Jo. Tautybė nekuomet žmo- važinėjimą į darbą, tai visai 
nių nesuvienys, pakol juos šeimynai ant maisto į sąvai- 
skirstys ekonominiai reika- tę palieka tik $10.75.” 
lai: tarp fabrikanto ir dar- XI- , . . _
bininko negali būt jokios N,?ko
“brolybės,” nors abudu bu- kompanionų unijų, 
tų vienos tautos. Tik darbi- “Per 3 metus mes kant- 
ninkas gali būt darbininkui riai laukėm nuo kompanijos 
draugas, nes judviejų rei- unijos, kad ji darytų ką nors 
kalai vienodi. Todėl darbi- pakėlime uždarbių. Mes ne- 
ninkai organizuojasi sau, o sulaukėm nieko iš kompa 
fabrikantai sau. Taip gims- ničnų unijų. Tai mums ne- 
ta partijos. Ir taip yra netik buvo jokios kitos išeities 
oas lietuvius, bet ir kitose kaip tik stoti Į Amalgamai 
tautose. Rusijoj per ilgus ed Association of Iron, Stee 
metus dvarininkai su po- & Tin Workers Uniją, kat 
pais smaugė savo tautos pagerinus savo gyvenimo 
valstiečius, paskui valstie- ir darbų sąlygas.” 
čiai sukilę išsmaugė savo Tokio maž daug turinio 
ponus ir popus. Dabar pa- pareiškimą padavė paliuo-
naši kova eina Ispanijoj. Ši- suoti darbininkai kompani- mes galutinai pasumsime 
ta klasių kova pasibaigs tik jai. 
tada, kai pasibaigs išnaudo- Piieno laraai
limo sistema ir nyks sočia- despericiioi.
lizmas. ■ _ „ , ,• Jau esu rasęs, kad Pitts

burgho apylinkėj nekurie 
miestai ir maži miesteliai 
yra pilnoje kontrolėje plie
no karalių.

Neva žmonių rinkti virei 
ninkai ir piliečių užlaikoma

‘Gyvą Nabašninką 
me, bet da nenusprendėm. 
ką su juo daiyti. Iš vienos 
pusės butų įdomu tą skan- 
lalą iškėlus, bet iš kitos yra 
as neparankumas, kad te- 

nei yra įveltas asmuo, kurio 
iupos jau negali kalbėti. Da 
lagalvosime. ,

Ne-literatui.—Tokios val-

Maikio Frentui.— Už pa
stabas ačiū.

Scrantone gyvenančiam.
—Įdėsime vėliau.

Marksistui. — Du “Socia- 
lističeskojo Viestniko” nu
meriu ir straipsnį apie So- policija ištikimiau tarnauja 
cialistų Partijos skilimą ga- plieno trustams negu sa- 
vome ir sunaudosime vėliau, jviems piliečiams. Tą geriau 
Ačiū. į šiai patvirtina poras įvykių.

Polemika ir Kritika.
“VIENYBĖS” MELAS.
Vienas fašistas Brookly- 

Vienybėf’ pasakoja a-
pie buvusį SLA. seimą Cle
velande šitokią pasaką:

“Viename ‘progresistų’ 
kokuse pats SLA. preziden
tas išrėžė karštą ‘spyčių’ ir 
Įsakė ‘bendrafrontininkams’ 
išmesti Vitaitį iš redakto
riaus vietos, o jei galima, tai 
ir dr. Viniką iš sekretoriaus 
pareigų. Bagočius taip pat 
rėžė, kad kitas seimas pri
valo buti Chicagoje, ‘kur 

inai pasf 
SLA. į savo rankas’.”

Kiekvienas žodis čia yra 
melas. Prezidentas Bago
čius netik nėra tokių dalykų 
Dažangiujų “kokuse” kal
bėjęs, bet jis nei viename tų 
“kokusų” nėra dalyvavęs.

Iš viso pažangieji delega
tai turėjo dvi savo konfe
rencijas,' bet nei vienoj jų 
prezidentas Bagočius neda
lyvavo.

Kokiems gi galams šito
kias nesąmones rašyti?.

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI
Tu. seni, man sakei, kad ntkĮ- no prenumerata pasibaigė ir tu vis skundiesi, kad tau reikia ant čebatų. Bet aš matau, kad tau reikia netik čebatų ir kitų dalykų. Baklagė su rugine visa ap- šiapus, kelinės lops 'ant lopo, pypkė sena prirugus, šoblė surūdijus; tokiu budu už tuos 2 doleriu, tu negali viską apsipirkti. ką aš tau prisiunčiau. Aš tau tėve patariu štai ką: nueik Į susaidę ščeslyvos smerties, parodyk jiems visą savo j uniformą. Sčeslyvos smerties su- saidės nariai ir zakristijonas aptaisys tave ir busi kaip tikras generolas. Jie aprūpins tdVe netik kuništai, bet ir dusią tavo išgelbės, kad velnias pasismeigęs ant šakės nenusineštų. Jie atkalbės gyvąjį rąžančių ir visas litanijas ir tu busi šventas kaip iš pypkės. Su tokia galybe maldų tau nereikės nei čebatų, galėsi vaikščioti kaip basakojis.

Alk. Armin.

Vraguy’aos Jjetsrią Darbininką 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Bangrf’
Išehm da karta per mėnesį. Lai

džia Urag. Soc. Part. Lišk-skyrius.
“NAUJOJI BANGA 9av. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. &ANGA

C. Psragoay No.-1480,
MONTEVIDEO. UBUGUĄT.

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijas, aritmetikes, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 

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

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net lš įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, Chicago, IU. 1911 m., puslapi; 392
pasikalbėjimai, humoristiški strsips- Popieros viršeliais .................. $? >0
niūksi ir jtSOkSS. AslfS 15tS
laida. 128 pusi..................................25c. Piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Gs- 
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. M juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

R Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su rnoterys ir 5 vyrai, 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. įjja. Parašė Ben. Rumšas Juokin-
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrri ir 
« . . . ; 2 moterys. Abu veikalėliai vienojŠvento Antano Stebuklas, tiviejų ym- tav_.tsL Kaina ............... 25c.

kimų komedija. Perstatymui reikia J
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- fjelko Reikia Žmogui Gert ir falgyt? 
Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c. __Dėlto, kad norisi, atsakys koks
o si- _ • n •• •• r 5j-_ j nemokša. Bet delko gi norisi? DelkoSocializmas ,r Religija. Labai įdomi ¥£lgio supsta? jr delko

Sltv°J,laaSlmi^*t«K* vienas maistas duoda daugiau spėkų 
turėtų perskaityti kiekvienas katah- kitas Delko žmQgui reiki>
ka,s,lr a°ctoh?tas. Paraše K \ ander (-ukraus, druskos ir kitų panašių da- 
velde, verte \ardunas So Boston ,yką? K<xJel jam Kikia nebalų, 
Mass., 191o m, pusi. 24............... 10c. tQQg klausinius suprasi tiktai iš šioi

įstatymai su reikalingam klausimais b 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta it pagerinta 
laida ................................................... H*

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.
Vieno akto farsas, labai juokingas Kaina

ir geras perstatymui. Kaina .... IBe.

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

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

T"

suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

16c

“KELEIVIS”
253 Broadway, s'-.

So. Boston, Mas*.

“KELEIVIO” K ALE N DORUS
'i**. t. 1936 METAMS.

“Keleivio” 'MLalendorius 
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 apąikabinęs 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” AdminUt.

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

j
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraliių.)

Keturiasdesimts Metų Atgal Ir Dabar.

KAIP ČIGONĖ GYDĖ DAVATKĄ NUO 
“PIKTŲ DVASIŲ.”

Iš tos komedijos dabar juo- kytoja, netekusi 964 litų ir 
kiasi visa Dzūkija. daug brangių daiktų. Bet

Prisiklausę iš kunigų pa- 
mokslų ir “šventų” raštų vi
sokių pasakų apie velnius ii 
“piktas d\ asias,” Lietuvos i 
žmones yra labai prietarin- Į 
gi. Jie tiki visokiems bur- ■ 
tams. Todėl čigonai ir kito
kie apgavikai iš tikinčiųjų 
visuomet naudojasi ir ap
gaudinėja juos. Štai kokia 
istorija dabar atsitiko Aly
taus apskrity su viena da
vatka. Ir tai buvo nevisai i 
paprasta davatka, bet kuni
gų “škulės” mokytoja, mo
kindavo vaikus poterių ii 
aiškino, kuriuo keliu geriau
sia i “dangaus karalystę” 
galima nuvažiuoti. Taigi 
šitai šventablyvai asabai 
pasidarė kažin kas negerai.
Sakoma, nervai suiro.

si. Ir kur čia nesisaipysi, jei 
mokytoja susidėjo su čigo- 

ine ir suvaidino gydymo ko
mediją. Žinoma, laisvama- 

1 nes mokytojos čigonė nega
lėtų taip apmauti.

NUBAUDĖ PALIEPIO 
DVARPONI KOSCIAL- 

Kaip tuomet rusai baudė lie- i gretimo lango. Rusų kalba KOVSKĮ.
tuvius už nelegalius raštus, tuo laiku vartoti buvo gana Rokišky 15 birželio buvo 
ir kaip dabar baudžia savo pavojinga, nes galėjo su- nagrinėjama įdomi Palie- 

Lietuvos valdžia. prasti kalėjimo sargai, šiuo- pio dvarponio Koscialkovs- 
Vienas iš žvmiausiu aus- du abudu suimtieji, mokė- kio bvla. Byioj paaiškėjo, 

rininkų,' didelis ani?laikų daml neblogai lotinų kalbų, kati Koseialkovskis, susita 
veikėjas, buvęs “Vilniaus
Žinių” ir kitų lietuviškų lai
kraščių redaktoriumi ir ben
dradarbiu, keliatą metų ru
sų žandarų kalinamas, Jo
nas Kriaučiūnas, dabar pa
sakoja labai įdomių nuoty
kių, įvykusių Kaune prieš 
39—40 metų.

jaja pasinaudojo ir sav< 
pasikalbėjimą visuomet ves 
davo tik lotiniškai. Is pra
džių Dzeržinskis labai neri
mo, bet vėliau kiek apsi
prato. Po kurio laiko Kriau
čiūnas Dzeržinskį susitiko 
kalėjimo koridoriuje, k ui

i ęs su savo tarnaite, įsivilio- 
įo į savo rumus vieną gra
žią darbininkę merginą, už
sirakino su ja kambory ir 
per kelias dienas su ja ko
vojo, kol ją “paėmė.” Mat. 
mergina atkakliai gynėsi ir

ADV. DABRILA IMA UŽ 
APYKAKLĖS KUN. TA

MOŠAITĮ.
Adv. Dabrila parašė ro

maną “Lemties Žaismas” ir 
išsiuntinėjo laikraščiams, 
kad parašytų recenziją. Fa
šistui kun. Tamošaičiui tas 
romanas baisiai nepatiko ir 
jis jį biauriai išniekino per 
savo “Vairą.” Girdi, tai ne

TRAGINGAS DVIEJŲ
MOTERŲ ŽUVIMAS.
Šiomis dienomis Mariani- 

polės miestelio gyv entoju.- 
nepaprastai sujaudino išti
kusios nepaprastos dviejų 
moterų mirtys. Pagyvenusi 
moteris našlė Vilčiauskient 
vieną rytą atsikėlė labai 
anksti. Dar neapsirengus,

TIŠKEVIČIAMS IŠKELTA 
BYLA DĖL DOVANOTO 

JIEMS MIŠKO.
Kaip žinia, Lietuvos tau

tininkų valdžia dabar dali
ja dvarininkams valstybės 
miškus kaip “atlyginimą” 
už tas žemes, kurias demo
kratinė valdžia buvo iš jų 
paėmus ir išdalinus beže
miams.

Palangiškiams Tiškevi
čiams tautininkai dovanojo 
’abai gražių miškų Jurbar-

jai reikėjo vyro, ar šiaip ko, k(Ujr Seinų urėdijose. _ . 
sunku pasakyti, gana to. ^a - 5^ nuskų Tiškevičiai 
kad ji pradėjo nerimauti. pardavė tūlam G. Ilgovs- 
Nekurį laika “gydėsi” mer- klu? ? P^are su juo sutarti, 
gėlė pas klebonį, bet nieko Lkad P* tą m^ką galės issi- 
tas “nemačijo.” 1 kn?1 ir įgabenti užsienin.

J Bet kauniškiai miškų
Kaž kuriuo budu apie šios pirkliai, broliai Buršteinai, 

mokytojos ligą sužinojo či- pasiūlė už tuos miškus Tiš- 
gone. Atėjo kaną, pasakė kevičiui daugiau. Tuomet 
“labą dieną” ir kaip iš žvai- Tiškevičius sulaužė sutartį 
gždžių išskaitė, kad gerbia- su Hgovskiu ir pardavė tuos 
moji panelė nesveika, bet pačius miškus žydams Bum- 
gali buti sveika. Paskui pra- šteinams už 65,000 litų. 
dėjo malti liežuviu apie bur- Dabar Ilgovskis iškėlė 
tus ir apie gražią ateitį. At- Tiškevičių šeimynai bylą 
eities gražus vaizdavimas dėl kontrakto sulaužymo ir 
mokytoją-davatką, matyt, reikalauja 30,000 litų atlv- 

sužavėjo. Ji čigonės kalbos ginimo, nes Ilgovskiui pasi- 
pradėjo klausytis atydžiau darę tiek nuostolių dėl kon- 
ir staiga užsidegė karštu trakto sulaužymo.* 
noru pasveikti, o čigonei to §j byla Lietuvos dvarinin- 
tik ir reikėjo. kų ir miško pirklių tarpe ke-

Pradėjo čigonė dabar klo- Ha didelį susidomėjimą, 
ti viską ant delno. Girdi,
“pikta dvasia” tavo nervus 
ardo, o gal šiaip kuris nela
basis ant sprando sėdi. Či
gonai, paprastai, kalbėti 
moka. Minute po minutės, 
mokytoja ir pati nepajuto, 
kaip sutiko su čigonės pa
siūlymais ir priėmė visas 
sąlygas.

Gydytoja” už burtų da

T 1_i
tai.

i_ _____n viepiami

matyti, pagauta kokio svai- 
romanas, bet paskutinis ■ pagriebė peilį ir pei-
šlamštas, banditiškas raš- -sipiovus vidurius paleidi 
tas, tokie šlamštai tik der- Į žarnas. Neilgai pasikama- 

lietuviškai-katalikišką1VUSK baisiuose skausmuose
Vilčiauskiene mirė.

giapasiduoti. Galų kulturjį
Adv. Dabrila

nenorėjo
juodu ateidavo paimti vau- gale ją nugalėjęs tas bestija , , , . x .. x ,.
dens ir maisto. Tada bu- nuskriaudė ją. ■ Adv. Dabrila pareikala-: Antroji tragedija Jvyko

Žandarai suima Kriaučiuna. siantis Sovietų Rusijos Če- Už šitą nežmonišką elgė- Y,0’, kad kun* .Tamošaitis tą;SU moterimi B., kuli labai 
p : a an mit i l Kriau kos pirmininkas nešiojo ii- si, teismas nubaudė Koseial- šlykštų šmeižtą atšauktų norėjo sulaukti sunaus. Ji 
mes m«.iu tvriau- nianku< i, dėvėin mm- knv«ki k kalėjimo n Per sav0 fasistiską lapeli, jau turėjo keturias dukterisčiunas, gyvenęs Kybartuose. uad%o jam Bet Tamošaitis nekre.pė *, ir laukė penktojo vaiko.Ta-

. ..... ta merginą privilioti, paso- j?kl? <lemėsio. Todėl ciau jos laukimas neišsipil-
Skirtmgais keliais. (Įjno ant pUSanln. metų ka- Dabrila dabar patraukė tą de: gimė penktoji duktė. 

Pirmutini.- iš Kauno ka- lėjiman kler-fašistą teisman, reika- Kai tiktai jaunoji gyvybe
Įėjimo buvo išleistas Lozo-i Koscialkovskiai seniau Jaudamas, kad teismas nu- atsirado, gimdyve tuojau
raitis. Jis buvo siunčiamas buvo labai turtingi ir garsus baustų jį kaip šmeižiką ir pasitenavo, kas gimė ber-
Mariampoles žandarų virsi- netik visoj Lietuvoje, bet ir da priteistų adv. Dabnlai mukas ar mergate. Buvo at- 

Dzeržinskis Lenkijoje, kur vienas jų da- u,000 kaip atlyginimą uz sakyta, jog gimė meigaite.
"* buvo iš- bar vra net ministerium. nuostolius, nes toks slykš- Motina nepapiartai susijau-

kalėji- Prieš karą jų buvo tris bro- tus knygos apsmeizimas pa- dino, tiktai suriko ir krito
pasiliko tik liai, vienas valdė Paliepio darė J*ai aPie tiek nuostolių, be sąmones tame pačiame

Panedėlio, oi --------------
Da- KAIP LIGOTI FANAT1- 

kur buvo kalina- baltiniai Koscialkovskiai,

Jis dirbęs vienoje tarptauti
nėje susisiekimo bendrovė
je. Vieną kaitą iš Tilžės jis 
parsinešęs lietuviškų laik
raščių. Nakties metu į 
Kriaučiūno butą pasibeldė 
nežinomi žmonės. Kai jis 
atidarė duris, tuoj pamatė 
garsųjį

t ninko žinion.ui io, j pamena it - •
Kybartų žandarų P.° keh«.J- - °i,,otas į Viln,r"

tad Kauneviršininką Miesojėdovą u .
Mariampolės žandarų virsi- ^4, tad ^Kaune pa>ii:Ru 
ninką Vonseckį. Su jais kar- Kriaučiunas. Yekau n jitjdvarą, antras 
tu buvo atėjęs Mariampolės į" Vilnių buvo išsiusi į I trecias Podzialuvkos,

_ * c .... . * , TAI 11 l/iir hnvn l/clino_ hcvfirtic, Lneoiollz/vprokuroro padėjėjas ir keli retraP‘U
žandarai. Kriaučiūno bute mas apie du metu.

Po 1917 m. revoliucijos

KAI “GYDOSI” PURVAIS
tai jau jų trijų broliu užau- .. . . .. ....
gę vaikai. Paliepio Koseial-\ Dau j ienų miestelio (Bir-

patale. Buvo iškviestas dak
taras, kuris konstatavo, joji 
jai plyšo širdis.

‘‘Varp^/^^bei^^TJkininko” Dzeržinskis tapo vienu svar-j kovskis turėjo ketvertą su- ž ų_ aps kr.) ribose Prie^kelio
keliatą egzempliorių, juos . . - . —T. , - r r.- -i

Kriaučiūnas bu- ^Y11* zmonlU- buvo pa- nedikta ir Henriką
blausiu Sovietų Rusijos ak nu: Melchiorą, Vladą, Be- einant į kapus yra didelė 

Kuris apaugusi duobė. Minėtoji
ves suimtas nuvarvtas i Ma- skirtas Čekos pirmininku, iš šitų keturių dabar pateko duobe vasarą neisdziusta, o riamnole ir’nždarvtas i are- rankose buvo sujungtas kalėjiman, Lietuvos laikraš- zie™3 neuzsąla. Žmones^a- 

gaudymas ir teisimas kontr- čiai nepasako.riampolę ir uždarytas į are 
što namus. Sekančią dieną gauuyinąfc ir 
jį žandarai nufotografavę revohuciomei 
ir paleido. Tačiau neilgam. Redakcijos Pastaba. —
Po 2-jų dienų jis vėl bu\ęs Lįetuvos valdžios palaiko- 
arestuotas. Suimtąjį Knau- mas «Talkos„ biurasF

įų. Tsb.
SUSTREIKAVO PLENTŲ 

DARBININKAI.

pie tą duobę visaip pasako
ja. Sako, kad toj vietoj bu
vo bažnyčia, o vėliau ji pra
smego. Atlaidų dienomis 
žmonės tos duobės vande
niu vieni mazgojasi kojas___  para-' Kauno-Babtų plentų Sta

čiūnų žandarai atgabeno į________ istoriją ir prisiuntė D’bos darbininkai sustrei- kjti galvas, treti vandens pi
Kauno kalėjimą ir patalpi- mums kad parodžius, kaip kavo» reikalaudami, kad Įasį į butelius, parsiveža na-
no žemutiniame aukšte. piktai rusų valdžia perse- uakeltu uždarbį. Iš atatin- m0> geria ir tt. Labai negra-
Ir Lozoraitis atsarado Kau-^ojo lietuvius už nelegalius kįTU ?iai. atrodo’ kai * du?b^ suno kalėiime raštus, kurie buvo spausdi- r^a , ko™1&1.la ne.^usinrati- on(je žmones, visaip “gv-no Katėjime. . . i , . mn. likviduoti.. narni svetimoj valstybėj.

. . , . . u?‘ Bet vis dėl to už tu raštu pla-
sienio įeikalu numstenc : jnįmą caro žandarai nesu- 

Lozoi aitis '^u(jė nei minimo čia Kriau-

Dabartinio Lietuvos
mui

1r y. »»anspcT j

brolis, Jonas 
anais spaudos draudime 
laikais taipgi platino už
draustas lietuvių knygas ii 

i veikė prieš rusų vyriausybę 
Jis tuo laiku tarnavo rust; 
kariuomenėj Kaukaze ii 
dažnai parašydavo laiškų 
savo draugams Lietuvoje 
Kai kurie tų laiškų pateko į 
Vonseckio rankas. Kai žan
darų viršininkas Vonseckis 
surado prieš Lozoraitį kal
tinamos medžiagos, tai įsa
kė jį tuojau suimti. Lozo
raitis kariškais drabužiais

KAUNO STOTY TRAU
KINYS UŽMUŠĖ POLI
CIJOS VACHMISTRĄ.
Kauno geležinkelio stoty 

visą parodos laiką buvo 
daug žmonių ir judėjimui 
tvarkyti į Kauną buvo atko- 
mandiruota iš kitų geležin- 

rvmą* ir kova su “piktomis kelio stočių geležinkelių po- 
dvasiomis,” ėdančiomis da-!bęijos. Taigi, atėjus trauki- 
vatkos nervus, pasiprašė iš niui nuo V irbaliaus apie Hjbuvo atgabentas į Kauno 
karto 280 litų. Mokytoja vaU hetvarltant publiką, pa-Į 
apskaitė pinigus, paėmė iš

’ i koki mazgelį ir-
______  laukti* sveikatos.; vachmistras St.
Čigone gana rimtai nusilen- čius ir vietoje traukinio su- Dzeržinskis patenki j 
Rg:ir išėjoį pažadėdama su- paltas. Danilevičiaus kūno Kauno kalėjimą:
gr>žti ųž sąvaitės. Busiantis-,.S&Hetų Ruoijv^

Už sąvaitės paaiškėjo, ten Padetl 11 žvalgybos, viraniakas, Dzer-
kad davotkos nervai nesi- ^Pk'Cia._________ , žinskis,kilimo Iš Lietuvos,
taiso. Bet atsiradusi čigonė i i-»ui ict a c 'rasų žaftdarų jau senai bu*

vo žinomas kaip aktyvus ir 
pavojingas revoliucionie-

deda ir kad tai kovai laimė-' ^ZHr nrimu^S"suimtas Vilniuje ir kituųfc 
h dar reikia pinigų. Lyg i-! Pr P1 us^. ?r Pn \miestuose. 1896—1897 m.

a vai., oetvarKant puoimą, pa- natalnintas oreš teko po garvežio ratais pats kaleJim3 ir patalpintas gre-
, T - Ivarkda4s stoties uolienom nmoJe kameroje, kur jau čigones kaz koki mazgeli ir įdarys, stotles policijos eė(Jėjo Kriaučiunas. 

pradėjo įanVti cveilratos 'vachmistras St. Danilavi-

Huno, nei Lozoraičio, nei 
dtu lietuviir O riahar saviš- 
tė valdžia už tokius pat raš
us šaudo. Tai kuri gi vai- , 
Ižia biauresne: caro. ar 
Smetonos?

ROKIŠKIO APSKRITY
DINGO ŪKININKAS.
Per Jonines Pagrundžių 

kaimo pil. Jankūnas išėjo iš 
namų ir iki šiol dar nesugri 
žo. Kadangi Jankūnas buvo 
suaugęs vyras, nevedęs, 
sveikas,- kliūčių prasišalini- 

tai bijoma, kad 
kieno nužudytas.

mui nebtrvo, 
jiSsSėKiitų k:

KAUNE UŽMUŠTAS 
AMATININKAS.

r5ji kova tik' dabar teprasi- ^apy gatvėj amatininkui 
i«;™,s_- Goldsmitui atnese pataisyti 

ir primusui patai
rodydama savo gerus Dzeržinskis atvyko / Kauną
ji su mokytoja surengė tik- dirbti revoliucionieriau/
rą vaidinimą. Koks ten bu-. ’vS darb^' Dilbti- be abej°’ b*
vo vaidinimas, genau sa- g° smarKiai sužalojo ve vo sunku ir pavojinga, nes
kant, kokia ten buvo kova' htnta^liSSinėn110^11 nUg3" tvirtovės rajone buvo daug 
su “piktomis dv^mis’^beS-l^m^ stovėjo.

paaiškino, kad sukilo visos 
“pragaro galybės,” kad tik-

nėra žinios. Tačiau kunigų: gana dMįg žandarų ir'buvoj
vo bet sužeistas lengviau <>cbrankos centras. Dzer- vo, oet sužeista. lengviau. žinskis slaptai dirbo kelioli-

“škulės” mokytoja Įteikė 
čigonei gana rimtus ginklus 
—auksinį žiedą, auksinį
laikrodėlį, dvi šilkines suk- kiaulueT“‘netoli’eS darbas vėliau >
neles, dvi paklodes, kilimą, £ s ™ekiškes Šž’ėio debesri došiai už Pinigus atidavė 
staltiesę, gintarinius kero-: i ochrankos rankas. Tasai

Liepos 2 d. ūkininkas Ve- > B

liūs ir 200 litų grynais pini- ™ .SI?,arliia P«rkuniJa ir.kir-
gaiš, o už keturių dienų - “ 1 V™10 J1 “?mu-dar 240 litu * se vietoje, Venio sunui nu-

Čigonė su tais pinigais ir degino kojas. Arklys taip 
daiktais išėjusi daugiau ne- Pat užmuštas. 
besugrįžo. Bet davatką
“velnias” vistiek kankino.
Nebežinodama ką daryti, 
vargšė nuėjo į policiją ro
dos pasiklausti.

Policija iš karto pagalvo
jo, kad mokytoja juokus 
krečia. Girdi mokytoja, dar 
moko vaikus rasto ir leisis 
čigonei apmauti. Tačiau, 
visa tai buvo tiesa. Policija 
jieško apgavikės.

Liūdi dabar vargšė mo-

ARPAD
LINIMENTAS.

TAI ŽAVEJANTIS LINIMENTAS 
NUO VISOKIŲ GĖLIMŲ. .

Išbraukius £erai iš lauko* skauda
mas vietas prašalina visokį skaus
mą. Labai jftrai nuo Reumatizmo, 
Lumbatro, Neuraljjijos, Sustinjri- 
mų. Muskulų ir strėnų skaudėji
mus, išnarinimus. Užtikrinta pa
gelta. Kaina—$1.00

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

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rūšies smulkius pa- 

lcain tai;cigaro mmiĮ^

LEDAI IR PERKŪNIJA 
UTENOS APYLINKĖJ. ,
Degučių kaięie, Utenos 

apskrity, lėddt išmušė daug 
javų. Taurta£nų valsčiuje 
vienam kaime sunaikinta 
apie 3 ketvirtdaliai pasėlių. 
Degučių kaime perkūnas 
sudegino klojimą. I

j i mus apsivedimų, įvairins prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį nž sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškoįimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

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

KELEIVIS 
253 BR0ADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

dosi.” Neligoti žmonės ten 
neina. Daug turinčių apkre
čiamų ligų per šią netvarką 
perduoda jas kitiems.

Jei valdžia butų žmoniš
kesnė ir religinių burtų ne
remtų, ji šitą pasmirdusią ir 
visuomenės sveikatai pavo
jingą duobę tuojaus užly
gintų, kad jos nei ženklo 
neliktų. Bet dabar niekas 
nedaroma.

i. '

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

BALSAI

ką tik Uėjo it po spaudoj

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

mirr« bialijm* tari A'2
paalapiaa ir va««*Mt<»lėlia*. Laoai

ir asaaai<««» tkicfc*’sea*«« > palai. 
7uaa.“U» ai. ai t ytiaiMua »ia ir tr-
mydamaa į paveikslėlitn. (knrie per
stata kas buvo pirm aatvėrizBC svieto 
ir iki azffimiraui Kristau), užmirš vi
sas savo vardas ir džiaugsis jogiai to
kią knisą izijo. jam bvs trumpi žie
mos vakarai.

■A L S /Mk
Norinti gaut šią Bibliją, p įnirus 

siuskit Ezpreso ar Pačto Money Orde
riu arba regist--cotame laiške atl etu:

“KELEIVIS”255 Broadway,
So. Boston. Mass

į ochrankos 
revoliucionierius, sukausty
tas geležimis, buvo atga
bentas į Kauno kalėjimą ir 
patalpintas žemutiniame 
aukšte, tarp Kriaučiūno ir 
Lozoraičio kamerų.
Dzeržinskis su Kriaučiunu 

„kalbasi lotiniškai.
■ Kauno kalėjime, .-žemuti

niame korpuse, -tamsiose 
kamerose sėdėjo ^Kriaučių- ’ 
nas, Dzeržinskis ir Lozorai
tis. Kriaučiunas, gavęs ne
žinomą-v kaimyną, tuoj su 
juo susipažino, nors jo aky- j 
sė dar nebuvo matęs. O su
sipažino, kalbėdamas iš

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Knygoje yra trijų rųšių eiles:
TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga betariu kalboje.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25,
Kiekvienas tnrėtų papuošti savo knygyną -minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųstį tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

KULTŪRA
MĖNESINE MOKSLO, VISUOMENĖS 

• IR LITERATŪROS ŽURNALAS.
* ' r“< .-.Vi. ‘ >i' “. . : '. • 4Kiekvienas žmogas,. jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pązangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dierių MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų. . •"
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noęįs pažinti naująją lietuvių .literatūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžialaisvą mint| 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 ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithaama.



X.

Aštuntas Puslapis.

ietinės Žinios
CURLEY VEDA VALSTI
JĄ PRIE BANKROTO.

Per metus padarė. 1,900 
naujų “džiabų” savo poli

tiškiems sėbrams.
“Evening Transcript,” 

“Herald” ir kiti Bostono re
publikonų laikraščiai iškėlė i 
aikštėn skandalingų valsti
jos pinigų švaistymą, kokis

Lietuvis jurininkas sumušė 
Šarkio bartenderius.

Pereitą sąvaitę South Bo
stonan atvažiavo senas lie
tuvis jurininkas, truputį jau 
išsigėręs, ir papasakojo, 
kaip jis Šarkio saliune prie 
North Stationo sufaitavo ke
lis airius bartenderius. Jo

Bostone atsirado 16 šikš- 
tuolio Kelly’o “giminių.”
Iš Chicagos pranešama 

kad nesenai tenai mirusio istorija tokia. Aš, sako, tik- 
šikštuolio Kellv’o turto ras lietuvninkas.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ponzi žada išleisti knygą. Išvažiavo pasilsėt
Ponzi parašė iš Romos Daktaras J. L. Pasakantis 

laišką vienam Bostono dien- su savo šeimyna išvažiavo 
raščiui, pranešdamas, kad praleist vakacijas į Cape 
jis tuoj išleisiąs knygą, iš- Cod. Tenai ilsėsis porą są- 
keldamas aikštėn visus fak- vaiėių. Sugrįš į ofisą rug- 
tus apie savo finansinę afe- piučio 10 d.
rą Bostone apie 17 metų at- Ofisas bus atdaras, jo pa
gal. Kaip žinia, jis tuomet gelbininkė patarnaus reika- 
apgavingais budais surinko lui esant.

___ , _ __  ras lietuvninkas. Dirbu ant *s visuomenės apie $5,000,-
klausimas jau išrištas. Teis- šipų jau 20 metų. Dabar tik 000, už ką pankui buvo pa
ntas pripažino ji išdalinti atplaukė musų šipas iš Ku- i sodintas kalėjiman, o vė- 
velionio “giminėms,” kurių bos. Ant jūrių vandens yra, ^iau Ištremtas Italijon. Da-
atsirado net keli dėsėtkai. daug, ale gert nėra. Taigi bar jis žada savo knygoje ________ t
Net Bostone atsirado 16 ai- visų pirma suradau Šarkio parodyt, kad šitoj aferoj motorinę valtį ii- išvertė 5

.MO pinigu ovoiovvm,, rių ir žydų, kurie buvo pri- saliuna ir priėjęs prie baro?uy? ne ji® vienas, bet daug žmones į audringą vandenį,
dabar eina Curlev’ui guber- pažinti jo "giminėms” ir vi- sudaviau kumščiai “Duok Įtakingų ir aukštai stovui-,prigėrė John Gilmore Platt,

Nuskendo Bostono fabri
kantas.

Long Pond ežere pereitą 
nedėldienį vėjas apvertė

No. 31. — Liepos 29 d., 1936 m.
GYDYTOJŲ ADRESAI

si jie gaus po keliatą tuks- gero alaus lietuviškam mat- 
tančių dolerių. Kelly paliko rosui!” O bartenderis purti- 

kėti taksų. Taksais apdėtas į iš viso apie $150.000. Advo- na galvą ir sako angliškai, 
gazolinas, alus. degtinė, te-' katui Bagočiui buvo prisius- kad jis- nesuprantąs, ką tai 
atrų tikėtai ir kiti dalykai, ta is Lietuvos keliatas met-

natoriaujant. Namų savi 
ninkai jau nebegali išsimo-

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir AventadienlaJK 
noo 10 iki 12 ryta.

278 HARVAKD STREET 
kamp. Inman at. arti Central akt,

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BKOADUAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

L St. Liųuor Store
Parduodam geriausius įvairių rusių 

TONIKA. DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai it 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. Į

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON. MASS.

MEDICINOS
Telefonas 21224 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

au asmenų. Kai jis buvo Bostono fabrikantas, ir jo 
jau suimtas, jam buvusi sni- namų prižiūrėtojas Wallace 
l?ma ,P^na, laisvė ir nelie-, Harding. Trvs kiti asmenys 
ciamybė, jeigu jis duos $50.- buvo išgelbėti.
000 kyšį tam tikriems politi
kieriams. “Tiek pinigų aš 
tuomet jau negalėjau sukel
ti, nes viskas jau buvo iš 
manęs atimta,” sako Ponzi.

Jo knyga busianti para
šyta anglų kalba ir išleista 
Bostone.

reiškia. “Ar tai čia ne lietu
viškas saliunas?” aš jo Pa

lionis buvo gimęs Lietuvoje klausiau. Jis aiškina, kad 
ir kad tikra jo pavardė bu-'Jack Sharkey esąs lietuvis, 
vusi Kelys ar Kiela. Tačiau' ale jo bartenderiai airišiai 
Chicagos teismas tų metri-, ir nei vienas lietuviškai ne
ką nepriėmė. Sako, Chica-imoka. Tada aš, girdi, pasa
gos Kelly buvęs visai kitas kiau jiems, kad toks lietu

vis. tai “sun on the beach,” 
o jo bartenderiai da bloges-

ikų kaip Įrodymą, kad ve-Žmonės skundžiasi ir pro
testuoja. Rodos, valdžia tu
rėtų stengtis mažinti savo 
išlaidas. Bet ponas Curley 
elgiasi priešingai. Jis reika
lauja vis daugiau ir daugiau 
pinigų. Jeigu taksų neuž
tenka, tai spiria legislaturą asmuo, 
skolinti milionus. Šią sąvai
tę laikraščiai jau rašo, kad 
gal bus šaukiamas nepa
prastas legislaturos posėdis, 
nes Curley užsimanė tuojau 
gauti $10,000,000. Tą sumą

Apie 5.000 žmonių reikala
vo palii’osuot Mooney.
Panedėlio vakare ant Bo

stono Common buvo mitin
sas Tom Mooney išlaisvini- 

jisai siūlo sukelti paskolos‘mui, kuri buvo surengusios 
keliu, o piliečiai paskui te- visos didžiosios Bostono 
gul sau moka procentus. darbininkų unijos. Amalga- 

Da nei vienas Massachu-; mated kriaučių unijos orga- 
setts gubernatorius nepra-; nizatoriui Jos Salernui atsi- 
šveisdavo tiek visuomenės šaukus į publiką, kad Moo- 
pinigų visokiams baliams,-ney turi būt paliuosuotas, 
gėlėms ir taksėms, kiek jų pasipylė didžiausias minio- 
prašveičia Curley. Nepalan-lje plojimas ir reikalavimas 
kius sau valdininkus jis mė- Mooney išlaisvinimo. Sam 
to laukan, o jų vieton stato, Sandbergas perskaitė paties 
savo sėbrus. O jeigu vietų Thomas J. Mooney prisiųs- 
neužtenka, tai jis prasima- tą telegramą.
no jiems naujų “džiabų.” '--------------

Kaip rašo Boston “Even- Už 5 centus nuo Franklin
mg Transcript,”. per perei- Parko iki City Point mau
tus metus buvo padarytai dynių.
1,900 naujų “džiabų.” To- Bostono gatvėkarių kom- 
dėl algos tokių “džiabų”‘panija Įvedė vasaros sezo- 
iaikytojams pakilo per me-;nui naują butą, kuris už 5 
tus iki $28,888,000, kas rei- centus vežioja žmones tarp 
škia $4,000,000 daugiau.! Franklin Parko ir City Point 

maudynių. Busas pradeda 
- ;vaikščiot kas diena 1 valan-

negu metai atgal.

L&nkėsi svečiai iš Bristolio.
m. Airišiams bartenderiams šį panedėlį “Keleivio” re
tas nepatiko ir vienas jų at- dakcijoj lankėsi draugė 
statė prieš mane savo kumš- Ona Marcinkevičienė ir 
čią. Juozas Marčiulionis iš Bris-

“Ar tu nori su manim tolio, Conn. Tai seni musų 
muštis?” paklausė lietuvis skaitytojai ir geri draugai, 
jurininkas. Draugė Marcinkevičiene at-

“Yes!” atkirto bartende-'vežė Bostonan savo 18 metų 
rįs sūnų Vytautą, kuns Bristoly

„ . ... ,- baigė high schoolę, o čia lan-Tada as jam tik—pokšt j kys* Wentwortho Institutą, 
aki, sako jurininkas, ir ains kur mokjnsjg mašinisto ama- 
susmuko uz baro. Pribėgo Taį iabaį gera mokykla 
kitas, O at? ir tam pokšt. Ir jr tikimės kad ia bai
tas tuoi atsisėdo! Mat, as
iurininkas, tai faituotis mo
ku. Tada sakau, pašaukit 
Šarki, o aš ir jam parody
siu, kaip lietuvis gali faituo
tis. Ale Šarkis nepasirodė.
Kažin, ar jo nebuvo namie, 
ar pabijojo. Tad aš pasi
ėmiau taxi ir atvažiavau į 
South Bostoną pas 
lietuvius.

ir mes tikimės, kad ją bai 
gęs jaunas Marcinkevičius 
galės pasidaiyti geresni gy
venimą negu tie, kurie eina 
į daktarus ar advokatus.

Lėktuvas nukrito jūron su 
9 žmonėmis.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
Kerpam plaukus vyrams ir mote

rims sulyg vėliųSšių madų ir kaip kas 
myli. * ’

Plaukų kirpimas 35c. Vyrasms ar 
moterims. Vaikams Ž5c. (1)

Paul’s Barber Shop
710 E. BROADWAY. palei L St., 

SOI TH BOSTON. MASS.

A. J. ALEKNA tSavininkas Flood Sq. Hardware
Perkėlė savo biznį į nuosavą 

namą ir įrengė didžiausią ir mo
derniškiausią geležies daiktų 
krautuvę So. Bostone.

Taipgi užlaiko visokių pentų,! 
sieninių popierų, plumbingų 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 Broadwav, prie I street,
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Square, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 237!
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą Ir
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedaliom, nuo 10 ryt iki L

n

Tai papasakojęs, jurinin
kas nuėjo Į lietuvišką saliu- 
ną. kur bartenderiai kalba 
lietuviškai.

SLA. apskričio piknikas tu- dą po pietų ir vaikščioja kas 
tėjo apie 1,000 žmonių. pusvalandį iki 8 valandos 
Pereitą nedėldienį May- i?.^.ar0‘ Jis išeina nuo Blue.

nardė buvo SLA. apskričio i ave* ir Columbia rd. I

Nori

Ties Nantucket švyturiu, 
tikrus netoli nuo Bostono, pereitą 

nedėldienį į Atlantą nukri
to milžiniškas Belancos lėk= 
tuvas su 9 žmonėmis. Bet 
laimė, kad nukristi jam pa
sitaikė toj vietoj, pro kurią 
tuo pačiu laiku plaukė 
White Star-Cunard linijos 
garlaivis “Queen Mary.” 
Visi lėktuvo jiasažieriai bu-

\DR. J. LANDŽIUS
• Lietuvis Gydytojas.f
'Valandos: Nuo 9 iki 10;

Nuo 2-4 po piei
Nuo

. P>etų, 
7-9 vakare.

pavogt” Račkaus
kaitę.

_________ ___ ... Peabody, Mass. — Liepos vo išgelbėti, tik vienas foto-
piknikas. Diena pasitaikė^amP° (pne rranklm Par- jg (j , Lietuvių Kliube buvo grafas buvo ištrauktas jau 
labai graži, tačiau niknikas. °1 11 ateina Plle Pat Jur’-U- surengta “shower Dartv” pusiau prigėręs ir vėliau mi-

J TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS.
• Telefonas: SOU-Boston 2712

534 E. BROADWAY,
t♦ SO. BOSTON, MASS.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 VVindsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčių.)
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 
arba KIR-kland 9221

Gyvenimo: TRObridge 6434

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY M ARK ET

295 BROADWAY. SO. BOSTON

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

PROSPERITY’ W1NNER
TIKRA RUGINĖ .
100 Proof veik metų sena

$1.25
kvorta

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

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susiiania.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name. 

tfl BROADWAY, tarp C ir D st 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
202 HUNTINGTON AVE^ 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

PASIPIRK KEISĄ ALAUS Į NA
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE 
CROFr PALE ALE 

LION ALE—PILSNER 
CREMO (Lietuviška*)

3 Bonkos 25c. Reisas $2.00

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS .

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broad*ay) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2722 

Namų: Talbot 2474.

surengta “shower party’ pusiau pngeręs 
Marijonai Račkauskaitei, rė.

labai graži, tačiau piknikas 
buvo neskaitlingas. Mano
ma, publikos buvo nedau-: 
giau kaip 1,000, tuo tarpu:
kai Lavvrence tą pačią die- 2 d., 1936, So. Bostono Liet. 
ną įvykęs lietuvių piknikas Piliečių Draugija rengia 
sutraukė, sakoma, apie 6,- puikų pikniką Naujoj Sve- 
000 žmonių. tainėj, East Dedhame. Jau-

Kodėl gi taip nedaug bu- nimas ir suaugusieji turės skaitytojai, padorus tėvai ir 1. Al Stevens orkestrą iš
vo SLA. išvažiavime? To- daug linksmybių. Bus gera pavyzdingi šeimynos auklė- So. Bostono,
dėl, kad piknikas nebuvo orkestrą, skanių valgių ir j tojai. Jau antra dukrelė iš- 2. Dainininkė Ona Minei-

" įteka, jauniausioji Emilija kiutė iš Montellos. 
d a paliko vienturtė. Sūnūs 3. Dialogas “Kaip valdi- 
Yincas taipgi yra pamokin- ninkas sveikino savo virši- 
tas, ėjo kolegijos mokslus ir ninką Velykų šventėmis.” 
pasižymėjęs footbolo spor- Parašė Ona Kubilienė. Šu
te. -Jaunavedžiams linkėti- los Ona Kubilienė, Andrevv 

Yuga ir Jonas Šurila iš So. 
Bostono.

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

PIKNIKAS! kurios vestuvės įvyks 2 d. 
Nedelioj,Rugpiučio-Aug. rugpiučio. Suteikė daug do

vanu. Kliubas davė veltui

tinkamai išreklamuotas, gėrimų. Kviečiame visu _ 
Todėl didžiuma lietuvių ir pikniką atsilankyti, 
nežinoio, kad SLA. apskri-j Komitetas,
tis ruošia pikniką. Bušai išeis nuo Lietuvių

Musų žmonės vis nesu- Svetainės, kampas E ir Sil
pninta skelbimų vertės. ver. st- kaip 12:30 dieną. 
Jiems rodosi, kad tai visai Kaina į abu galu tik 35c.
nereikalingos išlaidos. Bet --------------
skelbimas laikrašty už $10 ;----------
erai i kartais sutraukti 1.000
žmonių, o jei kiekvienas jų 
praleis piknike po $1, tai 
bus jau $1,000. Skelbimai 
visuomet apsimoka.

' Bagočius sugryžo iš vaka- 
cijų.

Adv. Bagočius su savo 
šeimyna jau sugryžo iš ato
stogų, kurias praleido savu 
uošvio Kazlausko ūky neto
li Pittsburgho. Bet atosto
gos tenai buvo nelabai ma
lonios, nes tuo laiku Pitts
burgho apylinkėj buvo di
deli karščiai. Medžių pavė
sy Kazlausko ūky termo
metras rodė 108 laipsnius 
karščio. Bostone tuo tarpu 
buvo tik apie 90 laipsnių.

Jau trečiu kartu nepavyksta 
užpuolimas.

VVinthropo miestely jau 
trečiu kartu buvo užpulta 
Hooko valgomųjų daiktų 
parduotuvė, bet savininkas 
ir vėl plėšiką atmušė. Jis 
jau du kartu buvo apgynęs 
tavo krautuvę prieš tai.

RADIO PROGRAMA.
Ateinantį nedėldienį, 2 

svetainę, nes Marijonos tė- rugpiučio, Bostono lietuvių 
vai yra gerbiami kaipo pa- radio korporacijos progra- 
žanens žmonės. “Keleivio” ma bus tokia:

Dykai Pristatymas.
le^ SOUth Boston 9772 

295 BROADM’AY, SO. BOSTON.

na geriausios kloties.
Draugas.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) nž 
2 nuošimčio nuo daiktų vertė*.

1854 DORCHESTER AVE, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; C—S 
Sekmadieninis: 10—11.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

TeL University

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-4 ir 7-».

678 Mauachusetts Ave^
(TRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS. J

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo t905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina............ 7....................................... $1.00
Drūtais audeklo apdarais ..................  $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston. Mass.

BLINSTRUBŲ

^Dutch G rilic

Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.
VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.

GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
• Užeikit pas Blinstrubą.

Vaidovilis—Floor Shoiv. ■
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ IVAIRE&NIŠ< '
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
Kurie nori turėt tikrą “GOOD TIME"

Užeikit pasisvečiuot pas BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

DR.GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

Taip parodo rekordai iš jo gydymo, 
jis turi sumanumų, žinojimų, patyri
mų ir moksliškus įrankius reikalin
giausius pasekmingam gydymui sun
kiausiuose atsitikimuose, kurie pasi
taiko pas žmones.
JO SPECIALY’BĖ: širdies, Plaučių 
Kepenų, Skilvio, Inkstų, Kataras, 
Patrūkimas, Reumatizmas ir visokios 
Kraujo, Nervų, Odos ir Kroniškos Ii- ’ 
gos vyrų, moterų ir vaikų.

327 TREMONT ST. 
BOSTON.

Valandos: Utar., KeC, Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dienų, nuo 7—8 vak. Nedė
liom nuo 10—12 ryte.

Tele pliene 

So. Boston 
1058

I

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTl’RA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravim-' '.z: 1 HAMLIN STRE^ v Katnp. East Eighta Si. SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošta pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kepinių. 

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

258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Bo»ton 4484.

Brocktono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street,_________  Montello, Man*.

9




